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Södertörns högskolas årsredovisning 2007
Riksrevisionen har granskat Södertörns högskolas årsredovisning, beslutad
2008-02-08. Syftet med granskningen 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 2008-04-30 med anledning av
iakttagelser i denna rapport.

Lokalkostnader redovisas inte för 2007
Södertörns högskola har i ett avtal i februari 2007 överenskommit med Telge
Fastigheter AB om att tre hyreskontrakt för lokaler i Södertälje (Campus
Telge) ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2007. Syftet med
uppgörelsen är enligt högskolan att åstadkomma stora kostnadsbesparingar.
Enligt avtalet ska Södertörns högskola till bolaget erlägga 3 miljoner kronor
under vartdera året 2008 och 2009, sammanlagt 6 miljoner kronor.
I årsredovisningen för 2007 redovisar Södertörns högskola inte den överenskomna ersättningen till Telge Fastigheter AB.
En grundläggande redovisningsprincip när årsredovisningen upprättas är
enligt 2 kap 7 § p.4 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, att intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska
tas med oavsett tidpunkt för betalning. När det är fråga om engångskostnader
som ger upphov till framtida utgifter som i detta fall, ska kostnaderna
redovisas som upplupna kostnader i årsredovisningen.
Den oredovisade lokalkostnaden får inte någon resultatpåverkan på årets
kapitalförändring i resultaträkningen. Högskolans interna redovisningsprinciper hade vid en korrekt redovisning i detta fall, inneburit att ett
oförbrukat bidrag intäktsförts med 5,1 miljoner kronor. Revisionen har också
noterat att högskolan redovisat ränta på anslagssparandet med 1 miljoner
kronor för högt belopp. Bidraget tillsammans med den felaktigt redovisade
räntan innebär tillsammans att någon resultatpåverkan inte uppkommer.
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Däremot ger årsredovisningen för 2007 inte en fullständig bild av högskolans
kostnader för lokaler.
Vi rekommenderar att Södertörns högskola under år 2008 redovisar
engångskostnaden för de uppsagda lokalerna i sin helhet. Högskolan bör i
fortsättningen beakta kostnader av engångskaraktär som uppkommer i
verksamheten.
Ansvarig revisor Claes Backman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Linda Plahn har varit föredragande.

Claes Backman

Linda Plahn
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