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Allmänna reklamationsnämndens
årsredovisning 2007
Riksrevisionen har granskat Allmänna reklamationsnämndens (ARN:s)
årsredovisning, daterad 2008-02-20. Syftet har varit att bedöma om redovisningen 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 ledningens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2008-05-05 med anledning av
iakttagelserna i denna rapport.

Återrapporteringen har inte begränsats enligt gällande
regelverk
Riksrevisionens granskning har inte omfattat årsredovisningens bilagor. I
syfte att uppmärksamma regeringen på detta, har Riksrevisionen i revisionsberättelsen lämnat följande upplysning:
Granskningen har inte omfattat bilagor till årsredovisningen.
Årsredovisningens innehåll regleras i 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om
myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Innehållet i resultatredovisningen regleras närmare i 3 kap. FÅB.
Av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) föreskrifter till 3 kap. 1 § FÅB framgår
att myndigheten ska begränsa resultatredovisningen till redovisning gentemot
regeringens återrapporteringskrav.
Av 2 kap. 4 § FÅB framgår att myndigheten även ska ”lämna information om
andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och
prövning av verksamheten”. Enligt ESV:s föreskrifter till samma paragraf är
information väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de
beslut som användaren fattar på basis av den.
Riksrevisionen bedömer att bilagorna till ARN:s årsredovisning innehåller
information som varken motiveras av regeringsbeslut eller av FÅB. Enligt
återrapporteringskrav i regleringsbrevet ska diverse ärendestatistik redovisas.
Denna redovisning anges inte uttryckligen behöva ske på avdelningsnivå.
Ärendestatistik på avdelningsnivå bedöms heller inte vara av väsentlig
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betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten.
Emedan statistikuppgifter på myndighetsnivå återfinns i årsredovisningens
resultatredovisningsdel, bedöms därmed tilläggsinformationen i bilagorna gå
utöver de krav om återrapportering som ställs på ARN.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att ARN framgent begränsar sin årsredovisning till sådan information regeringen efterfrågar.
Ansvarig revisor Karin Andersson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Erik Starrin har varit föredragande.

Karin Andersson

Erik Starrin
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