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Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2003 
 

Riksrevisionen har granskat Elsäkerhetsverkets årsredovisning, daterad 2004-

02-23. 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 utan invändning men vill fästa 

generaldirektörens uppmärksamhet på nedanstående. 

 

Riksrevisionen önskar information senast 2004-05-15 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Kvalitetssäkring av den finansiella redovisningen 

Fordringar på andra myndigheter - Ingående 
mervärdesskatt 
 

I Elsäkerhetsverkets årsredovisning för år 2003 uppgår det bokförda värdet 

på balansposten ”Fordringar på andra myndigheter” till 1 313 tkr. Av detta 

belopp avser 1 238 tkr ”Mervärdesskattefordran – Ränteflöde”. Av 

”REKVISITION - Kompensation till statliga myndigheter för ingående 

mervärdesskatt” för januari 2004 som avser fordran per december 2003, 

framgår att Elsäkerhetsverket endast har rekvirerat 1 119 tkr. Myndigheten 

rekvirerar alltså ett lägre belopp än det bokförda beloppet per 2003-12-31.   

 

Enligt Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för 

ingående mervärdesskatt sägs i 7 § att ”En myndighet som en viss månad har 

bokfört belopp som anges i 4 § får påföljande månad rekvirera motsvarande 

belopp från Riksskatteverket.”   

 

Vi har vid granskning konstaterat att Elsäkerhetsverket har eftersläpning med 

att rekvirera ingående mervärdesskatt beroende på att myndigheten har 

bristfälliga rutiner vid redovisning av leverantörsfakturor.  
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Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att Elsäkerhetsverket förbättrar rutinerna vid 

redovisning av leverantörsfakturor samt rutinerna avseende 

momsredovisningen. 

 

Specifikationer till varje sammandragen post i 
balansräkningen. 
 

Elsäkerhetsverket har i balansräkningen till årsredovisningen för 2003 inte 

upprättat specifikationer till varje sammandragen post.  

 

Enligt Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring sägs i 20 § att  

”För varje sammandragen post i den balansräkning som skall ingå i 

årsredovisningen skall, om inte postens sammansättning klart framgår av 

bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i posten specificeras i en särskild 

förteckning.”   

 

Elsäkerhetsverket har inte upprättat specifikationer till någon av 

balansposterna. Nedan redovisas två illustrerande exempel på fel: 

 

a)  För konto ”Maskiner, inventarier, installationer m.m.” har fel belopp 

överförts från anläggningsregistret till årsredovisningen vad avser årets 

anskaffningsvärde. Årets anskaffning enligt anläggningsregistret uppgår till 

601 tkr enligt noten 634 tkr, således en differens på 33 tkr. 

 

b) För konto ”Fordringar hos andra myndigheter” har avseende delposten 

”Mervärdesskattefordran – Ränteflöden” fel belopp överförts från 

specifikationen till årsredovisningen. Beloppet enligt specifikationen uppgår 

till 1 237 tkr och i årsredovisningen redovisas ett belopp om 1 247 tkr, en 

differens på 10 tkr.  

 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att Elsäkerhetsverket upprättar 

specifikationer om inte postens sammansättning klart framgår.   

 

Sammanfattningsvis rekommenderar Riksrevisionen att Elsäkerhetsverket 

förbättrar kvalitetssäkringen av den finansiella redovisningen. 
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Revisionschef Gina Funnemark har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Kerstin Labba har varit föredragande. 

 

 

Gina Funnemark                   Kerstin Labba
 
 


