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Riksgäldskontoret

Revisionsrapport – Översiktlig granskning av
delårsrapport 2016
Riksrevisionen har översiktligt granskat Riksgäldskontorets (RGK) delårsrapport,
daterad 2016-08-10, för perioden den 1 januari – 30 juni 2016. Syftet har varit att bedöma
om det i den översiktliga granskningen framkommit något som tyder på att
delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag.
I revisionsrapporten framgår sådana iakttagelser som identifierats under den översiktliga
granskningen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Iakttagelserna har dock inte påverkat standardutformningen av revisors rapport.
Riksrevisionen önskar information senast 2016-10-14 med anledning av iakttagelserna i
denna rapport.

Redovisning av insättningsgarantin
RGK ansvarar för redovisning av statens åtagande för insättningsgarantin. I
delårsrapporten uppgick redovisat belopp till ca 1 500 mdkr. Som underlag för redovisat
belopp förelåg vid granskningstillfället underlag avseende insättningsgarantin per 201412-31. Det innebär att underlaget var 18 månader gammalt. Redovisat belopp är även
samma belopp som redovisades i RGK:s årsredovisning för 2015. Riksrevisionen noterar
att redovisningen följer den praxis som myndigheten tillämpar och som beror på att det
finns en lång eftersläpning mellan bokslutsdatum och erhållandet av granskade
sifferuppgifter från de institut som omfattas av reglerna om insättningsgaranti.
Riksrevisionen bedömer dock att det under de 18 månader som passerat sedan datum för
underlaget sannolikt har skett förändringar i storleken på insättningsgarantin, bland
annat baserat på att det under perioden varit ett mycket högt banksparande bland
privatpersoner. Riksrevisionen är medveten om de praktiska svårigheterna att få fram
granskade underlag. Svårigheter att få fram underlag undantar dock inte RGK från kravet
att upprätta en redovisning i enlighet med förordningen om årsredovisning och
budgetunderlag som ger en rättvisande bild.
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Riksrevisionens rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar RGK att se över möjligheterna att utveckla rutiner som
på ett bättre sätt ökar precisionen i de siffror som redovisas i både delårsrapport och
årsredovisning, för att på så sätt säkerställa mer rättvisande information vid upprättande
av den finansiella rapporteringen. En sådan översyn kan innefatta att överväga annan
rapporttidpunkt från de institut som omfattas, såväl som att överväga att redovisa ej
granskad information i samband med rapportering.

Ansvarig revisor Jesper Fagerberg har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anders
Lexner har varit föredragande

Jesper Fagerberg

Anders Lexner
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