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kroi'ior

(kr).

Uppgifter

för Stiftelsen

Östergötlands

museum

får l'iänned

avge

2020.

i svenska
inoin

kronor,

parentes

SEK.

Om inte annat särskilt

avser föregående

anges, redovisas

alla belopp

år.

Förvaltningsberättelse

Information

om verksamheten

Östergötlands museum

Stiftelsen
verksamhet

den ljanuari

Huvudmän

för stiftelsen

för stiftelsens
Dock

verksamheten

kommun

vid Löfstad

Östergötlands

att använda

annat sätt främja

museets

och Linköpings
i form

enligt

sin

koinmun.

driftbidrag

av huvudmäru'ien
ensamma

Huvudinännen
för täckande

godkänd

drift-

skall tillskjuta

av

och kapitalbudget.

skall svara för museets

kostnader

för

til] inköp

verksainhet.

av stiftelsen
av föremål

Dock

Östergötlands

m m till

fär i intet fall avkastningen

i stiftelsen

Östergötlands

museums

länsinuseets

användas

museums

samfond

samlingar

samfond

vars sytte är

eller för att på

för att täcka
uppgår

museets

ti1121 01l

tkr

av ändamålet
har ett allmännyttigt

ai'u'ian därined

förenlig

sytte och dess ändamål

län bedriva och befrämja
kulturell
verksamhet.

- Att förvalta
allrnänlieten.

och vårda stiftelsens

fastiglieter,

- Att i övrigt

handha

museiverksainheten

och utveckla

verksamhetsåret

som gått har bland

- Östergötlands

museums

publika

har påverkats

arbetet

smittspridningen

av viruset

som ändå genomförts
- Museet

av årligt

Ostergötland

är förvaltare

Eget kapital

- Att inom Ostergötlands

Under

1982 0Cl] som startade

har sitt säte i Linköping.

Främjande
Stiftelsen

hösten

slott.

avkastning

ordinarie
driftkostnader.
per 2020-12-31.
Stiftelsen

medel

och Region

museum

disponibel

som bildades

Ostergötland

erforderliga

och nettokapitalutgifter

att Norrköpings

Stiftelsen

är Region

verksamhet

nettodriftskostnader

är en stiftelse

1983 med säte i Linköping.

har plockat

verksainheter
kallat

och övrig

och samlingar

efter de riktlinjer

annat följande

Mnt

Mycket

soin främjar

verksamhet

arbetet

liksom

och hålla dem tillgängliga

för

anges.

ändamålet:
ll

som Fo1khälsomyndigheten
av det publika

museal

som vid varje tidpunkt

har under år 2020 nått sammanlagt

Covid-19.

ner alla föreinål

vara:

markområden

av de rekommendationer

har anpassats till

skall

kulturminnesvård

295 (93 714)
har tagit

har ställts

personer.

Det

att minska

in. De aktiviteter

rekommendationerna.
i utställningarna

för förvar

i magasin

under renoveringen.

-Museethararbetatmedatttaframrestvärdesplaner
för attkunnaklarasamlingarnas
säkerhetunder/f
flytt.

/V
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- Under

året har en internkontrollplan

- Museet

arbetar

löpande

- Arbetet

i'ned att katalogisera,

tagits

med att bygga

fram.

två nya basutställningar

vårda och digitalisera

samlinganna

för ökad tillgänglighet

har fortsatt.

- Arbetet med att befrämja

kulturinillövården
i länet har bland aiinat omfattats av rådgivning,
och samverkan,
inte minst inom ramen för museets satsning under renoveringen

nätverksarbete

dagar på turn6 samt två kulturarvsdagar.
arkeologi,
- Större

konservering
vårdinsats

Öna. Löpande

- Den omfattande

Väsentliga

och byggnadsvård

renoveringen

händelser

under

av museibyggnaden

arbetat

för att tillskapa

runt i byggnaden

har fortsatt

renoveringen

kommer

att redovisas

har arbetat aktivt

från Boverket

intensifierats

i särskild

dubbelgård

tmiseigårdar.

ordning

enligt

med form

för åtgärder

för museets

OCl] innehåll

Museets

som medfört

pågående

i kommande

som ger museiklimat

flyttat

personal

basutställningar.

samt
har flyttat

Under

en mindre

vid utgången

och tillgänglighet

stängdes

föremål

ska föpa på smidigt.

Hagdalils

är fortfarande

har museet

samlingar.

med renoveringen

för restaurang

Tvisten

under hela 2020. Museifastiglieten

de delar som renoveras

för att arbetet

tvist med liyresgästen

av denna del av museet.

från museet

till

säkra förutsättningar

ocli till Roxtorp

en pågående

beviljats

Renovering

Smedstorps

har skett på övriga

räkenskapsåret

den 2 mars 2019 och för att skapa tillgång

museet

Krogsfallsgården,

och fastighetsförbättringar

har pågåtts.

inom

ny kunskap.

på museigårdarna

underliåll

1000

liar uppdragsverksamheterna

beslut.

