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Statens jordbruksverks årsredovisning 2004 
Riksrevisionen har granskat Statens jordbruksverks (SJV:s) årsredovisning, 

daterad 2005-02-18. 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 2005-06-10 med anledning av 

iakttagelserna i denna rapport. 

 

Utbetalning av arealersättning m.m 
Riksrevisionen har efter genomförd granskning avlämnat revisionsberättelse 

utan invändning. I revisionsberättelsen har en upplysning lämnats. Detta med 

anledning av att SJV under 2004 fattat beslut om arealersättning, djurbidrag, 

kompensationsbidrag samt vissa miljöersättningar för 2004, uppgående till 6 

443 mnkr. I enlighet med regeringsbeslut daterat 2004-12-09, har SJV 

beaktat vad som anförts i betänkande och skrivelse från Riksdagen, och 

utbetalat beloppet i januari 2005.  

 

Då denna redovisning innebär att beslut uppgående till väsentliga belopp, 

som avser 2004, inte har belastat anslag 2004, har Riksrevisionen valt att 

särskilt upplysa om detta förhållande i revisionsberättelsen.  

 

Redovisning av förskott från EU  
SJV erhöll under 2000 och 2001 förskott från EU för verksamheterna Mål 1 

Norra, Mål 1 Södra skogslänen, Leader + samt Miljö- och 

landsbygdsprogrammet, uppgående till totalt ca 265 mnkr. Av detta belopp 

förmedlades ca 18 mnkr vidare till länsstyrelserna i Norrbotten och Jämtlands 

län, medan resterande belopp inlevererades till inkomsttitel av SJV, och 

därmed inte likviditetsmässigt finns i SJV:s redovisning.  

De aktuella beloppen avser stående förskott som inte avräknats i samband 

med det löpande arbetet i berörda verksamheter, och medlen kvarstår därför 

som oförbrukade. Avräkning av förskotten kommer att göras först i samband 

med avslut av respektive programperiod (åren 2005-2010 beroende på berört 

program).  
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Det aktuella beloppet, 247 mnkr, borde ha tagits upp som periodiserad skuld i 

SJV:s redovisning för att uppnå en korrekt redovisning av Sveriges 

skuldförhållande gentemot EU i årsredovisningen för staten. Någon 

skuldföring av berörda medel har dock inte gjorts, varför Riksrevisionens 

bedömning är att myndighetens balanserade kapitalförändring, samt 

redovisningen av skulder gentemot EU, är upptagna till felaktigt belopp.  

SJV bör inför kommande delårsrapporter och årsredovisning tillse att 

oförbrukad del av berörda förskott upptas som periodiserad skuld i 

balansräkningen.  

 

Bemyndiganderedovisning 
SJV redovisar i sin årsredovisning utestående bemyndiganden uppgående till 

11 773 mnkr. Denna information är enligt Riksrevisionens bedömning inte 

korrekt, med utgångspunkt i gällande regelverk. Detta då det i SJV:s 

årsredovisning inte tas hänsyn till att det på berörda anslag finns utgående 

anslagssparanden uppgående till uppskattningsvis 2 500 mnkr, varför 

utestående bemyndiganden borde reducerats med motsvarande belopp. Detta 

belopp borde istället angetts i separat not till bemyndiganderedovisningen. 

Bemyndiganderedovisningen skall enligt 20 § Anslagsförordningen 

(1996:1189) samt bilaga 3:2 till Förordning (2000:605) om myndigheters 

årsredovisning och budgetunderlag, endast omfatta åtaganden, som ska 

täckas av anslag som ännu inte tilldelats. De åtaganden som kan täckas av 

anslag som tilldelats tidigare år, är inte att betrakta som bemyndiganden, och 

skall inte tas upp i bemyndiganderedovisningen. Dessa belopp bör alltså 

istället anges i separat not till bemyndiganderedovisningen. Riksrevisionen 

framförde i revisionsrapport daterad 2004-03-30 (dnr 32-2003-0207) 

motsvarande iakttagelser angående SJV:s bemyndiganderedovisning i 

årsredovisningen för 2003, men kan konstatera att redovisningen inte heller i 

årsredovisningen för 2004 är upprättad efter gällande förordningar enligt 

ovan. 

Riksrevisionens sammantagna bedömning utifrån dessa iakttagelser är att 

SJV bör vidareutveckla sina rutiner för beräkning och presentation av 

utestående bemyndiganden i årsredovisningen.  

 

Avräkning med statsverket 
Balansräkningsposten Avräkning med statsverket uppvisar i SJV:s 

årsredovisning för 2004 ett saldo på 339 848 tkr. Riksrevisionen framförde i 

promemoria efter granskning av 2003 års årsredovisning (dnr 32-2003-0207, 

daterad 2004-04-16) att SJV inte kunnat presentera information, som på ett 

tillfredsställande sätt verifierade postens innehåll. SJV har under 2004 

påbörjat ett arbete på detta område, men Riksrevisionen kan konstatera att 

balanspostens värde fortfarande inte kan specificeras och verifieras på ett 

tillfredsställande sätt. Riksrevisionen anser det angeläget att SJV färdigställer 

arbetet med att specificera och verifiera postens innehåll, och därefter inrättar 

rutiner för regelbunden avstämning av posten. 
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Revisionsdirektör Bengt Bengtsson har beslutat i detta ärende. 

Revisionsledare Frank Lantz har varit föredragande.  

 

 

 

Bengt Bengtsson   Frank Lantz 

 

 

Kopia för kännedom: 

Jordbruksdepartementet 

Finansdepartementet/budgetavdelningen  
 
 


