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Rymdstyrelsens årsredovisning 2004
Riksrevisionen har granskat Rymdstyrelsens årsredovisning, daterad 200502-14. 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 2005-05-30 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Kvalitetssäkring av årsredovisningen
Vid Riksrevisionens granskning av Rymdstyrelsens årsredovisning för 2004
har vissa brister noterats i den årsredovisning som avlämnats till regeringen.
Iakttagelserna ger i allt väsentligt en samlad bild av generella brister i
kvalitetssäkringen av årsredovisningen, avseende såväl fullständigheten mot
krav i förordningar och regleringsbrev, som hur information presenteras i
årsredovisningen. Nedanstående redovisning sammanfattar några av de
iakttagelser som gjorts vid granskningen. Dessa iakttagelser redovisas mera
detaljerat i separat promemoria ställd till myndigheten.
Den redovisning av kostnader och intäkter, fördelade per verksamhetsgren,
som skall lämnas enligt Förordning (2000:605) om myndigheters
årsredovisning och budgetunderlag, överensstämmer inte beloppsmässigt
med den kostnadsredovisning som finns i resultaträkningen. Redovisningen
är vidare ofullständig, då redovisning av hur bidrags- och avgiftsintäkter
fördelas på verksamhetsgrenarna helt saknas.
Riksrevisionen anser vidare att Rymdstyrelsen kan förstärka arbetet med
analyser och kommentarer till vissa trender. Enligt Riksrevisionens
bedömning, redovisas t.ex. hur svenska företags försäljning fördelats på olika
marknader, utan att tillräcklig information om motsvarande
värden/förhållanden från tidigare år presenteras. Där så är möjligt bör
resultatredovisningen innehålla jämförelse med de två närmast föregående
åren för att möjliggöra analys av olika trender (se vidare Förordning
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. 1§).
Riksrevisionen anser att det även i övrigt finns ett antal mindre brister, som
var för sig inte är av sådan art att de har väsentlig påverkan på
informationsvärdet i årsredovisningen, men som sammantaget indikerar att
rutinerna för kvalitetssäkring av årsredovisningen bör förstärkas. Detta gäller
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exempelvis hänvisningar till kompletterande information som inte återfinns
på angiven plats i dokumentet, samt vissa brister i presentationen av den
finansiella redovisningen.
Sammantaget anser Riksrevisionen att Rymdstyrelsen bör förbättra sin
planering och organisation av arbetet med årsredovisningen, för att
säkerställa att innehållet har kvalitetssäkrats innan styrelsen beslutar om
årsredovisningen.

Revisionsledare Frank Lantz har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Anne Bryne har varit föredragande.

Frank Lantz

Anne Bryne
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