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Folke Bernadotteakademins årsredovisning 
2004 
Riksrevisionen har granskat Folke Bernadotteakademins (FBA:s) 

årsredovisning, inkommen 2005-05-19. Syftet har varit att bedöma om 

redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och 

räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa 

ledningens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2005-07-15 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Ledningens förvaltning 

Riksrevisionen har avlämnat en revisionsberättelse med invändning, då FBA 

inte inkommit med årsredovisning enligt de krav som ställs i Förordningen 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Årsredovisningen skall 

avlämnas till regeringen senast 22 februari. FBA:s årsredovisning inkom 

19 maj.    

 

Vidare framgår att det saknas ett formellt beslut om den slutliga 

årsredovisningens fastställande.  

Årsredovisningshandlingarna är undertecknade per den 21 februari 2005, 

men årsredovisningen avlämnades inte förrän den 19 maj 2005.  

 

Rekommendation 

Vår bedömning är att Folke Bernadotteakademin snarast bör se över de 

interna rutinerna för upprättande av årsredovisning och kvalitetssäkring av 

denna.  
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Redovisning av anläggningstillgångar 

FBA:s lokaler på Sandö har för en längre tid stått under en omfattande 

ombyggnation. Syftet är att göra lokalerna mer ändamålsenliga. Fastighets-

ägaren ansvarar för ombyggnationen samt för allt inköp av elektronisk 

utrustning. Inköpen görs av fastighetsägaren via underleverantörer. I 

samband med att ombyggnationen är klar kommer en avräkning att göras 

med fastighetsägaren/underleverantören, där de faktiska kostnaderna jämförs 

med investeringskalkylen.  

 

FBA har av fastighetsägaren erhållit en faktura på 3 mnkr (exklusive moms). 

Denna har betalats och redovisats som ”Maskiner, inventarier och 

installationer”. Beloppet på 3 mnkr (exklusive moms) baseras på en 

investeringskalkyl upprättad av de som ansvarar för ombyggnationen. 

Faktureringsunderlaget specificerar inte vilka av de inventarier som anges i 

kalkylen, redan köpts in och börjat brukas och vilka som ännu inte köpts in.  

 

Vår granskning visar att de, i årsredovisningen, redovisade anläggnings-

tillgångarna, i stor utsträckning ännu inte kommit FBA till handa och börjat 

brukas. Inköpen och installationen görs löpande i takt med att 

ombyggnationen fortgår. Därmed bedömer vi att denna betalning delvis är en 

form av förskottsbetalning. FBA har således, utan någon bankgaranti, 

utbetalat förskott.  

 

Av årsredovisningen framgår att inköpet har aktiverats som 

anläggningstillgång och avskrivning har påbörjats fr.o.m. november 2004. Av 

anläggningsregistret framgår inte vad det rör sig om för tillgångar utan allt är 

redovisat som en klumpsumma.   

 

FBA har aktiverat anläggningstillgångar, baserat på kalkyler och inte faktiska 

utgifter. Avräkning med fastighetsägaren kommer att ske i och med att 

ombyggnationen är klar och först då kommer de faktiska utgifterna för 

investeringarna att framgå. Vidare har avskrivning felaktigt påbörjats på det 

totala beloppet och där i ingår anläggningstillgångar som ännu inte tagits i 

bruk. Totalt uppgår avskrivningarna till ca 80 tkr.  

Vidare har FBA tagit upp lån för hela beloppet, i samband med aktiveringen 

av tillgångarna. 

 

Effekten av FBA:s sätt att redovisa anläggningstillgångar är att posten 

”Maskiner, inventarier, installationer m.m.” inte är rättvisande. Hur mycket 

som bör redovisas som Anläggningstillgång, respektive Förskott till 

leverantör, är oklart då faktureringsunderlaget inte är tydlig. Osäkerheten 

kring posten Anläggningstillgångar medför en motsvarande osäkerhet i 

posten Lån i Riksgäldskontoret samt resultatposten Avskrivningar.  
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Rekommendation 

Vår bedömning är att FBA brustit i den interna kontrollen med avseende på 

hantering av anläggningstillgångar. Det sätt som FBA valt att redovisa är inte 

i linje med god redovisningssed.  

FBA bör omedelbart vidta åtgärder för att förbättra den löpande uppföljning 

och hanteringen av anläggningstillgångarna. Installerade och i bruk tagna 

tillgångar bör specificeras. Dessa bör aktiveras och avskrivning påbörjas. 

Underlaget skall bygga på faktisk utgift för anläggningen. FBA bör även göra 

en individuell bedömning av den ekonomiska livslängden per 

inventariegrupp då kalkylen består av olika typer av maskiner m.m.  

Förskott skall normalt inte ges. Om förskott undantagsvis krävs skall det 

åtföljas av bankgaranti eller motsvarande.  

 

 

 

Revisionsledare Aleksandra Popovic har beslutat i detta ärende. Revisor 

Christian Ramstedt har varit föredragande.  

 

 

Aleksandra Popovic   Christian Ramstedt 

 

 

Kopia för kännedom: 

Utrikesdepartementet 

Finansdepartementet/budgetavdelningen  

 
 
 


