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Riksrevisionen har översiktligt granskat Språk- och folkminnesinstitutets
(SOFI) delårsrapport, daterad 2003-08-13, för perioden den 1 januari - 30
juni 2003. 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 lämnat ett revisorsintyg utan invändning men vill efter
granskningen av delårsrapporten och avlämnandet av revisorsintyg fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar svar senast 2003-10-29 om vilka åtgärder SOFI
vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.
Ledningens förvaltning
SOFI har gjort avsteg från att bokföra en faktura enligt gällande regelverk
(förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring 9 § samt ESV:s
föreskrifter till anslagsförordningen (1996:1189) 16 §). Avsteget avser en
faktura på ca 400 tkr från Statens pensionsverk (SPV) avseende 2002 års
slutliga premier för statens avtalsförsäkringar. Fakturan är daterad 200304-28.
Riksrevisionen är medveten om omständigheterna kring hanteringen av
fakturan från SPV. Riksrevisionen har också tagit del av den
korrespondens som SOFI har haft med SPV i syfte att få en ny och korrekt
faktura.
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I en skrivelse från SPV, daterad 2003-06-10, anges att på grund av ett
systemfel har felaktig premie beräknats för två personer. SPV skriver
vidare att ”de kommer därför att räknas om och regleras”. Då SOFI anser
att fakturan är felaktig har fakturan makulerats. SOFI uppger att
myndigheten saknar en giltig faktura och har därför bokfört beloppet som
en upplupen kostnad.
Innan kreditfaktura, eller ny faktura, från SPV inkommit borde SOFI inte
ha makulerat nämnda faktura. Enligt gällande regler borde fakturan i
stället ha bokförts som en leverantörsskuld och därmed även avräknats
mot anslaget. Då nästan hela det fakturerade beloppet har bokförts som
en upplupen kostnad har ingen anslagsavräkning skett vilket ger en
missvisande bild av anslagsutnyttjandet för 2003 års första sex månader.

Rekommendation
SOFI bör i framtiden bokföra inkomna fakturor som leverantörsskuld så
att korrekt avräkning av anslaget sker. Vidare bör SOFI inte makulera
fakturor utan att först ha mottagit en kreditfaktura. Det är endast i de fall
det är uppenbart att fakturan är helt orealistisk som myndigheten kan
underlåta att ta upp fakturan som en leverantörsskuld.
Avdelningsdirektör Ulla Kalén har beslutat i detta ärende. Byrådirektör
Annika Roos har varit föredragande. Revisionschef Tomas Janhed har
deltagit i den slutliga handläggningen.

Ulla Kalén

Annika Roos
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