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Försvarets materielverk

Revisionsrapport – Årsredovisning 2015
Riksrevisionen har granskat Försvarets materielverks årsredovisning, daterad 2016-02-16.
Syftet har varit att bedöma om:
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
• ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster, samt
• huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen
om intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll.
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med modifieringar. Vi har lämnat
uttalanden med reservation och vill fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2016-04-22 med anledning av våra iakttagelser
i denna rapport.

1 Redovisning av intäkter från viten, royalty och skadeersättningar
Försvarets Materielverk (FMV) erhåller viten, royalty, och skadeersättningar från
leverantörer i enlighet med ingångna avtal med industrin. FMV disponerar intäkterna
enligt myndighetens regleringsbrev. Eftersom medlen härrör sig från avtal där
Försvarsmakten (FM) är köpare skall, enligt överenskommelse mellan FMV och FM,
medlen komma FM tillgodo. I FMV:s årsredovisning 2015 uppgår det under åren
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ackumulerade nettobeloppet för dessa intäkter till 650 mnkr. Nettointäkterna under
2015 uppgår till 50 mnkr.
FMV redovisar dessa intäkter i balansräkningen som en förutbetald intäkt på skuldsidan.
FMV har varit i kontakt med Ekonomistyrningsverket (ESV), som är normerande i
redovisningsfrågor inom staten, för att få klarhet i hur redovisningen rätteligen borde
göras. ESV lämnade sin bedömning av frågan i oktober 2015 och menade att det inte finns
stöd i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att balansera
intäkterna på det sätt som FMV gjort. Intäkterna bör istället redovisas över
resultaträkningen.
Riksrevisionens bedömning är att redovisningen ska göras enligt ESV:s råd och att så
skulle ha skett i redovisningen redan 2015.
Om redovisningen gjorts i enlighet med ESV:s och Riksrevisionens bedömning skulle
årets resultat blivit ett överskott på ca 5 mnkr istället för det nu redovisade underskottet
på drygt 45 mnkr. Resterande del av de i balansräkningen redovisade intäkterna, 600
mnkr, skulle ha påverkat det balanserade överskottet som då skulle ha uppgått till 801
mnkr istället för nu redovisade 201 mnkr.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar FMV att redovisa erhållna royalty, viten och
skadeersättningar som intäkt av avgifter i resultaträkningen samt justera balanserat
över-/underskott i balansräkningen utifrån ESV:s lämnade bedömning om hur
redovisningen ska göras.

Ansvarig revisor Tomas Janhed har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Hanna
Skeppstedt har varit föredragande

Tomas Janhed

Hanna Skeppstedt
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