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Årsredovisningen för Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemarsudde 2012
Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde (NMW) 2012, daterad 2013-02-22. Syftet har varit att bedöma om
årsredovisningen är rättvisande.
Efter att ha granskat årsredovisningen och lämnat revisionsberättelsen, vill Riksrevisionen fästa
överintendentens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2013-05-10 med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.

Utgående anslagssparande är för lågt redovisat
NMW har under år 2012 påbörjat ett arbete med att anpassa magasin till nya behov. Magasinen är
inte tagna i bruk per bokslutsdatum och ska därför vara bokförda som pågående nyanläggningar i
balansposten Förbättringsutgifter på annans fastighet vid bokslutstillfället.
NMW har istället felaktigt kostnadsfört 1 267 tkr under år 2012. Kostnaderna för
magasinsanpassningen har fakturerats av en av NMW:s hyresvärdar. Det har medfört att
Kostnader för lokaler i årsredovisningen redovisas till ett belopp som är 1 267 tkr för högt,
Förbättringsutgifter på annans fastighet redovisas med motsvarande för lågt belopp och
anslagsförbrukningen för år 2012 är 1 267 tkr för hög.
Utgående anslagssparande på NMW:s anslagspost 17 08 001 002 Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde redovisas därför i årsredovisningen (felaktigt) med 1 404 tkr. Om utgiften
för magasinsanpassningen hade redovisats på ett korrekt sätt, skulle det utgående anslagssparandet
istället ha varit 2 671 tkr. Myndigheten skulle dock fortfarande ha dispositionsrätt till hela
anslagssparandet enligt 7 § anslagsförordningen (2011:223).

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att NMW under april 2013 rättar redovisningen genom att
tillgångsredovisa 2012 års utgifter (1 267 tkr) för magasinsanpassningen och minska
anslagsbelastningen för år 2013 med samma belopp. Justeringen av anslagsredovisningen ska inte
ske direkt mot ingående överföringsbelopp utan istället påverka 2013 års anslagsutfall – dock
enbart i balansräkningen. 2013 års Intäkter av anslag i resultaträkningen ska inte påverkas.
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Rättelsen ska även redovisas öppet i årsredovisningens notapparat år 2013. Närmare instruktioner
för hur detta bör gå till finns i ESV:s handledning (2009:32) Materiella anläggningstillgångar
avsnitt 5.4.1.

Ansvarig revisor Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Caroline Zakrisson
har varit föredragande.

Marie Örtengren

Kopia för kännedom:
Regeringen
Kulturdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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