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Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2008 
Riksrevisionen har granskat Rättsmedicinalverkets (RMV:s) årsredovisning, 

daterad 2009-02-20. 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 myndighetens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2009-04-30 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Resultaträkningen 

Årets kapitalförändring  
Vid avstämning av posten Årets kapitalförändring framkom att den 

specifikation av kapitalförändringen som RMV lämnat i not till posten var 

ofullständig. Totalt uppgick årets kapitalförändring enligt resultaträkningen 

till – 2631 tkr. Den avgiftsfinansierade verksamheten har under år 2008 gett 

ett överskott på 1763 tkr. Periodiseringar m.m. i den anslagsfinansierade 

verksamheten har påverkat kapitalförändringen med – 3539 tkr. Det har efter 

RMV:s utredning framkommit att den del som inte specificerats i noten till 

största delen har uppstått genom felperiodiseringar av bidragsfinansierad 

verksamhet. Kapitalförändringen har också påverkats av felkonteringar av 

kostnader för korttidsinvesteringar samt gemensamma kostnader för 

avdelningarna i Linköping som inte fördelats. 

De fel som konstaterats tyder på brister i hanteringen och uppföljningen av 

den bidragsfinansierade verksamheten. Felen som berör flera 

bidragsfinansierade projekt har även påverkat balansposten Oförbrukade 

bidrag.  

Rekommendation: 

RMV bör upprätta rutiner för hantering och uppföljning av bidragsmedel. För 

att ha en god intern kontroll över projekten bör uppföljning göras månadsvis. 

Ekonomifunktionen bör ha en övergripande kontroll och avstämning av 

bidragsmedlen för att säkerställa att dessa redovisas på ett korrekt sätt ute på 

de olika avdelningarna. 
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I samband med årsredovisningen bör en fullständig avstämning göras av årets 

kapitalförändring i resultaträkningen för att kontrollera att posten inte 

påverkats av felkonteringar. 

Enligt ESV:s föreskrifter till 7 kap 1§ förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten i not lämna upplysning 

om vad posten Årets kapitalförändring består av. För att noten skall vara 

fullständig bör även bidragsfinansierad verksamhet redovisas i 

förekommande fall.  

Ansvarig revisor Börje Nieroth har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Louise Isaksson har varit föredragande.  

 

 

Börje Nieroth    Louise Isaksson 

 

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 
 
 


