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Smittskyddsinstitutets årsredovisning 2012  

Riksrevisionen har granskat Smittskyddsinstitutets årsredovisning, daterad 2013-02-22. Syftet har 

varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation och vill fästa 

ledningens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2013-04-30 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Avvikelser i information mellan resultatredovisningen och de 
finansiella delarna i årsredovisningen 

I revisionsberättelsens avsnitt Grund för uttalande anges: 

”Tabell 1 på sidan 11 i resultatredovisningen redovisar myndighetens totala ekonomiska utfall 

gällande anslag, avgifter och externfinansiering. Dessa uppgifter överensstämmer inte med vad 

som är redovisat i de finansiella delarna av årsredovisningen. Avvikelserna är väsentliga och har 

inneburit att resultatredovisningens övriga underliggande tabeller (tabellerna 6-9, 11, 12, 14-16 

och 19) med ekonomiskt utfall för alla verksamhetsområden innehåller motsvarande avvikelser. 

Enligt 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag bör en eventuell 

brist på överensstämmelse mellan verksamhetens totala intäkter och kostnader och 

årsredovisningens finansiella delar kunna förklaras och kommenteras vilket inte har gjorts i 

årsredovisningen.” 

Tabell 1 i resultatredovisningen och resultaträkningen i de finansiella delarna avviker med följande 

belopp: 

Intäkter/finansiering Resultaträkning Tabell 1 Avvikelse 

Anslag 363 706 tkr 322 309 tkr 41 397 tkr 

Avgifter 29 495 tkr 35 658 tkr -6 163 tkr 

Övrigt 80 401 tkr 115 972 tkr -35 571 tkr 

 

Detta innebär att även de tio underliggande tabellerna per verksamhetsområde som summerar upp 

till tabell 1 avviker med totalt motsvarande belopp. 



2 

 

 

REVISIONSRAPPORT (ÅRSREDOVISNING) 

BESLUT: 2013-03-26 

DNR: 32-2012-0536 

NYBROGATAN 55 

114 90 STOCKHOLM 

08-5171 40 00  |  WWW.RIKSREVISIONEN.SE 

RIKSREVISIONEN 

Smittskyddsinstitutet 

171 82 Solna 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att Smittskyddsinstitutet framgent säkerställer att informationen i 

resultatredovisningen överensstämmer med de finansiella delarna i årsredovisningen. 

 

Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anette Sannebro har 

varit föredragande 

 

 

 

Göran Selander     Anette Sannebro  

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Socialdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 


