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Revisionsberättelse för Naturhistoriska 
riksmuseet 
Riksrevisionen har granskat Naturhistoriska riksmuseets årsredovisning, 

beslutad 2008-02-18 för räkenskapsåret 2007. 

Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och 

författningsenligt. I ansvaret ingår att se till att regeringen får en tillförlitlig 

återrapportering av verksamheten i årsredovisningen. 

Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndig-

hetens årsredovisning. Granskningen sker i syfte att bedöma om års-

redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räken-

skaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen 

har planerats och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma 

huruvida årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett 

ett urval av väsentliga transaktioner och förvaltningsbeslut.  

Riksrevisionen bedömer att genomförd revision har gett tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis för nedanstående uttalande. 

Riksrevisionen har följande invändning:  

Naturhistoriska riksmuseet har inte följt Ekonomistyrningsverkets 

föreskrifter till förordning (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag 4 kap. 1 § avseende redovisning av erhållna bidrag. Bidrag 

har inte intäktsförts i takt med nedlagda kostnader för de projekt som ska 

finansieras av bidragen enligt den s.k. periodiseringsmodellen. På grund av 

brister i projektredovisningen har myndigheten inte med belopp kunnat visa 

hur årsredovisningen har påverkats, men beloppet kan vara väsentligt. Det 

är oklart hur mycket av de oförbrukade bidragen som borde ha ökat årets 

intäkter av bidrag och med motsvarande belopp ha minskat årets 

anslagsbelastning. Om intäkter av bidrag hade redovisats korrekt, skulle det 

redovisade anslagssparandet ha ökat med motsvarande belopp.  
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Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i övrigt i allt väsentligt är 

rättvisande.  

Ansvarig revisor Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Britt Huldén Ljusnemo har varit föredragande.  

 

 

 

Marie Örtengren  Britt Huldén Ljusnemo 
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