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Statens Skolverk delårsrapport 2015
Riksrevisionen har översiktligt granskat Statens Skolverk delårsrapport, daterad 2015-08-13, för
perioden den 1 januari - 30 juni 2015. 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.
Riksrevisionen har avgivit revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport med
modifierad utformning och vill fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2015-10-16 med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.

Brister i kvalitetssäkringen av delårsrapporten 2015
Riksrevisionens bedömning är att processen för att producera och kvalitetssäkra Statens Skolverks
delårsrapport uppvisar brister i kvalitetssäkringen. Vid vår granskning av delårsrapporten
noterades två väsentliga felaktigheter:
•

•

Statens Skolverk redovisar i delårsrapporten under inkomsttitelredovisningen endast
intäkter avseende lärarlegitimationer. Övriga inlevererade medel om 120 423 tkr saknas i
inkomsttitelredovisningen.
Statens Skolverk redovisar i balansräkningen Balanserad kapitalförändring och Årets
kapitalförändring enligt resultaträkning med felaktiga belopp. Balanserad
kapitalförändring borde redovisas med 6 968 tkr, och Årets kapitalförändring med 9 777
tkr.

Dessa felaktiga belopp får till följd att även ”Summa myndighetskapital” och ”Summa kapital och
Skulder” är fel. Ovanstående felaktigheter resulterade i en revisors rapport med reservation.
Felaktigheterna är av den art att de skulle kunna ha undvikits med fungerande
kvalitetssäkringsrutiner.
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Riksrevisionen har uppmärksammat ytterligare ej väsentliga felaktigheter i delårsrapporten. Dessa
har sammanställts och överlämnats till myndigheten i dokumentet ”Sammanställning funna fel”,
daterad 2015-09-01.

Rekommendation
Vi rekommenderar att Statens Skolverk förbättrar sina rutiner för kvalitetssäkring till kommande
bokslut.

Ansvarig revisor Annika Karlsson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Sara Emanuelsson
har varit föredragande

Annika Karlsson

Kopia för kännedom:
Regeringen
Utbildningsdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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Sara Emanuelsson

