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Revisionsberättelse för Skogsstyrelsen
Riksrevisionen har granskat Skogsstyrelsens (SKS) årsredovisning, daterad
2008-02-18, för räkenskapsåret 2007.
Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och
författningsenligt. I ansvaret ingår att se till att regeringen får en tillförlitlig
återrapportering av verksamheten i årsredovisningen.
Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens årsredovisning. Granskningen sker i syfte att bedöma om årsredovisningen 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.
Riksrevisionen bedömer att genomförd revision har gett tillräckliga och
ändamålsenliga revisionsbevis för nedanstående uttalande.
Riksrevisionen har följande invändning mot ledningens förvaltning och
årsredovisningen:
Skogsstyrelsens (SKS) interna styrning och kontroll uppvisar betydande
brister inom flera områden. Detta har medfört att årsredovisningen inte ger
en rättvisande bild i följande avseenden.
Som en följd av SKS:s bristande ekonomiska uppföljning och analys
saknar årsredovisningen kommentarer rörande myndighetens
ansträngda ekonomi. Information av väsentlig betydelse för
regeringens uppföljning och prövning av verksamheten i enlighet
med FÅB 2 kap 4§ saknas därmed.
SKS har inte gjort avsättningar för uppsagd personal i enlighet med
reglerna i FÅB 4 kap. 2§. Därigenom är årets resultat för högt
redovisat i resultaträkningen med 6,2 mnkr.
Aktivering av utgifter avseende immateriella anläggningstillgångar
har ej skett i enlighet med reglerna i FÅB 5 kap 2§ vilket har lett till
att anslagsförbrukningen på anslaget 41:1 ap. 1 är för lågt
redovisad med 2,8 Mkr. En korrekt redovisning skulle ha visat ett
överskridande av anslagskrediten med 0,6 mnkr.
SKS har inte avräknat anslaget 41:2 ap.1 Bidrag till skogsbruket i
enlighet med regleringsbrevets villkor för anslaget. Avräkning som
skett i strid med villkoret uppgår till 0,6 mnkr.
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Den bristande interna styrningen och kontrollen har även gett följande
konsekvenser.
SKS har inte uppfyllt kraven för stödansvarig myndighet för skogliga
åtgärder inom EU-programmet för landbygdsutveckling vilket
innebär en omstart och fördyringar samt att stödutbetalningar
senareläggs.
Bristande kontroll över utrustning som mottagits från
Försvarsmakten.
Bristande kontroll avseende inventering, hantering samt försäljning
av anläggningstillgångar och stöldbegärlig egendom.
Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om
myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga
beslut för myndigheten.
Ansvarig revisor Henrik Söderhielm har beslutat i detta ärende.
Uppdragsledare Stefan Andersson har varit föredragande.

Henrik Söderhielm

Stefan Andersson
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