Renoveringen
löpande

kulturiniljövården

genererat

har under året genomförts

och kulturreservatet

huvudmännens

Inoin

året har

försening

av 2020.

av

Persona]

Bidragsmedel

i museibyggnaden

har
och medel

för fönsterrenovering har bevi5ats från Länsstyrelsen i Ostergötland.
Pandemin

l'iar påverkat

liar på grund
Trots

liela museisektorn

av den planerade

det har museet

restriktioner,

varit tvingad

kunnat

och flera museer

stängningen
till

har liaft det mycket

av i'nuseet i viss omfattning,

att ställa om och planera

klara av att arbeta vidare

verksamheten

med basuppdrag,

tufft

kunnat

ekonomiskt.

begränsa

så att museet

renovering,

förnyelse

Museet

förlusterna.
trots

OCl] med museets

uppdragsverksamheter.
Förutom

pandemins

meddelat
arbetat

sänkta

ekonomiska

upprä)ciiingar

ined ocl'i aktiverat

osäkerliet

som varit

kompetenväxling
ekonomiska

ett sparpaket

kring

inför

effekterna

effekter
av anslag

liar huvudmännen

för att klara uteblivna

stöd för förluster,

öppnandet
av pandemin

för stiftelsen

för åren 2021, 2022 ocli 2023.

av inuseet
har varit

samt att inuseet
har inuseet

Östergötlands
Mot bakgrund

ans1agsuppräkningar.
arbetar

ej tillsatt

svåra att förutse

På grund

med omställning

vakanser.

för museets

museum
av detta har museet
av den

och

2020 har varit
basverksamhet,

ett år där de
renovering

ocli

uppdragsverksamhet.
Museet,
till

liar tillsammans

ökade avdrag

och kommer

med andra regionala

för ingående

i samverkan

inervärdesskatt.

museer,
Museet

med flera andra länsmuseer

liaft

dialog

tillsammans

med Skatteverket

har under 2020 fått ett negativt
och med hjälp

av skattekonsult

om rätten

föföandsbesked
ta fram

en ny

beräkningsmodell.

Aa%kbeeOtleOtgT
eOdchattbybgygg]1gaadOSVsa,t
iaOrmetindre
omfattning
och
framförallt
har
marknade
för
båd71
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Väsentliga

Efter

rmiseum

händelser

efter

räkenskapsåret

pandemi.

är spridningen

Effekterna

vidtagit

åtgärder

på bolagets

räkenskapsårets

av detta

Flerårsöversikt

av Coronaviruset

är svåröverskådliga

för att skydda

resultat

stiftelsen

och ställi'iing

är hanterbara

(Tkr)

efter

Soliditet

%

finansiella

Huvudintäkter

avser

intäktskorrigeringar
intäkter

ocli

poster

rörelsens
(not

kostnader,

Förändring

av eget

anslag,

bidrag,

2 och 3 nedan).
men

före

Årets

Stiftelsens

vid

resultat

det är styrelsens

att det inte kan uteslutas

Styrelsen

bedömning
att effekten

att effekterna
blir

väsentlig.

2019

2018

2017

47 689

46 069

51 977

3 844

61

3 896

7

16

27

30

21

näringsintäkter,

Resultat

efter

fakturerade

finansiella

poster

kostnader,
avser

resultat

sidointäkter
efter

samt

finansiella

kapital

årets ingång

årets

som en

hela näringslivet.

2020

Fritt

medel

3 818 040

resultat

Belopp

klassificerats

att påverka

50 744

Ändamåls-

vid

mån ocli

men

och fortsatt

kommer

skatter.

