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Riksrevisionen har granskat Naturhistoriska riksmuseets årsredovisning, daterad 2015-02-23. 

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 vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av revisionsberättelse 

fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2015-06-05 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Brister i redovisning av avgiftsbelagd verksamhet 

Naturhistoriska riksmuseet (NRM) får i enlighet med 4 § i förordning (2007:1176) med instruktion 

för Naturhistoriska riksmuseet åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster 

inom sitt verksamhetsområde. Av 18 § i instruktionen framgår det att myndigheten ska ta ut 

avgifter som motsvarar full kostnadstäckning för dessa tjänster. Inom ramen för detta bedriver 

NRM uppdragsverksamhet som innebär att de bl.a. utför analyser på uppdrag av olika aktörer. 

Under år 2014 omsatte verksamheten 17 735 tkr vilket motsvarar nästan 7 % av myndighetens 

totala intäkter.  



2 

 

 

REVISIONSRAPPORT (ÅRSREDOVISNING) 

BESLUT: 2015-05-12 

DNR: 32-2014-0565 

NYBROGATAN 55 

114 90 STOCKHOLM 

08-5171 40 00  |  WWW.RIKSREVISIONEN.SE 

RIKSREVISIONEN 

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 

104 05 STOCKHOLM 

Enligt ESV:s föreskrifter till 3 kap 2 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag ska myndigheten särredovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt den struktur som 

regeringen har beslutat om i avgiftsbudgeten. För verksamheter med ett bestämt ekonomiskt mål 

(t.ex. full kostnadstäckning) ska redovisningen omfatta intäkter, kostnader, årets resultat och 

balanserat resultat om det är förenligt med avgiftsbudgeten. Budgeten för den avgiftsbelagda 

verksamheten återfinns i regleringsbrevet för budgetåret 2014 där det framgår att undersökningar, 

utredningar och andra tjänster som bedrivs med full kostnadstäckning ska särredovisas i 

årsredovisningen.  

Vid granskningen av NRM:s årsredovisning för år 2014 uppmärksammades att myndigheten 

enbart särredovisar intäkterna från uppdragsverksamheten i avgiftstabellen. Riksrevisionens 

bedömning är att NRM:s underlåtenhet att särredovisa kostnader och därmed även ett resultat för 

uppdragsverksamheten inte är förenligt med gällande regelverk.  

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar NRM att ordna redovisningen så att det på ett tillförlitligt sätt är 

möjligt att särredovisa både intäkter, kostnader och resultat för uppdragsverksamheten i 

fortsättningen.  

 

Ansvarig revisor Louise Münt har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Sara Emanuelsson har 

varit föredragande. 

 

 

 

Louise Münt     Sara Emanuelsson 
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