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Forum för levande historias årsredovisning 
2014 

Riksrevisionen har granskat Forum för levande historias 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.  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/avvikande 

mening och vill fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2015-04-30 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

 

Rättvisande bild  

Myndigheten redovisar ett banktillgodohavande på ca15 mnkr och en övrig skuld med samma 

belopp. Medlen på bankkontot tillhör och används av organisationen International Holocaust 

Remembrance Alliance (IHRA). Myndighetens ansvar är att förvalta och administrera in- och 

utbetalningar på bankkontot, vilka bokförs mot skulden. De underliggande transaktionerna bokförs 
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inte i myndighetens bokföring och revideras inte av Riksrevisionen. Detta framgår inte av 

myndighetens årsredovisning och årsredovisningen ger därmed inte en rättvisande bild av dessa 

balansposter. 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att myndigheten inför nästa år tydligt i årsredovisningen lämnar en 

beskrivning av hanteringen och förtydligar att myndigheten inte förfogar över dessa bankmedel 

utan att de tillhör IHRA.  

Avsaknad av revisionsbevis  

Myndighetens banktillgodohavande på ca 15 mnkr kan Riksrevisionen få verifierat genom bankens 

engagemangsbesked. Då det gäller motsvarande skuld, har inte myndigheten kunnat visa annat än 

ett Exceldokument som utvisar IHRA:s banktransaktioner och därmed indirekt fordran på 

myndigheten. För att Riksrevisionen ska kunna lämna ett uttalande om skulden bör Riksrevisionen 

få dels en redovisning från IHRA, fastställd av behöriga personer, dels en revisionsberättelse som 

uppfyller kraven enligt International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) för finansiell 

revision.  

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att myndigheten tar fram revisionsbevis som föreslagits ovan eller 

att komma med förslag till annan lösning som Riksrevisionen kan acceptera som tillräckligt för 

uttalandet gällande skulden till IHRA. 

Myndigheten bokföring av bankmedel  

Myndigheten har under året bokfört månadens saldoförändring i stället för varje enskild 

transaktion på kontot. Bokföringen för första halvåret 2014 har gjorts i juli månad 2014. 

Bankkontot står på myndigheten, vilket innebär att myndigheten måste bokföra enligt Förordning 

(2000:606) om myndigheters bokföring (FBF). Enligt 9 § i denna förordning ska kontanta in- och 

utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Myndigheten följer inte denna förordning 

genom att enbart bokföra månadens saldoförändring på bankkontot. Att inte bokföra transaktioner 

under ett halvår är ur ett internt kontrollperspektiv mycket tveksamt. Myndighetens ansvar för 

medel på detta konto är inte reglerat och kontrollen av användningen görs av IHRA som 

Riksrevisionen inte har insyn i. 



3 

 

 

REVISIONSRAPPORT (ÅRSREDOVISNING) 

BESLUT: 2015-03-30 

DNR: 32-2014-0561 

NYBROGATAN 55 

114 90 STOCKHOLM 

08-5171 40 00  |  WWW.RIKSREVISIONEN.SE 

RIKSREVISIONEN 

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA 

BOX 2123, 103 13 STOCKHOLM 

 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar myndigheten att bokföra i enlighet med FBF och med lämpliga 

intervaller göra dokumenterade avstämningar av banksaldot och med IHRA om aktuell skuld.  

 

 

Per Redemo 

 

 

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Kulturdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 


