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Internationella programkontoret för
utbildningsområdets årsredovisning 2004
Riksrevisionen har granskat Internationella programkontoret för
utbildningsområdets (IPK:s) årsredovisning, daterad 2005-02-16. Syftet har
varit att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är
tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning
följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2005-05-27 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Styrning och kontroll av projekt
Riksrevisionen och RRV har under ett flertal år i revisionsrapporter och
revisionspromemorior till IPK påtalat brister avseende intern kontroll i
projekt- och ekonomistyrning. IPK har under åren vidtagit åtgärder för att
förbättra den interna styrningen och kontrollen. Vid granskningen av
årsredovisningen för 2004 har Riksrevisionen konstaterat felaktigheter som,
enligt Riksrevisionens bedömning, tyder på att det fortfarande föreligger
brister i IPK:s styrning och kontroll av projekt.
IPK:s administrationskostnader delfinansieras av EU genom Sokrates
kontorskontrakt. I årsredovisningen för år 2004 redovisar IPK cirka 2,7 mnkr
som fordran under posten upplupen bidragsintäkt trots att Sokrates
kontorskontrakt endast täcker del av beloppet. Den ofinansierade delen,
1 508 tkr enligt omräkningskurs på bokslutsdagen, borde istället ha avräknats
anslag 25:80 ap 1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet.
Anslagskrediten för detta anslag uppgick till 843 tkr. Om det upptäckta
underskottet hade hanterats i enlighet med god redovisningssed hade det lett
till ett otillåtet överskridande av anslagskrediten med cirka 660 tkr. (Se 5, 6
och 11 §§ anslagsförordningen samt ESV:s föreskrifter till 4 kap 2 §
förordning om årsredovisning och budgetunderlag.)
En ytterligare översyn, i kombination med personalförstärkning, av
kontraktshantering och projektredovisning har inletts under hösten 2004.
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Riksrevisionen ser positivt på det inledda arbetet. Riksrevisionen
rekommenderar IPK att prioritera den fortsatta översynen av rutinerna för
projekthantering.
Revisionsdirektör Anita Nilsson har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Eva Maria Simma har varit föredragande.

Anita Nilsson

Eva Maria Simma
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