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Rapport om årsredovisningen 
Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Nämnden för hemslöjdsfrågor för 2012, daterad 
2013-02-12.  

Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen 
Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt 
i enlighet med instruktion, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. 
Myndighetsledningen har också ansvar för den interna styrning och kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorns ansvar 

Riksrevisionens ansvar är att göra ett uttalande om årsredovisningen på grundval av sin revision. 
Riksrevisionen har utfört revisionen enligt International Standards of Supreme Audit Institutions 
för finansiell revision. En revision i enlighet med dessa standarder innefattar att bedöma 
regelverkets förutsättningar för att kunna presentera en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
av verksamheten. På grund av det förhållande som beskrivs i stycket Grund för att avstå från 
uttalande har Riksrevisionen inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
som grund för ett revisionsuttalande 

Grund för att avstå från uttalande 
Riksrevisionen vill fästa uppmärksamheten på sid 34 och 36 i årsredovisningen som beskriver att 
Nämnden för hemslöjdsfrågor har undantag från att lämna resultaträkning och balansräkning i 
årsredovisningen samt att nämndens anslag disponeras och redovisas av annan myndighet. 
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Eftersom regleringsbrev Ku2011/1960/RFS ger undantag från obligatoriska delar av en 
årsredovisning som behövs för att ge en rättvisande bild av nämndens finansiella ställning, resultat 
och finansiering i enlighet med förordning (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 
saknas grund för att göra ett uttalande om den rättvisande bilden.  

 

Ansvarig revisor Louise Münt har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anton Lindkvist har 
varit föredragande. 

 

 

 

Louise Münt     Anton Lindkvist  
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