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Statens konstråds årsredovisning 2014  

Riksrevisionen har granskat Statens konstråds årsredovisning, daterad 2015-02-20. Syftet har varit 

att bedöma: 

 årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,  

 den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella 

ställning, 

 resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, 

 ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och 

inkomster, samt 

 huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen om 

intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll. 

Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrning och kontroll som bedömts vara relevant för 

revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår förståelse av den interna 

kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka en åsikt om effektiviteten i 

myndighetens interna styrning och kontroll. Riksrevisionen vill efter granskningen av 

årsredovisningen och avlämnandet av revisionsberättelse fästa ledningens uppmärksamhet på 

nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2015-05-22 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Brister i likvidflödesavstämningar 

Statens konstråd har både ett räntebelagt och ett icke räntebelagt betalningsflöde. Normalt bör 

fakturor från en och samma leverantör vilka kan komma att betalas från såväl ett räntebelagt som 

ett icke räntebelagt flöde betalas från ett bankkonto som är kopplat till räntekontot. Därefter görs 

en korrigering mellan betalningsflödena.  

Enligt ESV:s allmänna råd till 3 kap. 3 § Kapitalförsörjningsförordningen bör korrigeringar mellan 

betalningsflöden göras minst en gång i månaden. Är beloppet väsentligt bör korrigering göras så 

snart som möjligt. I granskningen har noterats att Statens konstråd inte genomför dessa 

avstämningar månadsvis.  Avsaknad av månatliga avstämningsrutiner riskerar att kommande år 

leda till överskridande av finansiella villkor.  
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Rekommendation  

Riksrevisionen rekommenderar Statens konstråd att upprätta månatliga rutiner för avstämningar av 

sina båda betalningsflöden.  

Brister i bokslutsprocessen 

En förutsättning för att kvalitetssäkring av årsredovisningen kan genomföras är att 

bokslutsdokumentation finns och är samlad på annat ställe än i årsredovisningen. Grunden för 

dokumentationen är att det ska vara möjligt för en annan person att kontrollera att redovisade 

faktauppgifter är korrekta (ESV 2012:42) .  

Granskning av Statens konstråds bokslut visar att dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner av både 

finansiella delar samt av resultatredovisningen brister. I det underlag som lämnas till revisionen 

finns inga upprättade bokslutsspecifikationer som förklarar årsredovisningens olika poster. Detta 

försvårar en genomgång av bokslutet. Granskningen visar på ett flertal fel i den inlämnade 

årsredovisningen som har summerats och överlämnats till myndigheten i dokumentet 

”Sammanställning över funna fel” daterad 2014-03-15.  

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar Statens konstråd att upprätta ett kvalitetssäkringssystem som 

innebär att annan person än den som tar fram uppgifter till årsredovisningen kontrollerar att dessa 

är korrekta. För att detta ska vara praktiskt genomförbart krävs att dokumentationen samlas och 

struktureras så att kvalitetssäkring är möjlig. 

Brister i klassificering av lagerställd konst 

Enligt ESV: s handledning (2002:03) för immateriella anläggningstillgångar bör en bedömning 

göras av vilken del som dominerar tillgången (materiella eller immateriella). Ett exempel är konst 

på en cd-skiva där den immateriella delen bedöms dominera eftersom den fysiska cd-skivan i sig 

saknar värde. Förutom de grundläggande kriterierna för en anläggningstillgång ska en immateriell 

anläggningstillgång även vara identifierbar, icke-monetär och sakna fysisk substans. Alla dessa 

kriterier bedöms vara uppfyllda för digital konst. 

Riksrevisionen har uppmärksammat att Statens konstråd inte redovisar digital konst som 

immateriella tillgångar.  
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Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar Statens konstråd att klassificera tillgångar som immateriella där 

den immateriella delen dominerar tillgången för att skapa en rättvisande redovisning.   

 

Ansvarig revisor Louise Münt har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anton Lindqvist har 

varit föredragande. 

 

 

 

Louise Münt     Anton Lindqvist  
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