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Riksgäldens uppdrag från regeringen  

är att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge 

statliga garantier och lån. Vi ansvarar också för statens 

bankkrishantering och insättningsgarantin.  

 

Riksgäldens vision är att medarbetarna  

tillsammans ska göra Riksgälden till en förebild, både i 

Sverige och internationellt.  

 

Riksgäldens strategiska mål är att 

 
 Nå lägsta möjliga kostnad för statens finansiella 

förvaltning med beaktande av risk 
 

 Aktivt bidra till en stabil och hållbar finansiell sektor 
 

 Leda utvecklingen inom sina uppdragsområden och 
därigenom proaktivt bidra till utvecklingen av 
samhällsekonomin 

 
 Präglas av öppenhet, hög intern effektivitet och kvalitet 

 
 Vara en hållbar och attraktiv arbetsplats med 

engagerade medarbetare och ledare 
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 Inom ramen för uppdraget som 
resolutionsmyndighet presenterade 
Riksgälden utformningen av minimikravet 
på nedskrivningsbara skulder (MREL) för 
banker och vissa andra finansiella företag. 
Kravet är utformat på ett sätt som både 
minskar sannolikheten för finansiella kriser 
och säkerställer en effektiv hantering om 
en kris ändå skulle uppstå.  

 Riksgälden tog in 6,5 miljarder kronor i 
resolutionsavgifter för 2017 från banker 
och vissa andra finansiella företag. 
Avgifterna förs till den så kallade 
resolutionsreserven. Pengar från reserven 
kan i vissa fall användas för en kris-
drabbad bank som försatts i resolution, 
exempelvis för att ge tillfällig finansiering.  

 Riksgälden och Finansinspektionen tog 
på uppdrag av regeringen fram en rapport 
om hur regelverken för kapitaltäckning 
och krishantering fungerar och samspelar. 
I rapporten konstaterar myndigheterna att 
de svenska regelverken är väl utformade 
för att minska risken för finansiella kriser 
och säkerställa en effektiv krishantering.  

 Statsskulden var 1 310 miljarder kronor i 
slutet av juni 2017, jämfört med 1 363 
miljarder kronor ett år tidigare. 
Minskningen är ett resultat av att 
statsbudgeten visade ett överskott för 
perioden däremellan. Överskottet 
förklaras bland annat av en fortsatt stark 
utveckling av den svenska ekonomin. 

 Svenska statsskuldväxlar såldes till 
negativ ränta i alla auktioner under 
halvåret, vilket innebär att staten fick 
betalt för att låna på kort sikt. Vid två 
auktionstillfällen var även räntan på 
femåriga statsobligationer negativ. På den 
internationella kapitalmarknaden tog 
Riksgälden upp ett treårigt dollarlån till en 
ränta på 1,74 procent åt Riksbanken.  

 Mot bakgrund av budgetöverskottet drog 
Riksgälden ner upplåningen i stats-
obligationer. Samtidigt som Riksgäldens 
utbud av obligationer minskade fortsatte 
Riksbanken att köpa obligationer på 
marknaden. Detta har tillsammans med 
ökad reglering bidragit till att likviditeten 
på marknaden gradvis har försämrats.  

 Riksgäldens nya ramavtal för betalnings-
tjänster började gälla i april. Genom 
avtalen avropar alla statliga myndigheter 
tjänster för att betala ut till exempel löner 
och hyror. Tjänsterna används också för 
samhällsbetalningar såsom pensioner, 
transfereringar och skatt. En nyhet är att 
betalningar i utländsk valuta centraliseras 
och görs via en valutabank. 

 Riksgälden tecknade ett nytt ramavtal för 
laddningsbara kort som används när 
statliga myndigheter ska betala ut pengar 
till personer som saknar svenskt person-
nummer eller bankkonto. Korten bidrar 
därmed till att minska användningen av 
kontanter och avier, vilket gör statens 
betalningar säkrare och mer effektiva. 

