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Revisionsrapport – 

Kärnavfallsfondens årsredovisning 

2021 

Riksrevisionen har granskat Kärnavfallsfondens årsredovisning 2021, daterad 

2022-02-18. 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 2022-05-25. Beskriv om och 

i så fall vilka åtgärder ni planerar för att rätta till iakttagelserna. 

Bristande rutiner för framtagande och 
kvalitetssäkring av årsredovisningens finansiella 
delar har lett till för högt redovisade belopp i 
balansräkningen 
I balansräkningen i Kärnavfallsfonden årsredovisning 2021 är posterna övriga 

kortfristiga fordringar och övriga kortfristiga skulder båda för högt redovisade med 

186 256 tusen kronor.  

Några balansposter var inte fullständigt avstämda mot underlag när 

Kärnavfallsfonden lämnade årsredovisningen till regeringen. När Riksrevisionen 

började granska årsredovisningen 

• var underlagen inte fullständiga 
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• fanns heller inte fullständiga bokslutsspecifikationer till dessa balansposter. 

Kärnavfallsfonden kompletterade underlagen i samband med vår granskning 

vilket ledde till att vi identifierade felen i balansräkningen. 

Om balansposterposterna hade varit fullständigt avstämda mot underlag innan 

Kärnavfallsfonden lämnade årsredovisningen till regeringen hade 

Kärnavfallsfonden kunnat identifiera och rätta felen. 

Vi bedömer att det finns brister i Kärnavfallsfondens rutin för framtagande och 

kvalitetssäkring av årsredovisningen. En viktig del av kvalitetssäkringen är att 

stämma av samtliga balansposter mot underlag för att säkerställa att rätt belopp 

redovisas i årsredovisningen. 

Det är Kammarkollegiet som sköter Kärnavfallsfondens ekonomiadministration 

som bland annat består av löpande redovisning och upprättande av 

årsredovisningen. Det är Kärnavfallsfondens styrelse som är ansvariga för 

innehållet i årsredovisningen.   

Rekommendationer 
Riksrevisionen rekommenderar Kärnavfallsfonden att 

• se över rutinerna för framtagande och kvalitetssäkring av 

årsredovisningens finansiella delar för att säkerställa att Kärnavfallsfonden 

upptäcker eventuella fel och brister i de finansiella delarna och i 

tillhörande underlag 

• anpassa tidplanen och ansvarsfördelningen för framtagandet av 

årsredovisningens finansiella delar så att Kärnavfallsfonden har tid att 

kvalitetssäkra de finansiella delarna 

• upprätta kompletta specifikationer till balansposter som uppfyller kraven i 

20 § i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.  

Ansvarig revisor Björn Sande har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Hannah 

Engqvist har varit föredragande. 

Björn Sande 

För kännedom 

Regeringen 

Miljödepartementet  

Finansdepartementet, budgetavdelningen  


	Revisionsrapport – Kärnavfallsfondens årsredovisning 2021
	Bristande rutiner för framtagande och kvalitetssäkring av årsredovisningens finansiella delar har lett till för högt redovisade belopp i balansräkningen
	Rekommendationer




