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I distributionen nämnda 

 

Statens ämbetsverk på Ålands revisionsberättelse för år 2020   

Statens revisionsverk ger denna revisionsberättelse över revisionen av Statens ämbetsverk på Åland för 
finansåret 2020. 

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. 

Bokslut 

Bokslutskalkylernas innehåll och framställningssätt samt den bokföring som utgör grund för dem har 
granskats för att skaffa rimlig säkerhet om huruvida budgeten har iakttagits och om det i bokslutskalky-
lerna och noterna har till väsentliga delar framförts riktiga och tillräckliga uppgifter (rättvisande bild) 
om iakttagandet av budgeten samt bokföringsenhetens intäkter och kostnader samt ekonomiska ställ-
ning. 

Innehållet i och framställningssättet för uppgifterna om den funktionella effektiviteten samt det redo-
visningsväsen som utgör grund för dem har granskats för att få begränsad säkerhet om huruvida riktiga 
och tillräckliga uppgifter har framställts om den funktionella effektiviteten. 

Iakttagande av budgeten 

Budgeten har iakttagits. 

Bokslutskalkylerna och noterna 

Bokslutskalkylerna och noterna ger, förutom momenten 28.80.30 Avräkning till Åland (förslagsanslag), 
28.80.31 Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) och 28.80.33 Återbäring av intäkterna 
av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) i budgetens utfallskalkyl och förutom bilaga 3, 
riktiga och tillräckliga uppgifter (rättvisande bild) om iakttagandet av budgeten samt bokföringsenhet-
ens intäkter och kostnader samt ekonomiska ställning i enlighet med lagen om statsbudgeten.   

Enligt det godkända bokslutet uppgår budgeten för moment 28.80.30 Avräkning till Åland (förslagsan-
slag) till 243 406 00,00 euro, för moment 28.80.31 Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsan-
slag) till 11 800 000,00 euro och för moment 28.80.33 Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till 
landskapet Åland (förslagsanslag) till 12 600 000,00 euro. Dessa belopp har angivits felaktig i budgetens 
utfallskalkyl. Det korrekta beloppet uppgår för moment 28.80.30 till 218 247 000,00 euro, för moment 
28.80.31 till 7 300 000,00 euro och för moment 28.80.33 till 12 020 000,00 euro.  

Det ovannämnda innebär att även jämförelsebeloppen (budget-bokslut) har angivits felaktig för mo-
menten i fråga. Det korrekta beloppet uppgår för moment 28.80.30 till -1 533 716,52 euro, för moment 
28.80.31 till 6 908,00 euro och för moment 28.80.33 till 5 239,15 euro. 

Beskrivningen av verksamhetens resultat 
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Det har inte framkommit något väsentligt att anmärka på i fråga om den information som lämnats om 
funktionella effektiviteten. 

Intern kontroll 

Den interna kontrollen har utvärderats i riskanalysen och granskats i samband med bokföringen, resul-
tatredovisningen och bokslutet. 

I fråga om den interna kontrollen har vid revisionen inte framkommit något väsentligt att anmärka.   

Iakttagande 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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