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Talboks- och punktskriftsbibliotekets 
årsredovisning 2008 
Riksrevisionen har granskat Talboks- och Punktskriftsbibliotekets (TPB:s) 

årsredovisning, daterad 2009-02-20. Syftet har varit att bedöma om 

redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och 

räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse utan invändning men vill fästa 

myndighetens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2009-05-05 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Brister vid kvalitetssäkringen av årsredovisningen 
 

Riksrevisionen har vid årets granskning kunnat konstatera att TPB:s 

kvalitetssäkring har brustit. Detta har föranlett ett antal brister i såväl den 

finansiella redovisningen som i resultatredovisningen. Bristerna är i sig inte 

väsentliga i den meningen att de påverkar revisionsberättelsen. Med en 

bristande kvalitetssäkring föreligger dock en risk för att även väsentliga 

felaktigheter kan uppkomma. TPB rekommenderas att framdeles förbättra 

kvalitetssäkringen av årsredovisningen. Nedan redogörs för några exempel på 

fel som borde ha rättats till innan årsredovisningen avlämnades till 

regeringen. 

 

Årsredovisningens undertecknande 

Enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ESV:s 

föreskrifter till 2 kap. 8§ framgår det att en underskriftsmening ska antecknas 

omedelbart före myndighetens lednings underskrift. Underskriftsmeningen 

lyder för TPB enligt följande: Jag intygar att årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 

myndighetens ekonomiska ställning. En sådan underskriftsmening saknades i 

TPB:s årsredovisning. Årsredovisningen har efter avlämnandet kompletterats 

med underskriftsmeningen.   
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Resultatredovisningen 

I resultatredovisningen finns ett antal mindre felaktigheter i beräkningar och 

tabeller. Felaktigheterna berör bland annat kostnadsfördelningen på 

verksamhetsgrenar och tabellerna 6 och 12 i årsredovisningen. 

 

Balansräkningen 

Under rubriken periodavgränsningsposter saknas en balanspost. Det är posten 

Övriga förutbetalda intäkter som uppgår till 498 tkr för 2008 och till 0 tkr för 

2007. Denna post är dock medräknad i summan för 

periodavgränsningsposterna, liksom i totalsumman för kapital och skulder. 

En komplettering av årsredovisningen har inlämnats till regeringen som 

upplyser om detta.   

 

Tilläggsupplysningar och noter 

I tilläggsupplysningar och noter saknas vissa textavsnitt. Bl.a. saknas 

uppgifter om värderingsprincip för övriga omsättningstillgångar samt viss 

text och belopp i not 14 avseende lån i Riksgälden. När det gäller uppgifter 

om värderingsprincip för övriga omsättningstillgångar så har en 

komplettering av årsredovisningen inlämnats till regeringen som upplyser om 

detta. 

 

 

 

Ansvarig revisor Per Flodman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Christina Nordenstam har varit föredragande.  

 

 

 

Per Flodman    Christina Nordenstam 
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