best.
Belopp

pågående
men

i möjligaste

Huvudintäkter
Resultat

slut

utgång

och ställning

3 818 040

i övrigt

fraingår

eget

kapital

Summa

eget

kapital

6 379 386

10 197 426

3 852 032

3 852 032

10 231 418

av efterföljande

14 049

resultat-

458

och balansräkning

med

noter

har
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Not

Resultaträkning

Stiftelsens
Öwiga

2019-01-01
-2019-12-31

intäkter

intäkter

Anslag/bidrag
Förändring

av varulager

Förändring

avsättning/uttag

Övriga

2020-01-01
-2020-12-31

12 845 208

12 387 850

37 898 357

35 301 477

I 153 476
av anslag

och bidrag

-3 670 530

intäkter

externa

kostnader

Personalkostnader
Avskrivningar
Ovriga

4
av materiella

anläggningstiIlgångar

rörelsekostnader

- 256 937

- 331 460

- 13 037 337

-16 330 723

- 30 260 469

-31117

- 967 668
- 500
- 44 522 911

Förvaltningsresultat
Resultat

från

Räntekostnader
Resultat

efter

Resultat

före

Skatt
Årets

o
48 761 555

kostnader

Handelsvaror
Övriga

397 751

163 490
48 390 001

Stiftelsens

674477

3 867 090

finansiella

- 8 381
- 48674317
87 238

poster

och liknande
finansiella

041

- 886 712

resultatposter

poster

- 23 314

-25744

- 23 314

- 25744

3 843 776

61 494

skatt
8 257

resultat

3 852 032

69"'
7"49!
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Not

Balansräkning

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella

anläggningstillgångar

Byggnader

och mark

Förbättringsutgift
Inventarier,
Pågående

på annans fastighet

verktyg

och installationer

2 149 721

7

l 233 779

500 376

8

1 319 661

1 153 222

9

nyanläggningar

Finansiella

anläggningstillgångar

Uppskjuten

skattefordran

Summa

6

10

anföggningstillgångar

2 604 393

50 999 415

9 440 705

55 702 576

13 698 696

16 513

8 256

16 513

8 256

55 719 089

13 706 952

Omsättningstillgångar
Varulager

m m

Varulager

226741

331904

226741

331 904

Kortfristiga for«lringar
Upparbetade,

ej fakturerade

intäkter

Kundfordringar
Övriga

kostnader

2 831 503

I 792 563

1 775 218

138 052

fordringar

Förutbetalda

3 504 717

och upplupna

intäkter

1l

2 99 787

1 044 249

1281251

6 479 581

6 187 759

25 559 723

17 220 105

Summa

omsättningstillgångar

32 266 045

23 739 768

SUMMÅ

TILLGÅNGAR

87 985 134

37 446

Kassa

och bank
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Not

Balansräkning

EGET

KAPIT

AL

Eget

kapital

Fritt

eget kapital

Balanserat

medel

resu]tat

Summa

eget kapital

Långfristiga
Skulder

skulder

Summa

långfristiga

Kortfristiga

skulder

till kreditinstitut

Förskott

från kunder

Fakturerade

12

men ej upparbetade

13

intäkter

erhållna

SUMMA

ej nyttjade

69 749

14 049 458

10 197 426

45 747 612

7 581 062

182 100

182 100

45 929 712

7 763 162

kostnader
kortfristiga
EGET

60 996

60 996

552 012

537 547

l 249 426

I 744 155

14568900

bidrag

I 297 379

skulder

Upplupna
Summa

3818040

3 852 032

7 534 249

Leverantörsskulder
Ovriga

6 309 637

skulder

Skulder

Skuld

6 379 386
3 818 040

skulder

till kreditinstitut

Övriga

2019-12-31

SKULDER

kapital

Ändamålsbestämda
Årets

OCH

2020-12-31

OCI] förutbetalda

intäkter

skulder
KAPITAL

OCH

SKULDER

2743002

I 680 246
ll

634 365
l 337 728
2 491 095

28 005 964

19 486 132

87 985 134

37 446 720

'
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Noter
Not

l Redovisnings-

Allmänna

och

värderingsprinciper

upplysningar

Årsredovisningen

är upprättad

och koncemredovisning

i enlighet

ined årsredovisningslagen

och BFNAR

2012:1

Årsredovisning

(K3).

Intäktsredovisning
Nettoomsättnitzg
Uppdrag

till

fast pris-

Uppdragsinkoi'nster
kostnad

på löpande

För uppdrag

vinstavräkning

och uppdragsutgifter

med utgångspunkt

Uppdrag
intäkt

successiv

som är hänförliga

från fördigställandegraden

till

uppdraget

redovisas

soin intäkt

respektive

ett utfört

tjänsteuppdrag

på balansdagen.

räkning

på löpande

räkning

i takt med att arbetet

redovisas

utförs

inkomsten

och kostnader

som är hänförlig

till

som

upparbetas.

Anslag
Anslag

som museet

kostnad

bidraget

erhåller

för att täcka museets

kostnader

redovisas

samma

redovisningsår

som den

är avsett att täcka.

Gåvor
Gåvor

som erhålls

utan villkor

Under

2020 har museet

intäktsförs

fått verket

när de erhålls.

"Samtal"

av Magnus

Ringborg.

Verket

är placerat

i Löfstad

slottpark.

Bidrag
Erhållet

bidrag

som skuld
Bidrag

till

redovisas

som erliålls

bidraget

som intäkt

dess villkoren

är angett

när villkoren

för att täcka vissa kostnader
att täcka.

för bidraget

liar upptyllts.

Eföållna

bidrag

redovisas

uppfylls.

