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Kemikalieinspektionens årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens årsredovisning, daterad
2004-02-04. 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 2004-05-20 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Underlåtelse av nedskrivning avseende
förbättringsutgifter på annans fastighet
I Kemikalieinspektionens årsredovisning för 2003 uppgår det bokförda värdet
på balansposten ”Förbättringsutgifter på annans fastighet” till 1 007 tkr. Av
detta belopp avser 502 tkr förbättringsutgifter på den fastighet som
Kemikalieinspektionen lämnade när man flyttade till nya lokaler den 1 juli
2003.
Enligt ESV:s föreskrifter till 5 kap 1 § Förordning om årsredovisning och
budgetunderlag (FÅB) är definitionen på en tillgång ”en resurs som
kontrolleras av en myndighet till följd av inträffade händelser och som
förväntas ge myndigheten ekonomiska fördelar eller servicepotential i
framtiden”.
Då Kemikalieinspektionen flyttat från de tidigare lokalerna, utgör
ovanstående förbättringsutgifter inte längre någon tillgång som kontrolleras
av myndigheten.
Hela det bokförda värdet för dessa förbättringsutgifter skulle därför ha
skrivits ner och lån i Riksgäldskontoret amorterats med motsvarande belopp
redan vid delårsbokslutet 2003. Kemikalieinspektionen har underlåtit att göra
detta.
Kemikalieinspektionen beviljades i regleringsbrevet för 2003 en
anslagskredit med 1 500 tkr. I årsredovisningen för 2003 redovisas ett
utnyttjande med 1 478 tkr. En korrekt redovisning av ovanstående hade
således medfört ett överskridande av anslagskrediten med 480 tkr.
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Dnr 32-2003-0165

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Kemikalieinspektionen förbättrar
kvalitetssäkringen av finansiella rapporter och prognoser.
Revisionschef Gina Funnemark har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Anders Lexner har varit föredragande.

Gina Funnemark

Anders Lexner
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