 Riksgälden beslutade att senarelägga 
driftstarten av det nya systemet för 
myndigheternas betalningar, SIBS, 
eftersom utvecklingen tog längre tid än 
beräknat. Systemet innehåller både 
information om betalningarna och 
funktioner för myndigheterna att hantera 
anslag, lån och placeringar. Planen är nu 
att driftsätta SIBS under hösten.  

 Som en uppföljning av rapporten ”Statens 
garantier och utlåning – en samlad 
riskanalys” anordnade Riksgälden ett 
seminarium om hur kreditrisker analyseras 
och värderas i staten. Syftet med 
seminariet var att utbyta erfarenheter och 
stärka samarbetet med de andra garanti- 
och utlåningsmyndigheterna i staten och 

Första halvåret 2017 i korthet 
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bidra till ökad kunskap hos ansvariga 
departement. 

 Riksgälden tecknade ett hyresavtal med 
Klara Norra fastigheter och lämnar mot 
slutet av året nuvarande lokaler på 
Jakobsbergsgatan 13 för att flytta till Olof 
Palmes gata 17 i Stockholm. De nya 
lokalerna innebär en modern, hållbar och 
kostnadseffektiv arbetsplats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riksgäldens personalansvarsnämnd 
beslutade i juni att åtalsanmäla elva 
medarbetare för skälig misstanke om 
tagande av muta eller förskingring 
alternativt annat förmögenhetsbrott på 
grund av att de mottagit bland annat 
surfplattor, spelkonsoler och presentkort 
av en utbildningsleverantör. Ärendena är 
överlämnade till åklagare. 

 
Läs mer om Riksgäldens verksamhet på 
www.riksgalden.se 
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Resultaträkningen redovisar i sammandrag kost-

nader och intäkter. Balansräkningen redovisar i 

sammandrag tillgångar, skulder och myndighets-

kapital. Anslagsredovisningen omfattar redovisning 

mot statsbudgetens utgiftsanslag och inkomsttitlar.  

Undantag från ekonomiadministrativa regler 

Riksgälden har inga undantag från ekonomi-

administrativa regler. 

Avrundning av sifferuppgifter 

I delårsredovisningen avrundas samtliga sifferupp-

gifter enligt gängse princip. Delsummor i tabeller 

och uppställningar har inte justerats för att få total-

summorna att stämma. Vid summering av avrundade 

delsummor i tabeller och uppställningar kan därför i 

vissa fall totalsumman avvika.  

Brytdag 

Brytdagen, det vill säga när den löpande bokför-

ingen för första halvåret avslutades, var  

2017-07-04. 

Prognos 

Vissa poster prognostiseras inte i den skärning som 

återfinns i resultaträkningen. Det gäller framför allt 
den andel av Finansiella intäkter och de Finansiella 

kostnader som avser statsskuldsförvaltningen.  

Dessa poster har prognostiserats netto och 

prognosen i resultaträkningen är fördelade enligt en  

schablon. Utsläppsrätter och inleverans av vissa 

avgifter prognostiseras inte alls och prognosen är 

satt till oförändrad utfallstakt. Värderingar avseende 

statsskuld (valutavärdering och inflation), garanti-

åtagande och krediter prognostiseras inte heller. 

Valutakurser 

Belopp i utländsk valuta är värderade till de valuta-

kurser som gällde vid sista bokslutsdagen  

2017-06-30. 

Affärsdagsredovisning 

Affärsdagsredovisning innebär att transaktioner 

påverkar bokföringen på affärsdagen, det vill säga 

när avtal ingås och inte när betalning sker. Det 

innebär att transaktioner som är genomförda men 

ännu inte nått likviddag bokas upp på 

affärsdagskonton. Beroende på hur stora volymer 

det rör sig om vid förfall och upplåning samt när 

transaktionerna genomförs, kan därför saldona på 

affärdagskontona variera kraftigt vid jämförelser 

mellan perioder. 

