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Statens historiska museers årsredovisning 2014
Riksrevisionen har granskat Statens historiska museers 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, samt
ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster,

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. De punkter som framgår i revisionsrapporten är
sådana iakttagelser som vi har identifierat under revisionen och som bedömts vara tillräckligt
viktiga att rapportera till ledningen.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation och vill fästa
ledningens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2015-04-21 med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.

Väsentligt underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten
Försäljning av varor
Statens historiska museers avgiftsfinansierade verksamhet Försäljning av varor har under flera år
redovisat underskott. Statens historiska museer har vidtagit åtgärder bland annat i form av en
ombyggnation av entréhall och butik för att minska kostnaderna för verksamheten. Detta har inte
visat sig vara tillräckliga åtgärder då verksamheten även för 2014 redovisar ett underskott.
Vid 2014 års utgång har den avgiftsbelagda verksamheten Försäljning av varor ett balanserat
underskott om 6 962 tkr.
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Tabell 1 Statens historiska museers avgiftsbelagda verksamheter 2014
Verksamhet

Intäkter 2014
(tkr)

Försäljning av varor

Resultat 2014
(tkr)

Ack. resultat 2014
(tkr)

1 787

- 78

- 6 962

-

-

-

Tjänsteexport

2 730

972

368

Summa

4 517

894

-6 594

Undersökningar,
utredningar och andra
tjänster

Enligt Statens historiska museers instruktion, senast ändrad genom SFS (2014:170), ska
myndigheten ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning inom verksamheten Försäljning
av varor. Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 5 § avgiftsförordningen (1992:191)
innebär detta att avgifterna ska beräknas så att intäkterna på ett eller några års sikt täcker samtliga
med verksamheten direkt eller indirekt förenade kostnader.
Riksrevisionen bedömer att det balanserade underskottet utgör en brist i regelefterlevnad gällande
det ekonomiska målet full kostnadstäckning.
Det balanserade underskottet i verksamheten Försäljning av varor uppgår till 6 962 tkr och utgör
390 % av omsättningen 2014. Underskottets storlek tillsammans med att det saknas en rimlig plan
för att verksamheten ska kunna täcka sina kostnader samt det upparbetade underskottet på några
års sikt, bedöms vara en väsentlig regelöverträdelse varför Riksrevisionen har lämnat följande
reservation i revisionsberättelsen:
Statens historiska museer redovisar i årsredovisningen en omsättning på 1 787 tkr och ett
underskott på 78 tkr under 2014 för verksamheten Försäljning av varor. Det ackumulerade
underskottet uppgår till 6 962 tkr per den 31 december 2014. Enligt Ekonomistyrningsverkets
föreskrifter till 5 § avgiftsförordningen (1992:191) ska avgifterna beräknas så att intäkterna på ett
eller några års sikt täcker samtliga med verksamheten direkt eller indirekt förenade kostnader.
Statens historiska museer saknar en rimlig plan för att verksamheten Försäljning av varor ska
kunna täcka sina kostnader samt det upparbetade underskottet på några års sikt. Statens
historiska museer har beskrivit förhållandena på sidan 47 i årsredovisningen.
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Underskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten Försäljning av varor påverkar myndighetens
likviditet. Påfrestningen på Statens historiska museers räntekonto har till stor del balanserats av
oförbrukade bidrag.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar Statens historiska museer att fortsätta vidta åtgärder för att
säkerställa att det ekonomiska målet för verksamheten Försäljning av varor uppnås.

Ansvarig revisor Louise Münt har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Susanne Korall har varit
föredragande.

Louise Münt

Kopia för kännedom:
Regeringen
Kulturdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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Susanne Korall

