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Bakgrund
Osäkra äldre utestående fordringar ska nedskrivas enligt god
revisionssed (med äldre avses här fordringar med förfallodatum
under år 2020). Detta innebär att osäkra fordringar från 2020 går
från att vara befarade kundförluster till konstaterade kundförluster
under 2021. De i bilaga 1 specificerade osäkra fordringarna avser
verksamheter/ verksamhetsutövare som inte betalat och där fordran
har förfallodatum under 2020. Ca 547 855 kr avser verksamheter
som gått i konkurs och 1 063 182 kr avser fordringar som är under
indrivning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att fortsätta
indrivningen av nedskrivna osäkra utestående fordringar som är från
år 2020.
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För osäkra utestående fordringar ska det beslutas om
bokföringsmässig nedskrivning. Totalt belopp att skriva ner
gällande år 2020 uppgår till 1 611 037 kronor, dvs. 1,40 procent av
totalt fakturerade tillsynsrelaterade intäkter för helåret 2020.
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Tabellen nedan visar utvecklingen av nedskrivningarna sedan 2013.
Nedskrivning av kundfordran 2013 – 2020 (tkr)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

664,0

484,3

543,8

679,0

574,6

843,8
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1611,0

0,88
(%)

0,59
(%)

0,62
(%)

0,76
(%)

0,63
(%)

0,89
(%)

1,01
(%)

1,49
(%)

(%) Avskrivning i procent av tillsynsintäkterna.

Aktiebolagen är dominerande bland de företag som har obetalda
skulder till nämnden; 77 procent vad avser antal och 79 procent vad
avser belopp. Livsmedelskontrollen står för 78 procent vad avser
antalet och för 75 procent av totala beloppet nedskrivningar.
Coronapandemin bröt ut i Sverige under mars 2020 vilket har haft
en mycket negativ ekonomisk effekt på vissa, mer utsatta branscher,
såsom hotell- och restaurangbranschen.
År 2020 uppgick konkurser till drygt 34 procent av nedskrivningarna. Konkurserna är något högre i antal än under år 2019 men
konkursernas totalbelopp för nedskrivning är nästan densamma som
för år 2019 vilket indikerar på att en konkursvåg bland företag på
grund av pandemin uteblivit under år 2020. Antal fakturor under
indrivning har ökat med 105 % sedan år 2019, en anledning till
detta är Stockholm stads lättnader för det lokala näringslivet i form
av uppskov med betalning av tillsynsavgifter som gällde fram t.o.m.
2020-12-31. Det inneburit att inkasso och indrivningsprocessen inte
kunnat bedrivas som vanligt.
Det aktuella beloppet för bokföringsmässig nedskrivning
specificeras närmare i bilaga 1. Nämnden föreslås besluta om
bokföringsmässig nedskrivning av kundfordringar enligt bilaga 1.
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