Derivat utanför statsskuldsförvaltningen 

Derivat utanför statsskuldsförvaltningen redovisas 

uppdelat i lång- och kortfristiga skulder och 

fordringar baserat på kvarvarande löptid. Valuta-

värderingen avgör om kontraktet blir en skuld eller 

fordran. 

Ändrade redovisningsprinciper 

Nettoredovisning av repor med återköpsavtal 

Från och med 2017-01-01 ska marknadsvärdet av 

repor med återköpsavtal som ingår i 

Insättningsgarantifondens verksamhet 

nettoredovisas i balansräkningen. Det innebär att 

marknadsvärdet av dessa repor redovisas netto 

som en fordran eller en skuld. Fram till 2016-12-31 

har bruttoredovisning tillämpats. Jämförelsetalen har 

justerats i enlighet med den nya redovisnings-

principen. Repor i statsskuldsförvaltningen är 

undantagna både från kravet på marknadsvärdering 

och nettoredovisning. 

  

Finansiell redovisning 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (SFS 

2000:605). Räkenskapshandlingarna omfattar resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning för 
perioden 2017-01-01 till 2017-06-30 samt en helårsprognos över verksamhetens kostnader och intäkter. 
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Tusen kronor 2017-06-30 2016-06-30 Prognos 2017 

                    

 

 

 VERKSAMHETENS INTÄKTER       

Intäkter av anslag 8 305 192 3 088 793 12 874 908 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 34 680 26 640 65 379 

Finansiella intäkter 23 151 334 21 028 117 46 302 667 

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 31 491 206 24 143 550 59 242 954 

                     

VERKSAMHETENS KOSTNADER    

Övriga verksamhetskostnader    

Kostnader för personal -96 789 -92 038 -193 006 

Kostnader för lokaler -11 982 -11 906 -25 267 

Övriga driftskostnader -35 526 -45 511 -105 280 

Finansiella kostnader -28 851 785 -33 449 323 -58 757 387 

Avskrivningar och nedskrivningar -6 331 -6 480 -14 137 

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -29 002 414 -33 605 257 -59 095 076 

    

VERKSAMHETSUTFALL 2 488 792 -9 461 707 147 878 

         

Uppbördsverksamhet      

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av myndigheten 230 081 215 548 445 952 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamheten -230 081 -215 698 -445 952 

Summa uppbördsverksamhet 0 -150 0 

        

Transfereringar    

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 14 852 14 852 14 852 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 6 696 858 3 393 515 8 196 976 

Finansiella intäkter -157 607 1 884 208 365 696 

Finansiella kostnader -213 647 -126 850 -318 000 

Avsättning till fonder m.m. för transfereringsändamål -6 323 996 -5 149 618 - 8 244 672 

Lämnade bidrag -14 852 -14 928 -14 852 

Saldo transfereringar 1 608  1 180 0 

         

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 2 490 400 -9 460 676 147 878 

Resultaträkning 
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Tusen kronor 2017-06-30 2016-06-30 

   

TILLGÅNGAR 

 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 11 896 10 767 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 8 211 13 773 

Immateriella anläggningstillgångar 20 107 24 539 

      

Förbättringsutgifter på annans fastighet 651 2 027 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 390 12 806 

Materiella anläggningstillgångar 11 040 14 833 

      

Andra långfristiga värdepappersinnehav 39 764 770 38 956 081 

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter 679 000 530 000 

Finansiella anläggningstillgångar 40 443 770 39 486 081 

      

Utlåning inomstatligt 324 305 117 318 244 300 

Utlåning övrigt 254 494 405 254 676 868 

Utlåning 578 799 521 572 921 169 

      

Kundfordringar 437 245 

Fordringar hos andra myndigheter 259 232 450 490 

Övriga kortfristiga fordringar 110 433 789 60 618 286 

Kortfristiga fordringar 110 693 458 61 069 020 

      

Förutbetalda kostnader 999 854 1 415 406 

Övriga upplupna intäkter 5 583 230 6 485 380 

Periodavgränsningsposter 6 583 084 7 900 787 

      

Avräkning med statsverket 836 570 913 891 122 153 

Avräkning med statsverket 836 570 913 891 122 153 

      

Värdepapper och andelar 63 374 866 44 306 973 

Kortfristiga placeringar 63 374 866 44 306 973 

      

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 53 847 77 929 

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 70 927 909 61 051 299 

Kassa och bank 22 184 23 971 

Kassa och bank 71 003 940 61 153 199 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 1 707 500 700 1 677 998 752 

 
  

Balansräkning 
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Balansräkning forts. 

