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Revisionsrapport – Patent- och
registreringsverkets årsredovisning 2018
Riksrevisionen har granskat Patent- och registreringsverkets årsredovisning 2018,
daterad 2019-02-21.
Vi vill med denna revisionsrapport uppmärksamma er på iakttagelser från vår
granskning.
Våra iakttagelser har påverkat revisionsberättelsen. Vi har lämnat uttalanden med
reservation om
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar och stödjer en rättvisande bild i
årsredovisningen som helhet.
Vi vill att ni svarar på denna revisionsrapport senast 2019-05-10. Beskriv om och i så fall
vilka åtgärder ni planerar för att rätta till iakttagelserna.

Resultatredovisningen saknar fullständig ekonomisk information
Patent- och registreringsverket har inte redovisat totala intäkter på 380 582 tusen kronor
och kostnader på 390 049 tusen kronor från resultaträkningen fördelat på
verksamhetsgrenar eller motsvarande i resultatredovisningen i årsredovisningen.
Myndigheten gör fördelningar mot verksamhetsgrenar eller motsvarande, men
resultatredovisningen innehåller inte fullständig information. Myndigheten har inte
heller redovisat och kommenterat årets utfall mot de avgiftsbudgetar som finns i Patentoch registreringsverkets regleringsbrev för 2018.
Genom att inte redovisa den här informationen följer myndigheten inte 3 kapitlet 2 §
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Regelverket anger att
verksamhetens totala intäkter och kostnader ska fördelas på verksamhetsgrenar eller
motsvarande samt att en av regeringen beslutad avgiftsbudget ska följas upp och
kommenteras avseende väsentliga avvikelser.
Myndighetens redovisning innehåller ett antal tabeller med ekonomisk information
genom hela resultatredovisningen. Det finns dock inga eller få hänvisningar till hur de
alla relaterar till resultaträkningens information vilket bör kommenteras och förklaras
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enligt Ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 3 kapitlet 2 § förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag.
Avsaknaden av informationen och förklaringar av hur de ekonomiska utfallen i
resultatredovisningen hänger ihop sinsemellan och med myndighetens resultaträkning
försvårar för en läsare att få en överblick av myndighetens sammantagna ekonomiska
resultat över tid.

Rekommendationer
Riksrevisionen rekommenderar Patent- och registreringsverket att säkerställa att
verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultaträkningen fördelas på
verksamhetsgrenar eller motsvarande i årsredovisningen 2019.
Riksrevisionen rekommenderar Patent- och registreringsverket
-

att säkerställa att avgiftsbudgetarna, både den för offentligrättsliga avgifter och
den för avgifter som får disponeras, redovisas i årsredovisningen 2019,
att utfallen för avgiftsverksamheterna kommenteras gentemot budgetarna i
årsredovisningen 2019.

Riksrevisionen rekommenderar även Patent- och registreringsverket att säkerställa att
tydliga hänvisningar och kommentarer förklarar hur de ekonomiska utfallstabellerna
relaterar till varandra och till resultaträkningen i årsredovisningen 2019.

Ansvarig revisor Cristopher Grahl har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Emilie
Löfvenmark har varit föredragande.

Cristopher Grahl

Emilie Löfvenmark
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