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Stockholm
Riksrevisionen har granskat årsredovisning för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
(KMH), beslutad 2005-02-18, för räkenskapsåret 2004.
Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och författningsenligt. I ansvaret ingår att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av verksamheten i
årsredovisningen.
Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens årsredovisning i syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig
och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen har planerats
och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida årsredovisningen
är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner och
förvaltningsbeslut.
Genomförd revision har gett en rimlig grund för nedanstående uttalande.
Riksrevisionen lämnar följande invändningar mot ledningens förvaltning:
KMH har överträtt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) 10a§ eftersom KMH,
utan regeringens medgivande, ingått avtal om att för ett aktiebolag svara för kostnader
för bolagsbildning, initialt rörelsekapital, ekonomiska förluster samt eventuell
avveckling.
KMH har överträtt förordningen om myndigheters bokföring (2000:606) 13§ och 14§
eftersom KMH inte kunnat verifiera att motprestationer utförts för fakturor på 1 mnkr
från ovan berört aktiebolag.
KMH har överträtt avgiftsförordningen (1992:191) 3§ eftersom KMH, utan regeringens
medgivande, bedrivit sådan avgiftsfinansierad verksamhet som kräver tillstånd av
regeringen utan att detta inhämtats.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters
årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten.
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Dnr 32-2004-0511

Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.

Revisionsdirektör Lars Nordstrand har beslutat i detta ärende. Revisionsledare Anna
Lagerkvist har varit föredragande.

Lars Nordstrand

Anna Lagerkvist

Kopia för kännedom:
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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