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Statens Energimyndighet

Revisionsrapport – Årsredovisning 2017
Riksrevisionen har granskat Statens Energimyndighets årsredovisning, daterad 2018-0220. Syftet har varit att bedöma om:
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
• ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster, samt
• huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen
om intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll.
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Dessa har dock inte påverkat revisionsberättelsens utformning.
Riksrevisionen önskar information senast 2018-05-08 med anledning av våra iakttagelser
i denna rapport.

Presentationsfel i not till balansposten avräkning med statsverket
Statens energimyndighet har i enlighet med 7 kap 1 § i Förordning (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag lämnat tilläggsupplysningar till balansposten
avräkning med statsverket i not 18 i årsredovisningen 2017. Noten är uppställd i enlighet
med ESV:s allmänna råd till FÅB 7 kap 1§. Dock har tre förklaringsdelar i noten blivit
felaktigt redovisade, vilket medför att presentationen är felaktig.
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Fel saldo i avsnitten för uppbörd och anslag i icke räntebärande flöde
Statens energimyndighet har redovisat ett felaktigt tecken för skuld/fordran i
uppbördsavsnittet och i avsnittet för anslag i icke räntebärande flöde. En extern läsare
kan därmed få uppfattningen att Statens energimyndighet redovisar en fordran på
statsverket i uppbördsavsnittet om 51 176 tkr och en skuld till statsverket för anslag i
icke räntebärande flöde om -30 879 tkr när istället det motsatta förhållandet råder. Om
noten hade blivit korrekt redovisad i årsredovisningen 2017 hade Statens
energimyndighet redovisat en skuld till statsverket i uppbördsavsnittet om -51 176 tkr
och en fordran i avsnittet för anslag i icke räntebärande flöde om 52 696 tkr.
Felen har enligt Statens energimyndighet uppkommit som en följd av att ett minustecken
har fallit bort i en formel som ingår i beräkning av saldot för uppbörd. Eftersom noten är
uppbyggd av inbördes beräkningar påverkar detta även avsnittet anslag i icke
räntebärande flöde.
Riksrevisionen har också konstaterat att ingående balanser i avsnitten för uppbörd och
anslag i icke räntebärande flöde är redovisade med felaktiga tecken för fordran/skuld och
till felaktiga belopp. Dessa fel påverkar även raderna ”uppbördsmedel som betalats till
icke räntebärande flöde” och ”medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till
icke räntebärande flöde” som därmed har redovisats till felaktiga belopp i not 18 i
årsredovisningen 2017.

Fel saldo för avsnittet övriga fordringar och skulder på statens
centralkonto
Statens energimyndighet har även redovisat ett felaktigt tecken och ett felaktigt belopp
för skuld/fordran i avsnittet för övriga fordringar och skulder på statens centralkonto.
Felet har uppstått som en konsekvens av att Statens energimyndighet tillämpar en
schablonmässig fördelning av fordringar och skulder mot betalflöden vid upprättandet av
not 18 i årsredovisningen. Vid upprättande av noten gör Statens energimyndighet en
genomgång av alla balansposter och fördelar dem i sin helhet mot antingen uppbörd,
anslag i icke räntebärande flöde, anslag i räntebärande flöde eller övriga fordringar och
skulder på statens centralkonto. Den schablonmässiga fördelningen innebär att Statens
energimyndighet inte tar hänsyn till att balansposterna kan innehålla transaktioner som
är hänförliga till fler än ett betalflöde och fler avsnitt i noten.
Enligt ESV:s allmänna råd till 7 kap 1§ i Förordning om årsredovisning och
budgetunderlag (2000:605) kan det i en komplicerad verksamhet vara naturligt att
använda schabloner vid fördelning av fordringar och skulder mot betalningsflöden.
Riksrevisionen anser dock att den schablonmässiga fördelning som Statens
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energimyndighet tillämpar ger upphov till en alltför grov fördelning av skulder och
fordringar. Om myndigheten redovisat samtliga fordringar och skulder mot korrekt
betalflöde och korrekt avsnitt i noten skulle Statens energimyndighet ha visat en fordran
om 10 870 tkr istället för en skuld om – 7 907 tkr.

Ansvarig revisor Tomas Kervenhed har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Maria
Salomonsson har varit föredragande

Tomas Kervenhed

Maria Salomonsson

Kopia för kännedom:

Regeringen
Miljö- och energidepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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