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Nämnden för hemslöjdsfrågors årsredovisning
2012
Riksrevisionen har granskat Nämnden för hemslöjdsfrågors årsredovisning, daterad 2013-02-12.
Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av
revisionsberättelsen fästa uppmärksamhet på nedanstående.

Regelverk
Enligt 4 § förordning (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) ska statliga
myndigheters årsredovisningar bestå av:
● resultatredovisning,
● resultaträkning,
● balansräkning,
● anslagsredovisning, och
● noter
I regleringsbrev (Ku2011/1960/RFS) för Nämnden för hemslöjdsfrågor undantar regeringen
myndigheten från ovan nämnda bestämmelse avseende att lämna resultaträkning och
balansräkning i årsredovisningen.
En myndighets årsredovisning ska enligt 5 § FÅB upprättas enligt god redovisningssed. Enligt
ESV:s allmänna råd till 6 § förordning (SFS 2000:606) om myndigheters bokföring ger lagar,
förordningar, övriga regeringsbeslut samt av ESV utfärdade föreskrifter och allmänna råd som
berör myndigheternas redovisning uttryck för god redovisningssed. ESV skriver vidare i det
allmänna rådet att en förutsättning för att regeringsbeslut kan anses uttrycka god redovisningssed
är att dessa är generella och långsiktiga för myndigheterna.

Riksrevisionens bedömning
Eftersom Nämnden för hemslöjdsfrågors årsredovisning enbart består av en resultatredovisning
kan inte Riksrevisionen bedöma huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av
myndighetens finansiella ställning, resultat och finansiering i enlighet med
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FÅB då nämndens årsredovisning inte kan anses vara upprättad enligt god redovisningssed.
Riksrevisionen avstår därmed från att uttala sig om detta i revisionsberättelsen.

Utförd granskning
Som grund för det uttalande som lämnas i revisionsberättelsen har Riksrevisionen genomfört
granskning av den resultatredovisning som nämnden lämnat. Granskningen har inriktat sig på att
säkerställa att myndigheten har kommenterat verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter
som framgår av myndighetens instruktion och regleringsbrev. En avstämning har även gjorts
mellan nämndens beskrivning av verksamhetens kostnader och intäkter med de utgifter som
redovisas i Tillväxtverkets anslagsredovisning 2012 då det är Tillväxtverket som disponerar
nämndens medel.
Ansvarig revisor Louise Münt har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anton Lindkvist har
varit föredragande

Louise Münt
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