Bidrag

soin hänför

redovisas
sig till

samma

räkenskapsår

en anfögg,ingstillgång

som den kostnaden
minskar

anskaffningsvärdet.

Tillgångar
Tillgångar
Ostergötlands
kulturmiljöer

som inte redovisas
inuseums
och mark.

ses som realiserbara

samlingar

omfattar

Museisamlingarna

tillgångar

och redovisas

föremål,

konst,

arkivalier,

bilder,

förvaltas

enligt

stiftelsens

stadgar

därför

inte i balansräkningen.

fotografier,
OCl] ändamål

böcker,
ocli kan inte
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Anläggningstillgångar
hnmateriella

och i'nateriella

ackumulerade
Avskrivning

sker liiijärt

lumidsak

anläggningstillgångar

avskrivningar

tillämpas

enligt

över den förväntade

följande

redovisas

plan och eventuella

till anskaffningsvärde

minskat

med

nedsla'ivningar.

nyttjandeperioden

i'ned hänsyn

till väsentligt

restvärde.

I

avskrivningstider:

Grund

20-80 år

Stomme

18-80 år

Fasad

30-100

Tak

år

16-50 år

Maskiner

ocli andra tekniska

Inventarier,

verktyg

anläggningar

5-10 år

och installationer

5-15 år

Komponentindelning
Materiella

anläggningstillgångar

komponenterna
utrangeras

eventuell

Finansiella

olika

kvarvarande

anskaffningsvärde

aktiveras.

nyttjandeperioder.

när komponenterna

När en koinponent

del av den gamla komponenten

Utgifter

för löpande

reparationer

Ar betydande

och när

i en anläggningstillgång

byts ut,

och den nya komponentens
och underhåll

redovisas

som kostnader.

instrument

Finansiella
stiftelsen

har delats upp på komponenter

har väsentligt

instrument

värderas

utifrån

blir pait i instrumentets

balansräkningen

när rätten att eföålla

har överförtistort

sett alla risker

tas bort från balansräkningen

förväntas
Låneskulder
Låneskulder

Finansiella

från instrumentet
SO]Tl

Ar förknippade

har reglerats

redovisas

tillgångar

i balansrä)cningen

när

tas bort från

l'iar R5pt ut eller överföits
med äganderätten.

ocli bolaget

Finansiella

skulder

eller på annat sätt uppliört.

fordringar

och kortfristiga

bli inbetalt

och förmåner

Instrumentet

villkor.

kassaflöden

när förpliktelserna

Kgintlfordringar/kortfristiga
Kundfordringar

anskaffningsvärdet.

avta]smässiga

fordringar

efter avdrag

redovisas

för individuellt

som omsättningstillgångar

bedömda

osäkra

till det belopp

som

fordringar.

och leverantörsskul«ler
och leverantörsskulder

transaktionskostnader.
förfallotidpunkten
instrumentets
och det belopp

Skiljer
periodiseras

effektivränta.

redovisas

sig det redovisade
mellanskillnaden

Härigenom

initialt

till

beloppet

anskaffningsvärde

som räntekostnad

överensstämmer

etter avdrag

från det belopp

för

som ska återbetalas

över lånets löptid

vid förfallotidpunkten

med hjälp

det redoyisade

vid
av
beloppet

som ska återbetalas.

Nedskrivningsprövning
Vid varje balansdag
anläggningsti1lgångarna.
individuellt.

av finansiella
bedöms

anläggningstillgångar

om det finns

Nedskrivning

Satntliga finansiella
instrument
värderas
kapitel12iBFNAR2012:1
(K3).

ii'idikationer

på nedskrivningsbehov

sker om värdenedgången

ocli redovisas

utifrån

bedöms

verkligt

av någon av de finansiella

vara bestående

värde i enlighet

Varulager

Vanilagret värderastill det lägstaav anskaffningsvärdet
oc)i nettoförsä5ningsvärdet.

och prövas

med reglerna

i
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Andamålsbestämda
I posten

medel

Ändamålsbestämdatnedel

ändamålsbestämda

i eget kapital

redovisas

ä]]llLl inte förbrukade

gåvor

ocli aiidra

medel.

Inkomstskatter
Total

skatt utgörs

underliggande
eget kapital.
Uppskjuten

av aktuell

transaktion

skatt och uppskjuten
redovisas

direkt

skatt. Skatter

mot eget kapital

redovisas

varvid

i resultaträkningen,

tillliörande

utom då

skatteeffekter

redovisas

i

skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avserframtida räkenskapsårtill fö5d av tidigare Mndelser.
Redovisning

sker enligt

och uppskjutna
skattemässiga
Uppskjutna

balansräkningsmetoden.

skattefordringar
värden

för tillgångar

skattefordringar

ett nettobelopp.

på teinporära

Uppskjuten

samt för övriga

redovisas

bokförda

skatteinässiga

avdrag

mot uppskjutna

skatteskulder

utifrån

skattesats

skattesatser

redovisas

som finansiell

skattefordran

avseende

gällande

resultatförsiden

period

anläggningstillgång
underskottsavdrag

det Ar sannolikt

förändringen

lagstadgats.

eller underskott.

