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Statens kulturråds årsredovisning 2007
Riksrevisionen har granskat Statens kulturråds (KUR: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 styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2008-05-16 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Avstämningsrutiner
Brister i uppföljning och avstämning av räntekontot har inneburit felaktig
redovisning av posten och att räntekontokrediten har överskridits vid ett
tillfälle i december.
Vid en utredning av det felaktiga saldot på räntekontot konstaterades dels en
betalning som redovisats med fel tecken samt transaktioner som redovisats i
felaktigt betalningsflöde till totalt ett belopp av ca 5 mnkr. Detta innebär att
räntekontot istället för en utnyttjad kredit på 4,5 mnkr borde ha uppvisat ett
positivt saldo på 0,5 mnkr. Vidare konstaterades att KUR hade överskridit
räntekontokrediten med 1,7 mnkr under en dag i december 2007.
Vid en översiktlig avstämning av posten Avräkning med statsverket
konstaterades en differens om ca 2 mnkr. Differensen är ett resultat av
bristande avstämningar av posten. Vidare var specifikationen avseende
posten Avräkning med statsverket ofullständig.
KUR rekommenderas att införa löpande avstämning av Avräkning med
statsverket och räntekontot samt andra väsentliga balansposter. Myndigheten
rekommenderas vidare att upprätta en specifikation över postens substantiella
innehåll i enlighet med 20 § i Förordningen (2000:606) om myndigheters
bokföring.
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Brister vid kvalitetssäkringen av årsredovisningen
Riksrevisionen har vid årets granskning kunnat konstatera att KURs
kvalitetssäkring har brustit. Detta har föranlett ett antal brister i såväl den
finansiella redovisningen som i resultatredovisningen. Bristerna är i sig inte
väsentliga i den meningen att de påverkar revisionsberättelsen. Med en
bristande kvalitetssäkring föreligger dock en risk för att även väsentliga
felaktigheter kan uppkomma. Nedan redogörs för några exempel på fel som
borde ha rättats till innan årsredovisningen avlämnades till regeringen.
– Differenser avseende bl.a. räntekonto och Avräkning med statsverket,
borde har uppmärksammats vid kvalitetssäkringen.
– Resultatredovisningen innehöll ingen redovisning av intäkter och kostnader
fördelade per verksamhetsgren vid tidpunkten för avlämnandet. Detta har
inneburit att KUR har behövt skicka in en komplettering till
årsredovisningen.
Ansvarig revisor Per Flodman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Iréne Lindström har varit föredragande.

Per Flodman

Iréne Lindström
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