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Statens revisionsverk har beslutat, att idag avge denna revisionsbe-
rättelse rörande årsrevisionen av Svenska handelshögskolan för fi-
nansåret 2000. Revisionsberättelsen överlämnas både till undervis-
ningsministeriet och Svenska handelshögskolan. Revisionen har ut-
förts av överrevisor Susanna Falck. Arbetet har övervakats av revi-
sionschef Hannu Taunula. 

Revisionen har utförts enligt revisionsverkets föreskrift för årsrevisio-
nen. Revisionen har inriktats på Svenska handelshögskolans bok-
slut, bokföringen på vilken bokslutsuppgifterna baserats på och den 
övriga redovisningen, intern kontroll samt iakttagande av budgeten 
och de centrala stadgandena över budgetens tillämpning 

På basen av revisionen framförs följande. 

 

BOKSLUTET OCH REDOVISNINGEN 

Bokslutskalkylerna, bilageuppgifterna, räkenskapsverkets granskning 
av kalkylerna samt bokföringen 

Bokslutskalkylernas innehåll och presentation samt bokföringen, 
som bokslutet baserats på, har granskats i tillräcklig omfattning för 
att få bekräftat, att bokslutskalkylerna samt bilageuppgifterna till vä-
sentliga delar upprättats korrekt. Bokföringsgranskningens omfatt-
ning och inriktning har avgjorts på basen av riskanalys.  

Bokslutskalkylerna, vilka består av budgetens utfallskalkyl, intäkts- 
och kostnadskalkylen samt balansräkningen har granskats. På ba-
sen av utförd granskning framförs, att obehöriga försäljningsford-
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ringar för ca. 0,5 Mmk upptagits i bokslutskalkylerna vilka därigenom 
inte är helt rättvisande. ICCD-institutet har i bokslutet upptagit obe-
höriga försäljningsfordringar, som institutet i mars 2001 delvis maku-
lerat och ändrat till mindre fordringsbelopp. Kreditförlusterna bör bo-
kas mot driftsmedlens restanslag från år 2000. Budgetens utfalls-
kalkyl innefattar ytterligare en i budgetlagen och –förordningen 
ogrundad medlemsavgift på 100.000 mark till IPR University Center 
Association rf. 

På basen av granskningen framförs, att uppgifterna i bilagor till bok-
slutskalkylerna uppgetts i enlighet med budgetförordningens krav.  

Räkenskapsverkets granskning av bokslutskalkylerna i bokslutsak-
ten har till väsentliga delar framförts i enlighet med budgetförord-
ningen. Analysen bör i fortsättningen utvecklas innehållsmässigt. 

På basen av bokföringsgranskningen framförs, att överskridningen 
av tidsfristen för bokslutskalkylernas och bilageuppgifternas färdig-
ställande samt det omfattande korrigeringsarbetet vid uppställandet 
av bokslutet visar, att det finns väsentliga brister i styrning och kom-
petens vad avser bokslutsarbete. Bristerna vid uppgörandet av bok-
slutet visar att bokföringen inte är på en tillfredsställande nivå.  

Beskrivningen av verksamhetens resultat, den avgiftsbelagda verk-
samhetens lönsamhet samt redovisningssystemen 

Resultatbeskrivningens och kostnadsmotsvarighetskalkylernas inne-
håll och presentation samt den underliggande redovisningen har 
granskats begränsat. Granskningen har inriktats på en bedömning 
av resultatbeskrivningens väsentliga prestations- och kostnadsupp-
gifter och nyckeltal. Kostnadsmotsvarighetskalkylerna för företags-
ekonomisk och offentligrättslig avgiftsbelagd verksamhet har grans-
kats. Vid bedömningen av resultatbeskrivningens tillräcklighet har 
utvärderingskriterierna varit de rapporteringskrav som framförts i un-
dervisningsministeriets brev 7.9.2000, dnro 2/023/2000. 

Vid granskningen resultatrapporteringens nyckeltal samt de resulta t-
områdesvisa kostnadsuppgifterna konstateras, att uppgifterna inte är 
helt tillförlitliga på grund av att samtliga fördelningsnycklar baserats 
på föregående års koefficienter. De granskade kostnadsmotsvarig-
hetskalkylerna konstateras ge en uppskattning på verksamhetens 
lönsamhet. Beräkningen av andelen samkostnader är inte tillförlitlig. 

Svenska handelshögskolans resultatbeskrivning innefattar uppgifter 
och jämförelser över de resultatmål som fastställts i resultatkontrak-
tet, kostnadsuppgifter per resultatområde och nyckeltal över verk-
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samhetens produktivitet, ekonomiska effektivitet samt verkningsfull-
het. Jämförelsetalen för tidigare år rörande de ekonomiska effektivi-
tetsmåtten samt korrekta uppgifter över resultatområdet för samhäl-
lelig verksamhet bör i fortsättningen innefattas i rapporteringen.  

Resultatrapporteringen saknar i övrigt tillräckliga uppgifter över 
ICCD-institutets verksamhet samt över beslutet att nedlägga institu-
tets verksamhet 29.3.2001. Kravet på riktiga och tillräckliga uppgifter 
i bokslutsakten gäller även uppgifter om väsentliga händelser som 
inträffat efter räkenskapsperiodens slut.  