 
Tusen kronor 2017-06-30 2016-06-30 

     

KAPITAL OCH SKULDER 

 

 

Statskapital 291 291 

Balanserad kapitalförändring -71 358 913 -53 883 782 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2 490 400 -9 460 676 

Myndighetskapital -68 868 221 -63 344 167 

     

Fonder 107 350 687 95 964 426 

Fonder 107 350 687 95 964 426 

     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3 438 3 479 

Övriga avsättningar 542 120 754 822 

Avsättningar 545 558 758 301 

     

Lån i Riksgäldskontoret 31 526 40 096 

Övriga lån 193 908 886 176 004 583 

Övriga långfristiga skulder 227 019 257 801 

Övriga krediter i Riksgäldskontoret 1 040 255 1 229 212 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 6 495 6 919 

Leverantörsskulder 6 163 9 829 

Övriga kortfristiga skulder 107 592 007 46 320 715 

Skulder m.m. 302 812 351 223 869 155 

     

Lån i svenska kronor 923 996 789 961 137 996 

Lån i utländsk valuta 386 265 810 401 649 063 

Statsskulden 1 310 262 599 1 362 787 060 

     

Upplupna kostnader 12 436 520 14 713 235 

Övriga förutbetalda intäkter 42 961 207 43 250 742 

Periodavgränsningsposter 55 397 727 57 963 977 

       

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 1 707 500 700 1 677 998 752 

      

Insättningsgarantin 2 260 410 000 1 500 735 885 

Övriga garantiåtaganden 132 243 020 130 520 427 

Garantier för vilka avsättning ej görs 2 392 653 020 1 631 256 312 

      

Skuldbevis 14 038 721 16 326 512 

Ansvarsförbindelser 14 038 721 16 326 512 
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Redovisning mot statsbudgetens inkomsttitlar (tusen kronor) 

Inkomsttitel Benämning Beräknat belopp 20171 Utfall per 30 juni 2017  

2557 Avgifter vid Statens internbank i Riksgäldskontoret 0 54 

2552 Insättningsgaranti och investerarskydd 16 827 0 

2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 23 550 14 155 

9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 431 7422 215 871 

Summa 472 119 230 081 

1
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2017. 

2
Ingår ej i regleringsbrev och prognostiseras ej. Beräknat belopp motsvarar aktuell utfallstakt. 

1Riksgälden har rätt att överskrida anslaget. Anslaget omfattas inte av utgiftstaket. Eventuellt outnyttjade medel får inte föras över till nästa år. 

 

Avslutade 
anslag   

Ingående 
överförings-

belopp 

Årets till-
delning enl. 

regleringsbrev 
Omdisponerat 
anslagsbelopp 

Utnyttjad del 
av medgivet 

överskridande Indragning 
Totalt disponi-

belt belopp Utgifter 

Utgående 
överförings-

belopp  
30 juni 2017 

2 01:12 Riksgäldskontoret 
– del till RGK-
administration 
anslagspost 4 (a) 8 909  -8 909    0 0 0 

2 01:14 Avsättning för 
garantier till A/O 
Dom Shvetsii 
anslagspost 2 (a) 270    -270 0 0 0 

Summa    9 179 0 -8 909 0 -270 0 0 0 

Summa totalt 9 106 036 16 805 858 0 0 -9 096 937 16 814 958 -8 321 889 8 493 069 

Anslagsredovisning 

Anslagsredovisningen omfattar en redovisning och specifikation av utfallet på de inkomsttitlar och anslag på 

statsbudgeten som Riksgälden har disponerat under budgetåret. 

