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Vi viser  til departementets  brev datert 7. mai 2008.

Vi har foretatt en kontroll av tallene og vil i den anledning få kommente-
re følgende:

Inntektssiden i det tilsende skjemaet er så langt vi kan se, korrekt når det
gjelder avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig omsetning.

Når det gjelder kostnadssiden er de oppførte tallene korrekte, men ut i fra
skjemaoppsettet, er rubrikken "Driftskostnader og vedlikehold" for upre-
sis, siden den i dette tilfellet blir en sekkepost. Den omfatter bl.a. forsik-
ringer, bankgebyrer rav., bilgodtgjørelse og diettkostnader mv. og alle
disse ligger utenfor avgiftsområdet og det er ikke merverdiavgift på disse.
Videre ligger det også reisekostnader til taxi, buss og tog i dette beløpet
og hvor merverdiavgiftssatsen er 8 % og ikke 25 %. Når det gjelder
kostnader som ligger utenfor avgiftsområdet så utgjør det i størrelsesor-
den 2,1 mill kr for Norsk Folkemuseum og 20 % mva (jf. denne rubrik-
ken) utgjør da ca. 420.000 kr.

Regnskapet for Norsk Folkemuseum omfatter hele virksomheten, både
den ordinære driften og alle prosjektene som museet til enhver tid har
ansvaret for. Dette viser seg bl.a. ved at omsetningen for de enkelte år kan
svinge betydelig, og hovedårsaken til dette er da prosjektregnskapene.
Det er viktig å merke seg at prosjektene i hovedsak er finansiert ved of-
fentlige og private tilskudd, sponsorinntekter og gaver. Det er lite avgifts-
pliktig omsetning knyttet til prosjektvirksomheten.



Prosjektenes andel av de totale kostnadene (og derved inntektene) er for
de siste 5 årene er disse:

År Total omsetning Herav prosjekter

2003 77.1 mill kr 16,2 mill. kr
2004 98,2 mill. kr 23,1 mill. kr
2005 116,2 mill. kr 31,1 mill. kr
2006 118,6 mill. kr 27,6 mill. kr
2007 101,9 mill. kr 6,8 mill. kr

Som en ser, svinger prosjektenes andel av den totale omsetningen betyde-
lig fra år til år. Når det gjelder 2008, er det foreløpig usikkert hvor store
prosjektkostnadene (og derved inntektene knyttet til disse) vil bli. Det hele
her vil avhenge av hvilke prosjekter som kan settes i verk med fullfinansie-
ring av kostnadene.

Vi vil  for øvrig sende en egen uttalelse til Kulturmomsutvalgets innstilling
til Finansdepartementet.

Med vennlig hilsen
for Norsk Folkemuseum

Geir Stensrød
Administrasjonssjef



Norsk folkemuseum
(Alle tall i  tusen  kroner)

Virksomhetens re raska stian for 2006

Virksomhetens inntekter
Avg.pliktig Ikke avg.pl. 8 pst mva.

Tilskudd 0 67 873
Ordinært offentlig driftstilskudd

Fra staten 60 260
Fra fylkeskomm./kommune
Fra andre

Sum ordinært offentlig driftstilskudd 0 60 260

Andre offentlige tilskudd

Prosjekttilskudd, ekstraordinært driftstilskudd m.m. 7 613
Andre tilskudd enn oppført ovenfor

Sum andre offentlige driftstilskudd 0 7 613

Billettinntekter 10 330 765
Sponsorinntekter 336 21 761

Gaver
Utleie 356 3 837
Andre inntekter (reklame, kiosksalg mv.) 6 825 7 294
Medlemskontingenter

Totale;inntektec"; ; :. , 7 517 ` .: 11l 095 - 765

Virksomhetens utgifter
Ref.ber. Ikke ref.ber. 20 pst mva.

Lønnskostnader, inkl. pensjonskostnader 61 791
Avskrivninger 3 066
Varer og  tjenester 2818 2181 436
Investeringer 48 10

Driftskostnader og vedlikehold 2 340 44 590 8 918
Husleiekostnader (eier lokaler) 2 054
Husleiekostnader (leier lokaler)
Finanskostnader 190

Tqtåle,ut ifte'r;- 5.158,- - : ̀  , 1;13;9,20 9; 364

Provenyvirkning for staten -8 599
Provenyvirkning for virksomheten 8 599


