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Beslutade den 31 januari 2008.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 februari 2008 och ska tillämpas
fr o m årsredovisningen 2008. Bestämmelserna får tillämpas även för
årsredovisningen 2007.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 11 kap 1 § förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att föreskrifter till
7 kap. 1§ ska ha följande lydelse.

7 KAP 1 §
FÖRESKRIFTER
--Balansräkningen
För följande balansposter ska tilläggsupplysningar lämnas:
Immateriella anläggningstillgångar
I de fall en längre avskrivningstid än fem år tillämpas ska det i en not
lämnas upplysning om detta. I noten ska i så fall också anges skälen för
den längre avskrivningstiden.
Materiella anläggningstillgångar
För varje post ska uppgift lämnas om
1. tillgångarnas anskaffningsvärde,
2. tillkommande och avgående tillgångar,
3. överföringar,
4. årets avskrivningar,
5. årets nedskrivningar,
6. årets uppskrivningar,
7. ackumulerade avskrivningar,
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8. ackumulerade nedskrivningar,
9. ackumulerade uppskrivningar, samt
10. korrigeringar av tidigare års avskrivningar, nedskrivningar och
uppskrivningar.
I de fall taxeringsvärde finns ska detta anges. I noten anges också
avskrivningstider för skilda tillgångsslag om detta inte framgår av
avsnittet om värderingsprinciper.
Nedskrivning
I samband med en väsentlig nedskrivning ska de överväganden som
ledde fram till beslutet presenteras i årsredovisningen.
Uppskrivning
I samband med en uppskrivning ska de överväganden som ledde fram till
beslutet presenteras i årsredovisningen. Därvid ska information lämnas
om uppskrivningsbelopp och under vilken post på balansräkningens
passivsida som uppskrivningsbeloppet redovisats.
Finansiell leasing
Anläggningstillgångar som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal ska
särredovisas i not till aktuell tillgångspost.
Civila beredskapstillgångar
• lager av insatsvaror m.m.,
•

lager av maskiner och inventarier m.m., samt

•

övriga beredskapstillgångar.

Andelar i dotter- och intresseföretag
I not ska anges vilka företag som bildats genom avknoppning från
myndigheten och i vilka företag myndigheten medverkat vid bildandet.
För vart och ett av företagen ska upplysning lämnas om dels hur många
andelar som myndigheten innehar, dels andelarnas anskaffningsvärde,
nominella värde, bokförda värde och eventuella börsvärde på
bokslutsdagen. I noten ska även annan information av väsentlig betydelse
lämnas.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten ska specificeras i not, varvid uppgift om det bokförda värdet och
marknadsvärdet eller motsvarande ska anges per tillgångsslag.
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Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar ska specificeras i not.
Utlåning
Balansposten ska i not delas upp i
•

Lånefordringar

•

Lånefordringar med villkorad återbetalningsskyldighet

•

Utvecklingskapital/royalty

För respektive grupp av lån ska upplysning lämnas om ingående balans,
nyutlåning, amorteringar samt avskrivna lån. Om olika huvudtyper av lån
förekommer är det lämpligt att uppgifterna specificeras på huvudtyp av
lån.
I de fall myndigheten är leasegivare ska fordringar hänförbara till
finansiella leasingavtal särredovisas.
Periodavgränsningsposter
Större delbelopp som ingår i periodavgränsningsposterna på
balansräkningens tillgångssida ska specificeras i not.
Avräkning med statsverket
Postens sammansättning ska redovisas i en not.
Värdepapper och andelar
Posten ska specificeras i not, varvid uppgift om det bokförda värdet och
marknadsvärdet eller motsvarande ska anges per tillgångsslag.
Statskapital
Statskapitalets förändring under året ska specificeras i not. I
förekommande fall ska därvid en uppdelning göras på statskapital med,
respektive utan, avkastningskrav.
Avkastning
Myndigheter som har statskapital med avkastningskrav ska i not ange
den i enlighet med regeringens krav beräknade avkastningen. Om
avkastningskravet inte kunnat tillgodoses under föregående räkenskapsår
ska skillnaden mellan begärd avkastning och den avkastning som
myndigheten inbetalat redovisas inom linjen i balansräkningen, varvid
även ackumulerade belopp redovisas (jfr 25 §
kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188)).
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Balanserad kapitalförändring
Posten Balanserad kapitalförändring ska specificeras i not. Om
föregående års, i resultaträkningen redovisade kapitalförändring, inte i
sin helhet förts till posten Balanserad kapitalförändring ska en
redogörelse lämnas för hur kapitalförändringen disponerats.
Avsättningar
Av myndigheten redovisad pensionsavsättning ska specificeras på
följande sätt i en not:
Ingående avsättning
+ Årets pensionskostnad
- Årets pensionsutbetalningar
= Utgående avsättning
Övriga avsättningar
Dessa avsättningar ska specificeras i not, varvid för varje enskild
avsättning uppgift lämnas om syftet med avsättningen, årets förändring
och utgående balans.
Lån i Riksgäldskontoret
I not ska anges beviljad låneram samt ingående balans, under året
nyupptagna lån och årets amorteringar.
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
I not ska anges beviljad kreditram.
Periodavgränsningsposter
Posten oförbrukade bidrag ska specificeras i not uppdelat på bidrag från
annan statlig myndighet och bidrag från icke statliga organisationer eller
privatpersoner. Om det i posten ingår oförbrukade donationer ska även
dessa anges. För övriga poster ska större belopp specificeras i not.
Redovisning inom linjen
Till varje sammanslagen post inom linjen ska det finnas en not som visar
vilka olika typer av ansvarsförbindelser som finns.
--YVONNE GUSTAFSSON
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