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Statens geotekniska instituts årsredovisning
2003
Riksrevisionen har granskat Statens geotekniska instituts (SGI:s)
årsredovisning, daterad 2004-06-03. 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 har avgivit revisionsberättelse med invändning avseende
ledningens förvaltning och vill fästa styrelsens uppmärksamhet på
nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2004-08-19 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Inledning
Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse med invändning på grund av
brister i redovisning och ekonomistyrning under året. Invändning lämnas
även mot att SGI överskridit sin anslagskredit samt att årsredovisningen inte
lämnats till regeringen inom föreskriven tid.
SGI lämnade en årsredovisning till regeringen den 20 februari 2004.
Riksrevisionen påbörjade en granskning av denna årsredovisning som visade
att det fanns sådana väsentliga brister att den inte gav en rättvisande bild.
SGI:s styrelse beslutade att återkalla denna årsredovisning den 19 mars 2004.
SGI har därefter givit i uppdrag åt Kammarkollegiet (KAM) att göra en
kartläggning av felaktigheterna i den återkallade årsredovisningen samt att
upprätta en ny årsredovisning. SGI:s styrelse har fattat beslut om
årsredovisningen den 3 juni 2004.
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Bristande redovisning och ekonomistyrning under året
KAM:s genomgång av redovisningen har resulterat i ett antal korrigeringar
som påverkat stora delar av årsredovisningen. Genomgången har även
inneburit att redovisningsprinciper har ändrats för att överensstämma med
gällande förordningar, föreskrifter och allmänna råd. En fullständig
redogörelse av KAM:s arbete återfinns i deras slutrapport daterad
2004-06-03.
God redovisningssed innebär b la en skyldighet att följa av regeringen
utfärdade förordningar, redovisningsprinciper och regeringsbeslut som berör
myndighetens redovisning. En allmän förutsättning för redovisningen är att
den skall vara aktuell, fullständig, förenlig med gällande regler, jämförbar
samt ändamålsenlig.
SGI har under räkenskapsåret haft stora brister i sina avstämningsrutiner
avseende den löpande redovisningen. Det har även funnits bristande rutiner
vid upprättande av årsredovisning och kvalitetssäkringen av denna.
Exempelvis upprättades den årsredovisning som sedan återkallades på en
felaktig version av myndighetens redovisning, bidragsfinansierad verksamhet
redovisades som avgiftsfinansierad, vissa uppställningsformer/noter/
specifikationer var felaktiga eller ofullständiga.
Bristerna i den interna styrningen och kontrollen har även medfört att SGI har
överskridit sin anslagskredit avseende anslagsposten 18 31:8 med 605 tkr.

Årsredovisning
Riksrevisionen har granskat årsredovisningen daterad 2004-06-03 med
tillhörande underlag. SGI har i denna anpassat redovisningen till gällande
redovisningsprinciper. Redovisningen är avstämd och specifikationer finns
till balansposterna.
Riksrevisionen ser positivt på de åtgärder som SGI:s ledning har beslutat om;
att den nya årsredovisningen är upprättad på ett överskådligt sätt och att
redovisningen är avstämd.
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Riksrevisionen anser dock att det krävs ett fortsatt förbättringsarbete för att
stärka den ekonomiadministrativa kontrollen. Riksrevisionen delar de förslag
till åtgärder som KAM framför i sin slutrapport 2004-06-03; att en
ekonomihandbok bör upprättas, rutiner dokumenteras, samt att en översyn av
redovisningsmodellen behöver göras.
Revisionsledare Maria Nilsson har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Inga Lisa Zetterström har varit föredragande. Revisionschef Staffan Nyström
har deltagit i den slutliga handläggningen.

Maria Nilsson

Inga Lisa Zetterström

Kopia för kännedom:
Miljödepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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