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Revisionsrapport  
 

   

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Box 55 

171 11 SOLNA 

 

Datum 

Dnr 

2010-03-23 

32-2009-0493 

 

 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets 
årsredovisning 2009 
Riksrevisionen har granskat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets 

årsredovisning, daterad 2010-02-22. 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 2010-04-23 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Periodisering 
Av 10 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring framgår att när 

den löpande bokföringen avslutas ska poster som är nödvändiga för att 

bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella 

ställningen på balansdagen bokföras. Av 16 § anslagsförordningen 

(1996:1189) framgår vidare att utgifter för egen verksamhet ska avräknas mot 

anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig.    

 

I samband med Riksrevisionens granskning av årsredovisningen gjordes 

stickprov på elva stycken leverantörsfakturor inkomna efter brytdatumet 

2010-01-11. Tre av dessa var konsultkostnader som hänför sig till 2009 med 

ett sammanlagt belopp på 2 769 tkr som borde ha periodiserats och 

anslagsavräknats enligt ovan nämnda förordningar. Felet påverkar nedan 

angivna poster: 

- Intäkter och kostnader skulle ha varit 2 769 tkr högre om 

periodisering hade skett. 

- Balansomslutningen är redovisad 1 925 tkr för lågt. 

- I anslagsredovisningen skulle utgifterna ha varit 1 925 tkr högre. 

Detta hade resulterat i ett negativt utgående överföringsbelopp med  

3 201 tkr. Myndigheten har en beviljad anslagskredit med 2 408 tkr 
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vilket medför att om de hade tagit med dessa fakturor hade de haft ett 

anslagsöverskridande med 793 tkr. 

 

Riksrevisionen anser att dessa fakturor borde ha fångats upp antingen i 

budgetuppföljningen och/eller i bokslutsarbetet.  

 

Riksrevisionen rekommenderar myndigheten att se över sin 

budgetuppföljning och sina bokslutsrutiner så att periodernas kostnader 

fångas upp tidigare och att periodiseringar hanteras på ett korrekt sätt.  

 

Resultatredovisningen 
I 3 kap. 1§ 2 st förordningen (2000:605) om årsredovisning och underlag 

(FÅB) står att resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens 

prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. 

 

Myndigheten har dock inte redovisat kostnader på verksamhetens 

prestationer i årsredovisningen 2009 vilket gör att de inte fullt ut efterlever 

ovanstående förordning. Denna brist informerar myndigheten om i 

årsredovisningen och beskriver även vilka åtgärder som ska vidtagas för att i 

framtiden kunna leverera information enligt 3 kap FÅB. 

 

Riksrevisionen rekommenderar att myndigheten fortsätter sitt arbete att 

utveckla sin interna redovisning och uppföljning så ovanstående information 

går att ta fram.   

 

 

Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Anette Sannebro har varit föredragande.  

 

 

Göran Selander    Anette Sannebro 

 

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 
 
 


