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Datainspektionen

Revisionsrapport – Årsredovisning 2015
Riksrevisionen har granskat Datainspektionens årsredovisning, daterad 2016-02-22.
Syftet har varit att bedöma om:
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
• ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Dessa har dock inte påverkat revisionsberättelsens utformning.
Riksrevisionen önskar information senast 2016-04-25 med anledning av våra iakttagelser
i denna rapport.

1 Felaktig fördelning av intäkter och kostnader per verksamhet
Enligt 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) ska
myndigheten fördela verksamhetens totala intäkter och kostnader enligt indelningen
som följer av 1 § tredje stycket. Datainspektionen (DI) har valt att fördela intäkter och
kostnader på två områden, tillsyn över behandling av personuppgifter (PUL) och tillsyn
och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet (KUL/IKL).
För området PUL har DI felaktigt redovisat myndighetens totala intäkter och kostnader.
Detta innebär att kostnader felaktigt har redovisats med 47 692 tkr istället för 44 540
tkr. Intäkter av anslag har felaktigt redovisats med 45 512 tkr istället för 42 504 tkr och
intäkter, övriga har felaktigt redovisats med 2 179 tkr istället för 2 035 tkr.
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Även i redovisningen av intäkter och kostnader för KUL/IKL förekommer mindre
felaktigheter.
Av Ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 3 kap. 2 § FÅB framgår att en eventuell
brist på överensstämmelse mellan verksamhetens totala intäkter och kostnader och
årsredovisningens finansiella delar bör kommenteras och kunna förklaras.
Vid en jämförelse mellan DI:s redovisade intäkter och kostnader i resultatredovisningen
och de finansiella delarna i årsredovisningen förekommer bristande överensstämmelse.
Totala kostnader i resultatredovisningen överstiger kostnaderna i resultaträkningen med
3 930 tkr. Intäkter av anslag i resultatredovisningen överstiger intäkter av anslag i
resultaträkningen med 3 651 tkr och övriga intäkter med 279 tkr.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Datainspektionen fördelar verksamhetens intäkter
och kostnader i enlighet med 3 kap. 2 § FÅB.
Riksrevisionen rekommenderar Datainspektionen att utveckla rutiner för att upprätta
och kvalitetssäkra årsredovisningen för att säkerställa att dylika fel inte uppstår
kommande år.

Ansvarig revisor Nenus Jidah har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Nerina Dzafic
har varit föredragande

Nenus Jidah

Nerina Dzafic
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