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Revisionsrapport – Försvarets
materielverks årsredovisning 2020
Riksrevisionen har granskat Försvarets materielverks årsredovisning (FMV) 2020,
daterad 2021-02-22.
Vi vill med denna revisionsrapport uppmärksamma er på iakttagelser från vår
granskning.
Våra iakttagelser har inte påverkat revisionsberättelsen.
Vi vill att ni svarar på denna revisionsrapport senast 2021-06-16. Beskriv om och i så fall
vilka åtgärder ni planerar för att rätta till iakttagelserna.

FMV har brister i processen för överföring av
värden till Försvarsmakten
Vår granskning visar att FMV:s värdeöverföringar av pågående arbeten till
Försvarsmakten är cirka 220 miljoner kronor för låga under 2020. I årsredovisningen för
2020 redovisar FMV värdeöverföringar till Försvarsmakten som uppgår till ett totalt
värde av cirka 5,4 miljarder kronor.
FMV har uppgett att det inte finns någon central leveransplan att följa upp genomförda
leveranser och värdeöverföringar mot. Vår bedömning är att detta försvårar FMV:s
möjlighet att säkerställa en god intern styrning och kontroll kring värdeöverföringar av
materiel till Försvarsmakten för pågående arbeten.
Även tidigare år har vi rapporterat brister i den interna kontrollen och uppföljningen av
värdet för den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Bristerna påverkar i sin
tur Försvarsmaktens värdering av sina beredskapstillgångar.
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Rekommendation
Vi rekommenderar FMV att stärka uppföljningen och den interna kontrollen kring
värdeöverföringar av materiel till Försvarsmakten så att överföringen har rätt värde.

Anläggningstillgångar redovisas inte korrekt
FMV har inte säkerställt en enhetlig redovisning av de produktionsanläggningar 1 som
finns hos försvarsindustrin och som är finansierade och ägs av staten. Det finns därför en
risk att FMV inte redovisar dessa anläggningar korrekt i årsredovisningen.
Produktionsanläggningarna hos industrin benämns som Försvarets ägande vid industrin
(FÄVI). FÄVI uppstår i de fall försvarsindustrin behöver olika typer av anläggningar för
att kunna tillverka den materiel som FMV beställt.
FMV inkluderar anskaffningsutgifterna för FÄVI i värderingen av pågående arbeten
(PGA) som senare överförs till Försvarsmakten. Det innebär att värdena för FÄVI
redovisas som PGA i FMV:s balansräkning, trots att det inte är tydligt vilket typ av
tillgångar de utgör. Vår bedömning är att det finns FÄVI till icke obetydliga värden som
utgör anläggningstillgångar och borde redovisas som sådana. I granskningen av FMV har
vi har inte sett tecken på att FMV på något sätt särredovisar värdena för FÄVI i de olika
anskaffningsprojekten.
Vi ser också risker med att FÄVI inte finns specificerat i myndighetens
anläggningsregister och därmed inte inventeras regelbundet. Vi bedömer att regelbunden
inventering av en myndighets anläggningar är viktigt för att säkerställa existens och
anläggningarnas skick. FMV har under många år arbetat med att kartlägga FÄVI men
inte genomfört någon löpande inventering av tillgångarna. Vi bedömer också att det är
viktigt att staten har kontroll över sina tillgångar som disponeras av industrin.

Rekommendationer
Vi rekommenderar FMV att
• under år 2021 utreda hur de ska redovisa FÄVI och därefter genomföra nödvändiga
ändringar i redovisningen
• införa inventeringsrutiner för FÄVI
1

FÄVI omfattar huvudsakligen produkter som testsystem, simulatorer, specialverktyg osv men kan även vara immateriella
tillgångar som patent och IPR mm.
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• utreda om något FÄVI vid svensk eller utländsk industri inte finns registrerat hos
FMV och vid behov uppdatera redovisningen så att all FÄVI redovisas.

Fakturor är inte upprättade enligt god
redovisningssed
Flertalet av de fakturor som FMV har ställt ut till Försvarsmakten är otydliga och saknar
information. Exempel på information som är otydlig eller saknas:
• vad som är levererat
• vilken period som fakturan avser
• vad som ingår i det fakturerade beloppet
Att det är otydligt vad en faktura avser försvårar kontroll och uppföljning för både FMV
och Försvarsmakten. Vi anser att fakturorna inte följer god redovisningssed.

Rekommendation
Vi rekommenderar FMV att kontrollera att alla utställda fakturor är tydliga och
uppfyller god redovisningssed.

Ansvarig revisor Anders Herjevik har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Andreas
Andersson har varit föredragande.

Anders Herjevik

Andreas Andersson

Kopia för kännedom:
Regeringen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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