Revisionsrapport

Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 STOCKHOLM

Datum
Dnr

2007-05-14
32-2006-0624

Polarforskningssekretariatets årsredovisning
2006
Riksrevisionen har granskat Polarforskningssekretariatets (PFS:s)
årsredovisning, beslutad 2007-02-12. 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 har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-06-15 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Periodisering av kostnader
PFS har i regleringsbrevet för 2006 fått undantag från begränsningarna i 4 §
andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) avseende myndighetens
tjänsteexport. Undantaget från kravet på att verksamheten ska vara av
tillfällig natur eller av mindre omfattning har möjliggjort planerade
internationella samarbeten inom expeditionsverksamheten med inslag av
samutnyttjande och samfinansiering.
Huvuddelen av tjänsteexporten under 2006 har avsett en expedition till
Antarktis. PFS har inför expeditionen dels tecknat avtal med Sjöfartsverket
(SjöV) om hyra av isbrytaren Oden och dels tecknat avtal med det
amerikanska forskningsrådet National Science Foundation (NSF) om
vidareuthyrning av Oden. I avtalet med NSF framgår att PFS ska fakturera
vissa delbelopp i takt med att de olika momenten i expeditionen genomförts.
I tillägg till avtalet med SjöV framgår vidare att när betalningen från NSF
inkommit ska SjöV fakturera PFS motsvarande belopp.
I december 2006 har PFS i enlighet med avtalet fakturerat NSF det andra
delbeloppet. Beloppet har intäktsförts och ligger som fordran i bokslutet
eftersom betalningen inkom först i början av januari 2007. Efter omräkning
för valutakursdifferenser uppgick fordran per den 31/12 till 14,2 mnkr. SjöV
har i februari 2007 fakturerat PFS detta andra delbelopp. Fakturan är
kostnadsförd 2007 och alltså inte periodiserad i bokslutet för 2006. PFS har i
årsredovisningen inte heller upplyst om eller kommenterat detta förhållande.
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Riksrevisionen anser att kostnaden är hänförlig till 2006 och i enlighet med
avtalskonstruktionen borde 14,2 mnkr periodiserats som upplupen kostnad i
bokslutet för 2006. Den uteblivna periodiseringen har fått till följd att
kostnaderna i resultaträkningen är för lågt redovisade och följaktligen är årets
kapitalförändring för högt redovisad med samma belopp. Även i
resultatredovisningen är kostnaderna för tjänsteexporten för lågt redovisade
med 14,2 mnkr. I årsredovisningen redovisar PFS totala kostnader på 28,0
mnkr och en kapitalförändring på 29,8 mnkr.
Riksrevisionen bedömer att felet är väsentligt och att årsredovisningen i dessa
delar därför inte är rättvisande.

Ansvarig revisor Magnus Nehard har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Per Boberg har varit föredragande.

Magnus Nehard

Per Boberg
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