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Högskolan i Kalmar årsredovisning 2006
Riksrevisionen har granskat Högskolan i Kalmar (HiK) årsredovisning,
daterad 2007-02-20. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och
underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt
om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet
av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-05-04 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Modell för avskrivning av anläggningstillgångar
Högskolan har under 2006 ändrat avskrivningstiden för anläggningsgruppen
simulatorer. Förändringen innebär att avskrivningstiden har minskats från 1012 år till 5 år. Högskolan har därför gjort en extra avskrivning på befintliga
simulatorer under 2006 med 12.951 tkr. Den ändrade ekonomiska livslängden har kommenterats i avsnitt 7, Redovisnings- och värderingsprinciper,
i årsredovisningen 2006.
Högskolan har räknat fram ett nytt restvärde för simulatorerna grundat på den
nya kortare livslängden. Mellanskillnaden mellan tidigare restvärde och nya
restvärdet har avskrivits i sin helhet.
I Ekonomistyrningsverkets (ESV) allmänna råd till 5 kap. 4 § Förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag anges att om livslängden
väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen
för innevarande och framtida perioder.
I ESV:s allmänna råd till 5 kap. 5 § anges följande riktlinjer: Det kan finnas
skäl till engångsnedskrivningar exempelvis på grund av att myndigheten i
den ursprungliga avskrivningsplanen inte förutsett viss teknisk utveckling.
Avser värdeminskningen en tillgång som är föremål för planmässiga avskrivningar bör en oförutsedd värdeminskning dock i första hand korrigeras
genom en jämkning av avskrivningsplanen.
Högskolans avskrivningsmodell har medfört att resultatet påverkats med ca
5,2 mnkr högre kostnader än vad som varit fallet om avskrivningsplanerna i
stället hade jämkats.
Enligt revisionens uppfattning borde högskolan, i syfte att bättre avspegla
den faktiska förbrukningen av tillgångarna, ha delat upp det ursprungliga
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restvärdet på den resterande livslängden för kvarvarande anläggningstillgångar.

Felaktig amortering av lån.
Efter övergången 2004 till den nya lånemodellen med avistalån, har högskolan på grund av felräkningar amorterat för mycket på nyupptagna lån.
Varje periods nyanskaffningar har amorterats dubbelt. Dessutom har amortering skett för anläggningar som inte lånefinansieras. Detta har medfört att
amorteringar, enligt högskolans egen sammanställning, gjorts med sammanlagt ca 8 mnkr för mycket.
Modellen med avistalån ställer krav på att ett bokföringsunderlag tas fram vid
avstämningstidpunkterna i juni och december. Underlaget bör vara uppställt
på ett sådant sätt att det är möjligt att stämma av mot bokföringen. Enligt
ESV:s anvisningar, dnr 79-612/2004, bör av underlaget framgå ingående lån,
anskaffningar och avyttringar samt nyupptagningar och amorteringar av lån
under perioden. Därutöver bör periodens avskrivningar och nedskrivningar
delas upp på anslagsfinansierad och övrig verksamhet.
Högskolan uppmanas utarbeta riktlinjer och anvisningar för hur avstämning
av lån i RGK skall utföras och dokumenteras samt även hur kvalitetssäkring
av uppgifterna skall ske. Högskolan bör snarast justera det felaktiga
lånebeloppet.
Ansvarig revisor Karin Andersson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Rolf Karlsson har varit föredragande.

Karin Andersson

Rolf Karlsson
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