Revisionsrapport

Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping

Datum
Dnr

2004-03-30
32-2003-0207

Statens jordbruksverks årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Statens jordbruksverks (SJV) årsredovisning,
daterad 2004-02-19. 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 2004-06-11 med anledning av våra
iakttagelser beträffande bemyndiganderedovisning och
kvalitetssäkringsfrågor i denna rapport.

Utbetalning av arealersättning
Riksrevisionen har efter genomförd granskning avlämnat revisionsberättelse
med en upplysning. Detta med anledning av att SJV under 2003 fattat beslut
om arealersättningar för 2003, uppgående till 4 002 mnkr. I enlighet med
regeringsbeslut daterat 2003-12-18, har SJV beaktat vad som anförts i
betänkande och skrivelse från Riksdagen, varefter beloppet har utbetalats
2004-01-02. Beloppet har därmed inte belastat anslag 2003.
Då detta är en förändrad princip jämfört med föregående år, som får en
väsentlig beloppsmässig påverkan på redovisningen, har Riksrevisionen valt
att särskilt upplysa om detta förhållande i revisionsberättelsen.

Bemyndiganderedovisning
SJV anger i sin årsredovisning att bemyndiganderamarna på anslagen 43:5,
44:1 samt 44:2 har överskridits med totalt 239 mnkr. Denna information är
enligt Riksrevisionens bedömning inte korrekt. Detta då det i SJV:s
bemyndiganderedovisning inte beaktas att det på berörda anslag finns
utgående anslagssparanden, som kan disponeras för att täcka åtaganden
gjorda under 2003 och tidigare. Utgående anslagssparanden på berörda
anslag uppgår per 31/12 2003 till betydande belopp.
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. Detta innebär att myndighetens totala
utestående åtaganden, i bemyndiganderedovisningen skall reduceras med de
åtaganden som täcks av redan tilldelade anslag. De åtaganden som kan täckas
av anslag som tilldelats tidigare år, är inte att betrakta som bemyndiganden,
och bör istället anges i separat not till bemyndiganderedovisningen.
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Riksrevisionen anser att SJV bör förbättra sina rutiner för presentation av
utestående bemyndiganden i årsredovisningen, för att säkerställa att korrekt
beslutsunderlag lämnas till regeringen.

Kvalitetssäkring av finansiell redovisning
I revisionspromemoria (dnr 30-2002-0559, daterad 2003-04-12) efter
genomförd granskning av årsredovisningen 2002 framförde
Riksrevisionsverket (RRV) vissa synpunkter angående kvalitetssäkringen av
de finansiella delarna av årsredovisningen. Detta med avseende på att vissa
delposter i redovisningen togs upp med fel värden i årsredovisningen. Efter
genomförd granskning av årsredovisningen för 2003 kan konstateras att
synpunkterna avseende kvalitetssäkringen av den finansiella redovisningen i
allt väsentligt kvarstår.
Vid granskningen har det på flera punkter konstaterats att redovisningen
baseras på underlag som är ofullständiga, eller ej korrekta. På några poster
har inte kompletta underlag tagits ut för verifiering av redovisningen, vilket
gör det svårt för revisionen att bedöma hur myndigheten själv verifierat
beloppens riktighet.
De beloppsmässiga fel som konstaterats vid granskningen är inte av sådan art
att de har väsentlig påverkan på informationsvärdet i årsredovisningen. Dock
anser vi att det finns skäl att se över rutiner och organisation av arbetet med
framtagande och kvalitetssäkring av årsredovisningen. Detta bl.a. med
avseende på ansvars- och arbetsfördelning, samt rutiner för inhämtande och
kvalitetskontroll av underlag från olika delar av myndigheten m.m.

Revisionsdirektör Bengt Bengtsson har beslutat i detta ärende.
Revisionsledare Frank Lantz har varit föredragande. Avdelningschef Gina
Funnemark har deltagit i den slutliga handläggningen.

Bengt Bengtsson

Frank Lantz
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