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Rymdstyrelsens årsredovisning 2013  

Riksrevisionen har granskat Rymdstyrelsens årsredovisning, daterad 2014-03-16.  Syftet har varit 

att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen har 2014-04-11 avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation och 

vill fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2014-06-09 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Sammanfattning 

I årsredovisningen som Rymdstyrelsen avlämnade till regeringen 2014-02-21 fanns flera brister 

vilka beskrivs nedan. Efter det att Riksrevisionen redogjort för iakttagelserna från granskningen av 

årsredovisningen valde Rymdstyrelsen att lämna in en ny årsredovisning där flera av felen rättats. 

Den nya årsredovisningen har inlämnats för sent till regeringen. 

Riksrevisionen bedömer att den nya årsredovisningen ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av myndighetens verksamhet och finansiella ställning, förutom effekterna av de 

förhållanden som beskrivs i revisionsberättelsen i stycket Grund för uttalande med reservation. 

Revisionsrapportens iakttagelser avser de brister som noterats i granskningen av den 

årsredovisning som är daterad den 2014-03-16 och som Rymdstyrelsen inlämnat den 2014-03-19. 

I rapporten redogör vi även för de brister som föranledde de fel som noterades i Rymdstyrelsens 

årsredovisning som inlämnades 2014-02-21.  

Granskningen visar att Rymdstyrelsen finansierat bidragsutbetalningar med anslagsmedel istället 

för avsedda bidragsmedel. Detta har medfört felaktig anslagsavräkning samt för högt redovisade 

oförbrukade bidrag. Riksrevisionen konstaterar även att Rymdstyrelsen på grund av brister i den 

interna kvalitetssäkringen inte upptäckt felaktigheterna i den årsredovisning som lämnades in 

2014-02-21. Felaktigheterna avsåg felklassificeringar i resultaträkningen vilket medförde att 

redovisningen inte gav en rättvisande bild av hur kostnader och intäkter fördelade sig mellan 

förvaltningsverksamheten och transfereringsverksamheten. 

För sent avlämnad årsredovisning 

Enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2 kap. 1 § ska 

årsredovisningen lämnas till regeringen senast den 22 februari året efter det år årsredovisningen 

avser. I år ändrades datumet till 24 februari 2014 på grund av att 22 februari var en lördag. Den 
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årsredovisning som Riksrevisionen uttalar sig om är daterad 2014-03-16 och inkom till regeringen 

2014-03-19 vilket innebär att årsredovisningen inkommit för sent. 

Felaktig finansiering av lämnade bidrag 

Rymdstyrelsen har under 2013 gjort bidragsutbetalningar till slutlig mottagare i Euro och därefter 

erhållit bidrag i svenska kronor från andra myndigheter för finansiering av dessa utbetalningar. De 

erhållna bidragen har periodiserats och bokförts på posten oförbrukade bidrag.  Granskningen visar 

att de utbetalningar som gjorts till bidragsmottagare under 2013 har finansierats med anslag istället 

för med de erhållna bidragen. Det anslag som avräknats är Utgiftsområde 16 3:6 ap. 1 Avgifter till 

internationella organisationer. Utbetalningarna uppgick till 778 tkr.  

Konsekvensen är att posten oförbrukade bidrag är 778 tkr för högt redovisad samt felaktig 

anslagsavräkning med samma belopp. Rymdstyrelsen får inte behålla någon del av 

anslagssparandet på anslag 3:6 ap.1 vilket innebär att indragningen till statsbudgeten på detta 

anslag under våren 2014 kommer vara 778 tkr lägre än korrekt utfall. Den felaktiga finansieringen 

innebär också att den anslagsförbrukning som rapporterats i statsredovisningssystemet Hermes är 

för hög. 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar Rymdstyrelsen att omgående rätta den felaktiga 

anslagsförbrukningen mot det oförbrukade bidraget samt att rätta den för låga indragningen på 

anslag 3:6 ap.1 med motsvarande belopp. 

Riksrevisionen rekommenderar även att Rymdstyrelsen inför rutiner för att säkerställa att 

myndighetens kostnader belastar rätt finansiär samt att myndigheten gör regelbundna 

avstämningar av anslagsredovisning och oförbrukade bidrag. 

Rutiner för kvalitetssäkring av årsredovisningen 

Rymdstyrelsen anlitar Statens Servicecenter för att upprätta de finansiella delarna till 

årsredovisningen. Det är dock Rymdstyrelsens ansvar att säkerställa att årsredovisningen, 

inklusive redovisade siffror i den finansiella redovisningen, uppfyller de krav som ställs enligt 

gällande ekonomiadministrativa regelverk.  

I samband med revisionen av årsredovisningen som inlämnades 2014-02-21 konstaterades att 

Rymdstyrelsen felklassificerat belopp i resultaträkningen vilket medförde att årsredovisningen gav 

en missvisande bild av hur verksamhetens intäkter och kostnader fördelades mellan transfererings- 

och förvaltningsverksamheterna. Felklassificeringar påverkar även Ekonomistyrningsverkets 

elimineringar av inomstatliga transaktioner som görs i konsolideringen av statens räkenskaper. 

Nedan redogörs kortfattat för dessa felklassificeringar. 
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Bidrag som erhållits för transfereringsändamål har redovisats som intäkter av bidrag i 

förvaltningsverksamheten, vilket strider mot god redovisningssed. Dessa bidrag uppgår till 700 tkr 

och ska redovisas som intäkter i transfereringsverksamheten.  

Rymdstyrelsen transfererar årligen cirka 900 mnkr och stora delar av detta belopp betalas i Euro. 

Till följd av stora utbetalningar i utländsk valuta får Rymdstyrelsen årligen en avtalad valutarabatt 

från betalningsförmedlande bank. Transaktionerna medför också vanligen valutakurseffekter. 

Samtliga dessa finansiella intäkter och kostnader bokfördes som förvaltningsverksamhetens 

finansiella intäkter och kostnader och inte som en del av Rymdstyrelsens 

transfereringsverksamhet. De felaktigt redovisade finansiella intäkterna uppgår till 797 tkr och 

kostnaderna till 284 tkr. 

Ovanstående fel har rättats i den årsredovisning som inkom till regeringen den 2014-03-19.  

Riksrevisionen kunde även konstatera att de underlag och bokslutsspecifikationer som erhållits 

från Statens Servicecenter inte uppfyller de krav som Förordning (2000:606) om myndigheters 

bokföring ställer. 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att Rymdstyrelsen till kommande år inför ändamålsenliga rutiner 

för att kvalitetssäkra hela årsredovisningen inklusive de finansiella delar som Statens Servicecenter 

upprättar för att eventuella felaktigheter ska kunna åtgärdas innan årsredovisningen beslutas av 

styrelsen.  

 

Ansvarig revisor Annette Frykberg har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Caroline Zakrisson 

har varit föredragande. 

 

 

 

Annette Frykberg   Caroline Zakrisson 
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