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Institutets för språk och folkminnen
årsredovisning 2008
Riksrevisionen har granskat Institutets för språk och folkminnen (SOFI:s)
årsredovisning, daterad 2009-02-19. Syftet har varit att bedöma om
årsredovisningen 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
generaldirektörens uppmärksamhet på nedanstående. Invändningen i
revisionsberättelsen har följande formulering:
Institutet för språk och folkminnen har ett lager av publikationer med ett
uppskattat värde på ca 2 mnkr. Lagrets värde redovisas inte i
balansräkningen, vilket utgör ett väsentligt fel. Myndighetskapitalet har
också påverkats av felet med samma belopp.
Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om
myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga
beslut för myndigheten. Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i övrigt
är i allt väsentligt rättvisande.
Riksrevisionen önskar information senast 2009-04-20 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Bakgrund
I början av år 2007 övertog SOFI ansvaret för Lexin från Myndigheten för
Skolutveckling (MSU). Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker
som är avsedda för dem som har annat modersmål än svenska och för
invandrarundervisning. Lexin i tryckt form finns på ett tjugotal olika språk.
Av överenskommelsen mellan SOFI och MSU framgår att det fanns ett lager
av böcker vid övertagandet. Överenskommelsen anger bl.a. att lagret under
det första kvartalet år 2007 fortfarande skulle hanteras av MSU för SOFI:s
räkning. Till hanteringen räknades ”lagerhållning, beställningar och
distribution”. MSU anlitade i sin tur Liber distribution för dessa tjänster.
Överenskommelsen reglerar dock inte hur stort värde lagret hade vid
övertagandetidpunkten eller hur detta värde skulle regleras mellan
myndigheterna.
Under år 2007 och 2008 har SOFI tryckt Lexin på nio olika språk. Under
samma period har tre lexikon tryckts av MSU på uppdrag av SOFI. Under år
2008 har SOFI bytt distributör och lagret har därför flyttats.
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Intäkterna från försäljning av Lexin uppgick år 2008 till 3,3 mnkr. Det
ekonomiska målet för Lexin är ”inom ramen för full kostnadstäckning” vilket
innebär att avgiftsintäkterna återförs mot anslaget.

Varulagret redovisas inte i årsredovisningen
Som ett led i Riksrevisionens granskning av SOFI:s avgiftsfinansierade
verksamhet under år 2008, har vi uppmärksammat att SOFI inte redovisar
varulagret i räkenskaper eller årsredovisning.
I samtal med generaldirektören har det framkommit att detta beror på ett
förbiseende från SOFI:s sida. Generaldirektören har därför under början av år
2009 initierat ett arbete för att invärdera varulagret i redovisningen.
Myndighetens bedömning är att det verkliga värdet på Lexinlagret per 200812-31 kan uppskattats till ca 2 mnkr. Härutöver tillkommer värdet av SOFI:s
övriga egenproducerade publikationer, såsom Svenskt ortnamnslexikon.
Baserat på uppgifter från SOFI, har Riksrevisionen bedömt ett närmevärde på
dessa varor till mellan 150 – 300 tkr.
Effekterna på redovisningen av detta förbiseende är att balansomslutningen
är upptagen med ca 2 mnkr för lågt belopp. I balansräkningen skulle
varulager redovisas med ca 2 mnkr och myndighetskapitalet vara motsvarande ca 2 mnkr högre. Felet bedöms som väsentligt. Resultaträkningen
påverkas inte i någon väsentlig omfattning. Anslagsredovisningen påverkas
inte alls, eftersom avgiftsintäkter vid försäljning av publikationer återförs mot
anslaget.
Ansvarig revisor Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Birthe Östman har varit föredragande.

Marie Örtengren

Birthe Östman

Kopia för kännedom:
Regeringen
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