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Fiskeriverkets delårsrapport 2008
Riksrevisionen har översiktligt granskat Fiskeriverkets (FVs) delårsrapport,
daterad 2008-08-14 och beslutad 2008-08-18, för perioden den 1 januari - 30
juni 2008. Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga granskningen
framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven
enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.
Riksrevisionen har avgivit revisorsintyg med invändning och vill fästa
ledningens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2008-10-10 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

1. Brister i rutiner för kvalitetssäkring av uppgifter i
delårsrapport 2008
Riksrevisionen har avgivit revisorsintyg med invändning då FV till
regeringen lämnat en delårsrapport som inte är fullständig. I rapportens
anslagsredovisning saknas redovisning av utfallet mot tilldelade
inkomsttitlar. Regeringens krav på redovisning framgår av förordning om
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB, 2000:605) 8 kap §1. Inkomsttitlar
har under första halvåret avräknats med totalt 94 359 tkr, ett belopp som
Riksrevisionen bedömer vara väsentligt. Avräkningen fördelar sig i huvudsak
på inkomsttitlarna 6212 Bidrag från EGs fiskefond perioden 2000-2006 och
6213 Bidrag från EGs fiskefond perioden 2007-2013 om 58 499 tkr
respektive 35 832 tkr.
Efter granskning av de senaste årens årsredovisningar och delårsrapporter har
Riksrevisionen tidigare framfört synpunkter på FVs ekonomiadministrativa
rutiner. Ett område som behandlats är rutiner för kvalitetssäkring av lämnade
uppgifter där vi rekommenderat en utveckling genom bl.a. förbättrade
avstämningar och analyser. Vår iakttagelse gällande de oredovisade
inkomsttitlarna visar att FV behöver vidta ytterligare åtgärder för att förbättra
kvalitetssäkringen. Riksrevisionen kan även konstatera att FV har inkommit
med två versioner av delårsrapporten till regeringen. FV hade inte noterat den
ändring som tillkommit i FÅB fr.o.m. år 2008 avseende ledningens skriftliga
intygande om att delårsrapporten ger en rättvisande bild av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning, varför intygandet saknades
i den första versionen av delårsrapporten. Delårsrapporten kompletterades
med detta intygande efter information från Riksrevisionen.
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Riksrevisionen rekommenderar att FV förbättrar sina rutiner för
kvalitetssäkring i samband med avlämnande av delårsrapport och
årsredovisning. FV bör se till att rapporteringen är fullständig och i övrigt
uppfyller krav enligt gällande regelverk.

2. FVs åtgärder med anledning av tidigare påtalade brister i
rutiner
Riksrevisionen har tidigare framfört synpunkter avseende såväl FVs
finansiering av anläggningstillgångar (revisionspromemorior daterade
2008-04-23, 2004-04-20), som rutiner för avstämning av myndighetens saldo
på räntekonto i Riksgälden (revisionsrapport daterad 2008-04-23,
revisionspromemorior daterade 2007-05-11, 2006-05-22). Efter genomförd
granskning konstateras att frågetecken fortfarande kvarstår för myndighetens
modell för finansiering av anläggningstillgångar med fiskeavgiftsmedel.
Vidare noteras att FV under juli 2008, med 794 tkr, överskridit den av
regeringen beslutade krediten på räntekontot, enligt uppgift från FV med
anledning av utdömt skadestånd om 4,9 mnkr.
Riksrevisionen rekommenderar ånyo att FV ser över rutiner för löpande
redovisning och avstämningar så att myndighetens tillämpning ligger i linje
med regelverk och den befogenhet myndigheten tilldelats. FV
rekommenderas att, i större utsträckning, stämma av valda modeller för
redovisning med Ekonomistyrningsverket.
Ansvarig revisor Frank Lantz har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Mariette Hagenfjärd har varit föredragande.

Frank Lantz

Mariette Hagenfjärd
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