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Rådet för europeiska socialfonden i Sverige - ESF-rådet

Revisionsrapport – Översiktlig granskning av
delårsrapport 2017
Riksrevisionen har översiktligt granskat Rådet för europeiska socialfonden i Sverige ESF-rådets delårsrapport, daterad 2017-08-14, för perioden den 1 januari – 30 juni 2017.
Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga granskningen framkommit något
som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt förordningen om
årsredovisning och budgetunderlag.
De punkter som framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har
identifierat och som Riksrevisionen vill fästa ledningens uppmärksamhet på. Dessa har
dock inte påverkat utformningen av revisors rapport.
Riksrevisionen önskar information senast 2017-10-30 med anledning av våra iakttagelser i
denna rapport.

Redovisning av EU-medel
Inför delårsrapporten 2017 bokförde myndigheten en upplupen intäkt på EU om 612
mnkr. Intäkterna i resultaträkningens uppbördsavsnitt ökade med motsvarande belopp.
Beloppet avsåg överskott i den nationella medfinansieringen för Europeiska
socialfondsprogrammet 2007-2013. Överskottet härrör från åren 2008-2013. Myndigheten
har lämnat information om justeringen i delårsrapporten 2017.
ESF-rådet redovisar EU-medel enligt en redovisningsmodell som finns i
Ekonomistyrningsverkets handledning 2011:18. Redovisning av valutakursförändringar
och avskrivna fordringar görs enlighet med ESV:s cirkulär 2013:3. Redovisningsmodellen
beaktar inte över- eller underskott i den nationella medfinansieringen. EU:s
utbetalningar för socialfondsprogrammet avseende programperioden 2007-2013 uppgår
till 50 % av till EU deklarerat belopp oavsett grad av medfinansiering. I samband med
upprättande av slutrekvisition för programperioden 2007-2013 beräknades att
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överskottet i den nationella medfinansieringen påverkade EU:s slututbetalning positivt
med ca 612 mnkr. Slutdeklarationen inlämnades i mars 2017.
Vår bedömning är att det var korrekt att redovisa en upplupen intäkt på EU avseende
överskotten i den nationella medfinansieringen i delårsrapporten 2017. Detta eftersom
fordringsbeloppet vid tidpunkten för delårsbokslutet var känt till såväl belopp som
existens. Det är dock inte tillfredsställande att behöva redovisa en stor justeringspost i
delårsrapporten som grundas på tidigare års överskott i den nationella
medfinansieringen.

Rekommendation
Vi rekommenderar att effekter av under- respektive överfinansiering i medfinansieringen
av projekten redovisas löpande i myndighetens bokslut.
Det är viktigt att myndigheten har stöd för tillämpade redovisningsprinciper, inkluderat
redovisning av över- eller underskott i den nationella medfinansieringen.
Vi rekommenderar att ESF-rådet samråder med ESV vad avser redovisningen av EUmedel.

Myndighetens rutinbeskrivningar för
uppbördsredovisning och redovisning av EUmedel behöver uppdateras
Myndigheten saknar kompletta och samlade rutinbeskrivningar för
uppbördsredovisning och redovisning av EU-medel avseende Europeiska socialfonden
2014-2020. Avsaknad av rutinbeskrivningar försämrar myndighetens förutsättningar att
säkerställa god intern styrning och kontroll.

Rekommendation
Vi rekommenderar att ESF-rådet upprättar och kompletterar rutinbeskrivningar för
uppbördsredovisning och redovisning av EU-medel avseende Europeiska socialfonden
2014-2020. I anslutning till rutinbeskrivningarna bör det även framgå vilka kontroller
som ska utföras, när dessa ska ske och hur kontrollerna ska dokumenteras.
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Myndighetens rutin för
bemyndiganderedovisningen behöver
dokumenteras
Myndigheten saknar en dokumenterad rutinbeskrivning för
bemyndiganderedovisningen. Avsaknad av rutinbeskrivning försämrar myndighetens
förutsättningar att säkerställa god intern styrning och kontroll.

Rekommendation
Vi rekommenderar att ESF-rådet upprättar en rutinbeskrivning för
bemyndiganderedovisningen. I anslutning till rutinbeskrivningen bör det även framgå
vilka kontroller som ska utföras, när dessa ska ske och hur kontrollerna ska
dokumenteras.

Björn Sande

Iréne Lindström
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