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Revisionsberättelse för Riksgäldskontoret 

Riksrevisionen har granskat Riksgäldskontorets (RGK:s) årsredovisning, beslutad 2004-

02-10, för räkenskapsåret 2003. 

Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och 

författningsenligt. I ansvaret ingår att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av 

verksamheten i årsredovisningen. 

Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens 

årsredovisning i syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är 

tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer 

tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen har planerats 

och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida årsredovisningen 

är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner och 

förvaltningsbeslut. 

Genomförd revision har gett en rimlig grund för nedanstående uttalande. 

Riksrevisionen har följande invändningar: 

Som framgår av RGK:s årsredovisning redovisar RGK lån med kreditrisk till nominella 

belopp utan hänsyn till eventuella befarade förluster.  RGKs fordran avseende lån med 

kreditrisk uppgår till 8,6 miljarder kr.  

Enligt Förordning(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 5 kap 5§ skall  en 

anläggningstillgång som på balansdagen har ett lägre värde än ett belopp motsvarande 

utgifterna för tillgångens förvärv, skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att 

värdenedgången är bestående.  Vägledning för den  kompletterande information som kan 

erfordras ges i Redovisningsrådets rekommendation nr 27.  

RGK har inte följt gällande redovisningsregler eftersom RGK varken gjort individuell 

värdering med beaktande av eventuella nedskrivningsbehov eller lämnat  kompletterande 

information  som gör det möjligt för läsaren att själv bedöma om värdet på de redovisade 

tillgångarna avviker från vad som redovisats i balansräkningen. Riksrevisionen har 

därmed  inte möjlighet att bedöma om balansposten ger en rättvisande bild av värdet på 

utestående lånefordran. 
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RGK har överskridit anslag 2:3 anslagspost 2 Kostnader för Cassa Nova med 1 006 000 

kr.   

 

Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters 

årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. 

 

Revisionsdirektör Kerstin Jönsson har beslutat i detta ärende. Revisionsledare Mats 

Wahlstedt har varit föredragande. Revisionschef Curt Öberg har deltagit i den slutliga 

handläggningen. 

 

 

Kerstin Jönsson                                                               Mats Wahlstedt 
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Riksgäldskontoret 
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