Revisionsrapport

Försvarsmakten
107 85 STOCKHOLM

Datum
Dnr

2007-09-11
32-2007-0835

Försvarsmaktens delårsrapport 2007
Riksrevisionen har översiktligt granskat Försvarsmaktens (FM:s)
delårsrapport, daterad 2007-08-14, för perioden den 1 januari - 30 juni 2007.
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 revisorsintyg fästa myndighetsledningens uppmärksamhet på
nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-10-12 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Sammanfattning
Efter granskning av FM:s årsredovisning 2005, delårsrapport 2006 och
årsredovisningen 2006 har Riksrevisionen tagit upp iakttagelser i
revisionsrapporter som behandlat brister i FM:s rutiner för analys,
dokumentation och kvalitetssäkring. Efter granskning av delårsrapport för
2007 noterar Riksrevisionen vissa förbättringar men att rutiner för
kvalitetssäkring av lämnade uppgifter fortfarande inte är tillräckliga. Detta
exemplifieras främst genom att balansräkningen i den delårsrapport som
skickades till regeringen initialt inte balanserade. Ytterligare brister i
kvalitetssäkringen avrapporteras i separat revisionspromemoria.

Kvalitetssäkring av uppgifter i delårsrapporten
Försvarsmakten har efter det att delårsrapporten för år 2007 lämnades den 15
augusti 2007 noterat en ofullständig redovisning i myndighetens
balansräkning. Detta då balansräkningen i Försvarsmaktens delårsrapport för
2007, som skickats in till regeringen den 14 augusti, visar en differens mellan
redovisade tillgångar och skulder. Detta beror på att Försvarsmakten inte
redovisat årets kapitalförändring uppgående till ca 6,5 mdkr. En
komplettering till delårsrapporten har skickats till regeringen 2007-08-28.
Behovet av komplettering visar att kvalitetssäkringen bör förbättras innan
delårsrapporten fastställs. Konsekvensen av bristande kvalitetssäkring kan bli
mycket betydande för en myndighet som hanterar medelsflöden av en sådan
omfattning som FM.
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Riksrevisionen rekommenderar FM att förbättra rutinerna så att tillräcklig
kvalitetssäkring av uppgifterna i delårsrapporten säkerställs.
Ansvarig revisor Bengt Bengtsson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Martin Wärnbring har varit föredragande.

Bengt Bengtsson

Martin Wärnbring
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