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Sameskolstyrelsens årsredovisning 2011
Riksrevisionen har granskat Sameskolstyrelsens årsredovisning,
daterad 2012-02-20. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen
är rättvisande.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med
avvikande mening och vill fästa styrelsens uppmärksamhet på
nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2012-04-06 med anledning
av våra iakttagelser i denna rapport.

Sammanfattning
Riksrevisionens bedömer att Sameskolstyrelsen skulle ha
redovisat en avsättning med ett väsentligt belopp för
lokalkostnader i årsredovisningen 2011. Om avsättning hade
redovisats så skulle flera delar i årsredovisningen påverkats
väsentligt såsom resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, noter och väsentliga uppgifter samt tabeller och
annan information i resultatredovisningen.

Konstaterat fel
Sameskolstyrelsen hyr fem skolfastigheter. I hyresavtalet finns
ett avtalsvillkor vilket innebär att Sameskolstyrelsen ska betala
en ersättning till hyresvärden när hyresperioden för någon av
dessa lokaler inte längre förlängs. Enligt en sammanställning
per 2011-12-31 som myndigheten erhållit från hyresvärden
under 2012 så uppgår det sammanlagda beloppet för samtliga
fem skolfastigheter till 101 895 tkr. Beloppet benämns i
hyresavtalet som ackumulerat kapitalutlägg. Det finns även
villkor för hur det ackumulerade kapitalutlägget ska regleras om
Sameskolstyrelsen frånträder en fastighet före avtalstidens
utgång, men även om avtalsperioden löper ut och avtalet inte
förlängs så kvartsår skyldighet att reglera det ackumulerade
kapitalutlägget.
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Det ackumulerade kapitalutlägget påverkas bland annat av
hyresvärdens kostnader för investeringar och drift. Dessutom
sker ett pålägg för ränta enligt en räntekomponent som bestäms
årsvis i efterskott av hyresvärden. Avtalet och de effekter avtalet
får för Sameskolstyrelsen framgår inte av årsredovisningen.
Sameskolstyrelsen har ännu inte kvalitetssäkrat hyresvärdens
sammanställning per 2011-12-31. Det föreligger därmed en viss
osäkerhet om det totala beloppet. Trots osäkerheten så finns det
enligt Riksrevisionens uppfattning ett väsentligt belopp som inte
är redovisad i Sameskolstyrelsens årsredovisning, som borde ha
redovisats som en avsättning i Sameskolstyrelsens
balansräkning.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar Sameskolstyrelsen att redovisa en
avsättning för lokalkostnader. Vidare bör Sameskolstyrelsen
kvalitetssäkra hyresvärdens sammanställning per 2011-12-31.
Myndigheten bör även klarlägga vilka framtida effekter hyresavtalet
medför för såväl verksamhet som redovisning.

Ansvarig revisor Björn Sande har beslutat i detta ärende.
Uppdragsledare Elena Roksmann har varit föredragande.

Björn Sande

Elena Roksmann

Kopia för kännedom:
Regeringen
Utbildningsdepartemenet
Finansdepartementet (budgetavdelningen)
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