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Statens fastighetsverk årsredovisning 2003 
Riksrevisionen har granskat Statens fastighetsverk (SFV:s) årsredovisning, 

daterad 2004-02-16. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och 

underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt 

om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2004-04-19 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Redovisning av väsentlig information i årsredo-
visningen 2003 

Moderna Museet och Arkitekturmuseet 
Enligt 2 kap 4§ i Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetun-

derlag skall myndigheten i årsredovisningen även lämna information om 

andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och 

prövning.  

Renoveringen av Moderna Museet och Arkitekturmuseet är ett av SFV:s 

största projekt under de senaste åren. I samband med att årsredovisningen 

sammanställdes redovisade SFV totala kostnaderna för projektet. Kostna-

derna liksom avvikelsen från ursprunglig budget blev betydande. Riks-    

revisionen har noterat att dagen efter styrelsebeslutet om årsredovisning 

sammankallade SFV till en presskonferens där slutkostnaderna för projektet 

presenteras. Informationen som lämnas i samband med presskonferensen är 

informativ och detaljerad. Riksrevisionen konstaterar däremot att SFV, i sin 

årsredovisning, inte i tillräcklig omfattning redogjort för de kända och vä-

sentliga förhållanden som renoveringen av Moderna Museet och Arkitektur-

museet inneburit.  

Resultatanalys 
Årsredovisningen saknar även en grundligare analys om varför årets resultat 

avviker så väsentligt från det budgeterade resultatet och således varför SFV 

inte nått upp till regeringens avkastningskrav. I årsredovisningen kommente-

ras ovanstående avvikelser endast mycket kortfattat på ett par ställen.  

Detta sammantaget innebär att Riksrevisionen anser att den information som 

lämnats i årsredovisningen inte tillräckligt väl uppfyller de krav som ställs 

enligt 1 kap 4§ i Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetun-

derlag avseende information för regeringens uppföljning och prövning. 
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Riksrevisionen har ingen anledning att ifrågasätta huruvida regeringen 

erhållit denna information på annat sätt. Riksrevisionens iakttagelse avser 

endast informationen i årsredovisningen.  

 

Biträdande revisionschef Jonas Hällström har beslutat i detta ärende. 

Revisionsledare Annika Karlsson har varit föredragande. Revisionschef Curt 

Öberg har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

 

Jonas Hällström    Annika Karlsson 

 

 

Kopia för kännedom: 

Finansdepartementet  

Finansdepartementet/budgetavdelningen  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 


