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Revisionsberättelse för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Statens nämnd för arbetstagares
uppfinningar årsredovisning beslutad 2003-02-24, underliggande redovisning och ledningens förvaltning för räkenskapsåret 2002.
Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och
författningsenligt. I ansvaret ingår att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av verksamheten i årsredovisningen.
Det är RRV:s ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens förvaltning står i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och
särskilda regeringsbeslut.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen
har planerats och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma
huruvida årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett
ett urval av väsentliga transaktioner och förvaltningsbeslut.
Genomförd revision har gett en rimlig grund för nedanstående uttalande.
RRV har följande invändningar:
Resultaträkningen och anslagsredovisningen har felaktigt belastats med ett
förskott på 10 000 kronor. Förskott ska inte avräknas mot anslag enligt föreskrifterna till 16 § anslagsförordningen (1996:1189). Transaktionen avser
en inbetalning till myndighetens postgirokonto, vilket inte finns upptaget i
balansräkningen. Verifikationer från årets utbetalning från postgirokontot,
som dokumenterar de ekonomiska händelserna, är inte bokförda. Konsekvenserna av detta förfaringssätt har blivit att tillgången på 10 203 kr på
postgirokontot vid årets slut inte är bokförd som en tillgång i balansräkningen, samt att resultaträkningens kostnader är 10 000 kr för högt redovisade. Detta förfaringssätt överensstämmer inte med gällande regler i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 4 kap. 1 – 2 §§
och i förordning (2000:606) om myndigheters bokföring 5 §.
Årsredovisningen är för sent avlämnad. Den inkom till regeringen den 26
februari 2003.
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RRV har följande upplysning:
Revisionsberättelsen har avlämnats för sent. Anledningen till detta har RRV
redovisat för regeringen i skrivelse 2003-02-19 (dnr 30-2003-0125) angående konsekvenser med anledning av försenade slutrapporter inom strukturfondsprogrammet.
Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om
årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för
myndigheten.
Revisionsdirektör Jonas Hällström har beslutat i detta ärende. Avdelningsdirektör Ove Lundberg har varit föredragande. Revisionschef Anders Hjertstrand har deltagit i den slutliga handläggningen.
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