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Försvarshögskolan 

Box 278 05 

115 93 Stockholm 

Försvarshögskolans årsredovisning 2002 

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Försvarshögskolan (FHS) årsredo-

visning, beslutad 2003-02-13, och underliggande redovisning för räken-

skapsåret 2002. Syftet har varit att bedöma om redovisningen är tillförlitlig 

och räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens förvaltning står i 

överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbe-

slut.  

 

RRV vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av revi-

sionsberättelsen fästa styrelsens uppmärksamhet på de mest väsentliga iakt-

tagelserna. 

 

RRV önskar svar senast 2003-05-15 om vilka åtgärder FHS vidtagit eller 

kommer att vidta med anledning av denna rapport. 

 

Finansiell redovisning  

 

Anläggnings-/inventarieregister   

 

Vid granskningen år 2001 av myndighetens rutiner för materielregistrering i 

anläggningsregistret konstaterades stora brister i registreringen. Innehållet i 

anläggnings-/inventarieregistret vid utgången av år 2002 är inte heller hel-

täckande. 

 

FHS har uttalat att i samband med den förestående övergången till ekonomi-

systemet AGRESSO kommer även funktionen för anläggnings-/ inventarie-

register att utnyttjas.  

 

RRV rekommenderar FHS att inventera anläggningstillgångar inklusive 

stöldbegärlig materiel före överföring till registret i AGRESSO. Härigenom 

säkerställs att registret från start uppvisar ett mer rättvisande innehåll. 

 

 

Not 6 till balansposten, Maskiner, Inventarier, Installationer m.m.      

 

Noten redovisar ett felaktigt belopp för årets avskrivningar om 6 667 000 

kronor. Rätt belopp skall vara 5 957 000 kronor. RRV vill därför påminna 

om vikten av att kvalitetssäkra årsredovisningen i sin helhet. 
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Balansposten; Fordringar  

 

Redovisningen inom personalområdet uppvisar åtskilliga differenser som är 

under utredning. 

 

Totalt anges de outredda saldona till ca 697 782 kronor. Förhållandet är inte 

acceptabelt och RRV utgår ifrån att myndigheten snarast utreder saldon på 

aktuella konton.   

 

 

Balansposten leverantörsskulder 

 

Balansposten upptar leverantörsskulder till utomstatliga leverantörer (konto 

2581) uppgående till 27 289 693,08 kronor. En utredning pågår av reskontra 

och redovisat belopp för ingående balans. Vid stickprovsvis kontroll fram-

kom att leverantörsfakturor om 9 350 999 kronor som tillhör budgetåret 

2003 felaktigt hade uppbokats som leverantörsskuld i årsredovisningen 

2002. Det får till följd att balansposten inte redovisar en rättvisande bild av 

de aktuella leverantörsskulderna på balansdagen. 

 

   

Specifikationer till balansräkningen avseende sammandragna balansposter 

 

För balansposten periodavgränsningsposter saknas specifikationer för ett 

antal konton på skuldsidan.  

 

 

Motpartsredovisning 

 

Granskning av myndighetens motpartsavstämning visade att avstämningen 

för räkenskapsåret 2002 endast omfattat tillgångar och skulder. Avstämning 

av intäkter och kostnader är inte möjlig p g a brister i ekonomisystemet Co-

pernicus.  

 

RRV utgår ifrån att motpartsavstämningen för kommande budgetår efter 

övergången till ekonomisystemet AGRESSO kommer att vara fullständig. 

 

Resultatredovisning  

Beträffande resultatredovisningen har målsättningen att utnyttja utdata från 

system LADOK inte helt uppnåtts. Den utdata som erhållits ur systemet har 

därför fått kompletteras med särskild redovisning för vissa utbildningar. 

Myndigheten uppger att åtgärder kommer att vidtagas för att på ett bättre 

sätt utnyttja system LADOK 2003. 
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Vid genomgång av resultatredovisningen konstateras att vissa återrappor-

teringskrav inte helt har uppfyllts:   

 

- För krav nr 3 om forskning har forskningsområdena angetts, men för 

vart och ett dem har inte redogjorts för knytningen till skolans ut-

bildning. Antal professorer etc har redovisats, men FHS har inte an-

gett inom vilka forskningsområden dessa huvudsakligen bedriver 

forskning och undervisning.  

 

- I redovisningen av krav nummer 7 framgår inte hur stort stödet var 

till den baltiska försvarshögskolan under 2002.  

 

- I redovisningen av krav nummer 10 har inte angetts hur stort stödet 

var till Geneva Centre for Democratic Control under 2002 och inte 

heller hur stödet har bidragit till skolans utbildnings- och forsk-

ningsverksamhet.  

 

- I krav nummer 12 redovisas inte kostnaderna för stödet inom områ-

det informationsoperationer. Likaså har inte angetts hur stödet har 

bidragit till skolans utbildnings- och forskningsverksamhet. 

 

- Vid redovisningen av krav nummer 13 har jämförelse av kostnads-

produktiviteten endast skett med ett år och inte som efterfrågats med 

två år.  

 

 

Revisionschef Anders Hjertstrand har beslutat i detta ärende. Avdelnings-

direktör Christer Carlson har varit föredragande. 

 

 

 

 

Anders Hjertstrand                Christer Carlson 

 

 

Kopia för kännedom: 

 

Försvarsdepartementet 

 


