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RIKSREVISIONEN

Till: Regeringen
103 33 Stockholm

Revisionsberattelse f6r Statistiska

centralbyran 2021

Rapport om arsredovisningen

Uttalanden

Riksrevisionen har enligt 5 S lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet
m.m. utf6rt en revision av arsredovisningen f6r Statistiska centralbyran f6r 2021,
daterad 2022-02-17.

Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten

•

•

•

upprattat arsredovisningen enligt f6rordningen (2000:605) om
arsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och
sarskilda regeringsbeslut f6r myndigheten

i aIIa vasentliga avseenden gett en rattvisande bild av Statistiska
centralbyrans ekonomiska resukat, finansiering och finansiella stallning per
den 31 december 2021

lamnat en resultatredovisning och information i 6wigt som ar f6renlig med
och st6djer en rattvisande bUd i arsredovisningen som helhet.

Grund fdr uttalanden

Riksrevisionen har utf6rt revisionen enligt International Standards of Supreme
Audit Institutions (ISS AI) f6r finansiell revision, och Riksrevisionens instruktion
f6r granskning av resultatredovisning och annan information i arsredovisningen
(RRI). vart ansvar enligt dessa standarder beskHvs narmare i avsnittet Revisorns
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ansvar. Vi ar oberoende gentemot myndigheten i enlighet med ISS AI 130 Code of
Ethics och har uppfyllt vara ataganden i enlighet med dessa etiska regler. Vi anser
att de revisionsbevis vi har erhallit ar ti11rackliga och andamalsenliga som grund
f6r Riksrevisionens uttalanden.

Myndighetsledningens ansvar fdr arsredovisningen
Det ar myndighetsledningen som har ansvaret f6r att uppratta en arsredovisning
som ger en rattvisande bild enligt f6rordningen (2000:605) om arsredovisning och
budgetunderlag samt i enhghet med insUuktion, regleringsbrev och 6vriga beslut
f6r myndigheten. Myndighetsledningen ansvarar ocksa fdr den interna styrning
och kontroll som den bed6mer ar n6dvandig far att uppratta en arsredovisning
som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter
eller pa feI.

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar myndighetsledningen f6r
bed6mningen av myndighetens f6rmaga att fortsatta verksamheten. De upplyser,
nar sa ar tillampligt, om f6rhallanden som kan paverka f6rmagan att fortsatta
verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift, savida det inte finns
sarskilda skal att inte g6ra det.

Revisorns ansvar

vara mal ar att uppna rimlig grad av sakerhet om att arsredovisningen som helhet
inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig de beror pa oegentligheter
eller pa feI, och att lamna en revisionsberattelse som innehaller Riksrevisionens
uttalanden. Rimlig sakerhet ar en h6g grad av sakerhet, men ar ingen garanti f6r
att en revision som utf6rs enligt ISS AI och RRI alltid kommer att upptacka en
vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av
oegentligheter eller feI och anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan f6wantas paverka de ekonomiska beslut som anvandaren fattar med
gnmd i arsredovisningen.

Som en del av en revision enligt ISS AI anvander vi professionellt omd6me och har
en professionellt skeptisk installning under bela revisionen. Dessutom

• identifierar och bed6mer vi riskerna f6r vasentliga felaktigheter i
arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller feI, utformar
och utf6r granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker, och
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga far att ut96ra
en gnmd f6r vara uttalanden. Risken f6r att inte upptacka en vasentlig
felaktighet till f6ljd av oegentligheter ar h6gre an f6r en vasentlig felaktighet
som beror pa feI, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
samverkan, f6rfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller
asidosattande av intern styrning och kontroll
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• skaffar vi oss en f6rstaelse f6r den del av myndighetens interna styrning och
kontroll som har betydelse f6r var revision f6r att utforma revisionsatgarder
som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte f6r att uttala
oss om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll

utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och
rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillh6rande
upplysningar

drar vi en slutsats om lampligheten i att ledningen anvander antagandet om
fortsatt drift vid upprattandet av arsredovisningen. Vi drar ocksa en slutsats,
med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon
vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana handelser eller f6rhallanden
som kan leda till betydande tvivel om myndighetens f6rmaga att fortsatta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vasentlig
osakerhetsfaktor, ska vi i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa
upplysningarna i arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktorn och
den bed6mning som lamnats eller, om sadana upplysningar ar otillrackliga,
modifiera vara uttalanden om arsredovisningen

utvarderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och innehallet i
arsredovisningen, daribland upplysningarna, och om arsredovisningen
aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt som
ger en rattvisande bad.

