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Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings
årsredovisning 2007
Riksrevisionen har granskat Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings
(KY:s) årsredovisning, daterad 2008-02-14. 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 vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet
av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2008-05-09 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Bemyndiganderedovisning
From räkenskapsåret 2007 har vissa förändringar skett i regelverket för
redovisning av bemyndiganden (20 § anslagsförordningen, 6 kap 1 § FÅB
och bilaga 3:2 FÅB). Förändringarna innebär bl.a. att utestående åtaganden
inte längre får minskas med årets utgående överföringsbelopp. Vid revisionen
framkom att regelverket inte har efterlevts i detta avseende. Utestående
åtaganden har reducerats med årets utgående överföringsbelopp som tidigare.
KY har dessutom redovisat ett felaktigt belopp för utestående åtaganden.
Enligt bemyndiganderedovisningen uppgår det till 1 490 687 tkr. Det
korrekta beloppet är 1 504 782 tkr, vilket innebär att utestående åtaganden är
14 095 tkr högre än vad KY i årsredovisningen uppgivit.
Det finns även en differens om 94 828 tkr mellan ingående åtaganden i
bemyndiganderedovisningen (1 379 413 tkr) mot utestående åtaganden
föregående år (1 284 585 tkr).
Riksrevisionen rekommenderar KY att förbättra rutinerna för kvalitetssäkring
av bemyndiganderedovisningen.

Resultatredovisning
Vid granskningen av KY:s resultatredovisning noterades flera fel som borde
ha uppmärksammats i kvalitetssäkringsprocessen. Dessutom är underlagen
till redovisade uppgifter i resultatredovisningen bristfälliga.
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Riksrevisionen rekommenderar att KY förbättrar sin kvalitetssäkringsprocess
för att undvika fel i det slutliga dokumentet. KY bör också till nästa
årsredovisning förbättra spårbarheten mellan i resultatredovisningen
redovisad information och de underlag som verifierar denna information.
Ansvarig revisor Per Flodman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Ertan Fiskin har varit föredragande.

Per Flodman

Ertan Fiskin

Kopia för kännedom:
Utbildningsdepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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