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Myndigheten för utländska investeringar i
Sveriges årsredovisning 2012
Riksrevisionen har granskat Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning,
daterad 2013-02-22. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation och vill fästa
ledningens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2013-04-26 med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.

Bakgrund
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden) lades ner 2012-12-31.
Verksamheten inordnades i en ny organisation, Business Sweden, tillsammans med Sveriges
exportråd. De delar av Invest Swedens verksamhet som inte fördes över till Business Sweden
kommer att slutregleras i Avvecklingsmyndigheten för Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige m.m..
Invest Sweden hade till uppgift att öka de utländska investeringarna i Sverige. Invest Sweden
arbetade dels med ett allmänt investeringsfrämjande, dels med internationell marknadsföring av
strategiska branscher mot utvalda marknader. Sedan 2008 delfinansierades flera projekt som Invest
Sweden bedrev av EU:s strukturfonder via regionala investeringsfrämjande organisationer.
Förutom anslagsmedel finansierades Invest Sweden även med bidrag och avgifter från andra
organisationer. Under 2012 uppgick intäkter av anslag till 56,8 mnkr, intäkter av bidrag till 14,2
mnkr samt intäkter av avgifter till 3,5 mnkr.

Bristande hantering av externfinansierad verksamhet
Riksrevisionens granskning av årsredovisningen 2012 visar att Invest Sweden har brustit i den
redovisningsmässiga hanteringen av intäkter i externfinansierade projekt. Som en följd av detta har
intäkter räknats av två gånger och Invest Sweden redovisar dessutom upplupna intäkter
(redovisade som negativa oförbrukade bidrag), trots att myndigheten inte har rätt till dessa medel.
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Riksrevisionen rapporterade i en revisionsrapport daterad 2012-04-131 om brister i Invest Sweden
redovisningsmässiga hantering av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF),
vilket kan innebära omfattande återkrav. Invest Sweden redovisar därför en ansvarsförbindelse i
årsredovisningen 2012 på 35 mnkr, vilket även gjordes 2011.

Felaktigt redovisade medel från EU:s strukturfonder
Vad gäller verksamhet som finansieras med EU:s strukturfonder har Invest Sweden felaktigt
bokfört en upplupen intäkt (redovisat under posten oförbrukade bidrag med negativt belopp) på 2
132 tkr. Uppbokningen av de här intäkterna gör att posten intäkter av avgifter i resultaträkningen
är för hög med samma belopp. Eftersom myndigheten inte har rätt till den upplupna intäkten borde
den inte ha redovisats. Invest Sweden bedömer att den del av beloppet som avser projektet Invest
Cleantech, dvs. 674 tkr, istället skulle kunnat ha finansierats av ett oförbrukat bidrag från
näringsdepartementet (projektet miljöteknik). Resterande belopp (1 457 tkr) skulle däremot ha
finansierats med anslagsmedel under 2012. Nu får avvecklingsmyndigheten för Invest Sweden
under 2013 istället avräkna det oförbrukade bidraget avseende miljöteknik (674 tkr) samt
finansiera det resterande beloppet med anslagsmedel (1 457 tkr).

Felaktigt redovisade bidrag från Nutek och Vinnova
Invest Sweden har under 2012 redovisat intäkter på 1 391 tkr avseende erhållna bidrag från
Tillväxtverket och Vinnova, trots att intäkterna redan redovisats 2008. Förklaringen till att
bidragen räknades av igen är att Invest Sweden tappat finansieringskoden på vissa transaktioner i
samband med att redovisningssystemet lades om vid årsskiftet 2008/2009. Därmed
uppmärksammade Invest Sweden inte att bidragen redan var avräknade.
Invest Sweden bedömer att den del av beloppet som avser projektet Invest Cleantech (572 tkr)
istället skulle kunnat finansieras med det oförbrukade bidraget från näringsdepartementet
(miljöteknik). Vad gäller projektet Invest ICT (819 tkr) bedömer Invest Sweden att 334 tkr av de
felaktigt redovisade intäkterna istället skulle kunnat finansieras med oförbrukade utomstatliga
bidrag och att den resterande delen borde ha finansierats med anslagsmedel under 2012 (485 tkr).
Nu får alltså avvecklingsmyndigheten för Invest Sweden under 2013 istället avräkna de
oförbrukade bidragen (906 tkr) samt finansiera det resterande beloppet med anslagsmedel (485
tkr).

Sammantagna konsekvenser
Sammantaget innebär bristerna ett väsentligt fel i Invest Swedens årsredovisning 2012.
Riksrevisionen har därför lämnat en reservation i revisionsberättelsen:
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige redovisar en felaktig upplupen intäkt (redovisat
under posten oförbrukade bidrag med negativt belopp) i årsredovisningen 2012 på 1 942 tkr.
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Eftersom myndigheten inte har rätt till den upplupna intäkten borde verksamheten istället ha
finansierats med anslag. Konsekvensen är att utgående överföringsbelopp på anslag UO24:2.4 ap.
1 (Investeringsfrämjande) är för högt redovisad med 1 942 tkr. Beloppet kommer därför behöva
avräknas anslag i avvecklingsmyndigheten under 2013.
Bristerna innebär även att intäkter av anslag är för lågt redovisade med 1 942 tkr, intäkter av
bidrag 189 tkr för lågt redovisade, intäkter av avgifter 2 132 tkr för högt redovisade samt att
oförbrukade bidrag är 1 942 tkr för lågt redovisade. Riksrevisionens granskning visar att det kan
finnas ytterligare oklarheter i hanteringen av strukturfondsmedel och att det därför inte kan
uteslutas att ytterligare underskott uppkommer som avvecklingsmyndigheten för Invest Sweden
får finansiera med anslagsmedel under 2013.

Rekommendation
Invest Sweden rekommenderas att skyndsamt utreda alla kvarstående oklarheter i redovisade
externfinansierade projekt och informera Avvecklingsmyndigheten för Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige m.m.. om eventuella ytterligare brister och ekonomiska underskott som
därmed måste finansieras med anslagsmedel under 2013.

Ansvarig revisor Stefan Andersson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Cristopher Grahl
har varit föredragande.

Stefan Andersson

Kopia för kännedom:
Regeringen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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