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Till Riks(htRen
Riksdagen�

revisorer får härmed avge föreskriven bcrällel'>e över

gran'>kningcn av riksg�ild-.kontorcb tilbtånd. �tyrcl'>c och förvaltning un
der budgetaret 19�2/tB.
Lik'>om förcg;\endc ar har Bohlin� Revi'>ionsb yra AB haft i uppdrag att
för var r�ikning utföra det egentliga gran�kning�arbetet. Auktoriserade
rcvi�orn Björn Markland har diirvid varit huvudanwarig för gran�kningen.
Som framgar av bilagda gran�kning\rapport har revi�ion�byran inte fun
nit anledning till anmärkning. Under hänvisning h�irtill far vi till:-.tyrka att
fullmiiktige i rik'>gäld'>kontorct bevilja'> ansvar'>frihet för rik'>gäld�konto
rch förvaltning under budgetaret 19!.\2/83.
Del!;.. iircnde har avgjorh av rcvi'iorerna i plenum. l bco;lutet har deltagit
rcvi'iorerna Sture Palm b). Bertil Jonas'ion (c). Hagar Normark h). Ralf
Lind'>tröm h). Wiggo Kom-.,tedt (m). John John-.�on hl. Stig Jo�cl\on (C).
Wivi-Annc Rade'>jö (';). Margit Sandehn (�). Margareta Gard (m). Olle
Aulin (m) och Egon Jacobs'>on (s).
Vid iirendct� �lutliga handl�iggning har vidare närvarit kan\lichefen Gö
ran Hagbcrgh och avdclning'idirektören Britt-Marie Holmgren (föredra
gand<:).
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BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER
Till Riksdagens revisorer

Cranskning.1rapport fiir riksgiildskontoret och de miJI(/re rif..sdagSl'erken
budgetåret 1982183
Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revision byrå AB att såsom
utomstående sakkunnig på externrevisionens område biträda vid gransk
ningen av riksdagsförvaltningen i enlighet med bankout kollels av riksda
gen godkända utlåtande nr 63 år 1967. Vi får härmed avge följande rapport
över vår granskning av riksgäldskontorets och de mindre riksdagsverkens
räkenskaper och förvaltning under budgetåret 1982/83.
Vi har tagit del av riksgäldsfullmäktiges protokoll och riksgäldskontorets
årsbok för budgetåret 1982/83 samt granskat riksgäldskontorets bokslut
per 30juni 1983.
Den av oso; utförda granskningen har icke givit anledning till anmärk
ning.
Stockholm den l november 1983
BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB

Bjöm
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Unelerhi/aga

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Rapport

Öl'er

utfiircl wanskning {/\'

Riksgäldskontoret hudgetliret

/982-07-01-1983-06-30
l.

Protokoll: Fullmäktiges protokoll samt fullmäktiges ··�ärskilda proto
koll'· för budgetåret 1982-07-01- 1983-06-30 har genomlästs.

1.

Balansr�ikning: Granskning har utförts all balan�räkningens poster
överensstämmer med bokföringen. Till Riksgäldsfonden hörande till
gångs- och skuldposter har granskats mot specifikationer.

3.

Uppställning över inkomster och utgifter: Uppställningen har grans
kats mot bokföringen.
För sävm punkt 2 som punkt 3 föreligger inga slutliga utskrivna upp
ställningar. Granskningen har utförts mot arbetspapper vilka kommer
all granskas mot slutliga uppst�illningar.

4.

Rörliga krediter och uppdragsmyndigheter har avstämt!> mot besked
från respektive myndighet. Konton för avräkning med affärsbanker
och andra har avstämts mot besked från respektive motpart.
Vid rapportens upprällande hade Riksgäldskontoret inte hunnit av
stämma samtliga avräkningskonton med affärsbanker. Granskningen
kommer all slutföras så snart fullständigt underlag föreligger.

5.

Övrig granskning: Av Riksgäldskontoret utförda garantier. redovisade
som ansvarsförbindelser avseende:

5.1 Fartygskreditgarantier Svenska Varv AB innefallande:
Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB
Kockums AB
Uddevallavarvet AB
AB Götaverken
5.2 Fartygskreditgarantier "de privata varven .. innefallande:
Falkenbergs Varv AB
Fartygsentreprenader A B
Lödöse Varv AB i konkurs
ABOskarshamns Varv i konkurs
AB NyaOskarshamns Varv
Nicoverken AB
5.3 Garantier för lån till beställare av fartyg innefallande:
Beställarslöd
Best�illarlån ABOskarshamns Varv
Beställarian AB Nicoverken
Beställarlån Fartygsentreprenader AB
Beställarlån Falkenbergs Varv AB
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Be,titllarlan Svcn,ka Var\' AB
Be-,tällarlan Kockum' Varv AB
Be,tällarlan Marinteknik Verk\tatl, AB
Be-,tällarlan

odelallavarvet AB

Be-,tällarlan Bughammar Marin AB
Be\tällarlan Kalmar Varv AB
5.4 Värdegarantier
5.5 Rederistlid
Gran,kningen har omfattat �tickprovwis gr<tn\kning '" protokollförda
be-,lut -,amt i övrigt fullständig kontroll av �amman,t;illningar over
utfLirdade garantier fram till totalo;amman�tällningar. H;irvid har iivcn
av,tämning företagit' mot uppgifter fra n förvaltande bank om lanen'
'torlek och innehav av \iikcrheter. För lan i utl;imhk valuta har kon
trollerat-. att umri.Jkning företagit-, till bok�lut�dagcn' valutakur,.
Verk,arnhctcn med kreditgarantier har av�evärt ökat-. i antal ärenden
och i antal fön altande in�titutioner. En del fönaltande in,titutiom:r
har ej trut-. upprepade paminnel-,cr in�iint av,tiimningwppgiftcr.

t\'otaill}:
Balan,rilkningcn'

tillgang\\ida

upptar

··infriade

garantler

.'i8.'i 4.'i3 361: 83 av,ccndc utbetalningar diir Rik,gäld-,kontoreh garanti
tagit-. i an,prak. Fran budgetaret

1978/79 kvar,tar l 761533 kronor.

Fran hudgetaret 1979/80 kvar'>tar 21 171 143 kronor.

ilr den 'lut

liga förlu,tcn kon,taterat� 'kall den bela!>ta '>lat ..verket.

6.

Pcriodi-,cring: Rik,giild�kontoret� bok,lut gör-, utan periodi,cring

a1

intäkter och ko�tnaJcr.
7.

Valutakur-,er: Rik�giildskontoreh bukslut gör� pa grunJval av dc valu
takur,er -.om an-.luter �ig till transaktion�tillfällct med und;tntag för
utfärdade garantier diir bok,lut-.dagen' valutakur,er anviimh.

Stockholm den 31 oktober 1983

Per Meli11

Chri.1tia11 Wa1111elw
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