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Revisionsberättelse för Årsredovisningen för
staten 2010
Riksrevisionen har granskat Årsredovisningen för staten för 2010
(skrivelse 2010/11:101). Årsredovisningen ska upprättas enligt
bestämmelserna i lagen (1996:1059) om statsbudgeten och ska
innehålla resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt
det slutliga utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag.

Regeringens ansvar för årsredovisningen
Regeringen ska enligt 38 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten lämna
årsredovisningen för staten till riksdagen. Inför upprättandet av
årsredovisningen för staten fattar regeringen varje år ett särskilt beslut
om vilken verksamhet som omfattas av årets redovisning och som
således ingår i den konsoliderade redovisningen. I beslutet anges
också i vilken form resultat- och balansräkning samt
finansieringsanalys ska ställas upp.

Revisorns ansvar
Riksrevisionens ansvar är att uttala sig om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Riksrevisionen har utfört revisionen enligt
god revisionssed. Denna sed kräver att Riksrevisionen följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att den konsoliderade redovisningen för staten inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de delar av den interna styrningen och kontrollen som är relevanta för
hur regeringen upprättar årsredovisningen. Syftet är att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte att göra ett uttalande om effektiviteten i
regeringens interna styrning och kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i regeringens uppskattningar i
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redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Riksrevisionen anser att de revisionsbevis som har inhämtats är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för uttalandet.

Uttalande
Årsredovisningen för staten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med
38 § lagen om statsbudgeten och regeringsbeslut 16 december 2010
(Fi2010/5683) avseende normering av avgränsning och former för
uppställning av resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys.

Upplysningar av särskild betydelse
Riksrevisionen uttalar sig inte med reservation i nedanstående
avseenden.
Riksrevisionen vill fästa uppmärksamheten på sid 59 som redogör för
regeringens beslut avseende normering av avgränsning Fi2010/5683.
Redovisningen av skatteinkomster grundas till viss del på förväntat
taxeringsutfall och inbetalningar i enlighet med riksdagsbeslut om
principer för redovisning av skatter (prop. 2005/06:1 Förslag till
statsbudget, finansplan m.m bet. 2005:06:FiU1, rskr. 2005/06:34).
Riksrevisionen vill därför fästa uppmärksamhet på den beskrivning av
osäkerhet som framgår av regeringens kommentar på sid 135 – 137
under rubriken 5.2 Inkomster av statens budget 2010 samt 5.2.1
Prognosförutsättningar.
Enligt 38 § lagen om statsbudgeten framgår att regeringen skall
avlämna en årsredovisning till riksdagen som innehåller en balansoch resultaträkning, finansieringsanalys, slutliga utfallet mot anslag
och inkomsttitlar. Av 45 § i samma lag framgår att bokföring i staten
skall ske på ett sätt som stämmer överens med god redovisningssed.
Redovisningen skall ge en rättvisande bild av verksamheten, det
ekonomiska resultatet och ställningen samt förvaltningen av statens
medel och övriga tillgångar. Närmare föreskrifter om redovisningen
skall meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Regeringen har på sid 69 – 79 i årsredovisningen angett
de redovisningsnormer och principer som tillämpats för upprättandet.
De av regeringen valda principerna följer inte ett enhetligt fastställt
regelverk för redovisning upprättat för att uppnå en rättvisande bild.
Regeringen intygar heller inte i årsredovisningen att redovisningen
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ger en rättvisande bild. Riksrevisionens uttalande avser därmed
enbart om årsredovisningen för staten upprättats i enlighet med 38 §
lagen om statsbudgeten.
Riksrevisionens granskning har omfattat den information som följer
av 38 § i lagen om statsbudgeten. Följande information i
Årsredovisningen för staten omfattas inte av Riksrevisionens
uttalande:
Kapitel 1 Sammanfattning, kapitel 2 Uppföljning av de
budgetpolitiska målen, Kapitel 3 Utveckling av statens ekonomi,
Kapitel 6 Statliga garantier och krediter, Kapitel 7 Nationellt
intygande samt avgifter till och bidrag från EU, Kapitel 8
Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt
inflytande över samt kapitel 9 Riksrevisionens iakttagelser.
Vidare ingår inte de av regeringen redovisade kommentarerna till
utfall på statsbudgeten jämfört med budget som framgår på sid 139 –
205.

Ansvarig revisor Aleksandra Popovic har beslutat i detta ärende.
Uppdragsledare Henrik Söderhielm har varit föredragande.

Aleksandra Popovic

Henrik Söderhielm

Kopia för kännedom:
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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