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Läkemedelsverkets delårsrapport 2010
Riksrevisionen har översiktligt granskat Läkemedelsverkets (LV)
delårsrapport, daterad 2010-07-23, för perioden den 1 januari - 30 juni 2010.
Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga granskningen
framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven
enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
(FÅB).
Riksrevisionen har avgivit revisorsintyg med invändning och vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2010-10-05 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

1. Sammanfattning
Riksrevisionen har i sin översiktliga granskning uppmärksammat väsentliga
brister som sammantaget inneburit att vi inte kan uttala oss om huruvida
resultat- och balansräkningen är rättvisande. Delårsrapporten bedöms därför
inte vara upprättad i enlighet med kraven i FÅB.
Riksrevisionen vill genom denna rapport göra styrelsen uppmärksam på
följande brister:
Det föreligger brister i myndighetens förmåga att specificera vad
periodavgränsningsposter består av vilket medför en osäkerhet till ett
betydande belopp.
Ekonomistyrningsverkets (ESV) rekommendationer vid bokföring av
erhållna bidrag har inte följts.
Brister i rutiner för periodisering av kostnader samt felbokning vid
reservering av befarade kundförluster har iakttagits.
Prövning av immateriell tillgångars värde har inte utförts i samband
med upprättande av delårsrapporten.
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2. Fel i periodavgränsningsposter
Enligt 20§ Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) ska de
belopp som ingår i respektive post i balansräkningen specificeras i en särskild
förteckning. Detta ska göras i syfte att värdering och avstämning av konton
ska kunna verifieras samt för att säkerställa att det finns en obruten
verifieringskedja från verifikationerna till posterna i redovisningens
balansräkning.
I Riksrevisionens granskning uppmärksammades att LV inte fullt ut kan
specificera vad två av balansräkningens periodavgränsningsposter består av
vilket medför en osäkerhet till ett betydande belopp vilket även kan ge en
resultatpåverkande effekt. Posterna utgörs av:
Förutbetalda kostnader, 12 mnkr
LV kan inte specificera posten. Riksrevisionen kan därmed inte avgöra
om beloppet är korrekt redovisat.
Övriga förutbetalda intäkter, 204 mnkr
LV kan inte, utöver felaktigt bokförda Oförbrukade bidrag, specificera
posten. Riksrevisionen kan därmed inte avgöra om beloppet är korrekt
redovisat.
Riksrevisionen rekommenderar LV att ordna sin redovisning på ett sådant
sätt att det blir möjligt att specificera vilka tillgångar eller skulder som ryms
inom respektive periodiseringspost.

3. Fel i redovisning av bidrag
Som ett led i att få en rättvisande bild i resultaträkningen ska myndigheten,
enligt 4 kap 1§ FÅB bestämma periodens intäkter av bidrag med
utgångspunkt från periodens nedlagda kostnader. Återstående medel
redovisas under periodavgränsningsposten Oförbrukade bidrag.
Riksrevisionen har i sin granskning iakttagit att ej förbrukade bidrag felaktigt
har bokats som Övrig förutbetald intäkt i stället för Oförbrukade bidrag. Felet
utgör en felklassificering. Resultaträkningen påverkas inte.
Läkemedelsverket är i sitt regleringsbrev ålagd att till regeringen inkomma
med intäkts- och kostnadsprognoser månatligen. Riksrevisionens bedömning
är att det är viktigt att kunna följa bidragsförbrukningen. Felet uppgår till
49,1 mnkr och utgör därmed ett väsentligt fel. Ett korrekt belopp för posten
Oförbrukade bidrag är 45,2 mnkr.
Riksrevisionen rekommenderar LV att föra de oförbrukade bidragen till rätt
post. Riksrevisionen rekommenderar vidare att LV periodiserar
bidragsintäkter varje månad för att kunna redovisa en säkrare underbyggd
prognos till regeringen samt för sin egen styrning och uppföljning.
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4. Periodiseringsfel i posten Övriga
Driftskostnader
I granskningen har det framkommit att 0,8 mnkr är felaktigt periodiserade
vilket innebär en resultatförsämring med motsvarande belopp.
Riksrevisionen rekommenderar LV att upprätta rutiner för att säkerställa att
det resultat som redovisas återspeglar periodens intäkter och kostnader.

5. Felbokning av kundförluster
I posten kundfordringar har befarade kundförluster, 0,8 mnkr, felaktigt
bokförts vilket innebär att Kundfordringar är 1,6 mnkr för hög vilket i sin tur
innebär att det redovisade resultatet är motsvarande för högt.
Riksrevisionen rekommenderar LV att förbättra sina avstämningsrutiner.

6. Bristande värdering av immateriella
anläggningstillgångar
Av ESV:s handledningen om Immateriella anläggningstillgångar (ESV
2002:3) framgår att myndigheten vid tillfället för delårsrapport och
årsredovisning ska pröva om det redovisade värdet på en immateriell
anläggningstillgång inte överstiger det verkliga värdet.
Prövning av de immateriella tillgångarnas värde har inte utförts i samband
med upprättande av delårsrapporten.
Riksrevisionen rekommenderar LV att, inför upprättandet av årsbokslut
2010, pröva att posten Immateriella anläggningstillgångar är rätt värderad.
Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Maria Gravåhs har varit föredragande.

Göran Selander

Maria Gravåhs

Kopia för kännedom:
Regeringen
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