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Statens jordbruksverk

Revisionsrapport – Årsredovisning 2018
Riksrevisionen har granskat Statens jordbruksverks årsredovisning, daterad 2019-02-19.
Syftet har varit att bedöma om:
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
• ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster, samt
• huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen
om intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med modifiering. Vi har lämnat ett
uttalande med reservation avseende ledningens efterlevnad av de föreskrifter som är
tillämpliga för användning av anslag och inkomster. Vi vill fästa ledningens
uppmärksamhet på nedanstående iakttagelser från revisionen.
Riksrevisionen önskar information senast 2019-04-30 med anledning av våra iakttagelser
i denna rapport.

1 Två bemyndiganderamar har överskridits
Statens jordbruksverk har överskridit ramen för beställningsbemyndigandet gällande
anslag UO 23 1:18 anslagspost l Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för
lokalt ledd utveckling LLU 2014-2020 (ram). Bemyndiganderamen uppgår till 21 000 tusen
kronor medan utestående åtaganden enligt årsredovisningen uppgår till 51 100 tusen
kronor.
Statens jordbruksverk har även överskridit det av regeringen beslutade slutåret (2019)
avseende bestä1lningsbemyndigandet för anslag UO 23 1:15 anslagspost 1 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor genom att ingå åtaganden på 7 500 tusen kronor för år 2020.
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Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar Statens jordbruksverk att löpande under året följa upp
utestående åtaganden gentemot bemyndiganderamarna för att säkerställa att de inte
överskrids.

Ansvarig revisor Cristopher Grahl har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Frida
Gustafsson har varit föredragande

Cristopher Grahl

Frida Gustafsson

Kopia för kännedom:
Regeringen
Näringsdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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