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Revisionsberättelse för Statens ämbetsverk på Åland år 2018 

Statens revisionsverk ger denna revisionsberättelse över revisionen av Statens ämbetsverk på Åland för 
finansåret 2018.  

Revisionen har utförts i enlighet med revisionsverkets revisionsinstruktion, och den har hänfört sig till 
det i 63 § i förordningen om statsbudgeten avsedda bokslutet, den bokföring som utgör grund för bok-
slutsuppgifterna och resultatredovisningen, den interna kontrollen samt iakttagandet av budgeten och 
de centrala bestämmelserna om den. 

Revisionen har utförts av överrevisor Tiina Riihilahti-Jylhä och den har övervakats av direktör för redo-
visningsrevision, OFR Väinö Viherkoski.  

Bokslutet 

Bokslutskalkylernas innehåll och framställningssätt samt den bokföring som utgör grund för dem har 
granskats i tillräcklig omfattning för att klargöra, huruvida bokslutskalkylerna och noterna till väsentliga 
delar har gjorts upp riktigt. 

Iakttagandet av budgeten 

Budgeten har iakttagits. 

Bokslutskalkyler och noter 

Bokslutskalkylerna har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna. 

De noter som presenteras som bilaga till bokslutskalkylerna har presenterats på det sätt som förutsätts 
i förordningen om statsbudgeten. 

Bokslutsanalysen har presenterats i enlighet med förordningen om statsbudgeten. 

Resultatbeskrivningen  

Innehållet i och framställningssättet för uppgifterna om den funktionella effektiviteten samt det redo-
visning som utgör grund för dem har granskats i tillräcklig omfattning för att klargöra, huruvida resul-
tatbeskrivningen innehåller till väsentliga delar riktiga och tillräckliga uppgifter. 

De uppgifter som har presenterats om funktionella effektiviteten kan betraktas som riktiga och tillräck-
liga. 

Intern kontroll 

Den interna kontrollen har utvärderats i riskanalysen och har granskats i samband med bokföringen och 
resultatredovisningen. 
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Granskningen av den interna kontrollen gav inte upphov till väsentliga anmärkningar. 

Iakttagandet av budgeten och de centrala bestämmelserna om den 

På basis av revisionen anförs som utlåtande, att budgeten och de centrala bestämmelserna om den har 
iakttagits. 
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