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Revisionsberättelse för Nämnden för
hemslöjdsfrågor 2014
Rapport om årsredovisningen
Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat
årsredovisningen för Nämnden för hemslöjdsfrågor för 2014, daterad 2015-02-13.
Myndigheten tillhör Riksrevisor Margareta Åbergs granskningsområde. Granskningen har
genomförts under ledning av ansvarig revisor Henrik Söderhielm med Ellen Hansen som
uppdragsledare.
Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen
Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt förordningen (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 uttala sig om årsredovisningen på grundval av sin revision.
Riksrevisionen har utfört revisionen enligt International Standards of Supreme Audit Institutions
(ISSAI) för finansiell revision, och Riksrevisionens instruktion för granskning av
resultatredovisning och annan information i årsredovisningen (RRI). En revision i enlighet med
dessa standarder innefattar också att bedöma regelverkets förutsättningar för att kun na 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. Vårt ansvar i
enlighet med dessa standarder innebär att Riksrevisionen följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. Vi är oberoende gentemot myndigheten i enlighet med ISSAI 30 Code of Ethics och
har uppfyllt våra åtaganden i enlighet med dessa etiska regler.
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Inget uttalande görs
På grund av att det förhållande som beskrivs i stycket Grund för att avstå från uttalande ä r så
betydelsefullt har Riksrevisionen inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
som grund för våra revisionsuttalanden. Följaktligen avstår Riksrevisionen från att uttala sig om
årsredovisningen.
Grund för att avstå från uttalande
Nämnden för hemslöjdsfrågor har undantag från att lämna resultaträkning och balansräkning i
årsredovisningen samt att Tillväxtverket disponerar och redovisar Nämndens anslag. Eftersom
regleringsbrev Ku 2013/2461/RFS ger undantag från väsentliga delar av en årsredovisning som
behövs för att kunna utgöra en årsredovisning och ge en rättvisande bild av Nämndens finansiella
ställning, resultat och finansiering i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag, saknas grund för att göra uttalanden om huruvida årsredovisningen är upprättad
i enlighet med ett lämpligt ramverk, om den ger en rättvisande bild, och om resultatredovisningen
är förenlig med övriga delar av årsredovisningen.

Ansvarig revisor Henrik Söderhielm har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Ellen Hansen har
varit föredragande.
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