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Revisionsberättelse för Statens fastighetsverk
2016
Rapport om årsredovisningen
Inga uttalanden görs
Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
utfört en revision av årsredovisningen för Statens fastighetsverk för 2016, daterad 201702-21.
På grund av förhållanden som beskrivs i stycket Grund för att avstå från uttalanden har Riksrevisionen
dragit slutsatsen att det råder flera osäkerhetsfaktorer som tillsammans gör att vi inte har kunnat bilda
oss en uppfattning om årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter eller inte. Följaktligen avstår
Riksrevisionen från att uttala sig om årsredovisningen.

Grund för att avstå från uttalanden
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen. Vid tidpunkt för avlämnande av revisionsberättelsen
är myndighetens före detta generaldirektör och en fastighetsdirektör föremål för utredning för misstanke
om grov trolöshet mot huvudman. Misstankarna avser brott som utreds som grovt brott. När revisorn
har betydande tvivel avseende myndighetsledningens eller styrelsens kompetens eller hederlighet behöver
revisorn överväga att avgå från revisionsuppdraget. Riksrevisionen kan inte avgå från ett
revisionsuppdrag. Det är inte Riksrevisionens uppgift att utreda eventuella oegentligheter som uppdagats.
Revisionsberättelsen ska dessutom enligt lag avlämnas vid ett tillfälle när det fortfarande inte finns
tillräckliga revisionsbevis för att det inte förekommit väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter
under 2016. Det råder även osäkerhet om före detta generaldirektören har utövat erforderlig tillsyn över
myndigheten för att förhindra väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller fel.
Till följd av ovanstående bedömer vi att vi inte kan förlita oss på den före detta generaldirektörens
förmåga i detta fall. Sammantaget medför dessa osäkerhetsfaktorer att vi inte har kunnat bilda oss en
uppfattning om huruvida årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. När vi avstår från att
uttala oss om årsredovisningen avstår vi även från att uttala oss om ledningens efterlevnad av tillämpliga
föreskrifter för användning av anslag och inkomster och bedömning av intern styrning och kontroll.
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Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen
Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag samt i enlighet med instruktion, regleringsbrev och övriga beslut för
myndigheten. Myndighetsledningen ansvarar också för den interna styrning och kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar myndighetsledningen för bedömningen
av myndighetens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift, såvida det inte finns särskilda skäl att inte göra det.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av att vi genomfört
revisionen i enlighet med ISSAI och Instruktionen för granskning av resultatredovisning
och annan information i årsredovisningen. På grund av de förhållanden som beskrivs i
stycket Grund för att avstå från att uttala oss, har Riksrevisionen dock inte kunnat
inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för våra
revisionsuttalanden.

Ansvarig revisor Katarina Holmqvist har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Sofie
Andersson har varit föredragande.

Katarina Holmqvist

Sofie Andersson
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