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Polisens årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2004-02-19.
Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen 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 2004-05-17 om vidtagna åtgärder
med anledning av våra iakttagelser i denna rapport.

1. Differens på avräkning med statsverket
Vid granskningen av årsredovisningen har det framgått att det finns en
differens på balansposten avräkning med statsverket. I årsredovisningens
balansräkning redovisar Polisen att balansposten avräkning med statsverket
uppgår till ca 45,8 mnkr. Om alla transaktioner som påverkar balansposten
hade redovisats korrekt så borde balansposten, under förutsättning att
anslagsredovisningen är riktig, uppgå till ca -37,2 mnkr.
Polisen har således en differens på uppskattningsvis ca 83 mnkr. Av dessa
härrör endast ca 3,5 mnkr från fel som Polisen begått under 2003. Den övriga
differensen har uppkommit före 2003.
Beräkningen av differensen har delvis utgått från redovisningsenheternas
egna avstämningar av statsverkets checkräckning (SCR). Granskningen har
inte innefattat någon kontroll av huruvida dessa avstämningar är korrekt
gjorda av redovisningsenheterna. Fel i dessa avstämningar kan därför
innebära att den egentliga differensen inte är exakt 83 mnkr.

1.1 Differens som uppkommit under 2003
Felet på ca 3,5 mnkr är nettoeffekten av främst följande fel.
Rikspolisstyrelsen (RPS) har en anslagspost 22.36:2.6 Väghållning och
statsbidrag som före 2003 hanterades i ränteflödet men som fr.o.m. 2003 ska
hanteras på SCR. RPS har av misstag inte fört över anslagssparanden på
drygt 12 mnkr (avseende nämnda anslagspost samt anslagsposterna 6.6:7 och
6.6:21.6:2) från räntekontot till SCR. Under 2003 har RPS haft utgifter på ca
15,7 mnkr under anslagspost 22.36:2.6. RPS har gjort dessa utbetalningar
från räntekontot och inte haft någon rutin för att korrigera mellan
betalningsflödena, d.v.s. RPS har inte fört över motsvarande belopp från SCR
till räntekontot. En bieffekt är att när likvida medel ligger i fel
betalningsflöde får RPS mer alternativt mindre i ränteintäkter än vad de
borde ha.
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Riksrevisionen rekommenderar RPS att rätta nämnda fel samt upprätta
rutiner för månatliga korrigeringar mellan betalningsflödena avseende
anslagsposten Väghållning och statsbidrag.

1.2 Differens som finns kvar från tidigare år
Riksrevisionen konstaterar att Polisen har en stor differens på balansposten
avräkning med statsverket. Merparten av beloppet beror på fel som begåtts
före 2003. Differensen kan vara nettosumman av flera fel som uppkommit
under flera år. Orsakerna till differensen är inte kända. Polisen har inte
erforderliga rutiner för att stämma av balansposten och därför har uppkomna
differenser inte upptäckts och åtgärdats utan de ligger kvar i redovisningen.
Riksrevisionen rekommenderar RPS att närmare utreda och fastställa hur stor
differensen är samt att utreda orsakerna till felaktigheterna, vidta erforderliga
rättelser samt upprätta relevanta avstämningsrutiner för att fortsättningsvis
förebygga, upptäcka och rätta fel på balansposten.

2. Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet
Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till förordning om
årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. 2 § ska intäkter och kostnader för
avgiftsbelagd verksamhet särredovisas.
Intäkter och kostnader avseende den avgiftsfinansierade verksamheten
särredovisas inte i Polisens resultatredovisning. I not 1 och 2 till de
finansiella delarna särredovisas intäkter avseende disponibla avgifter samt
intäkter och kostnader avseende tjänsteexporten. Det finns inga uppgifter om
kostnader för andra avgifter än tjänsteexporten. Således saknas det också
uppgifter i årsredovisningen om eventuella under-/överskott.
Riksrevisionen rekommenderar RPS att särredovisa intäkter och kostnader
för avgiftsbelagd verksamhet i årsredovisningen så att eventuella under/överskott framgår (årets samt ackumulerat).

Revisionsdirektör Bengt Bengtsson har beslutat i detta ärende.
Revisionsdirektör Mikael Boo har varit föredragande. Avdelningschef
Yvonne Palm har deltagit i den slutliga handläggningen.

Bengt Bengtsson

Mikael Boo
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