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Statens bokföringsnämnd nr 7/6.11.1995
Statens bokföringsnämnds utlåtande om en ansökan i
vilken Statskontoret/Projektet för revidering av
statens bokföring har begärt ett utlåtande om
rapporteringen och värderingen av de dataregister
och -reserver som hör till statens ämbetsverk och
inrättningar samt till statens fonder utanför
budgeten i tillgångsrapporten.
Statskontoret styr verkställandet av revideringen av statens
bokföring och den inventering av statens tillgångar och kapital som
verkställs i första skedet. I samband med inventeringen uppgörs de
tillgångs- och kapitalrapporter för de enskilda räkenskapsverken som
fungerar som grund för den ingående balans som fastställs senare.
Statskontoret/Projektet för revidering av statens bokföring har
begärt utlåtande om hur de dataregister och -reserver som hör till
statens ämbetsverk och inrättningar samt till statens fonder utanför
budgeten skall värderas i tillgångsrapporterna över situationen den
31 december 1995.
Motiveringar till utlåtandet
Under den långa tid som statens ämbetsverk och inrättningar har
funnits har det vid sidan om deras verksamhet uppstått en mycket
stor mängd olika dataregister, statistikuppgifter, databaser o.d.
datareserver. Sådana datareserver är ofta nödvändiga för
ämbetsverkets verksamhet. Det sammanlagda återanskaffningsvärdet av
alla statens ämbetsverks och inrättningars datareserver är
betydande.
Största delen av datareserverna har uppstått som en biprodukt av
ämbetsverkens och inrättningarnas normala dagliga verksamhet. Härvid
har en nyttighet som motsvarar utgifterna vanligen realiserats redan
i den egentliga verksamheten för respektive år. I vissa fall kan
produktionen av datareserver anses som verksamhetens huvudprodukt till exempel i fråga om statistiskdatabaser. Också i detta fall har
en nyttighet som motsvarar utgifterna vanligen till största delen
realiserats redan i den egentliga verksamheten. I båda fall är
motiveringarna för en aktivering av utgifterna svaga.
I vissa fall kan en aktivering av utgifterna vara motiverad. Så kan
det vara när utnyttjandet av datareserven klart fokuseras på
kommande år eller när utnyttjandet av datareserven huvudsakligen är
avgiftsbelagd verksamhet.
Statens bokföringsnämnds utlåtande
Statens bokföringsnämnd tar inte i detta utlåtande ställning till
behandlingen och värderingen av dataregister och -reserver i statens
nya bokföring.
Statens bokföringsnämnd anser att enligt försiktighetsprincipen,
skall nyttigheterna i förhållande till arbetsmängden, och på grund
av enhetligheten skall av räkenskapsverken förvaltade dataregister
och -reserver i allmänhet inte värderas eller upptas i
tillgångsrapporten om situationen den 31 december 1995.
Om något ämbetsverk av särskilda skäl önskar värdera datareserver
och uppta dem i tillgångsrapporten så är det möjligt förutsatt att
en tillräcklig dokumentation ombesörjs.
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