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Årsredovisning 2003 för Nordiska Afrikainstitutet 
Riksrevisionen har granskat Nordiska Afrikainstitutets (NAI) årsredovisning, 

daterad 2004-02-19. 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 ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2004-04-16 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Resultatredovisningen  

Fördelning av intäkter och kostnader 
 

I enlighet med kraven i 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) skall det av resultatredovisningen 

framgå hur verksamhetens kostnader och andra intäkter än sådana av anslag 

fördelas enligt den indelning för återrapportering av verksamheten som 

regeringen beslutat. 

Granskningen har visat att Nordiska Afrikainstitutet inte redovisat enligt 3 

kap. 2§ (FÅB).  

NAI har inte fördelat kostnader utifrån de tre verksamhetsgrenar som anges i 

regleringsbrevet: forsknings- och seminarieverksamhet, biblioteksverksamhet 

samt publikationsverksamhet. Istället har kostnader fördelats utifrån fyra 

verksamhetsgrenar. De s.k. policyrelaterade aktiviteterna som enligt 

regleringsbrevet utgör en del av verksamhetsgrenen forsknings- och 

seminarieverksamhet har redovisats som en verksamhetsgren. Det framgår av 

skrivningar i resultatredovisningen att myndighetens verksamhet är indelad i 

tre verksamhetsgrenar (de ovan nämnda).  

Vidare har NAI inte fördelat intäkter enligt verksamhetsgrenarna. 

 

Detta medför att regeringen inte genom årsredovisningen har underlag för en 

bedömning av kostnader och intäkter per verksamhetsgren.  

 

Rekommendationer 

NAI bör upprätta interna rutiner för fördelning av kostnader och intäkter som 

tillgodoser kraven enligt 3 kap. 2§ (FÅB).  
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Revisionsledare Aleksandra Popovic har beslutat i detta ärende. Revisor 

Christina Nordenstan har varit föredragande. Revisionschef Curt Öberg har 

deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Aleksandra Popovic    Christina Nordenstam 
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