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Rapport om årsredovisningen  

Riksrevisionen har reviderat Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna 

arvsfonden för 2013, daterad 2014-02-20.  

Kammarkollegiets ansvar för redovisningen 

Det är Kammarkollegiet som har ansvaret för att upprätta en redovisning som ger en rättvisande 

bild för förvaltningen enligt lag (SFS 1994:243) om Allmänna arvsfonden. Kammarkollegiet har 

också ansvar för den interna styrning och kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 

en redovisning 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. På grund av det förhållande som beskrivs i stycket Grund för att avstå från 

uttalande har Riksrevisionen dock inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis som grund för ett revisionsuttalande. 

Grund för att avstå från uttalande 

Enligt lag om Allmänna arvsfonden skall redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden 

som avser det senaste avslutade räkenskapsåret lämnas. Det framgår dock inte i lag om Allmänna 

arvsfonden eller förordning (SFS 2004:484) om Allmänna arvsfonden vad den redovisning för 

förvaltning som Kammarkollegiet lämnar skall innehålla eller vilket ramverk för finansiell 

rapportering som skall tillämpas vid upprättandet av redovisningen. En revision enligt ISSAI för 

finansiell revision kräver att redovisningen är upprättad i enlighet med tillämpligt ramverk för 

finansiell rapportering avsett att ge en rättvisande bild. Det är således inte möjligt att bedöma om 

redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande. 
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Inget uttalande görs 

Riksrevisionen har inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för 

ett revisionsuttalande på grund av att det förhållande som beskrivs i stycket Grund för att avstå 

från uttalande är så betydelsefullt. Följaktligen avstår Riksrevisionen från att uttala sig om 

årsredovisningen. 

 

Ansvarig revisor Anders Herjevik har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Linus Svanberg har 

varit föredragande. 

 

 

 

Anders Herjevik     Linus Svanberg 

 

Kopia för kännedom:  

Kammarkollegiet 

Socialdepartementet  

Finansdepartementet, budgetavdelningen  

 

 

 

 


