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Nationalmuseums med Prins Eugens
Waldemarsudde årsredovisning 2008
Riksrevisionen har granskat Nationalmuseums med Prins Eugens
Waldemarsudde (NMW:s) årsredovisning, daterad 2009-02-20. Syftet har
varit att bedöma om årsredovisningen och underliggande redovisning är
tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning
följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Riksrevisionen vill fästa överintendentens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2009-05-18 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Fordran på Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde är
ca 1,5 mnkr för hög
Regeringen beslutade i regleringsbreven för år 2008 att förändra det
ekonomiska målet för delar av museernas avgiftsbelagda verksamhet.
Förändringen innebär att det ekonomiska målet för bl.a. museernas butiker
fr.o.m. år 2008 ska vara full kostnadstäckning. Tidigare har denna
verksamhet haft det ekonomiska målet ”inom ramen för full
kostnadstäckning”. Förändringen har inneburit att NMW, liksom övriga
museer, har behövt vidta en rad åtgärder för att kunna leva upp till
regeringens krav och för att lämna rättvisande redovisning.
NMW vidtog större delen av de åtgärder som har krävts under år 2008, bl.a.
rättades bokföringen så att utgifter och inkomster från butiken på
Nationalmuseum (NM) inte längre redovisas mot anslaget. Härutöver har
samråd med ESV om avgifternas storlek genomförts.
En viktig åtgärd har dock inte vidtagits fullt ut av NMW. Det gäller ändrad
finansiering av det lager museet hade i butiken vid Prins Eugens
Waldemarsudde (PEW) vid ingången av år 2008. Detta lager har vid inköpet
på ett korrekt sätt finansierats enbart med myndighetens rörelsekapital, enligt
då gällande regler. Inköpen har samtidigt bokförts som en fordran på ett
avräkningskonto avseende NMW:s mellanhavanden med Stiftelsen Prins
Eugens Waldemarsudde (hädanefter kallad Stiftelsen). När fordran senare har
reglerats har varuinköpet istället finansierats med medel från Stiftelsen.
När varor från butiken vid PEW har sålts under tidigare år, har intäkten från
försäljningen minskat myndighetens fordran på Stiftelsen. Nettoresultatet
från försäljningen i PEW:s butik har således gottgjorts Stiftelsen och inte
myndigheten.
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Från och med år 2008 gäller dock andra regler. Överskott och underskott från
myndighetens båda butiker ska hanteras enligt bestämmelserna i
kapitalförsörjningsförordningens (1996:1188) 23 §. När varor från butiken
vid PEW säljs under år 2008 (eller senare) ska därför inte längre intäkterna
redovisas mot avräkningskontot med Stiftelsen. (Inte heller ska de inköp som
görs fr.o.m. år 2008 redovisas som en fordran på Stiftelsen). För att undvika
att museet finansierar varorna två gånger, först vid inköpstillfället (2007 eller
tidigare) med medel från Stiftelsen, och sedan vid försäljningstillfället med
avgiftsintäkter, måste därför det ingående varulagrets värde återföras mot
avräkningskontot med Stiftelsen under år 2008. Så har inte skett.
Frågan om återföring av det ingående varulagrets värde mot anslaget
aktualiserades under bokslutsarbetet. Efter samtal med
Ekonomistyrningsverket (ESV), informerade Riksrevisionen samtliga
berörda myndigheter om hur ESV rekommenderade att detta skulle ske.
NMW har vidtagit de åtgärder som krävs avseende det ingående varulagret i
NM:s butik. Det är således bara avseende PEW:s butik som myndigheten inte
har gjort den rättelse som måste göras som en konsekvens av det förändrade
ekonomiska målet för butiksförsäljningen.
Effekten av att NMW inte gjort denna rättelse är att NMW redovisar en 1 455
tkr för hög fordran på Stiftelsen. Istället för den fordran som redovisas i
årsredovisningen borde NMW ha redovisat en skuld till Stiftelsen på 1 243
tkr. Härutöver redovisas Balanserad kapitalförändring med motsvarande för
högt belopp. Slutligen borde redovisade Intäkter av bidrag från Stiftelsen
(-635 tkr) istället ha redovisats som en Övrig driftskostnad (återbetalning) på
-2 090 tkr.
Riksrevisionen bedömer att beloppet är stort i förhållande till NMW:s
redovisade fordran på Stiftelsen, men inte så stort att felet måste betraktas
som ett väsentligt fel i årsredovisningen.
Riksrevisionen rekommenderar att NMW minskar sin fordran på Stiftelsen
med 1 455 tkr under år 2009.
Ansvarig revisor Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Jenny von Knorring har varit föredragande.

Marie Örtengren

Jenny von Knorring
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