Effekter

som avsättning.

skattemässiga

mot framtida

med

av

Uppskjuten

skatteskuld

eller andra framtida
kan avräknas

skatteskulder

respektive

endast om de kan betalas

på balansdagen.

ocli uppskjuten

att avdragen

uppskjutna

mellan

nettoredovisas

i gällande

i den omfattning

soin uppstår

skatt beräknas

skattefordran
Uppskjuten

dei'uia inetod

ocli skulder

förändringar

redovisas

Enligt
skilföader

avdrag

skattemässiga

överskott.
På grund

av sambandet

skatteskulden
Ersättningar

till

Ersättningar

inellan

redovisning

som är hänförlig

och beskattning

til] obeskattade

särredovisas

inte den uppskjutna

reserver.

anställda

till anställda

Kortfristiga

ersättningar

ersättningar

redovisas

avser alla former
utgörs

av bland

som kostnad

av ersättningar

ai'inat löner,

ocli en skuld

som företaget

betald

då det finns

semester

lämnar

till

de anställda.

och betald fråiwaro.

en legal eller informell

Koitfristiga

förpliktelse

att betala

ut en ersättningtill fö5d av en tidigare händelseocli en tillförlitlig uppskattningav beloppet kan göras.
Nyckeltalsdefinitioner
Huvudintäkter
Rörelsens

anslag,

bidrag,

näringsintäkter,

fakturerade

kostnader,

(not 2 och 3 nedan).

Resultat eflerfinansiella poster
Resultat

efter finansiella

intäkter

och kostnader,

men före skatter.

sidointäkter

samt intäktskorrigeringar

Stiftelsen
Org.nr

Not

Östergötlands

2 Övriga

Il

(15)

intäkter

Försäljning

tjänster

Försäljning

varor

Hyror,

Not

inuseum

822000-6103

föreläsningar,

entråer,

visningar

mm.

2020

2019

10 886 120

9 247 397

431 255

647 669

I 527 833

2 492 784

12 845 208

12 387 850

2020

2019

14 094 644

1 l 370 134

8 223 902

8 541 560

3 Anslag/bidrag

Ans1ag Region

Östergötland

Anslag

Linköpings

Anslag

Norrköpings

Anslag

Staten/Kulturrådet/Riksantikvarieäinbetet

Anslag/bidrag

kommun
kommun

944 751

övriga

Lönebidrag
Not

4 Anställda

Medelantalet

och

921708

9 673 717

7 606 120

2 582 508

4 665 371

2 378 835

2 196 584

3 7 898 357

3 5 301 477

2020

2019

personalkostnader

ansföllda

Kvinnor
Män
Löner

och andra

inklusive

ersättningar

samt

sociala

kostnader

pensionskostnader

Styrelsen
Löner

och andra ersättningar

Sociala

kostnader

Ij5nekostnader

inkl.

pensionskostnader

aktiverade

under pågående

löner,

andra

ersättningar,

sociala

pensionskostnader

Not

6 Byggnader

Ingående
Utrangering

och

206 682
21 450 131

8 399 949
anläggning
kostnader

174 193

56 756

30 102 463

30 715 343

2020-12-31

2019-12-31

mark

anskaffningsvärden
av markanföggning

Ingående
Utrangering
Årets

ackumulerade

7 782 437

7 924 729

o

-142 292
o

anskaffningsvärden

avskrivningar
av markanläggning

avskrivningar

Utgående
Utgående

ackumulerade
redovisat

774

inkl.

Omklassificeringar
Utgående

g ooi

ink

soc.avg

TotaJa

194 375
21 333 946

avskrivningar
värde

7 782 437

7 782 437

- 5 178 044

-4 858 875

o

135 503

-454 672

- 454 672

- 5 632 716

- 5 178 044

2 149 721

2 604 393

Stiftelsen
Org.nr

Not

Östergöt]ands

12 (15)

