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Revisionsberättelse för Statens Järnvägar
Riksrevisionen har granskat Statens Järnvägars (ASJ) årsredovisning, beslutad
2004-02-27, för räkenskapsåret 2003.
Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och
författningsenligt. I ansvaret ingår att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av
verksamheten i årsredovisningen.
Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens
årsredovisning i syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är
tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer
tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen har planerats
och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida årsredovisningen
är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner och
förvaltningsbeslut.
Genomförd revision har gett en rimlig grund för nedanstående uttalande.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters
årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten.
Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Riksrevisionen vill dock göra följande invändning rörande Statens Järnvägars underlag
till beslut om övertagande av fordon från SJ AB. Avtal om övertagande av dessa fordon
har undertecknats i december 2003 och affären har slutförts i januari 2004. Enligt
regeringens proposition 2002/03:86, och därav föranlett riksdagsbeslut, skulle Statens
Järnvägar överta fordon som används i av staten upphandlad trafik från SJ AB till
marknadsvärde.
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Övertagandet har skett till SJ AB:s bokförda värde. Då Statens Järnvägar inte har
presenterat underlag som styrker att överlåtelsen skett till marknadsvärde kan inte
Riksrevisionen ta ställning till om överlåtelsen gjorts i enlighet med regeringens
proposition och riksdagens beslut.
Revisionsdirektör Per Redemo har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Kerstin
Jönsson har varit föredragande. Revisionschef Gina Funnemark har deltagit i den slutliga
handläggningen.

Per Redemo

Kerstin Jönsson
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