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Riksdagen

Revisionsberättelse om revisionen av statsbokslutet för år 2018

Statens revisionsverk lämnar härmed denna revisionsberättelse om revisionen av statsbokslutet för
finansåret 2018. Revisionen utfördes av ledande redovisningsrevisor, OFR Riitta-Liisa Heikkilä och
redovisningsrådet Susanna Falck. Revisionen övervakades av redovisningsrevisionschef, OFGR Väinö
Viherkoski.

Revisionen utfördes i enlighet med revisionsverkets revisionsinstruktion och riktades på det i 17 a § i
lagen om statsbudgeten avsedda statsbokslutet samt de i lagens 18 § avsedda behövliga noterna för
givande av riktiga och tillräckliga uppgifter, till den del de gäller statens budgetekonomi. I revisionen
ingår bokslutets utfallskalkyl för budgeten, intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning,
finansieringsanalys och noter samt statens centralbokföring, som ligger till grund för
bokslutsuppgifterna. Revisionen omfattade också de förfaranden som ska säkerställa uppgifternas
oföränderlighet och riktighet i centralbokföringen och beredningen av statsbokslutet.

Statsbokslutet
Bokslutskalkylernas innehåll och presentationssätt samt den underliggande bokföringen granskades i
tillräcklig omfattning för att klargöra huruvida statsbokslutets kalkyler och noter i väsentliga delar
upprättats på ett korrekt sätt.

Under momentet 31.10.20 (Bastrafikledshållning, reservationsanslag 2 år) beviljas anslag till flera olika
mångåriga farledsprojekt som inte har beviljats fullmakt i statsbudgeten. Trafikledsverket ska förtydliga
budgeteringen av projekt så att mångåriga farledsprojekt som överskrider en period för
reservationsanslag budgeteras och att de följs upp genom det fullmaktsförfarande som föreskrivs i 10 §
i budgetlagen.

Anslaget under 22.02.75 Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) har överskridits med 562 621 euro i strid
med budgeten och 7 § i lagen om statsbudgeten. Under moment 24.01.74 (Husbyggen,
reservationsanslag 3 år, från 2017) har i strid med budgeten hänförts inkomster (1 204 690 euro) som
hör till avdelning 12. Om inkomsterna hade hänförts till avdelning 12 i enlighet med budgeten, skulle
anslaget under moment 24.01.74 ha överskridits med nämnda belopp.

Under inkomstposten under moment 12.28.25 (Inkomster av metallmynt) har i budgeten för 2018
beräknats inflyta 50 000 euro i nettoinkomster. Enligt budgetens utfallskalkyl har utgifterna på nämnda
moment  i  strid  med  budgeten  överskridit  inkomsterna  med  3,0  miljoner  euro.  För  betalning  av
utgifterna borde det i budgeten ha upptagits ett anslag i enlighet med bestämmelserna i 3 a 1 § i lagen
om statsbudgeten. Kostnader som hör till 2019 (totalt 1,85 miljoner euro) har i strid med budgeten och
5 a § i förordningen om statsbudgeten hänförts till 2018 under momenten 26.40.21 (Mottagande av
flyktingar och asylsökande, förslagsanslag) och 26.40.63 (Stöd till mottagningsverksamhetens kunder,
förslagsanslag). Med detta förfarande har man i strid med 7 § i lagen om statsbudgeten förlängt
förslagsanslagets användningstid.

De uppgifter om fullmakter som har lämnats till Statskontoret för upprättande av statsbokslutet kan
som helhet betraktas som riktiga och tillräckliga. Uppgifterna om fullmakter i statsbokslutet motsvarar
uppgifterna från den centraliserade fullmaktsuppföljningen.
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I inkomster från övrig verksamhet ingår 1,390 miljarder euro försäljningsvinster från aktier och andelar,
som inte hänför sig till försäljning utan överföring av aktier till ett helt statsägt bolag.

Virtuella valutor som ingår i finansieringstillgångarna har inte upptagits i bokslutet i enlighet med
bestämmelserna i 66 c § i förordningen om statsbudgeten. Det har lett till att finansieringstillgångarna
har övervärderats i bokslutet med cirka 4,2 miljoner euro.

Trafikverket har utan adekvat grund skrivit ned tillgångar som överförs till trafikstyrningsbolaget (Traffic
Management Finland Ab) med 63,1 miljoner euro. Förfarandet strider mot 14 § i lagen om
statsbudgeten (423/1998) och 66 g § i förordningen om statsbudgeten (1423/1992).

Budgetens utfallskalkyl har upprättats på föreskrivet sätt.

Försvarsmaterielen utgör ett undantag i bokföringen genom att dess anskaffningsutgifter upptas i sin
helhet som kostnad för anskaffningsåret. Att försvarsmaterielen inte upptas i Försvarsmaktens bokslut
ger en bristfällig bild av värdet på den materiel som Försvarsmakten förfogar över.

I övrigt har statsbokslutets intäkts- och kostnadskalkyl och balansräkning upprättats på föreskrivet sätt.

Noterna har presenterats på det sätt som förordningen om statsbudgeten förutsätter.

Statens centralbokföring har ordnats i enlighet med förordningen om statsbudgeten.

Intern kontroll
Den interna kontroll som hänför sig till statsbokslutet har utvärderats genom en riskanalys och granskats
i samband med revisionerna av statens centralbokföring, statsbokslutet och de statliga ämbetsverkens
och inrättningarnas bokslut. Den interna kontrollen har också utvärderats vid granskningar av intern
kontroll i ekonomiförvaltningens centraliserade processer.

I den interna kontrollen av kundserviceprocesserna på Servicecentret för statens ekonomi- och
personalförvaltning uppdagades brister som servicecentret åläggs att åtgärda.

I den interna kontrollen av organisationen av resultatredovisningen samt avtalshanteringen och
upphandlingsprocesserna på Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori
uppdagades brister som centret åläggs att åtgärda.

I den interna kontrollen av transaktionerna mellan Innovationsfinansieringsverket Business Finland och
aktiebolaget Business Finland har uppdagats brister i fastställandet och organiseringen av behörigheter
gällande statsbidragsprocessen vilka finansieringsverket åläggs att åtgärda.

Verifikaten i bokföringen på NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
och på Trafikledsverket har inte till alla delar upprättats enligt bestämmelserna i 44 § i
budgetförordningen och verifikaten har inte till alla delar arkiverats enligt föreskrifterna i 46 § i
förordningen.

Enligt den uppfattning som fåtts i samband med revisionen av statsbokslutet innehåller uppgifterna i
den underliggande centralbokföringen inte några väsentliga fel.
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Revisionsverkets ställningstagande till bokslutet
Statsbokslutet för år 2018 har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser.

Tytti Yli-Viikari
generaldirektör

Riitta-Liisa Heikkilä
ledande redovisningsrevisor
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