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Arkitekturmuseets årsredovisning 2006 
Riksrevisionen har granskat Arkitekturmuseets (AM:s) årsredovisning, 

daterad 2007-02-20. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och 

underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt 

om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2007-06-08 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Semesterlöneskuld för högt redovisad 

AM har redovisat upplupna kostnader om 2 010 tkr. Kostnaderna avser bland 

annat semesterlöner och löner om 1 074 tkr samt skuld för sociala avgifter på 

semesterlöneskulden om 556 tkr.   

Vid Riksrevisionens granskning framkom att det korrekta beloppet för 

semesterlöneskulden är 702 tkr och för de sociala avgifterna 372 tkr dvs. 

totalt 1 074 tkr. Felet beror på att AM har missuppfattat ett underlag från 

Kammarkollegiet och har resulterat i att AM har bokfört en för hög skuld om 

556 tkr. Årets verksamhetsutfall har genom detta påverkats negativt med 556 

tkr.  

 

Sammanställning av väsentliga uppgifter 

Riksrevisionen har granskat uppgifterna avseende år 2006 i 

sammanställningen av väsentliga uppgifter mot beräkningar och underlag.  

Tre belopp är felaktigt angivna: 

 Beräknat belopp för avgiftsintäkter enligt regleringsbrev är angivet 

till 3 000 tkr medan korrekt belopp enligt regleringsbrev är 4 000 tkr.  

 Beviljad anslagskredit är angiven till 2 700 tkr medan korrekt belopp 

enligt regleringsbrev är 1 429 tkr. 

 Driftskostnad per årsarbetskraft är angiven till 1 888 tkr medan 

korrekt beräknat belopp är 1 534 tkr. 

 

Riksrevisionen rekommenderar AM att förbättra kvalitetskontrollen och 

analysen av årsredovisningen i samband med bokslutet.  
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Ansvarig revisor Carin Rytoft Drangel har beslutat i detta ärende. Revisor 

Sonila Nilsson har varit föredragande.  

 

 

Carin Rytoft Drangel   Sonila Nilsson 
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