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Beslutade den 26 oktober 2018.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2019 och ska
tillämpas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.
Föreskrifterna till 10 kap. 1 § Avsättningar för pensioner, sista
stycket, ska dock tillämpas första gången i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2020.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 §
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
följande ändringar i föreskrifterna till 10 kap. 1 § och 3 § och
beslutar följande ändringar i allmänna råd till 10 kap 1 §.

10 kap. 1 § Föreskrifter1

Balansräkning

Kassa och bank
Som alternativ rubrik kan användas likvida medel. I detta fall ska, i
en not, redogörelse lämnas över sammansättningen.
Finansiell leasing
För finansiell leasing gäller föreskrifterna till 4 kap. 2 §.
Avsättningar för pensioner
Pensionsförpliktelser redovisas som en avsättning i affärsverkets
balansräkning om verket ska svara för den aktuella pensionen.
Avsättningen ska, förutom när det gäller avsättning för

1

Ändringen innebär att avsnitten Kvittning, Långtidsförhyrda (leasade)
anläggningstillgångar, Extraordinär intäkter och kostnader, Forskning och utveckling
(FoU), Finansiella intäkter och kostnader samt andra stycket i avsnittet Avsättningar för
pensioner och andra stycket i avsnittet Statliga stöd upphävs.
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kompletterande ålderspension (KÅPAN), redovisas till det
försäkringstekniska värdet av alla avtalsenliga och frivilliga
pensionsåtaganden beräknade med ledning av de
försäkringstekniska grunder som Statens tjänstepensionsverk
använder.
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Så kallade antastbara pensionsförpliktelser tas upp som avsättning
till den del det bedöms sannolikt att affärsverket kommer att stå för
förpliktelsen.
I de fall ett affärsverk gör avsättning för pensionsförpliktelser ska
affärsverket även göra avsättning för särskild löneskatt baserat på
pensionsförpliktelsens storlek. Avsättning för särskild löneskatt på
pensionsförpliktelser ska redovisas under posten Avsättningar för
pensioner och liknande förpliktelser och särredovisas i
bokföringen.
Ett affärsverk som redovisar avsättningar för pensionsförpliktelser
som avser förmåner efter avslutad anställning för egna anställda,
ska redovisa effekten av försäkringstekniska omvärderingar för
denna avsättning, inklusive särskild löneskatt som beräknas på
omvärderingen, direkt mot Fritt eget kapital.
Eget kapital
För affärsverken används benämningen Eget kapital istället för
Myndighetskapital.


10 kap. 1 § Allmänna råd2

10 kap. 3 § Föreskrifter
Förslag till investeringsplan
Information om investeringar ska anges i tusentals kronor
(exklusive moms).
En kort redogörelse ska lämnas i anslutning till respektive tabell
över vilken verksamhet som ska tillgodoses genom
investeringarna. Om väsentliga ändringar har gjorts från tidigare
års beräkningar ska detta kommenteras.
Redogörelsen ska lämnas i en tabell med följande struktur.

2

Ändringen innebär att rubriken Balansräkningen och avsnitten Finansiell leasing, Saleleaseback, Forskning och utveckling, Kapitalisering av ränteutgifter och Emissionskostnader
upphävs.
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Förslag till investeringsplan
(tkr)
Anskaffning och utveckling av nya investeringar
Objekt/objektgrupp A
Objekt/objektgrupp B
Summa utgifter för anskaffning och utveckling
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År -1
Utfall

År 0
År 1
År 2
År 3
Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.

Varav investeringar i anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Fastigheter och markanläggningar
Beredskapstillgångar
Övriga investeringar
Summa varav investeringar i anläggningstillgångar
Finansiering
Övrig kreditram (lån i Riksgäldskontoret)
Egna medel
Bidrag/medfinansiering
Anslag (indelat per post)
Övrig finansiering
Summa finansiering av anskaffning och utveckling
Vidmakthållande av befintliga investeringar
Objekt/objektgrupp A
Objekt/objektgrupp B
Summa utgifter för vidmakthållande
Varav investeringar i anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Fastigheter och markanläggningar
Beredskapstillgångar
Övriga investeringar
Summa varav investeringar i anläggningstillgångar
Finansiering
Övrig kreditram (lån i Riksgäldskontoret)
Egna medel
Bidrag/medfinansiering
Anslag (indelat per post)
Övrig finansiering
Summa finansiering av vidmakthållande
Totala utgifter för nyanskaffning, utveckling och
vidmakthållande av investeringar
Totalt varav investeringar i anläggningstillgångar


Övrig kreditram för investeringar
Om investeringar finansieras med en särskild kredit i
Riksgäldskontoret (övrig kreditram) ska information lämnas om
denna kredit, räntor och kreditram i en tabell enligt den struktur
som framgår nedan.
Övrig kreditram och räntor för investeringar
(tkr)
IB lån i Riksgäldskontoret
Nyupplåning
Amorteringar
UB lån i Riksgäldskontoret

År -1
Utfall

År 0
År 1
År 2
År 3
Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.

Beslutad/föreslagen låneram
Ränteutgifter
Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde xx anslag xx
Övrig finansiering
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Om det finns flera kreditramar för samhällsinvesteringar ska
affärsverket lämna informationen för respektive kredit.

CLAS OLSSON

Anna Kindberg
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