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Kompetensrådet för utveckling i statens
årsredovisning 2012
Riksrevisionen har granskat Kompetensrådet för utveckling i statens (KRUS) årsredovisning,
daterad 2013-02-22. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation avseende
avsättning för avveckling av lokaler samt bristande dokumentation avseende resultatredovisningen
och vill fästa uppmärksamhet på nedanstående.

Sammanfattning
Riksrevisionen har vid revisionen av årsredovisningen konstaterat att ingen avsättning har gjorts
för framtida lokalkostnader samt att ingen nedskrivning har gjorts för materiella
anläggningstillgångar. Ingen dokumenterad avstämning finns upprättad för avräkning med
statsverket.

Avsättning för avveckling av lokaler
Vid avlämnandet av revisionsberättelsen fanns ännu ingen ny hyresgäst för lokalerna. Enligt
Redovisning av avvecklingsåtgärder per den 2012-10-31 uppskattar KRUS att det maximala
beloppet avseende framtida hyror uppgår till 4 190 tkr. Vid hyresförhållandets upphörande ska
KRUS enligt hyresavtalet återställa lokalerna i godtagbart skick. Det bedöms troligt att
hyresavtalet är behäftat med vissa kostnader även om ny hyresgäst tar över lokalerna innan
kontraktet löper ut 2016-12-31.
KRUS har i årsredovisningen inte gjort någon avsättning för framtida hyreskostnader eller
återställningskostnader. Om en avsättning hade redovisats skulle flera delar av årsredovisningen
påverkats såsom övriga avsättningar, kostnader för lokaler samt årets kapitalförändring.

Värdering av materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har skrivits av enligt plan och det bokföringsmässiga restvärdet
uppgår enligt årsredovisningen till 404 tkr och avser huvudsakligen inventarier i myndighetens
lokaler. KRUS har valt att inte göra någon nedskrivning av tillgångarna mot bakgrund av
antagandet att lokalerna kommer att kunna hyras ut till ny hyresgäst som tar över KRUS befintliga
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inredning till bokfört värde. Om en sådan överenskommelse inte träffas finns enligt
Riksrevisionens bedömning ett stort nedskrivningsbehov.

Avstämning av Avräkning med statsverket
Posten avräkning med statsverket uppgår i årsredovisningen till en skuld på 2 743 tkr. Beloppet
specificeras som en skuld avseende anslag i räntebärande flödet med 4 129 tkr, samt övriga
fordringar på SCR som uppgår till 1 386 tkr. Posten är inte avstämd vid upprättandet av
årsredovisningen. Vid revisionen har fordran på SCR avseende övriga fodringar därför inte kunnat
verifieras mot avstämningsunderlag.

Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Sara Lundmark har
varit föredragande.

Göran Selander

Sara Lundmark

Kopia för kännedom:
Regeringen
Socialdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter
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