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granskningen av riksbankens verksamhet
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1989/90:19

under år 1989

Enligt lagen ( 1988:46, ändr. 1988: 1389) om revision av riksdagsförvaltningen
m.m. skall riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska riks

bankens tillstånd, styrelse och förva ltn ing Över revisionen skall en berät
.

telse avges till riksdagen. Berättelsen skall belysa omfattningen och inrikt
ningen av revisorernas granskning och utmynna i ett uttalande huruvida revi
sorerna anser att ansvarsfrihet bör beviljas fullmäktige i riksbanken. Reviso
rerna skall också ta ställning till riksbankens resultat- och balansräkningar.
Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av riksbankens verk
samhet under år 1989.

Genomförd granskning
Vid granskningen av riksbankens räkenskaper och förvaltning för 1989 har
vi liksom tidigare år biträtts av Bahlins Revisionsbyrå AB. Auktoriserade
revisorn Per Melin har därvid varit huvudansvarig för granskningen. Resul
tatet av den har delgetts oss i bilagda granskningsrapporL Som framgår av
rapporten tillstyrker revision byrån att riksbankens resultaträkning och ba
lansräkning för år 1989 fast tälls.
Vid behandlingen av detta ärende har vi även tagit del av en mer utförlig
rapport över utförd granskning av riksbankens bokslut för år 1989. Rappor
ten

har

upprättats

gemensamt av riksbankens revisionsavdelning och

Bahlins revisorer. Enligt rapporten är årsbokslutet rättvisande.
l rapporten noteras att riksbanken under år 1989 slutfört arbetet med att
utforma tillämpningsföreskrifter till den bokföringsinstruktion som riks
banksfullmäktige fastställde år 1987 (ändrad 1989). Vidare konstateras att
bokslutets notapparat. som innehåller förklaringar till poster på balans- och
resultaträkningarna. väsentligt förbättrats jämfört med tidigare år. I detta
sammanhang kan nämnas att ett vid förra årets granskning uppmärksammat
garantiåtagande som svenska staten har gentemot Världsbanken nu kom

menterats i not till inom linjen förda poster.
Granskningen av riksbankens förvaltning och bokslut för år 1989 har inte
gett oss anledning till nagot sär kilt uttalande.

l Rikstfagen /989 90. 1 :,am/.

r

19

Redog. 1989/90: 19

Förslag
Under hänvisning till det anförda får vi såsom externrevisorer avseende riks
bankens verksamhet tillstyrka
l. att fullmäktige i riksbanken beviljas ansvarsfrihet för riksbank
ens förvaltning under år 1989,

2. att riksdagen fastställer riksbankens i förvaltningsberättelsen
återgivna balans- och resultaträkningar för år 1989.
Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. I beslutet har deltagit
revisorerna Kjell Nilsson (s), Hans Lindblad {fp), Stig Gustafsson (s), Bengt
Silfverstrand (s), Anders G Högmark (m), Torsten Karlsson (s), Rune Jons
son (s), Sten-Ove Sundström (s), Per Stenmarck (m), Margit Gennser (m),
Lennart Brunander (c) och Ulla Johansson (s).
Vid ärendets slutliga handläggning har vidare närvarit kanslichefen Göran
Hagbergh och revisionsdirektören Britt-Marie Holmgren (föredragande).
Stockholm den 8 mars 1990
På riksdagens revisorers vägnar

Kjell Nilsson
Britt-Marie Holmgren
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BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Till Riksdagens revisorer
Granskningsrapport för Sveriges riksbank 1989
Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revisionsbyrå AB att såsom utom
stående sakkunnig på externrevisionens område biträda vid granskningen av
Sveriges riksbank. Vi får härmed avge följande rapport över vår granskning
av riksbankens räkenskaper och förvaltning under 1989.
Vi har tagit del av riksbankens förvaltningsberättelse och bokslut per 31
december 1989. 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 19 februari 1990

Per Me/in
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