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Rymdstyrelsens årsredovisning 2009 
Riksrevisionen har granskat Rymdstyrelsens årsredovisning, daterad 2010-

02-15. 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 har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. Invändningen i revisions-

berättelsen har följande formulering: 

Bemyndiganderedovisningen ger inte en rättvisande bild avseende utestående 

åtaganden för anslaget 24:1:15 ap 1 Rymdverksamhet. Av bemyndigande-

redovisningen borde ha framgått vilken effekt en värdering till balansdagens 

kurs skulle haft på de redovisade åtagandena i förhållande till den valda 

valutakursen. 

Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om 

myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga 

beslut för myndigheten. Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i övrigt 

är i allt väsentligt rättvisande.  

Riksrevisionen önskar information senast 2010-05-12  med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Bemyndiganderedovisningen ger inte en rättvisande 
bild avseende utestående åtaganden 
 

Rymdstyrelsen har tilldelats bemyndiganden för utestående åtaganden från 

Näringsdepartementet avseende rymdverksamhet (2650 mnkr) och från 

Utbildningsdepartementet gällande rymdforskning (860 mnkr). Övervägande 

delen av åtagandena är gjorda i utländsk valuta, euro, och har värderats till 

den kurs som anges i ESA-dokumentet ESA/AF(2008)78 (1 euro = 9,37532 

SEK). Denna kurs innebär att Rymdstyrelsen håller sig inom bemyndigande-

ramen. 

 

Bemyndiganderedovisningen ska återspegla vilka åtaganden som myndig-

heten har som ska finansieras med framtida anslag. Värderingen av Rymd-

styrelsens åtagande påverkas i väsentlig utsträckning av valutakursföränd-

ringar. För att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild (Förordning 

2000:605 om årsredovisning och budgetunderlag, FÅB, i 2 kap 6 §) borde det 

ha framgått av bemyndiganderedovisningen vilken effekt en värdering till 
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balansdagens kurs skulle haft på de redovisade åtagandena i förhållande till 

den valda valutakursen. En värdering av utestående åtaganden till balans-

dagens kurs (1 euro = 10,2239 SEK) hade inneburit att bemyndiganderamen 

för anslag 24:1:15 ap 1 Rymdverksamhet hade överskridits med 236 mnkr.  

 

Riksrevisionen rekommenderar att Rymdstyrelsen i bemyndiganderedovis-

ningen redovisar vilken effekt en värdering till balansdagens kurs har på 

redovisade åtaganden. På detta sätt ger myndigheten en rättvisande bild i 

årsredovisningen enligt FÅB 2 kap 6 §.  

 

Ansvarig revisor Henrik Söderhielm har beslutat i detta ärende. Uppdrags-

ledare Iréne Lindström har varit föredragande.  

 

 

 

Henrik Söderhielm    Iréne Lindström 
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Regeringen 
 
 