•

•

•

Som en del av granskningen i enlighet med RRI planerar och genomf6r vi
revisionen f6r att

• f6r vasentlig information, av finansiell eller icke finansiell natur som lamnas
i resultatredovisningen inhamta tillrackliga och andamalsenliga
revisionsbevis f6r att sadan information har upprattats med syfte att
tillsammans med arsredovisningens 6wiga delar ge en rattvisande bild av
verksamheten utifran regelverket

f6r 6vrig information, f6rvissa oss om att denna ar f6renlig med de 6wiga
delarna i arsredovisningen och fri fran vasentliga feI, baserat pa var kunskap
om myndigheten.

•

var kommunikation med ledningen innefattar bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning och betydande resultat fran revisionen, inklusive
eventuella betydande brister i den interna styrningen och kontrollen som vi
identifierat

3 (6)



Diarienummer: 3,1.2-2021-0370

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
f6rfattningar

Ledningens efterlevnad av tillampliga f6reskrifter fdr
anvandning av anslag och inkomster

Uttalande

Enligt Riksrevisionens uppfattning, baserat pa var revision av arsredovisningen,
har i alla vasentliga avseenden, myndigheten anvant anslag och inkomster i
enlighet med av riksdagen beslutade andamal och i 6verensstammelse med
tillampliga f6reskrifter.

Grund f6r uttalande

Vi bar utf6rt revisionen enligt ISS Al och RRI. vart ansvar enligt dessa beskrivs
narmare i avsnittet Revisorns ansvar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har erhallit ar tillrackliga och andamalsenliga som
grund f6r Riksrevisionens uttalande.

Ledningens ansvar
Det ar myndighetens ledning som ansvarar fer att anvandning och redovisning av
anslagsmedel och inkomster sker i enlighet med tillampliga f6reskrifter samt
enligt de finansiella villkor som anges i regleringsbrev och sarskilda
regeringsbeslut f6r myndigheten.

Revisorns ansvar

vart ansvar ar att granska myndighetens arsredovisning i enlighet med ISS Al och
RRI. Enligt vara revisionsstandarder ska vi beakta efterlevnad av lagar och
f6rordningar och eventuella effekter av vasentliga awikelser fran tillampliga
regelverk pa de finansie11a delarna i arsredovisningen. vart ansvar ar ocksa att
granska om ledningens f6waltning f6ljer tillampliga f6reskrifter och sarskilda
beslut. Ut6ver de regelverk och sarskilda beslut som direkt paverkar
redovisningen, innefattar detta de f6reskrifter som ar direkt hanf6rliga till
anvandningen av medel som riksdag och regering beslutar om1. Pa basis av
genomf6rd revision av arsredovisningen lamnar vi ett uttalande onI myndighetens
efterlevnad av dessa regelverk.

Anslagsf6rordningen (2011:223), avgiftsf6rordningen (1992:191), f6rordningen (2011:211) om
utlaning och guantier, kapitalfdrs6rjningsfarordningen (2011:210), f6rordningen (1996:1190) om
6verlatelse av statens fasta egendom, f6rordningen (1996:1191) om 6verlatelse av statens l6sa
egendom.
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Ledningens bed6mning av intern styrning och kontroll

Uttalande

Det har vid var revision av arsredovisningen inte framkommit nagot som skulle
tyda pa att ledningen i sin bed6mning av intern styrning och kontroll inte har f61jt
f6rordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.

Grund f6r uttalande

Vi har utf6rt revisionen enligt ISSAI och RRI. vart ansvar enligt dessa beskrivs
narmare i avsnittet Revisorns ansvar.

Vi anser att de bevis vi har erhallit ar tillrackliga och andamalsenliga som grund
f6r Riksrevisionens uttalande.

Ledningens ansvar
Det ar myndighetens ledning som har ansvar f6r att, i enlighet med kraven i
f6rordningen (2000:605) om arsredovisning och budgetunderlag, instnrktion,
regleringsbrev och sarskilda regeringsbeslut far myndigheten, lamna ett uttalande
om den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten.

Revisorns ansvar

vart ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen pa grundval av var revision. Vi
har utf6rt revisionen enligt ISS AI och RRI. Vid planering och genomf6rande av
revisionen beaktas de delar av den interna styrningen och kontrollen som ar
relevanta f6r hur myndigheten upprattar arsredovisningen f6r att ge en rattvisande
bUd. I vart ansvar ingar inte att g6ra ett uttalande om effektiviteten i myndighetens
interna styrning och kontro11. vart uttalande avseende ledningens bed6mning av
intern styrning och kontroll baseras pa de atgarder vi har vidtagit f6r att granska
arsredovisningen, och har saledes inte den sakerhet som ett uttalande grundad pa
en revision har.

Ansvarig revisor Charlotte Ehrengren har beslutat i detta arende. Uppdragsledare
Klara Soma har varit f6redragande.

h Mt
Charlotte Ehrengren

Kopia fdr kannedom

Statistiska centralbyran
Finansdepartementet

5(6)



Diarienummer: 3.1.2-2021-0370

Finansdepartementet, budgetavdelningen
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