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Revisionsrapport – Försvarsmaktens
årsredovisning 2019
Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens årsredovisning 2019, daterad 2020-02-20.
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 2020-09-18. Beskriv om och i så fall
vilka åtgärder ni planerar för att rätta till iakttagelserna.

Brister i den interna kontrollen kring värdering av
beredskapstillgångar
Efter vår granskning av Försvarsmakten konstaterar vi att det även i år finns brister
kopplat till Försvarsmaktens värdering av beredskapstillgångar.

Felaktig värdering av beredskapstillgångar som övertagits från
Försvarets materielverk
Under 2019 har Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) genomfört
verksamhetsförändring som bland annat inneburit ändrad redovisningsmodell för när
beredskapstillgångar redovisas i Försvarsmaktens balansräkning. Nu tar Försvarsmakten
upp värdet för nyanskaffade beredskapstillgångar från FMV vid leveranstidpunkten och
inte som tidigare i takt med att FMV fakturerat Försvarsmakten för genomförda
leveranser i form av avtalade leveransmilstolpar mellan myndigheterna.
Vår granskning 2019 visar på brister hos både Försvarsmakten och FMV där
myndigheterna inte genomfört värdeöverföring från FMV till Försvarsmakten i takt med
att beredskapstillgångar levererats till Försvarsmakten. En stor del av värdeöverföringen
gjordes först i samband med bokslutet. Bristen innebär att posterna beredskapstillgångar
och statskapital löpande har redovisats till ett för lågt värde hos Försvarsmakten och
posten pågående arbeten (PGA) har redovisats till för högt värde hos FMV.
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Vår granskning visar även att leveranser i vissa fall överstiger och i andra fall understiger
värdet av de avtalade milstolparna. Netto visar vår granskning att värdet av överförda
beredskapstillgångar till Försvarsmakten är ca 110 600 000 kronor för lågt värderade i
Försvarsmaktens balansräkning och med motsvarande belopp är PGA för högt värderade
i FMVs balansräkning.

Felaktigt redovisade styckpriser i lagerredovisningen
I vår granskning av beredskapstillgångarna har Försvarsmakten själva uppmärksammat
oss på att Försvarsmakten felaktigt registrerat styckpriser för livsmedel som utgör del av
beredskapstillgångarna. Istället för att registrera styckpris så har Försvarsmakten
registrerat pallpriser i systemet för lagerredovisningen. Felet innebär att artiklarna ifråga
är ca 230 000 000 kronor för högt värderade i Försvarsmaktens balansräkning.
Vi har vi även gått igenom Försvarsmaktens lagersystem för beredskapsvaror i vår
granskning. I den genomgången har ytterligare artiklar påträffats med styckpriser som
bedöms felaktiga. Enligt uppgift från Försvarsmakten förekommer brister både i form av
artiklar som är registrerade med för höga och för låga styckpriser.

Felaktigt redovisat antal i lagerredovisningen
I samband med vår genomgång av Försvarsmaktens lagerredovisning har vi konstaterat
att Försvarsmakten redovisar felaktiga antalsuppgifter för viss materiel i den ekonomiska
lagerredovisningen. De felaktigt redovisade antalsuppgifterna medför att
Försvarsmaktens beredskapstillgångar är felaktigt värderade. Vår bedömning är att den
materiel som vi i vår granskning konstaterat innehåller felaktiga antalsuppgifter, är för
högt värderad med ca 165 000 000 kronor. Efter att vi påträffat brister har
Försvarsmakten på eget initiativ gjort en utökad granskning av materiel som inte ingick i
vår granskning. Försvarsmakten har då påträffat felaktiga antalsuppgifter för ytterligare
materiel.
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Rekommendation
Vi rekommenderar Försvarsmakten att stärka den interna kontrollen kring värdering av
beredskapstillgångar. Vi rekommenderar också Försvarsmakten att gå igenom
lagerredovisningen för att säkerställa att korrekta antalsuppgifter och styckpriser
redovisas.

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

3(3)

