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Årsredovisning för Karlstads universitet 2004  
Riksrevisionen har granskat Karlstads universitets (KAU:s) årsredovisning, 

beslutad 2005-02-17. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen 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.  

Granskningen har utförts i samarbete mellan revisorerna Charlotte Dahl, Rolf 

Karlsson och Marie Örtengren. 

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

iakttagelser i denna rapport. 

1. Sammanfattning 
Årsredovisningens resultatredovisning är 2004 på ett föredömligt sätt i 

huvudsak begränsad till den återrapportering som regeringen har efterfrågat. 

Universitetets styrelse beslöt i september att årsredovisningen 2004 skall 

inriktas på att kortfattat ge den information som krävs för att motsvara 

återrapporteringskrav föranledda av regeringens beslut eller av 

förordningens (2000:605) krav. Vi bedömer att styrelsens intentioner i allt 

väsentligt har infriats. Vi har också fått veta att universitetet har ambitionen 

att ytterligare förbättra informationskvaliteten i årsredovisningen till 

kommande år. Vi har kommenterat årets innehåll mer i detalj för ansvarig 

handläggare vid ett möte den 15 mars. Tillsammans har vi reflekterat över 

möjliga ytterligare kvalitetsökningar.    

Trots de förbättringar som har skett, har vi noterat att två återrapporterings-

krav som gäller den avgiftsfinansierade verksamheten inte har uppfyllts. 

KAU bör därför överväga att lämna kompletterande information om dessa till 

regeringen.  

Härutöver har vi gjort iakttagelser som inte är av sådan dignitet att styrelsen 

behöver informeras eller vidta åtgärder. Avrapportering sker istället till 

ansvariga handläggare inom förvaltningen.  
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2. Vissa uppgifter om avgifter saknas 

2.1 Överskott i avgiftsbelagd verksamhet redovisas inte  
Enligt regleringsbrev

1
 ska universitetet redovisa ackumulerat överskott i 

avgiftsbelagd verksamhet enligt kapitalförsörjningsförordningen
2
. Det 

betyder att om det balanserade överskottet är större än 10 procent av 

omsättningen inom den avgiftsfinansierade verksamheten, ska KAU lämna 

förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras.  

Universitetet har inte lämnat uppgift om hur överskottets storlek förhåller sig 

till omsättningen i årsredovisningen. Läsaren kan inte heller själv beräkna 

uppgiften med ledning av andra uppgifter i årsredovisningen. Effekten av 

bristen är, att läsaren inte får information om att överskottet är så stort att 

regeln om att överskottets behandling ska avgöras av regeringen är tillämplig. 

I konsekvens med att uppgift om överskottet saknas, har KAU inte heller 

lämnat förslag till regeringen om hur överskottet ska disponeras.  

KAU beräknar nu det ackumulerade överskottet i den avgiftsbelagda 

verksamheten till 12,3 %.   

Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar att KAU snarast skriver till regeringen och 

lämnar förslag om hur hela överskottet ska disponeras, och att universitetet 

säkerställer att återrapporteringskrav avseende myndighetskapitalet i 

fortsättningen redovisas fullständigt enligt de krav som regeringen ställer.  

2.2 Avgiftsbelagd verksamhet särredovisas inte rätt  
Enligt regeringens beslut

3
 ska avgiftsbelagd verksamhet särredovisas enligt 

samma struktur som den budget som anges i regleringsbrevet. Universitet har 

inte lämnat denna information i årsredovisningen. Effekten av detta är att 

läsaren inte får kännedom om den avgiftsfinansierade verksamhetens resultat 

under de senaste åren, årets intäkter och kostnader i förhållande till budget 

eller det ackumulerade resultatet i verksamheten. Information kan inte heller 

utläsas genom analys av andra uppgifter i årsredovisningen.  

                                                      
1
 Regeringsbeslut nr 20, U2003/4789/DK (delvis), 2003-12-18, (s. 11, pkt 5, 2:a 

meningen) 
2
 Kapitalförsörjningsförordning (1996:1188) 23 §. 

3
 Regeringsbeslut nr 20, U2003/4798/DK (delvis), 2003-12-18, (s.13, pkt 9). 
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Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar att universitetet fortsättningsvis säkerställer 

att återrapporteringskrav angående avgiftsbelagd verksamhet redovisas 

fullständigt enligt de krav som regeringen ställer.  

 

Biträdande revisionschef Marie Örtengren har beslutat i detta ärende.      

Revisionsledare Rolf Karlsson har varit föredragande.  

 

 

 

Marie Örtengren  Rolf Karlsson 

 

 

Kopia för kännedom: 

Utbildningsdepartementet 

Finansdepartementet/budgetavdelningen 

 

 

 
 
 


