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Riksrevisionen har översiktligt granskat Statens Veterinärmedicinska
Anstalts (SVA) delårsrapport, daterad 2004-08-12, för perioden den 1 januari
- 30 juni 2004. Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga
granskningen framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte
uppfyller kraven enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.
Riksrevisionen har avgivit revisorsintyg utan invändning men vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2004-12-20 om vilka åtgärder SVA
vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.

Inledande kommentarer
Enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB),
skall delårsrapporten, förutom de obligatoriska finansiella dokumenten, även
innehålla upplysningar ”om förhållanden och händelser av väsentlig
betydelse för regeringens uppföljning och prövning”1. Väsentlighetskriteriet
definieras2 som ”information är väsentlig om ett utlämnande eller en
felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis av
informationen”. Upplysning av väsentlig betydelse lämnas lämpligen i
inledningen3 till delårsrapporten.

Bedömning av de inledande kommentarerna
SVA har valt att lämna inledande kommentarer till delårsrapporten.
Riksrevisionens bedömning, som även avrapporterades muntligt vid besök
den 9 augusti 2004, är att den information som SVA lämnat i
delårsrapportens inledande kommentarer inte uteslutande är inriktade på
väsentlig information i enlighet med FÅB. Vidare använder sig SVA av ej
vedertagna begrepp som kan vara vilseledande. Riksrevisionen anser även att
det föreligger en risk för att väsentliga avvikelser inte tillräckligt
uppmärksammas p.g.a. omfattningen på lämnade kommentarer.
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FÅB 2 kap. 4§ 3 stycket, ESV:s föreskrifter
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FÅB 2 kap. 4§ 3 stycket, ESV:s föreskrifter

3

FÅB 8 kap. 1§ ESV:s allmänna råd
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Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar SVA att inför kommande årsredovisningar
och delårsrapporter noggrant pröva vilken information som är av väsentlig
betydelse och anpassa omfattning och innehåll utifrån denna.
Revisionschef Gina Funnemark har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Anne Bryne har varit föredragande.
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