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Lotteriinspektionens årsredovisning 2003 
Riksrevisionen har granskat Lotteriinspektionens (LI) årsredovisning, daterad 

2004-02-18. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och underliggande 

redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens 

förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2004-06-03 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Tidrapportering 
LI har en tidrapporteringsmodell där den övervägande delen av direkta löner 

rapporteras och fördelas efter årets slut utan kontinuerlig tidrapportering, 

Modellen kan inte anses som tillfredställande i den diversifierade verksamhet 

som LI har, där även avgifter som skall grundas på en självkostnad tas ut. 

Lönekostnaden är en stor del av LI:s kostnader. LI använder andelen direkta 

lönekostnader som fördelningsnyckel för gemensamma resurser. Tidredo-

visning är därför ett viktigt instrument för såväl kalkylering och efterkal-

kylering, den löpande styrningen och uppföljningen samt den externa 

redovisningen.  

Rekommendation 
Riksrevisionen anser att det är viktigt att LI har en väl utvecklad och 

kontinuerlig tidredovisning som säkerställer att de direkta lönekostnaderna 

blir tillförlitligt redovisade, dels på olika verksamheter, dels på olika slag av 

avgiftsbelagda kontroller, tillsyn och tillstånd mm. LI bör därför utveckla sin 

tidredovisning för direkta löner 

  

Matchning av avgiftsintäkter mot kostnader 
Brister i matchning av avgifter mot kostnader har medfört att resultatet av två 

verksamhetsgrenar har redovisats felaktigt. Avgifter uppgående till 475 tkr är 

redovisade under verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning men mot-

svarande kostnader, uppgående till 525 tkr, är redovisade under verksam-

hetsgrenen Kontroll och tillsyn. Redovisat resultat för verksamheten Tillstånd 

och normgivning ska vara -1 292 tkr, istället för -1 767 tkr och för verksam-

heten Kontroll och tillsyn -2 578 tkr i stället för -2 053 tkr. 
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Rekommendation 
LI bör säkerställa att avgifterna matchas mot motsvarande kostnader, då även 

mindre belopp kan få procentuellt stor påverkan på resultaten. 

 

Revisionsdirektör Per Flodman har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör 

Jan-Åke Nilsson har varit föredragande. Revisionschef Curt Öberg har 

deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Per Flodman    Jan Åke Nilsson 
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