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Revisionsrapport – Kapitalförvaltningen för vissa
fonder inom socialförsäkringsområdet Pensionsmyndighetens årsredovisning 2018
Riksrevisionen har granskat Kapitalförvaltningen för vissa fonder inom
socialförsäkringsområdet - Pensionsmyndighetens årsredovisning 2018, daterad 2019-0213.
Fondernas kapital ska förvaltas av Kammarkollegiet enligt de föreskrifter som regeringen
utfärdar om inget annat följer av lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom
socialförsäkringsområdet. Kammarkollegiets förvaltning ska i övrigt ske på det sätt och i
de former som Kammarkollegiet och Pensionsmyndigheten kommer överens om.
Pensionsmyndigheten ansvarar för att medel ur fonderna används i enlighet med de
ändamål som fonderna är avsedda för.
Vi vill med denna revisionsrapport uppmärksamma er på iakttagelser från vår
granskning.
Våra iakttagelser har inte påverkat revisionsberättelsen.
Vi vill att ni svarar på denna revisionsrapport senast 2019-05-08. Beskriv om och i så fall
vilka åtgärder ni planerar för att rätta till iakttagelserna.

Brister i avstämningar av poster i bokslutet och det löpande
kvalitetssäkringsarbetet under året
Kammarkollegiet ansvarar för att upprätta en rättvisande årsredovisning för fonderna.
Riksrevisionen har i samband med granskning av fondernas årsredovisning enligt lag
(1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet identifierat
brister i den interna styrningen och kontrollen i bokslutsprocessen.
För varje sammandragen post i balansräkningen ska det finnas en upprättad
specifikation till de belopp som ingår i posten, enligt 20 § i förordning (2000:606) om
myndigheters bokföring. Ett av specifikationernas huvudsakliga syften är att verifiera
värdering och avstämning av konton. De är alltså en viktig del i den interna styrningen
och kontrollen när Kammarkollegiet upprättar årsredovisningen. Vi har i granskningen
av fondernas årsredovisning noterat följande brister:
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Kammarkollegiet har inte upprättat specifikationer och gjort avstämningar av
balansposter mot underlag.
I fondernas årsredovisning finns fem tariffgrupper. Kammarkollegiet ska redovisa
tariffgruppernas kapital åtskilda från varandra. För två tariffgrupper hade
Kammarkollegiet redovisat kapital i fel tariffgrupp under större delen av året. Det
innebar att det fanns ett antal fel i poster, noter och tabeller i utkastet till
årsredovisningen. Riksrevisionen har upptäckt felen och Kammarkollegiet har
korrigerat dessa i den slutliga årsredovisningen.
Kammarkollegiet saknar tydliga rutinbeskrivningar för bokslutsprocessen och
framtagandet av årsredovisningen.

Rekommendationer
Riksrevisionen rekommenderar Kammarkollegiet att förbättra den interna styrningen
och kontrollen för att säkerställa att fondernas kapital blir korrekt bokfört och korrekt
värderat.
Riksrevisionen rekommenderar även att Kammarkollegiet beslutar om och
implementerar en rutinbeskrivning för bokslutsprocessen. Rutinbeskrivningen bör bland
annat innehålla en tydlig ansvarsfördelning för avstämning av resultat- och balansposter
samt beskriva kvalitetssäkringen av årsredovisningen och vem som ansvarar för detta.
Riksrevisionen rekommenderar slutligen att Kammarkollegiet ser till att utveckla
löpande uppföljning under året och att dokumentera uppföljningarna för att säkerställa
en korrekt redovisning under året.

Ansvarig revisor Agneta Bergman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Max
Hellberg har varit föredragande.

Agneta Bergman

Max Hellberg

Kopia för kännedom:
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