museum

822000-6103

7 Förbättringsutgift

på annans

fastighet
2020-12-31

Ingående
Utgående
Årets

Netto

ackumulerade

anskaffningsvärden

och offentliga

ackumulerade

2 596 595

bidrag
bidrag

och offentliga

bidrag

avskrivningar

Utgående

redovisat

8 Inventarier,

avskrivningar

o

- 816 215

o

380

964 166

-463 790

-432 605

- 82 811

- 31 185

- 546 601

- 463 790

1233

värde

verktyg

och

779

anskaffningsvärden

Inköp
Omklassificering
Utgående
Årets

Ingående
Årets

ackumulerade

bidrag

Utgående

från pågående

anl. till aktivering

anskaffningsvärden

ocli offentliga

ackumujerade

bidrag
bidrag

och offentliga

avskrivningar

avskrivningar

Utgående

ackumulerade

avskrivningar

bidrag

8 717 125

497 490

893 878

198 268

o

10 306 761

9 611 003

99134

o

-99 134

o

- 8 458 781

- 8 057 827

- 430 185

-400 954

- 8 888 966

- 8 458 781

I OOO
1000
redovisat

värde

2019-12-31

9 611 003

Samlingar

Utgående

500 376

installationer
2020-12-31

Ingående

964 166

- 816 215

1780

ackumulerade

964166

I 632 429

aktivering

avskrivningar

Utgående

Not

anl. till

anskaffningsvärde

Ingående
Årets

från pågående

bidrag

Utgående

964 166

anskaffningsvärden

Oinklassificering

2019-12-31

1319

661

I OOO
1000

Stiftelsen
Org.nr

Not

Östergötlands

museuin

13 (15)

822000-6103

9 Pågående

nyanläggningar

och

förskott

avseende

materiella

anläggningar

2020-12-31
Ingående

anskaffningsvärden

fököp
Omklassificering
Årets

bidrag

Utgående

från pågående

och offentliga

ackumulerade

Utgående

redovisat

Ianskaffningsvärdet
Under

år 2019

2021.

Not

för pågående
inuseet

har fått beslut

som kommer

rekvireras

lO Uppskjutna

1 336 916
9 980 159

-1 830 697

o

-4 884 713

-1 876 370

50 999 415

9 440 705

50 999 415

9 440 705

bidrag

värde

läi'nnade

Museet

9 440 705
48 274 120
anl. ti]l aktivering

anskaffningsvärden

anläggning

in ansökan

ingår ränta med totalt

om bidrag

från Länsstyrelsen

till

Boverket

som avser åtgärder

2019-12-31

338 514 kronor
soin kommer

att rekvireras

på Östergötlands

Ingående
Utgående

Not

1l

skattefordringar

skatt avs temp. skillnader

redovisat

av byggnad

värde

2019-12-31

8 256

o

8 257

8 256

16 513

8 256

Checkräkningskredit

Museet

liar en checkräkningskredit

Huvridmännen
ställts
Not

byggnad,

under 2021.

anskaffiiingsvärden

uppskjuten

under

museums

2020-12-31

Avser

för år 2019-2020.

Linköpings

koinmun

på 4 000 tkr saint ett påbörjat
och Region

Östergötland

byggnadskreditiv

har genom

Avtal

på 60 000 tkr.
om Huvudmannaskap

soin säkerhet.
12 Skulder

som

avser

flera

poster

Företagets banklån redovisas under fö5ande poster i balansräkningen.
2020-12-31
Långfristiga
Banklån
Byggnadskreditiv

Kortfristiga
Owiga
Ovrig

skulder
skuld

2019-12-31

skulder
244 024

305 020

45 503 588

7 276 042

45747612

7 581 062

skulder
till kreditinstitut

60 996
o
60 996

60 996

Stiftelsen
Org.nr

Not

Östergötlands

inuseum
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13 Fakturerade

men

ej upparbetade

intäkter
2020-12-31

Nya

förskott

för år 2020

För år 2019
För år 2018
T.o.m

79 880

o

91 300

257 900

32 180

år 2017

14 Skuld

erhållna

ej nyttjade

kommun

januari

Fastighetsmedel

Not

löpande

15 Övriga

Moms

projekt

747697

3 440 600

2 770 355
1l

2020-12-31

2019-12-31

källskatt

760 173

895 566

534 786

450 207

o

skulder

kostnader

och

förutbetalda

379

Upplupna

semesterlöner

Upplupna

löner

Upplupna

arbetsgivaravgifter

inkl.

inkl.

arbetsgivaravgifter

arbetsgivaravgifter

kostnader/förutbetalda

1337

intäkter

2019-12-31

939 475

916 870
221 369

623 400

555 737

963 610

797 119
2 491 095

Eventualförpliktelser

Per bokslutsdagen

finns

en öppen liyrestvist

728

216 517

2743002

Not

-8 205

intäkter
2020-12-31

upplupna

160

2 420

16 Upplupna

Ovriga

634 365

skulder

1297
Not

2 054 541

14 568 900

Skatteskuld
Övriga

6061772

2 734 258
2651270

redovisningskonto

Personalens

2019-12-31

5742772

RÖ, Lkpg

612

1744155

bidrag

Samfonden

Ovriga

1430

426

2020-12-31

Anslag

55 643

l 046 066
1249

Not

2019-12-31

soin skulle

kunna

utgöra

en förpliktelse

t?5r stiftelsen.

