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Revisionsberattelse f6r Sveriges riksbank 2020

Rapport om arsredovisningen

Uttalanden

Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet rn.m,
utf6rt en revision av arsredovisningen f6r Sveriges riksbank f6r 2020, daterad 2021'02'11.

Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten i aIIa vasentbga avseenden

• upprattat arsredovisningen enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank samE
ienlighet med de regler f6r bokf6ring och arsredovisning som faststalls av Sveriges
riksbanks direktion

• gett en rattvisande bild av Sveriges riksbanks ekonomiska resultat, finansiering och
finansiella sta11ning per den 31 december 2020

• lamnat en f6rvaltningsberatEelse och information i 6wigt som ar f6renlig med och
st6djer en rattvisande bad i arsredovisningen som helhet.

Riksrevisionen tillsryrker darf6r att IikSdagen faststaller balansrakningen och
resultatrakningen.

Grund f6r uttalanden

Riksrevisionen har utf6rt revisionen enligt International Standards of Supreme Audit
Institutions (ISSAI) f6r £inansiell revision, och Riksrevisionens instruktion f6r
granskning av resultatredovkning och annan information i arsredovisningen (RRI). vart
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare avsnittet Rcvisorns artsvar. Vi ar oberoende
gentemot myndigheten i enlighet med ISSAI 130 Code of Ethics och har uppfyllt vara
ataganden i enlighet med dessa etiska regler. Vi anser att de revisionsbevis vi har erhallit

ar tillrackliga och andamalsenliga som grund f6r Riksrevisionens uttalanden.

Direktionens ansvar f6r arsredovisningen

Det ar dhektionen som har ansvaret fOr att uppratta en arsredovisning som ger en
rattvisande bUd enligt lagen (1998:1385) om Sveriges riksbank saint i enlighet med de
regler f6r bokf6ring och arsredovisning som faststalls av Sveriges riksbanks direktion.
Direktionen ansvarar ocksa £6r den interna styrning och kontroll som den bed6mer ar
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n6dvanciig fOr att uppratta en arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter,

vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa feI.

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

Revisorns ansvar

vara mal ar att uppna rimlig grad av sakerhet om act arsredovisningen som helhet inte
innehallu nigra vasentliga felaktighetu, vare sig de beror pa oegentligheter eller pa feI,
och att lamna en revisionsberattelse som innehaller Riksrevisionens uttalanden. Rimlig
sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti f6r att en revision som utf6rs

enligt ISSAI och RRI alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan
finns. Felaktigheter kan uppsta pa gnrnd av oegentligheter eller feI och anses vara
vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan f6rvantas paverka de ekonomiska
beslut som anvandaren fattar med Fund i arsredovisningen.

Som en del av en revision enligt ISSAI anvander vi professionellt omd6me och har en
professionellt skeptisk installning under hela revisionen. Dessutom

• identifierar och bed6mer viriskerna fOr vasentliga felaktigheter i arsredovisningen
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller feI, utformar och utf6r
granskrringsatgirder bland annat utifran dessa risker, och inhamtar revisionsbevis
som ar tillrackliga och andamalsenliga fOr att utg6ra en grund f6r vara uttalanden.
Risken f6r att ince upptacka en vasentlig felakcighet till foljd 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

• ska£far vi oss en f6rstaelse f6r den del av myndighetens interna styrning och kontroll

som har becydelse f6r var revision fOr atc utforma revisionsatgarder som ar lampliga
med hansyn till omstandigheterna, men ince f6r att uttala oss om effektiviteten
imyndighetens interna styrning och kontroll

• utvarderar vi lampligheten ide redovisningsprinciper som anvands och rimligheten
iledningens 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 navel om myndighetens formaga 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
at otillrackliga, mociifiera vara uttalanden om arsredovisningen
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• utvarderar vi den 6vergripande presentationen, strukruren och innehallet
iarsredovisrhngen, daribland upplysningarna, och om arsredovisningen aterger de
underliggande transaktionerna och handelserna pa etc sitE som ger en rattvisande
bild

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

• f6r vasentlig information, av finansiell eller icke finansiell natur som lamnas
if6rvaltningsberattelsen inhamta cillrackliga och andamalsenliga revisionsbevis f6r
act sadan information har upprattats med syfte att cillsammans med arsredovisnin,
gens 6vriga delar ge en ratwisande bad av verksamheten utifran regelverket

• genomf6r erforderliga atgarder avseende 6wig information f6r att f6wissa oss om att
denna ar f6renlig med de 6vriga delarna i arsredovisningen och fri fran vasentliga feI,
baserat pa var kunskap om myndigheten.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra f6rfattningar

Fullmdktiges och direktionens f6rvaltning
Ut6ver uttalandet om arsredovisningen ska Riksrevisionen aven uttala sig om
fullmaktiges och direktionens f6waltning av Sveriges riksbank fOr 2020.

