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Kammarkollegiets årsredovisning 2002
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Kammarkollegiets 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 inte avgivit revisionsberättelse med invändning men vill fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående, vilket angivits som upplysning i
revisionsberättelsen för år 2002.
RRV önskar svar senast 2003-08-18 om vilka åtgärder Kammarkollegiet
vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.
Transferering av EU-avgift
Kammarkollegiet har i december 2002 betalt och avräknat anslaget 27.93.1
Ap 4 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten med 2 375 939 tkr avseende EU-avgift för januari och del av februari 2003 i enlighet med regeringens
beslut 2002-12-19 (Fi2002/4779). Kammarkollegiet har redovisat EUavgiften för januari och del av februari 2003 som en kostnad för år 2002
under posten Lämnade bidrag i resultaträkningens transfereringsavsnitt.
Kammarkollegiet har i årsredovisningen informerat härom under Upplysning om avvikelse från generella ekonomadministrativa regler.
Kammarkollegiet har följt anslagsförordningens 16 § och anslagsavräknat
utgifterna det budgetår som utbetalning skett. Av ESV: s allmänna råd till 4
kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag framgår att
kostnader för transfereringar normalt uppkommer under den period då betalning sker och att i de fall kostnaderna är hänförliga till en annan period än
då betalning sker görs periodisering. Som exempel i fråga om transfereringar
är köp av varor och tjänster som ska transfereras samt ersättning för eller
subvention av havda kostnader.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Box 465
Barnarpsgatan 13
036-15 63 00
036-12 41 49
551 16 JÖNKÖPING

REVISIONSRAPPORT

2(3)

Datum

RRV dnr

2003-05-26

30-2002-0529

Kammarkollegiet har i likhet med tidigare års redovisningsprinciper valt att
redovisa kostnaden i transfereringsavsnittet samma år som anlagsavräkning
skett och på så sätt matchat kostnaden för EU-avgift mot intäkten bestående
av medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag.
År 2001 betalade Kammarkollegiet EU-avgiften för januari 2002 i december
2001. Skillnaden år 2002 är att Kammarkollegiet betalt, anslagsavräknat,
intäkts- och kostnadsfört EU-avgiften även för halva februari 2003 med 792
mnkr.
RRV rekommenderar Kammarkollegiet att i samråd med ESV fastställa vilka principer som bör tillämpas för transaktioner av detta slag.
Fonder
Kammarkollegiet har i balansräkningen under posten Fonder, som tillgång
redovisat ackumulerat underskott avseende det statliga försäkringssystemet
med 72 375 tkr (författningsreglerat personskadeskydd 57 806 tkr och övrig
försäkringsverksamhet 14 569 tkr) i enlighet med bestämmelserna i regleringsbrevet för år 2002. Vid övertagandet av skador från AMF avseende
det författningsreglerade personskadeskyddet saknades finansiering av skadereserven.
Den under posten Fonder redovisade tillgången saknar substans i form av
bindande utfästelser från annan part. Genom att redovisa förluster i balansräkningen ges en felaktig bild av myndighetens ställning i ett allmänt redovisningsperspektiv.
RRV rekommenderar Kammarkollegiet att i samråd med Finansdepartementet aktualisera finansieringsfrågan alternativ kostnadsföra förlusten mot
myndighetens kapital.

Fordran lönegarantier
Kammarkollegiet har, i enlighet med Ekonomistyrningsverkets beslut 200212-06, ej redovisat fordran motsvarande länsstyrelsernas utestående fordran
på konkursgäldenär avseende regress av lönegarantimedel ävensom länsstyrelserna ej redovisat motsvarande skuld. Kammarkollegiet har därmed även
avvecklat myndighetskapitalet för lönegarantiersättning.
Det är RRV: s bedömning att fordringsmassan mot konkursgäldenärer är av
sådan komplexitet och sammansättning att värdering med rimlig grad av
precision ej låter sig göras varför det är tveksamt om denna fordran kan anses vara balansgill. Fordringsmassan har dock ett betydande värde vilket
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historiskt kan styrkas genom influtna regressmedel. Fordrans karaktär torde
dock närmast vara att betrakta som eventualtillgång.
Eventualtillgång redovisas inom linjen med not beskrivande fordrans art
samt angivande av bruttovärde, historiskt influtna regresser och eventuellt
prognos över kortfristigt förväntat inflöde av regressmedel.
RRV rekommenderar Kammarkollegiet att i samråd med ESV utvärdera
redovisningsproblematiken i syfte att ge en så rättvisande bild som möjligt
beträffande lönegarantimedel.

Revisionschef Arne Månberg har beslutat i detta ärende. Avdelningsdirektör
Christina Fröderberg har varit föredragande.

Arne Månberg

Kopia för kännedom:
Finansdepartementet

Christina Fröderberg

