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Yttrande över En översyn av det
ekonomiadministrativa regelverket för
riksdagens myndigheter (2015/16:URF1)
Riksrevisionen ser positivt på de förslag som utredningen lämnat. De föreslagna nya
lagen innebär en ändamålsenlig och tydlig anpassning till genomförda förändringar på
det statliga ekonomiadministrativa området.
Riksrevisionen avgränsar sitt yttrande till en aspekt i fråga om redovisning av
chefspensioner.
Redovisning i resultat- och balansräkning, avsnitt 14.3.1
Förslaget till tillämpningsföreskrifter innebär att åtagande om chefspension ska
redovisas som en avsättning i balansräkningen när ett beslut har fattats om att
chefspension ska betalas ut. Avsättningen ska redovisas till det försäkringstekniska
värde som motsvarar utbetalningarna med anledning av åtagandet.
Det är positivt med ett tydliggörande att en avsättning ska göras först när ett beslut har
fattats om att chefspension ska betalas ut.
Riksrevisionens uppfattning är dock att formuleringen i förslaget till förskrifter avseende
redovisning i resultat- och balansräkning, ”… det försäkringstekniska värde som motsvarar
utbetalningarna…” inte helt överensstämmer med andemeningen i kommitténs bedömning.
Enligt kommittén bör myndigheten vid beräkning av avsättningens storlek göra en
bedömning av hur mycket den uppskattar att den kommer att betala ut som
chefspension under hela åtagandetiden. Riksrevisorernas chefspensioner är en
inkomstgaranti som ska minskas med inkomst av anställning eller något annat
förvärvsarbete. Avsättningen i balans- och resultaträkningen bör därmed göras utifrån
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kända framtida betalningar där hänsyn tas till eventuella övriga inkomster respektive f.d.
riksrevisor bedöms ha från anställning eller annat förvärvsarbete.
Att göra en avsättning i resultat- och balansräkning utifrån en försäkringsmatematisk
beräkning, där hänsyn inte tas till övriga inkomster av anställning eller annat
förvärvsarbete, riskerar att ge en avsättning med ett för högt belopp.
Samtidigt är det viktigt att hela det belopp som kan komma att betalas ut framgår av
årsredovisningen, inom linjen eller som not. Men bara det belopp som myndigheten
uppskattar sannolikt kommer att betalas ut ska redovisas som en avsättning i resultatoch balansräkning
Detta förfarande är i linje med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till FÅB 4 kap. 2 §
avseende antastbara pensionsförpliktelser:
”Så kallade antastbara pensionsförpliktelser ska tas upp som avsättning till den del det bedöms sannolikt
att myndigheten kommer att stå för förpliktelsen. Återstående del av förpliktelsen redovisas inom linjen.”

Stockholm 2016-01-20

Margareta Åberg
Dag Levin Sparr
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