REVISIONSRAPPORT
R3

1(2)

Datum

RRV dnr

2003-03-21

30-2002-0364

Ert datum

Er beteckning

Talboks- och punktskriftsbiblioteket
122 88 ENSKEDE

Talboks- och punktskriftsbibliotekets årsredovisning
2002
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Talboks- och
punktskriftsbibliotekets (TPB) årsredovisning, beslutad 2003-02-20, och
underliggande redovisning för räkenskapsåret 2002. Syftet har varit att
bedöma om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt
granska om ledningens förvaltning står i överensstämmelse med tillämpliga
föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.
RRV har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa styrelsens
uppmärksamhet på nedanstående.
Felaktig redovisning mellan anslag
Vid granskningen har RRV konstaterat att TPB valt att finansiera kostnader
för vissa talböcker på totalt 1 257 904 SEK med ett för ändamålet felaktigt
anslag. Kostnaden skulle rätteligen ha belastat anslaget 15.25:6 bidrag för
vissa studiesociala ändamål. TPB valde att istället belasta
förvaltningsanslaget, 17.28:12. Förfarandet strider mot bestämmelserna i § 5
anslagsförordningen (1996:1189) där det stadgas att en myndighet skall
använda anslaget för de ändamål som anslaget avser.
En effekt av redovisningen har blivit att ett överskridande av anslaget
15.25:6 undvikits. Om redovisningen hade gjorts korrekt skulle ett
överskridande av anslaget, utöver beviljad anslagskredit, på ca 875 tkr ha
redovisats. Ytterligare en effekt av den gjorda redovisningen är att
förvaltningsanslaget, som nu felaktigt belastats, rätteligen skulle ha
redovisat ett utgående överföringsbelopp på ca 2 150 tkr. Detta överstiger,
med ca 100 tkr, den nivå på tre procent som myndigheten enligt § 11
anslagsförordningen (1996:1189) utan särskilt tillstånd från regeringen får
disponera som ingående anslagssparande nästa år.
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RRV vill uppmärksamma styrelsen på möjligheten att i dialog med
regeringen t.ex. begära en utökad anslagskredit i syfte att bättre kunna parera
den ekonomiska konsekvensen av händelser av den typ som ligger bakom
valet att redovisa som nu TPB gjort och som beskrivits ovan.
Revisionschef Tomas Janhed har beslutat i detta ärende.
Byrådirektör Nils Jeppsson har varit föredragande.

Tomas Janhed
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