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Försvarsmaktens delårsrapport 2013 

Riksrevisionen har översiktligt granskat Försvarsmaktens delårsrapport, daterad 2013-08-15, för 

perioden den 1 januari - 30 juni 2013. Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga 

granskningen framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt 

förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av delårsrapporten och avlämnandet av revisors rapport 

över översiktlig granskning av delårsrapport fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2013-10-14 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

 

1. Felaktigt balanserade utgifter för utveckling  
Vid granskning av posten Immateriella tillgångar har konstaterats att utgifter för utveckling av 

projekt Vidar felaktigt redovisats i balansräkningen istället för att kostnadsföras. Försvarsmakten 

har balanserat utgifter innan formellt beslut fattats om att inleda utveckling vilket, enligt 

Riksrevisionens uppfattning, leder till att utgiften redovisats felaktigt. Enligt 

Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter till 5 kap 2 § förordning (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) får utgifter balanseras först i utvecklingsfasen. Det 

felaktigt balanserade beloppet uppgår enligt Riksrevisionens bedömning till minst 31 mnkr. Posten 

är därmed för högt värderad i delårsrapporten med motsvarande belopp. 

Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar Försvarsmakten att identifiera och analysera bakgrunden till att 

utgifterna ifråga balanserats samt vidta åtgärder för en rättelse av redovisningen. Försvarsmakten 

bör utföra och dokumentera en bedömning av att immateriella anläggningstillgångar uppfyller 

kraven för att redovisas som tillgång i balansräkningen.  

2. Avsaknaden av underlag till balansposten Varulager och förråd 
Vid granskningen har framkommit att fullständiga underlag för balansposten Varulager och förråd 

saknas. Förvarsmakten har inte kunnat styrka en del av posten, värderad till ca 14 mnkr. Utifrån 

presenterade underlag bedöms posten därför vara ca 14 mnkr för högt värderad.  
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Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar Försvarsmakten att införa en rutin för att säkerställa att redovisade 

tillgångar kan styrkas i sin helhet genom underlag.  

3. Ofullständiga underlag till balansposten Övriga avsättningar  
Avseende posten Övriga avsättningar har Förvarsmakten, enligt Riksrevisionens bedömning, inte 

kunnat presentera fullständiga underlag för delposten Avveckling av materiel.  

Den avsättning som redovisas i delårsrapporten baseras på bedömda framtida kostnader för 

avveckling av materiel kopplat till regeringens försvarsbeslut 2004 (FB04) där stora delar av 

Försvarsmakten avvecklades. Huvuddelen av avsättningen gjordes 2005. 

Av underlaget framgår ingen tydlig koppling mellan bedömda återstående kostnader och faktiska 

kostnader för framtida avvecklingar. Underlaget baseras på den initiala avsättningen samt vissa 

tillkommande avsättningar avräknat med utfall sedan 2005.  

Den redovisade förändringen i posten i förhållande till tidigare år bedöms dock vara rimlig och 

Riksrevisionens bedömning är att eventuellt fel inte kan bli väsentligt.  

Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar att Försvarsmakten upprättar samtliga underlag till posten övriga 

avsättningar på sådant sätt som möter de krav som ställs avseende noten i ESV:s föreskrifter till 7 

kap 1§ FÅB, dvs. att varje enskild avsättning specificeras, att syftet med respektive avsättning 

framgår samt att årets förändring och utgående balans för respektive avsättning framgår. Av 

underlagen bör det framgå hur kostnader har beräknats. 

4. Felaktigheter avseende redovisade Upplupna kostnader  
Försvarsmakten har i delårsrapporten i not 8 till balansräkningen uppgivit att posten upplupna 

kostnader innefattar ett fel som ”kan uppgå till ca 100 000 tkr.”. Det innebär att posten är 

undervärderad med motsvarande belopp. I Riksrevisionens rapport (dnr 30-2012-0606) över 

granskningen av Försvarsmaktens årsredovisning 2012 påpekades bl.a. brister i redovisningen av 

posten.  

Utifrån genomförd granskning bedömer Riksrevisionen nivån på det belopp Försvarsmakten 

redovisar som uppskattat fel i posten vara rimligt värderat. Felaktigheten innebär också att posten 

personalkostnader i resultaträkningen är för lågt redovisad med motsvarande belopp.  
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Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar Försvarsmakten att säkerställa att redovisning av posten blir 

korrekt. 

5. Överskottsinformation  
I delårsrapporten 2013, inklusive bilaga 1, har Försvarsmakten valt att redovisa resultat från den 

bedrivna verksamheten. Rapporteringen omfattar totalt drygt 20 sidor. Den återrapportering som 

gjorts är efterfrågad av regeringen och skall enligt regleringsbrevet återrapporteras kvartalsvis i 

särskild ordning.  

Under genomförd granskning kunde vi konstatera att den information som faktiskt, i 

regleringsbrev och i särskilda regeringsbeslut, efterfrågats av regeringen och som skall 

återrapporteras i delårsrapporten upptar ca tre sidor i delårsrapporten.  

Delårsrapport innefattar vanligen ingen resultatredovisning utan endast resultaträkning, 

balansräkning, anslagsredovisning samt prognos för det pågående räkenskapsåret. 

Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar Försvarsmakten att fortsättningsvis i delårsrapporten endast 

redovisa den i förordning, regleringsbrev och i särskilda regeringsbeslut efterfrågade 

återrapporteringen.   

  

Ansvarig revisor Tomas Janhed har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Jonas Björkdahl har 

varit föredragande. 

 

 

 

Tomas Janhed       Jonas Björkdahl  
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