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Nationalmuseums med Prins Eugens 
Waldemarsudde delårsrapport 2004 
Riksrevisionen har översiktligt granskat Nationalmuseums med Prins Eugens 

Waldemarsudde (NMW) delårsrapport, daterad 2004-08-12, för perioden den 

1 januari - 30 juni 2004. Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga 

granskningen framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte 

uppfyller kraven enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av delårsrapporten och avlämnandet 

av revisorsintyg fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2004-11-01 om vilka åtgärder 

NMW vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i 

denna rapport. 

 

De inledande kommentarerna 

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) 

skall delårsrapporten, förutom de obligatorisk finansiella dokumenten, även 

innehålla sådana upplysningar ”om förhållanden som är av väsentlig 

betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten” 
1
. 

Väsentlighetskriteriet definieras
2
 som   ”information är väsentlig om ett 

utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar 

på basis av informationen i årsredovisningen”. Upplysning av väsentlig 

betydelse lämnas lämpligen i inledningen
3
 till delårsrapporten. 

 

Bedömning av de inledande kommentarerna 

NMW har valt att lämna inledande kommentarer till delårsrapporten. 

Riksrevisionens bedömning är att den information som NMW lämnat i 

delårsrapportens inledande kommentarer inte uteslutande är inriktad på 

väsentlig information i enlighet med FÅB. Riksrevisionen anser att de 

inledande kommentarerna kunde ha begränsats till en kortare kommentar om 

det ekonomiska läget.  

 

                                                      
1
 FÅB 2 kap. 4 § 3 stycket 

2
 FÅB 2 kap. 4 § 3 stycket ESV:s föreskrifter  

3
 FÅB 8 kap. 1 § ESV:s allmänna råd  
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Vidare anser Riksrevisionen att en hemställan om utökad anslagskredit eller 

om andra åtgärder som regeringen bör vidta bör göras i budgetunderlag eller 

separat skrivelse till regeringen. 

 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar NMW att inför kommande årsredovisningar 

och delårsrapporter noggrant pröva vilken information som ska lämnas i 

enlighet med FÅB och vad som ska lämnas i annan ordning.  

 

Revisionsledare Maria Östman har beslutat i detta ärende.                     

Revisor Helena Åström har varit föredragande.  Revisionschef Staffan 

Nyström har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Maria Östman    Helena Åström 

 

 
 
 


