1

REVISIONSRAPPORT (ÅRSREDOVISNING)

DNR: 32-2012-0771
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR

BESLUT: 2013-03-27

BOX 5306
402 27 GÖTEBORG

Årsredovisningen för Statens museer för
världskultur 2012
Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad
2013-02-21. 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 2013-04-29 med anledning av iakttagelserna i denna
rapport.

Utgående anslagssparande är för lågt redovisat
Förutom permanenta så kallade basutställningar har SMVK även tillfälliga utställningar i sin
verksamhet. Tillfälliga utställningar är ofta förenade med stora utgifter innan utställningarna kan
öppna och efter att utställningarna har stängt. Vid årsskiftet 2012/2013 fanns vid SMVK två
pågående tillfälliga utställningar - Secret love vid Östasiatiska museet och A day in the world vid
Världskulturmuseet. God redovisningssed på området innebär att de totala kostnaderna för
tillfälliga utställningar ska periodiseras över utställningstiden.
Riksrevisionens granskning visar att SMVK inte har periodiserat kostnader för dessa två tillfälliga
utställningar i bokslutet. Effekten av detta är att för höga kostnader har belastat år 2012, vilket i sin
tur innebär att redovisat utgående anslagssparande per 2012-12-31 är för lågt. De felaktigt
bokförda kostnaderna borde istället ha periodiserats som Förutbetalda kostnader och därmed ha
minskat anslagsbelastningen för år 2012.
Utgående anslagssparande på SMVK:s anslagspost 17 08 001 004 Statens museer för världskultur
redovisas därför i årsredovisningen (felaktigt) med 6 924 tkr. Om kostnaden för tillfälliga
utställningar hade periodiserats på ett korrekt sätt, skulle det utgående anslagssparandet istället ha
varit 8 577 tkr. Anslagssparandet hade då utgjort 5,6 % av tilldelade medel för år 2012 istället för
redovisade 4,5 % av tilldelade medel. Enligt 7 § anslagsförordningen (2011:233) skulle därmed
ytterligare 1 653 tkr föras bort från anslaget som en indragning. Detta belopp, plus ränta från
årsskiftet, skulle därmed även ha förts över till statens centralkonto enligt 4 kap. 3 §
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).
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Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att SMVK genom en hemställan överlämnar till regeringen att
besluta om huruvida dessa 1 653 tkr får behållas av myndigheten eller inte.

Ansvarig revisor Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. Medverkande revisor Sara
Emanuelsson har varit föredragande.

Marie Örtengren

Kopia för kännedom:
Regeringen
Kulturdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen

RIKSREVISIONEN
NYBROGATAN 55

114 90 STOCKHOLM
08-5171 40 00 | WWW.RIKSREVISIONEN.SE

Sara Emanuelsson

