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Strålsäkerhetsmyndighetens årsredovisning 
2012  

Riksrevisionen har granskat Strålsäkerhetsmyndighetens årsredovisning, daterad 2013-02-22.  

Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av revisionsberättelse 

fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2013-05-10 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

 

Felaktigt redovisade kostnader för lokaler  

Under delar av året har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) felaktigt redovisat momsen på 

hyresfakturor som hyreskostnad. Detta har inte upptäckts vid ordinarie månads- och 

tertialuppföljningar. Felet uppgår totalt till 4 239 tkr och har påverkat årsredovisningen enligt 

nedan:  

Resultaträkningen: 

 Kostnader för lokaler: + 4 239 tkr 

 Intäkter av anslag: + 3 460 tkr 

 Intäkter av bidrag: + 595 tkr 

 Årets kapitalförändring: - 184 tkr 

Balansräkningen: 

 Behållning räntekonto i RGK: - 4 239 tkr 

 Avräkning med statsverket: + 3 460 tkr 

 Kapitalförändring enligt RR: - 184 tkr 

 Oförbrukade bidrag: - 595 tkr 
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Anslagsredovisningen: 

Utgående överföringsbelopp har påverkats enligt nedan: 

 Anslag 06 03 1 ap 1: - 3 193 tkr 

 Anslag 06 03 1 ap 2: - 88 tkr 

 Anslag 20 01 14 ap 8: -120 tkr 

 Anslag 07 02 1 ap 10: - 59 tkr 

Då SSM, för samtliga berörda anslag, trots detta fel redovisar utgående överföringsbelopp som är 

så stora att de innebär indragningar under 2013 har felet inte påverkat summan av det 

anslagssparande som SSM får disponera under 2013. Däremot påverkar felet storleken på 

indragningarna som blir 3 460 tkr lägre än de skulle blivit vid en korrekt redovisning. 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar SSM att se över sina rutiner för att säkerställa att liknande fel inte 

uppkommer igen. Vidare rekommenderas SSM att kontakta Skatteverket för att rekvirera den 

felaktigt inbetalade momsen samt att kontakta ESV för anvisningar om hur den del av dessa 

felaktiga redovisade kostnader som avräknats mot anslag ska hanteras i det fall SSM återfår 

pengarna från Skatteverket. 

 

Bristande kvalitetssäkring av finansiella delar i årsredovisningen 

Efter att årsredovisningen beslutats och skickats in till regeringen uppmärksammade SSM att det 

blivit felaktiga belopp avseende utestående åtaganden för två anslag i 

bemyndiganderedovisningen. Detta korrigerades och en komplettering av årsredovisningen 

skickades in till regeringen den 8 mars 2013. De korrigerade beloppen var betydligt högre än de 

ursprungligt redovisade beloppen. Vidare noterade Riksrevisionen vid granskningen att det i ett 

antal noter till den finansiella redovisningen samt i sammanställningen över väsentliga uppgifter 

finns felskrivningar och felsummeringar. I dessa fall är den underliggande redovisningen korrekt 

men vid upprättandet av årsredovisningen har ett antal fel uppkommit. Sammantaget tyder 

ovanstående på en bristande kvalitetssäkring av årsredovisningsdokumentet.  
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Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar SSM att utveckla sina rutiner för kvalitetssäkring av de finansiella 

delarna av årsredovisningen för att undvika liknande fel i kommande årsredovisningar. 

 

Ansvarig revisor Anne Bryne har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anders Lexner har varit 

föredragande. 

 

 

 

Anne Bryne     Anders Lexner  

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Miljödepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 


