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Statens veterinärmedicinska anstalts 
årsredovisning 2004 
Riksrevisionen har granskat Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA:s) 

årsredovisning, daterad 2005-02-15. 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 styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2005-05-23 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Riksrevisionen har i revisionspromemoria daterad 2004-04-29 (dnr 32-2003-

0365) lämnat vissa synpunkter avseende kvalitetssäkring av 

resultatredovisning och hur SVA uppfyllt ett antal finansiella villkor 

kopplade till anslagsredovisningen. Efter genomförd granskning av 

årsredovisningen för 2004 kan konstateras att bedömningarna i allt väsentligt 

kvarstår.  

  

Kvalitetssäkring av resultatredovisning 

SVA saknar en sammanhållen och fullständig dokumentation av underlagen 

till resultatredovisningen. Syftet med en sådan dokumentation är att 

tydliggöra spårbarheten från resultatredovisningen till källmaterialet. Detta är 

ett led i att säkerställa att jämförbara uppgifter kan tas fram mellan åren. En 

tydlig dokumentation underlättar kvalitetssäkring av resultatredovisningens 

innehåll samt säkerställer att ledning och styrelse kan försäkra sig om att 

uppgifterna i resultatredovisningen är korrekta. Riksrevisionen anser att SVA 

bör upprätta en samlad dokumentation av underlagen till 

resultatredovisningen.  

 

Anslagsredovisning 

SVA har inte i enlighet med regelverket
1
 redovisat i ett särskilt avsnitt hur de 

uppfyllt samtliga finansiella villkor till anslagsredovisningen. Av 

                                                      
1
 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 6 kap. 1§, ESV:s 

föreskrifter. 
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redogörelsen skall framgå hur myndigheten uppfyllt villkoren och för  

kvantitativt uttryckta villkor skall utfallet mot villkoret redovisas.  

 

 

 

 

Revisionschef Gina Funnemark har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Anne Bryne har varit föredragande.  

 

 

Gina Funnemark     Anne Bryne 

 

 

 

Kopia för kännedom: 

Jordbruksdepartementet  

Finansdepartementet/budgetavdelningen  
 
 


