Redogörelse till riksdagen
1988/89:19
Riksdagens revisorers berättelse över granskningen
av riksbankens verksamhet under år 1988

Enligt lagen (1988:46) om rev•s•on av riksdagsförvaltningen m.m. skall
riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska riksbankens
tillstånd, styrelse och förvaltning. Över revisionen skall en berättelse avges
till riksdagen. Berättelsen skall belysa omfattningen och inriktningen av
revisorernas granskning och utmynna i ett uttalande huruvida revisorerna
anser att ansvarsfrihet bör beviljas fullmäktige i riksbanken. Revisorerna
skall också ta ställning till riksbankens resultat- och balansräkningar.
Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av riksbankens
verksamhet under år 1988.

Riksbankens budget, redovisningssystem m.m.

På förslag av finansutskottet (FiU 1983:84:1 y) inledde revisorerna år 1984 en
granskning av riksbankens planerings- och budgetsystem. Av olika anled
ningar fullföljdes granskningen emellertid inte. Statsskuldspolitiska kommit
ten (Fi 1983:07) behandlade nämligen hithörande frågor samtidigt som
riksbanken själv såg över sitt planerings- och budgetsystem. Vidare gjorde
riksbanken i samråd med oss en översyn av bankens redovisning och
arbetade parallellt härmed fram principer för värdering av bankens tillgångar
och skulder. Enligt vår uppfattning har det översynsarbete som här berörts
sammantaget gett till resultat att de planerings-, budget- och redovisningssys
tem som nu tillämpas i riksbanken väl svarar mot de krav som kan ställas
utifrån externrevisionella synpunkter.
Bestämmelser om budget, redovisning och vinstdisposition har förts in i
den nya riksbankslagen (1988:1385). Enligt lagens 47 §har riksbanken till oss
för kännedom överlämnat 1989 års budget för riksbankens förvaltningsverk
samheL I budgeten upptas förvaltningskostnader på totalt 634 487 000 kr.
och förvaltningsintäkter på 61 109 000 kr. Budgeten har inte gett oss
anledning att göra något särskilt uttalande.
Som framgår av fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år
1988 (Redog. 1988/89: 15) har fullmäktige fastställt riktlinjer för riksbankens
bokslutsdispositioner och inieverans till statsverket. Under utarbetandet av
de sa riktlinjer har under hand visst samråd skett med oss.
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Genomförd granskning
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Vid granskningen av riksbankens räkenskaper och förvaltning för 1988 har vi
liksom tidigare år biträus av Bohlins Revisionsbyrå AB. Auktoriserade
revisorn Per Melin har därvid varit huvudansvarig för granskningen.
Resultatet av den har delgeils oss i bilagda granskningsrapport. Som framgår
av rapporten tillstyrker revisionsbyrån all riksbankens resultaträkning och
balansräkning för år 1988 fastställs.
Vid behandlingen av delta ärende har vi även tagit del av en mer utförlig
rapport över utförd granskning av riksbankens bokslut för år 1988. Rappor
ten har upprättats gemensamt av riksbankens revisionsavdelning och Bohlins
revisorer. l rapporten har inga iakttagelser redovisats som är av den arten att
de rubbar vår bedömning att årsredovisningen är rättvisande. Eli påpekande
beträffande ett garantiåtagande gentemot Världsbanken återges dock i
bilagan. Vi har också delgetts verksamhetsberättelsen för riksbankens
revisionsavdelning 1988.
Sammantaget har granskningen av riksbankens förvaltning och bokslut för
år 1988 inte gett oss anledning till något särskilt uttalande.
Förslag

Under hänvisning till det anförda får vi såsom externrevisorer avseende
riksbankens verksamhet tillstyrka
l. att fullmäktige i riksbanken beviljas ansvarsfrihet för riksbankens
förvaltning under år 1988,
2. att riksdagen fastställer riksbankens i förvaltningsberättelsen
återgivna balans- och resultaträkningar för år 1988.
Della ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. l beslutet har deltagit
revisorerna Hans Lindblad (fp), Kjell Nilsson (s), Stig Gustafsson (s),
Birgitta Hambraeus (c), Anders G Högmark (m), Torsten Karlsson (s), Per
Stenmarck (m), Margit Gennser (m) och Bengt Kronblad (s).
Vid ärendet slutliga handläggning har vidare närvarit t.f. kanslichefen Bo
Willart och revisionsdirektören Britt-Marie Holmgren (föredragande).

Stockholm den 9 mar 1989
På riksdagens revisorers vägnar

Hans Lindblad
Britt-Marie Holmgren
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Till Riksdagens revisorer

Granskningsrapport för Sveriges Riksbank 1988

Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revisionsbyrå AB att såsom
utomstående sakkunnig på externrevisionens område biträda vid gransk
ningen av Sveriges riksbank. Vi får härmed avge följande rapport över vår
granskning av riksbankens räkenskaper och förvaltning under 1988.
Vi har tagit del av riksbankens förvaltningsberättelse och bokslut per 31
december 1988. Vi har vidare tagit del av revisionsavdelningens gransknings
rapporter samt i övrigt bildat oss en uppfattning om de av internrevisionen
vidtagna granskningsåtgärderna avseende löpande redovisning och bokslut.
Vi tillstyrker
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Stockholm den 13 februari 1989

Per Me/in

Utdrag ur
Rapport över utförd granskning av bokslut för lr 1988 för Sveriges riksba.nk

Vi noterar att riksbanken har ett garantiåtagande gentemot världsbanken om
ca 5 500 milj. kr. (med garantiåtagande från svenska staten). Detta borde ha
kommenterats i not 5 (i bokslutskommentarerna).
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