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Stockholms universitets årsredovisning 2004 
Riksrevisionen har granskat Stockholms universitets årsredovisning, daterad 

2005-02-18. 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 avslutad granskning av årsredovisningen och 

avlämnandet av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på 

nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2005-04-29 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Inledning 

Riksrevisionen lämnade efter granskningen av årsredovisningen för 2003 en 

promemoria där brister i rutiner kring beräkning av semesterlöneskuld och 

upplupen löneskuld rapporterades. Riksrevisionen lämnade även en 

rekommendation om att rutinerna för kvalitetssäkring av årsredovisningen 

bör förstärkas. I granskningen av årsredovisningen för 2004 har 

Riksrevisionen noterat att vissa förbättringar skett. Samtidigt har andra brister 

i redovisningen iakttagits, vilka redovisas nedan. Riksrevisionens bedömning 

är att det fortfarande finns brister i kvalitetssäkringen av årsredovisningen. 

Iakttagelser 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 

Riksrevisionen har vid granskningen av årsredovisningen noterat att posten 

”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser” är för lågt värderad 

med 5 088 tkr. Inför arbetet med årsredovisningen erhåller alla berörda 

myndigheter ett underlag från Statens pensionsverk (SPV) med uppgift om 

pensionsskulden per 2004-12-31 där utbetalning av pensioner har påbörjats. 

Utöver det belopp som ingår i underlaget från SPV ska den enskilda 

myndigheten i enlighet med Förordning om årsredovisning och 

budgetunderlag 4 kap.2 § komplettera redovisningen med den pensionsskuld 

som avser beslut fattade före årsskiftet där utbetalning ännu inte påbörjats. 

Till myndighetens hjälp finns en beräkningsmall bifogad till SPV:s underlag. 

Stockholms universitet har som avsättning för pensioner endast redovisat det 

belopp som erhållits i underlaget från SPV inklusive särskild löneskatt. 

Stockholms universitet har inte redovisat de framtida pensionsutgifterna 

inklusive särskild löneskatt där utbetalning ännu inte påbörjats. Vid en 

korrekt värdering av pensionsskulden hade utfallet på personalkostnaderna i 

resultaträkningen varit 5 088 tkr högre, vilket i sin helhet hade påverkat årets 

kapitalförändring.  
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Upplupna löner 

Vid framtagandet av årsredovisningen har universitetet inte beaktat en 

uppgift avseende upplupna lönekostnader. En del av dessa kostnader bör 

rimligtvis tillhöra projekt som periodiseras genom upplupna bidrags- eller 

uppdragsintäkter, varför hela beloppet inte påverkat resultaträkningen. Enligt 

en uppskattning av universitetet skulle drygt 1 100 tkr inklusive löneavgifter 

ha påverkat resultaträkningen.  

Sammanfattningsvis bedömer Riksrevisionen att årets kapitalförändring 

skulle ha belastats med ytterligare ca 6 188 tkr. 

Rekommendationer 

Riksrevisionen rekommenderar Stockholms universitet att förbättra 

kvalitetssäkringsrutinerna i årsredovisningsarbetet. Bl.a. bör underlag och 

beräkningar som tas fram av exempelvis Personalbyrån också 

granskas/kvalitetssäkras av ekonomiavdelningen innan årsredovisningen 

fastställs.  

 

Revisionsdirektör Staffan Nyström har beslutat i detta ärende. 

Revisionsledare Maria Östman har varit föredragande.  

 

 

Staffan Nyström   Maria Östman 

 

 
 
 


