
   
Riksrevisionen • 114 90 Stockholm • [Nybrogatan 55] 

Tel 08-5171 40 00 • Fax 08-5171 41 00 • www.riksrevisionen.se 1 [ 2 ] 
 

Revisionsberättelse  
 

   

Regeringen 

Miljödepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

 

Datum 

Dnr 

2004-06-18 

32-2003-0362 

 

Revisionsberättelse för Statens geotekniska institut 

 

Riksrevisionen har granskat Statens geotekniska instituts (SGI:s) årsredovisning, beslutad 

2004-06-03, för räkenskapsåret 2003. 

Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och 

författningsenligt. I ansvaret ingår att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av 

verksamheten i årsredovisningen. 

Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens 

årsredovisning i syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är 

tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer 

tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen har planerats 

och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida årsredovisningen 

är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner och 

förvaltningsbeslut. 

Genomförd revision har gett en rimlig grund för nedanstående uttalande. 

 

Riksrevisionen har följande invändning mot ledningens förvaltning: 

SGI har inte haft tillfredsställande kontroll över sin ekonomistyrning och redovisning 

under räkenskapsåret. Avstämning av redovisningen har inte gjorts löpande, vilket har 

medfört att det funnits felaktigheter och stora differenser i redovisningen som inte 

upptäckts under året. SGI lämnade en årsredovisning den 20 februari med sådana brister 

att den sedan återkallades den 19 mars. 

Bristerna i den interna kontrollen har även medfört att SGI överskridit sin anslagskredit 

avseende anslagsposten 18 31:8  med 605 tkr. 

SGI har den 15 juni  lämnat sin årsredovisning till regeringen, vilket innebär att 

årsredovisningen har lämnats mer än 3 månader för sent till regeringen. 
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Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters 

årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. 

Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen är allt väsentligt rättvisande.  

 

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 

 

 

För kännedom: 

Statens geotekniska institut 

Finansdepartementet 

 
 
 


