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Revisionsberättelse för Försvarsmakten 

Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens årsredovisning, beslutad 2005-02-22, för 

räkenskapsåret 2004. 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. 

Riksrevisionen har följande invändning:  

Riksrevisionen invänder mot att Försvarsmakten har betydande brister i den interna 

styrningen och kontrollen avseende ”Beredskapstillgångar”. Bristerna medför att 

Försvarsmakten inte har kunnat visa att ”Beredskapstillgångarnas” existens och värde 

på 89 919 mnkr ger en rättvisande bild.  

 

Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters 

årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten.  

Riksrevisionen vill också lämna följande upplysning: 

Som framgår av not 3 till anslagsredovisningen hänför sig 1 300 mnkr till försenade 

leveranstidpunkter av ett anslagssparande på 2 700 mnkr. Dessa har under 2004 inte 

ersatts med tidigarelagda leveranser eller nya beställningar. Övrig del av 

anslagssparande 1 428 mnkr hänför sig till omförhandlingar avseende bland annat 

flygplan JAS 39 Gripen och fartygsprojektet Visby.  
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Revisionschef Yvonne Palm har beslutat i detta ärende. Revisor Nils Jeppsson har varit 

föredragande. Revisionsledare Anne-Marie Hugmark har deltagit i den slutliga 

handläggningen.  

 

 

 

Yvonne Palm     Nils Jeppsson 
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Försvarsmakten 
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