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Riksdagens ombudsmän

Revisionsrapport – Årsredovisning 2017
Riksrevisionen har granskat Riksdagens ombudsmäns årsredovisning, daterad 2018-0221. Syftet har varit att bedöma om:
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
• ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster, samt
• huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen
om intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll.
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Dessa har dock inte påverkat revisionsberättelsens utformning.
Riksrevisionen önskar information senast 2018-05-14 med anledning av våra iakttagelser
i denna rapport.

1 Sida med noter saknas i årsredovisningen erhållen 22 februari
Enligt 3 § i Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens
myndigheter ska myndigheten senast 22 februari varje år lämna en årsredovisning till
riksdagen för det senaste avslutade räkenskapsåret.
Årsredovisningen ska bestå av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning,
anslagsredovisning och noter. Myndigheten ska i årsredovisningen även lämna
information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för riksdagens uppföljning och
prövning av verksamheten.
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Riksdagens ombudsmän inkom i enlighet med regelverket med sin årsredovisning per 22
februari. Årsredovisningen saknade dock en sida med noterna 10-15 som utgjordes av
posterna: Behållning i räntekonto i Riksgälden, Statskapital, Övriga avsättningar, Övriga
kortfristiga fordringar, Upplupna kostnader och Redovisning mot anslag. Av den
anledningen skickade Riksdagens ombudsmän en ny årsredovisning den 23 februari.

Bedömning
I lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
framgår det att myndigheter ska skicka in sin årsredovisning den 22 februari, vilket
myndigheten gjort, om än ofullständig då det saknades en sida med noter. Bedömningen
avseende våra uttalanden i revisionsberättelsen är dock att det inte finns något specifikt
krav på vilka noter som är obligatoriska samtidigt som årsredovisningen bedöms vara så
pass okomplicerad att noterna inte specifikt behövs för att läsaren ska kunna skapa sig
en uppfattning om myndighetens räkenskaper.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att myndigheten i framtiden säkerställer att alla sidor är
med i årsredovisningen innan man skickar in den 22 februari.

Ansvarig revisor Anders Herjevik har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Tiglat Poli
har varit föredragande

Anders Herjevik

Tiglat Poli
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