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Statens Jordbruksverks årsredovisning 2006
Riksrevisionen har granskat Statens Jordbruksverks (SJV:s) årsredovisning
beslutad 2007-02-20, samt komplettering daterad 2007-03-13. Syftet har varit
att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig
och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer
tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet
av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-05-18 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Bristande rutiner för avstämning
SJV har efter det att årsredovisningen för år 2006 lämnades den 22 februari
2007 upptäckt en felaktig redovisning av inkomsttitlar om 170 mnkr.
Komplettering av årsredovisningen har skickats till regeringen 2007-03-13.
Riksrevisionen har bedömt att årsredovisningen, inklusive komplettering, i
allt väsentligt är rättvisande. Riksrevisionen bedömer dock att myndighetens
rutiner för avstämning av den finansiella redovisningen bör förbättras.
SJV är utbetalande myndighet för bidrag inom ramen för miljö- och
landsbygdsprogrammet 2000-2006. I början av programperioden erhöll SJV
ett förskott från EU om 170 mnkr. Förskottet levererades under år 2000 in på
inkomsttitel i enlighet med regelverket. I samband med att programmet
slutreglerades år 2006 redovisades samma förskott åter på inkomsttitel dvs.
samma förskott redovisades mot inkomsttitel två gånger.
Den felaktiga redovisningen upptäcktes vid avstämning som gjordes av SJV.
Avstämningen gjordes dock först efter det att styrelsen fattat beslut om
årsredovisningen och myndigheten hade avlämnat årsredovisningen för år
2006 till regeringen. Vi noterar att SJV även i början av år 2006 gjorde en
korrigering i efterhand på grund av en felaktig redovisning på inkomsttitel år
2005.
Riksrevisionen ser positivt på att ovannämnda fel upptäckts och korrigerats.
Avstämningar och eventuella korrigeringar ska dock göras innan
årsredovisningen fastställs då styrelsen bör fatta beslut på ett av myndigheten
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kvalitetssäkrat underlag. Konsekvensen av bristande avstämningsrutiner kan
bli mycket betydande för en myndighet som hanterar medelsflöden av en
sådan omfattning som SJV.
Riksrevisionen rekommenderar SJV att skapa rutiner som säkerställer att
avstämningar görs i tid. Dessa rutiner är grundläggande för en tillförlitlig
redovisning och upprättande av ett kvalitetssäkrat beslutsunderlag till ledning
och styrelse.

Ansvarig revisor Frank Lantz har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Martin Wärnbring har varit föredragande.

Frank Lantz

Martin Wärnbring

Kopia för kännedom:
Jordbruksdepartementet
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