Uttalande

Pa basis av genomf6rda revisionsatgarder tillstyrker Riksrevisionen att riksdagen beviljar
ansvarsfrihet f6r fullmaktige f6r dess verksamhet och fOr direktionen fOr f6waltningen av
Sveriges riksbank fOr 2020.

Grundf6r uttalande

Vi har utf(Srt revisionen enligt ISSAI och RRI. vart ansvar enligt dessa beskdvs narmare
i avsnittet Rcvisorns ansvar,

Vi anser att de revisionsbevis vi har erhallit ar tillrackliga och andamalsenliga som grund
for Riksrevisionens u£talande.

Fullmdktige och direktionens ansvar
Det ar fullmaktige och direktionen som har ansvaret fOr f6waltningen enligt lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank.
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Revisorns ansvar

Riksrevisionens ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala sig om f6waltningen pa grundval
av revisionen. Riksrevisionen har utf6rt revisionen enligt ISS Al med tillampning av
relevanta delar av RevR 209 F6rvaltrringsrevision.

Som underlag fOr Riksrevisionens uttalande om ansvarsfHhet har Riksrevisionen
granskat vasentliga beslut, atgarder och f6rhallanden i Sveriges riksbank fOr att kunna
bed6ma om nagon i fullmaktige eller direktionen ar ersattningsskykiig mot Sveriges

riksbank. var granskning har omfattat
• fullmaktiges och direktionens arbetsordning, Instruktioner och eventuell

arbetsf6rdelning
fullmaktiges ordf6randes och Riksbankschefens vasentliga forvaItningsatgarder
tillsynen av organisationen fOr att sakra att bokforingen, medelsf6rvaltningen

och ekonomiska f6rhallanden i 6wigt omfattas av betryggande intern kontroll.
Tillsynen omfattar aven risktagande, annan riskexponering samE skydd mot
risker

atgarder f6r att sakra laglig bokf6ring och betryggande medelsf6waltning,
innefattande lamplig organisation inklusive ansvarsf6rhallanden, system och
rutiner f6r hantering av verifikationer och bokf6ring, uppf6ljning, tillsyn och
kontroll av l6pande bokf6ring och bokslut inklusive anpassning till nya
f6rhallanden

ledningens fortl6pande bed6mning av bankens ekonomiska situation
fullmaktiges och direktionens arbete med protokoll, beslut och beslutsunderlag
enskilda forvaItningsatgarder som med hansyn till omfattningen och arten av
bankens verksamhet ar av ovanlig beskaffenhet och stor betydelse
andra omraden som f6ljer av bankens verksamhet och bestammelser i lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank.

•

•

•

•

•

•

•

Direktionens bed6mning av intern styrning och kontroll

Uttalande

Det har vid var revision av arsredovisningen inte framkommit nagot som skulle tyda pa
act ledningen i sin bed6mrring av intern styrning och konuoll Inte har foljt lagen
(1988:1385) om Sveriges dksbank.

Grundf6r uttalande

Vi har utf6rt revisionen enligt ISS AI och RRI. vart ansvar enligt dessa beskrivs narmare
iavsnittet Rcvisorns arlsvar.

Vi anser att de bevis vi bar erhallit ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for
Riksrevisionens uttalande
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Direktionens ansvarf6r intern styrning och kontroll

Det ar dhektionen som har ansvar f6r att, i enlighet med kraven i lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank, lamna etc 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 ISSAI 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 fOr att ge en rattvisande bUd. 1 vart ansvar ingar
ince att g6ra en revision av effektiviteten i myndighetens interna styrrring och kontroll.
vart uttalande avseende ledningens bed6mning av intern styrning och kontroll baseras
darf6r pa de acgarder vi har vidtagit f6r att granska arsredovisningen, och har saledes ince
den sakerhet som ett uttalande grundad pa en revision har.

Ansvarig revisor Charlotte Ehrengrcn har beslutat i decca arende. Uppdragsledare Marika
Johansson har varit f6redragande.

Charlotte Ehrengren

Kopiaf6r kdnnedom:

Sveriges riksbank
RiksbanksfullmakEige
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