Stiftelsen

Östergötlands

Org.iu'
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Revisor

utsedd

av Linköpings

Söderberj)

Revisor

revisor

koinmun

utsedd

av Region

Östergötland

Revisionsberättelse

Till

styrelsen

Rapport

för Stiftelsen

om

Östergötlands

museum,

org.nr

822000-6103

årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört

Enligt

en revision

vår uppfattning

i alla väsentliga

av årsredovisningen

har årsredovisningen

avseenden

per den 31 december

2020

Förvaltningsberättelsen
Vi tillstyrker

därför

för Stiftelsen

rättvisande

upprättats

bild

i enlighet

av Stiftelsen

ocli av dess finansiella

är förenlig

Östergötlands

att årsstämman

fastställer

lTluSeumS

för året enligt

med årsredovisningens

för år 2020.

med årsredovisningslagen

Östergötlands

resultat

museum

öwiga

resultaträkningen

och ger en

finansiella

ställning

årsredovisningslagen.

delar.
och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört
Sverige.
oberoende
övrigt

revisionen

Våit

ansvar

enligt
enligt

i förliållande

fullgjoit

våit

till

International

Standards

dessa standarder
Stiftelsen

yrkesetiska

ansvar

Vi anser att de revisionsbevis

beskrivs

on Auditing
närmare

Östergötlands museum
enligt

(ISA)

och god revisionssed

i avsnittet
enligt

Revisorns

ansvar.

god revisorssed

i

Vi

i Sverige

är
och hari

dessa krav.

vi har ii'föäintat

är tillräckliga

och ändamålsenliga

som grund

för våra

uttalanden.
Styrelsens

ansvar

Det är styrelsen
enligt

nödvändig

upprättandet

fortsätta

eller

av årsredovisningen

verksamlieten

ansvarar

en årsredovisning

på oegentliglieter

verksamheten.

att fortsätta

för att årsredovisningen

Styrelsen

för att upprätta

sig dessa beror
Vid

som har ansvaret

årsredovisningslagen.

De upplyser,

upprättas

som inte innehåller

kontroll

som de bedömer

några väsentliga

bild

är

felaktigheter,

vare

på fel.
ansvarar

styrelsen

när så är tillämpligt,

och att använda

antagandet

för bedömningen

av stiftelsens

om föföållanden
om fortsatt

tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla

1(4)

och att den ger en rättvisande

även för den interna

drift.

verksamheten.

förmåga

som kan påverka

Antagandet

l

om fortsatt

att

förmågan
drift

Revisorns

ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig
innehåller

några väsentliga

grad av säkerhet om huruvida

felaktigheter,

lämna en revisionsberättelse

som inneliåller

att upptäcka en väsentlig

grund av oegentliglieter
kan förväntas

våra uttalanden.

Som del av en revision
skeptisk inställning
*

identifierar

Rimlig

i Sverige

kan uppstå på

om de enskilt eller tillsammans

rimligen

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

under hela revisionen.

omdöme och har en professionellt

Dessutoi'n:

och bedömer vi riskerna för väsentliga
eller på fel, utformar

dessa risker och inhämtar

säkerhet är en hög grad av

om en sådan finns. Felaktigheter

enligt ISA använder vi professionellt

beror på oegentligheter

eller på fel, och att

som utförs enligt ISA och god revisionssed

felaktigliet

eller fel och anses vara väsentliga

påverka de ekonomiska

som helhet inte

vare sig dessa beror på oegentligheter

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
alltid kommer

årsredovisningen

revisionsbevis

felaktiglieter

i årsredovisningen,

och utför granskningsåtgärder

som Ar tillräckliga

vare

sig

dessa

bland annat utifrån

och ändamålsenliga

för att utgöra en

grund för våra uttalanden.Risken för att inte upptäckaen väsentlig felaktighet till fö5d av
oegentligheter

är högre än för en väsentlig

kan innefatta agerande i maskopi,
åsidosättande
*

felaktighet

förfalskning,

för att utfori'na granskningsåtgärder

utelämnanden,

som är lämpliga

men inte för att uttala oss om effektiviteten
utvärderar

vi lämpliglieten

uppskattningar
*

avsiktliga

i redovisningen

ocli tillhörande

av årsredovisningen.

revisionsbevisen,

om huruvida

händelser eller förhållanden
verksamheten.

väsentliga

med hänsyn till omständigheterna,

som används och rimligheten

i att styrelsen använder antagandet om foitsatt

det finns någon väsentlig

osäkerhetsfaktor

som kan leda till betydande tvivel

osäkerhetsfaktoin

en väsentlig

i styrelsens

drift vid

om stiftelsens

på upplysningarna

eller, om sådana upplysningar

Dock kan framtida

som avser

att foitsätta

måste vi i

i årsredovisningen

är otillräckliga,

sådana

förinåga

osäkerhetsfaktor,

Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis

för revisionsberättelsen.

som har betydelse för vår

Vi drar också en slutsats, med grund i de inMmtade

fösta uppmärksamheten

om årsredovisningen.

eller

upplysningar.