Granskningen av de redovisningssystem som resultatbeskrivningen 
och  kostnadsmotsvarighetskalkylerna  baserats på, har inriktats på 
utvärdering av bokföringsuppgifternas överföring till kostnadsberäk-
ningen samt använda fördelningsnycklar. På basen av granskningen 
framförs, att beräkningsmetoderna för samkostnader och resultatom-
rådesvisa kostnader bör utvecklas och uppdateras. 

INTERN KONTROLL 

Den interna kontrollen har utvärderats vid riskanalysen och grans-
kats i samband med genomgång av redovisningssystemen och bok-
slutet. Den interna kontrollen har även granskats i samband med 
granskningen av egendomsförvaltningen samt den externt finansie-
rade verksamheten.  

I föregående års revisionsberättelse framfördes, att internkontrollen 
över anläggningstillgångarna bör organiseras så att högskolans in-
ventarier registreras behörigt och inventeras regelbundet. Samma 
påpekande framförs för räkenskapsåret 2000.  

ICCD-institutet uppvisar enligt budgetbokföringen för verksamhets-
året 2000 ett underskott på ca. 3,1 Mmk för den samfinansierade 
verksamheten samt ett underskott på ca. 0,5 Mmk för den företags-
ekonomiska avgiftsbelagda verksamheten. Revisionsverket har i sin 
rapportering till högskolans ledning sedan 1997 påtalat bristerna 
rörande den interna kontrollen av ICCD-institutets verksamhet. I 
1999 års revisionsrapportering framfördes bristerna i institutets han-
tering av ekonomin samt bristerna i övervakningen av institutets 
verksamhet. Verksamheten har fortgått år 2000 under liknande fö r-
utsättningar, trots att centrala bestämmelser i ekonomistadgan samt 
övriga fastställda regelverk fortfarande inte uppföljts. Under verk-
samhetsåret har framkommit bl.a. att institutets utgifter godkänts och 
utanordnats utan kontroll av att medel för utbetalning finns, att extern 
projektverksamhet pågått utan behörigt godkända avtal, att  anskaff-
ningar inte konkurrensutsatts, att företagsekonomisk avgiftsbelagd 
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verksamhet inte prissatts i enlighet med fastställda lönsamhetskrav, 
att obehöriga försäljningsfakturor upptagits i bokslutet samt att kun-
dernas förplägnings- och hotellkostnader genomfakturerats via bud-
getbokföringen. 

Vid slutet av verksamhetsåret 2000 förrättade högskolans ledning en 
specialrevision av ICCD-institutet samt vidtog vissa åtgärder för att 
förbättra kontrollen över institutets verksamhet. Svenska handels-
högskolans ledning har i februari 2001 inbegärt en förundersökning 
av polismyndighet rörande ICCD-institutets verksamhet. Revisions-
verkets iakttagelser över institutets situation i mars 2001 visade dock 
fortsättningsvis allvarliga brister i verksamhetsrutinerna och den in-
terna kontrollen. Svenska handelshögskolans styrelse beslutade 
29.3.2001, att nedlägga ICCD-institutets verksamhet.  

Utöver iakttagelserna från de granskade delområdena framförs, att 
uppgraderingen av betygen inom turismfortbildningen tyder även på 
svagheterna i högskolans interna kontroll. 

IAKTTAGANDE AV BUDGETEN OCH DE CENTRALA STADGANDENA 
ÖVER BUDGETENS TILLÄMPNING  

Enligt § 24 b i lagen om statsbudgeten skall ämbetsverk och inrätt-
ningar se till att den interna kontrollen är ordnad på ett ändamålsen-
ligt sätt i deras egen verksamhet samt i verksamhet för vilken äm-
betsverket eller inrättningen svarar. Ämbetsverkens och inrättningar-
nas ledning skall leda ordnandet av den interna kontrollen och svara 
för att den är ändamålsenlig och tillräcklig. 

Enligt § 69 i förordningen om statsbudgeten skall ämbetsverkens 
och inrättningars ledning se till att vid ämbetsverket eller inrättningen 
vidtas sådana med tanke på omfattningen av dess ekonomi och 
verksamhet och innehållet i dessa samt därtill anslutna risker ända-
målsenliga förfaranden (intern kontroll) som säkerställer lagligheten i 
och resultatet av ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och 
verksamhet samt tryggandet av tillgångar och egendom som är i 
ämbetsverkets eller inrättningens besittning.  

Svenska handelshögskolans ledning har inte organiserat den interna 
kontrollen över ICCD-institutets verksamhet i enlighet med nämnda 
stadganden.  

Betalningen av IPR University Center Association rf:s medlemsavgift 
från momentet för universitetsväsendets gemensamma utgifter, 
29.10.22, är i strid med statsbudgetens motivering. Statens revi-
sionsverk framför, att högskolans uppgifter och intäkter överflyttas 
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utanför statsbudgetekonomin via grundandet av nämnda förening. 
Utlåtanden från finansministeriet och undervisningsministeriet stöder 
revisionsverkets bedömning. 

 UPPLYSNINGSSKYLDIGHET TILL STATENS REVISIONSVERK 

På basis av lagen om Statens revisionsverk 5 § 1 moment skall 
Svenska handelshögskolan meddela revisionsverket före utgången 
av 15.8.2001 vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmärk-
ningarna rörande bristerna i den interna kontrollen samt använd-
ningen av högskolans budgetmedel för medlemsavgifter till IPR Uni-
versity Center Association rf. 

 

 

 

Revisionsråd, OFR  Erkki Mäki-Ranta 

 

Överrevisor  Susanna Falck 
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