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Revisionsberättelse för Kammarkollegiet
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Kammarkollegiets årsredovisning
beslutad 2003-02-20, underliggande redovisning och ledningens förvaltning
för räkenskapsåret 2002.
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 RRV:s ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens förvaltning står i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och
särskilda regeringsbeslut.
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.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen om
årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för
myndigheten. RRV bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
RRV vill dock lämna följande upplysningar:
Årsredovisningen innehåller följande information
- Kammarkollegiet har i december 2002 betalt och avräknat anslaget
27.93.1 Ap 4 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten med 2 375 939 tkr
avseende EU-avgift för januari och del av februari 2003 i enlighet med regeringens beslut 2002-12-19 (Fi2002/4779). Kammarkollegiet har redovisat
EU-avgiften för januari och del av februari 2003 som en kostnad för år
2002 under posten Lämnade bidrag i resultaträkningens transfereringsavsnitt.
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- Kammarkollegiet har i balansräkningen under posten Fonder, som tillgång redovisat ackumulerat underskott avseende det statliga försäkringssystemet med 72 375 tkr (författningsreglerat personskadeskydd 57 806 tkr
och övrig försäkringsverksamhet 14 569 tkr) i enlighet med bestämmelserna
i regleringsbrevet för år 2002. Av årsredovisningen under avsnitt övertagna
ersättningsärenden på sidan 31, framgår, att vid övertagandet av skador
från AMF avseende det författningsreglerade personskadeskyddet saknades
finansiering av skadereserven.
- Kammarkollegiet har, i enlighet med Ekonomistyrningsverkets beslut
2002-12-06, ej redovisat fordran motsvarande länsstyrelsernas utestående
fordran på konkursgäldenär avseende regress av lönegarantimedel samt
avvecklat myndighetskapitlet för lönegarantiersättning.
Revisionschef Arne Månberg har beslutat i detta ärende. Avdelningsdirektör
Christina Fröderberg har varit föredragande.
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