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2009
Riksrevisionen har granskat Statens Geotekniska Instituts (SGI)
årsredovisning, daterad 2010-02-22. 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 generaldirektörens uppmärksamhet på
nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2010-05-10 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Resultatredovisning
Regelverket ställer nya krav på resultatredovisningarna
år 2009
För år 2009 ställs det nya krav på innehållet i myndigheternas
resultatredovisningar enligt 3 kap. Förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag (FÅB). Myndigheterna ska numera redovisa och
kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som
framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande
fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut.
Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har
utvecklats med avseende på volym och kostnader.
Förändringen innebär att regeringen i hög grad överlämnar till den enskilda
myndigheten att besluta om vad som ska rapporteras som resultatet av
myndighetens ålagda uppgifter. Detta sker genom myndigheternas val av
viktiga prestationer. Regeringen begär dock uttryckligen en redovisning av
volym och kostnader för dessa prestationer.
Oavsett hur myndigheten väljer att redovisa resultatet av sin verksamhet
gäller den övergripande principen att årsredovisningen ska ge en rättvisande
bild av verksamheten. Detta framgår bl.a. av Ekonomistyrningsverkets (ESV)
föreskrifter till 3 kap. 1 § FÅB. ESV förtydligar begreppet rättvisande bild i
flera olika skrifter.
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Brister i redovisning av kostnader för prestationerna
SGI redovisar i sin årsredovisning prestationer avseende volym inklusive
förändring över de tre senaste åren eller mer. Kostnader knutna till
prestationerna redovisas dock inte tydligt, utan SGI har istället valt att
redovisa nedlagda timmar kopplade till de valda prestationerna.
Riksrevisionen rekommenderar att SGI redovisar utvecklingen med avseende
på kostnader för de valda prestationerna.

Bristande underlag till resultatredovisningen
Enligt ESV:s föreskrifter till 3 kap. 1 § FÅB ska uppgifter i
resultatredovisningen baseras på dokumenterade data och mätmetoder. För
att kunna säkerställa att en myndighet redovisar jämförbara uppgifter från år
till år samt för att kunna kvalitetssäkra de uppgifter som redovisas i
resultatredovisningen bör dokumentationen sammanställas på ett enhetligt
sätt.
Trots att Riksrevisionen tidigare år har rekommenderat SGI att upprätta
rutiner för dokumentation och sammanställning av uppgifterna till
resultatredovisningen fanns sådan samlad dokumentation inte att tillgå vid
årets granskning.
Riksrevisionen rekommenderar SGI att dokumentera och sammanställa
underlagen till de uppgifter som lämnas i resultatredovisningen.

Finansiell redovisning
Outredd differens
SGI:s verksamhet finansieras dels av anslag och dels av externa medel i form
av avgifter och bidrag. I samband med övergången till kostnadsmässig
anslagsavräkning uppdagades en differens om ca 1,1 mnkr i myndighetens
avräkning med statsverket. Differensen bedöms ha uppstått 2004, men trots
att myndigheten tagit hjälp av Kammarkollegiet för att utreda orsaken till
differensen har dess ursprung inte gått att härleda. Ledningen för SGI har
därför beslutat att differensen, utan vidare utredning ska tillgodoföras den
externfinansierade verksamheten. I samband med beslutet har myndigheten
varken rådgjort med ESV eller lämnat någon motivering till varför
differensen i sin helhet ska tillgodoföras endast den externfinansierade
verksamheten.
Riksrevisionen rekommenderar SGI att kontakta ESV vid framtida frågor
angående bokföring av outredda differenser.

2[3]

Dnr 32-2009-0588

Felaktig periodisering av kostnader
Enligt de grundläggande redovisningsprinciper som anges i 2 kap. 7 § FÅB
ska intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret tas med
oavsett tidpunkten för betalning. Med andra ord är det tidpunkten för
nyttjandet av varan eller tjänsten som ger upphov till den kostnad som ska
redovisas i resultaträkningen och avräkna anslaget.
Av de kostnader som SGI har redovisat och avräknat mot anslag 1:10
Klimatanpassning – Skredförutsättningar i Göta Älvdalen bedöms ca 1,3
mnkr ha redovisats på fel period, då de avser tjänster som enligt
fakturaunderlaget ska utföras i januari och februari 2010.
Riksrevisionen rekommenderar SGI att se över sina rutiner för periodisering
av kostnader och intäkter i samband med bokslut.

Ansvarig revisor Anne Bryne har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Anna Märta Krabb har varit föredragande.

Anne Bryne

Anna Märta Krabb

Kopia för kännedom:
Regeringen
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