Om vi drar slutsatsen att det fii'ins

revisionsberättelsen

information

i den interna kontrollen.

i de redovisningsprinciper

drar vi en slutsats om lämpligheten
upprättandet

felaktig

kontroll.

av intern

skaffar vi oss en förståelse av den del av sti'ftelsens interna kontroll
revision

*

som beror på fel, eftersom oegentligheter

den

om

modifiera

uttalandet

som inhämtas fram till datumet

händelser eller förhållanden

göra att ett bolag inte

längre kan fortsätta verksamheten.
*

utvärderar
däribland

vi den övergripande
upplysningarna,

presentationen,

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
Vi måste informera
tidpunkten
däribland

2(4)

strukturen

och om årsredovisningen

de betydande

i årsredovisningen,
transaktionerna

och

bild.

styrelsen om bland annat revisionens

för den. Vi måste också informera

och innehållet

återger de underliggande

planerade omfattning

om betydelsefulla

brister i den interna kontrollen

som

vi

iakttagelser
identifierat.

och inriktning

under revisionen,

samt

Rapport

om

andra

krav

enligt

lagar

och

andra

författningar

Uttalanden
Utöver

vår revision

av årsredovisningen

Stiftelsen

Östergötlands

sti'ftelsens

vinst

Vi tillstyrker

eller

museum

en revision

samt av förslaget

av styrelsens

till

dispositioner

förvaltning

för

beträffande

förlust.

att årsstämman

styrelsens

har vi även utfört

f?5r år 2020

ledamöter

disponerar

ansvarsfrihet

vinsten

enligt

förslaget

i förvaltningsberättelsen

och beviljar

för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört
avsnittet

revisionen

Revisorns

god revisorssed

enligt

ansvar.

i Sverige

god revisionssed

Vi är oberoende
och har i övrigt

Vi anser att de revisionsbevis

i Sverige.
i förhållande

fullgjoit

vi har inhämtat

Våit
till

ansvar
Stiftelsen

vårt yrkesetiska

är tillräckliga

enligt

denna

beskrivs

Östergötlands

ansvar

enligt

närnnarei

museum

enligt

dessa krav.

och ändamålsenliga

som grund

för våra

uttalanden.
Styrelsens

ansvar

Det är styrelsen
förlust.

Vid

försvarlig

som har ansvaret

förslag

till

med l'iänsyn

storleken

av stiftelsens

Styrelsen

ansvarar

innefattar

bland

stiftelsens

organisation

ekonomiska

3(4)

utdeföing
till

innefattar

de krav

detta

är utformad
i övrigt

dispositioner
bland

bedöma

sti'ftelsens

stiftelsens

aru'iat en bedömning
omfattning

likviditet

och förvalföingen

så att bokföringen,
kontrolleras

beträffande

verksamhetsart,

konsolideringsbehov,

organisation

att foitlöpande

angelägenheter

till

som stiftelsens

egna kapital,

för stiftelsens

annat

för förslaget

ekonomiska

situation

medelsförvaltning

på ett betryggande

sätt.

eller

av om utdelningen
och risker

och ställning

av stiftelsens

vinst

är

ställer

på

i öwigt.

angelägenheter.
och att tillse
h stiftelsens

Detta
att

Revisorns

ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
inhärnta revisionsbevis

och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot i något väsentligt avseende:
*

företagit någon åtgärd eller gjoit sig skyldig till någon &summelse
ersättningsskyldighet mot bolaget

som kan föranleda

*

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen

eller stiftelsens

stadgar.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av stiftelsens vinst eller förlust,

och

därmed våit uttalande om detta, är att med rirnlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med stiftelselagen

och stiftelsens

stadgar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
ersättningsskyldighet

mot stiftelsen, eller att ett förslag till dispositioner

av

som

kan föranleda

stiftelsens vinst eller

förlust inte är förenligt med stiftelselagen och stiftelsens stadgar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt
har en professionellt

omdöme

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av f'örvaltningen

förslaget till dispositioner

av stiftelsens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen

räkenskaperna. Vilka tillkommande

granskningsåtgärder

och
och

av

som utförs baseras på vår professionella

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom

och prövar

på
och

fattade

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner

beträffande

stiftelsens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med stiftelselagen och stiftelsens
stadgar.

Linköping
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