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Forskningsrådets för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande årsredovisning 2013
Riksrevisionen har granskat Forskningsrådets för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(Formas) årsredovisning, daterad 2014-02-14. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är
rättvisande.
Efter att ha granskat årsredovisningen och lämnat revisionsberättelse vill Riksrevisionen fästa
generaldirektörens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2014-05-09 med anledning av iakttagelserna i denna
rapport.

Utgående anslagssparande är för lågt redovisat
Formas utvecklar tillsammans med Vetenskapsrådet (VR) ett nytt systemstöd för
forskningsadministrationen (PRISMA). VR fakturerar Formas för forskningsrådets andel av
nedlagda kostnader i projektet. I bokslutet har Formas på felaktig grund bokfört upplupna
kostnader (600 tkr) till VR för kostnader för utveckling av PRISMA. Vid kontroll av beloppet har
det visat sig att Formas istället hade en fordran (förutbetald kostnad 49 tkr) på VR vid
bokslutstillfället.
Effekten av detta är att Formas anslag 20 02 001 001: Formas, förvaltningskostnader har belastats
med 649 tkr för högt belopp under år 2013. Om kostnaden för PRISMA hade redovisats på ett
korrekt sätt, skulle det utgående anslagssparandet istället ha varit (1 958 tkr + 649 tkr =) 2 607 tkr.
Det utgående anslagssparandet per 2013-12-31 hade då utgjort 5,1 % av tilldelade medel för år
2013 istället för redovisade 3,8 % av tilldelade medel. Enligt 7 § anslagsförordningen (2011:223)
skulle därmed ytterligare 649 tkr ha förts bort från anslaget som en indragning. Detta belopp, plus
ränta från årsskiftet, skulle därmed även ha förts över till statens centralkonto enligt 4 kap. 3 §
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Formas genom en hemställan överlämnar till regeringen att
besluta om huruvida dessa 649 tkr får behållas eller inte.
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Ett s.k. transfereringsanslag är för lågt belastat
Formas redovisar en bidragsintäkt om 1 481 tkr som avser EU-projektet Bonus EEIG. Projektet är
avslutat, men bidragsintäkten har inte värdereglerats. Enligt Formas finns det inte längre någon
fordran, varför vi anser att fordran borde ha skrivits ned i årsbokslutet.
Konsekvensen av felet är att balansposten ”Upplupna bidragsintäkter” är för högt värderad. Den
nedskrivning som borde ha gjorts, skulle ha påverkat transfereringsavsnittet i resultaträkningen.
Nedskrivningen skulle ha finansierats av anslag 20 02 002 001: Formas, forskning. Anslagspostens
utgående överföringsbelopp borde därför ha redovisats till -2 754 tkr istället för -1 273 tkr.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Formas snarast värdereglerar den bokförda fordran på EU
(1 481 tkr) som avser EU-projektet Bonus EEIG.

Ansvarig revisor Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anne-Marie
Hugmark har varit föredragande

Marie Örtengren

Kopia för kännedom:
Regeringen
Miljödepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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