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Statens Livsmedelsverks delårsrapport 2004
Riksrevisionen har översiktligt granskat Livsmedelsverkets delårsrapport,
daterad 2004-08-09, för perioden den 1 januari - 30 juni 2004. Syftet har varit
att bedöma om det i den översiktliga granskningen framkommit något som
tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt förordningen om
årsredovisning och budgetunderlag.
Riksrevisionen har avgivit revisorsintyg med invändning och vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2004-10-15 om vilka åtgärder
Livsmedelsverket vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Felaktig periodisering av bidragsintäkter
Iakttagelse
Livsmedelsverket har felaktigt periodiserat upplupna bidragsintäkter och
oförbrukade bidragsintäkter i balansräkningen vilket medför att intäkter av
bidrag i resultaträkningen redovisas med ett belopp på 10 808 tkr i stället för
6 449 tkr.
Bedömning
Enligt ESV:s föreskrifter till 4 kap. 1 - 2 § förordning (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag skall myndigheten i samband med att den
löpande bokföringen avslutas bokföra vissa skuld- och fordringsposter i syfte
att uppnå en riktig periodisering av intäkter och kostnader i resultaträkningen.
Som upplupna bidragsintäkter skall redovisas bidragsinkomster som ännu
inte erhållits och beloppsmässigt motsvaras av periodens kostnader. Som
oförbrukade bidrag skall redovisas erhållna bidragsinkomster som
periodiseras för att täcka framtida kostnader.
Livsmedelsverket har inte periodiserat 1 101 tkr mot upplupna
bidragsintäkter och 5 460 tkr av bidragsintäkterna mot oförbrukade bidrag.
Ovanstående innebär att verket redovisat intäkter av bidrag med ett för högt
belopp med 4 359 tkr, vilket leder till att årets kapitalförändring försämras
med motsvarande belopp till - 8 453 tkr.
Riksrevisionen • 114 90 Stockholm • [Nybrogatan 55]
Tel 08-5171 40 00 • Fax 08-5171 41 00 • www.riksrevisionen.se

1[2]

Dnr 32-2004-0670

Riksrevisionens bedömning är att bidragsintäkterna periodiserats felaktigt på
grund av bristande kvalitetssäkring.

Felaktig hantering av kundförlust
Iakttagelse
I kommentaren till delårsrapporten framgår att ett företag gått i konkurs och
medfört en större kundförlust på 920 tkr.
Kundförlusten har dock inte bokförts som en konstaterad kundförlust och
därmed inte påverkat årets kapitalförändring negativt.
Bedömning
Riksrevisionens bedömning är att bristen på överensstämmelse mellan
kommentaren och verksamhetens kostnader beror på bristande
kvalitetssäkring av delårsrapporten. I och med att kundförlusten inte bokförts
skall årets kapitalförändring försämras med motsvarande belopp till
– 9 373 tkr, som inkluderar periodiseringen av bidragsintäkterna.
Rekommendation till ovanstående iakttagelser
Riksrevisionen har i en promemoria avseende årsredovisningen 2003
rekommenderat Livsmedelsverket att kvalitetssäkra dokument som skickas
till regeringen.
Riksrevisionen rekommenderar att Livsmedelsverket kvalitetssäkrar
delårsrapport och årsredovisning innan dokumenten lämnas till regeringen.
Revisionschef Gina Funnemark har beslutat i detta ärende.
Revisor Helena Åström har varit föredragande.

Gina Funnemark

Helena Åström
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