 

Redovisning mot statsbudgetens anslag (tusen kronor) 

      

Anslag   

Ingående 
överförings-

belopp 

Årets till-
delning enl. 

regleringsbrev 
Omdisponerat 
anslagsbelopp 

Utnyttjad del 
av medgivet 

överskridand
e Indragning 

Totalt 
disponibelt 

belopp Utgifter 

Utgående 
överförings-

belopp  
30 juni 2016 

2 01:12 Riksgäldskontoret: 
Förvaltningskostnader, 
anslagspost 1 
(ramanslag) 64 491 315 402 8 909  -64 449 324 353 -136 432 187 921 

          
          
7 01:1 Biståndsverksamhet: 

Garantiavgifter ODA-
länder, anslagspost 3:1 
(ramanslag) 97 764   -6 855 -764 92 

7 01:1 Biståndsverksamhet: 
Garantiavgifter icke 
ODA-länder, anslagspost 
3:2 (ramanslag) 736 1 902   -679 1 959 -960 999 

24 01:5 Näringslivsutveckling 
m.m.: Lån/garantier till 
svensk industri, anslags-
post 11 (ramanslag) 15 148 30 000   -15 148 30 000 -14 852 15 148 

26 01:1 Räntor på statsskulden, 
anslagspost 1¹ (ram-
anslag) 8 946 028 16 312 590   -8 946 028 16 312 590 -8 116 261 8 196 329 

26 01:3 Provisionskostnader i 
samband med upplåning 
och skuldförvaltning, an-
slagspost 1¹ (ramanslag) 70 357 145 200   -70 357 145 200 -52 621 92 579 

Summa   9 096 857 16 805 858 8 909 0 -9 096 667 16 814 958 -8 321 889 8 493 069 
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Kommentarer till resultaträkningen 

Intäkter av anslag 

Intäkter av anslag består av anslagen räntor på 

statsskulden, provisionskostnader och förvalt-

ningskostnader.  Anslagen för garanti- och med-

lemsavgifter, biståndsverksamhet samt näringslivs-

utveckling ingår inte i posten. 

Intäkter av anslag uppgick till 8,3 miljarder kronor, 

jämfört med 3,1 miljarder kronor samma period 

föregående år. Förändringen beror främst på 

anslaget räntor på statsskulden.  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

Intäkter av avgifter ökade till 34,7 miljoner kronor 

från 26,6 miljoner kronor. Ökningen förklaras av att 

endast en kvartalsavgift för lån med kreditrisk togs 

ut under första halvåret 2016 jämfört med två 

kvartalsavgifter för samma period 2017.  

Under 2017 har inga avgifter enligt 4 § 

avgiftsförordningen tagits ut. 

Finansiella intäkter och Finansiella kostnader i 

verksamhetsavsnittet 

Skillnaden i nettot av de finansiella intäkterna och 

de finansiella kostnaderna var 6,7 miljarder kronor. 

Den lägre nettokostnaden jämfört med samma 

period föregående år förklaras främst av 

orealiserade valutakursförändringar. Även 

prognosen för posterna ska avläsas netto då den 

största delen baseras på den anslagsprognos som 

görs för kostnader och intäkter i statsskulds-

förvaltningen. Valutavärderingar prognostiseras inte. 

 

Kostnader för personal 

Kostnaderna för personal ökade från 92,0 till 96,8 

miljoner kronor jämfört med samma period 2016. 

Det beror bland annat på kostnader för 

avgångsvederlag under perioden samt utökad 

organisation avseende uppdraget som 

resolutionsmyndighet.  

Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, 

pensionspremier och andra avgifter enligt lag och 

avtal uppgick till 59,8 miljoner kronor. 281 002 

kronor motsvarande 0,47 procent av lönesumman 

avser arvoden till Riksgäldens styrelse, 

resolutionsdelegation och vetenskapliga råd. 

 

Övriga driftskostnader 

Övriga driftskostnader minskade till 35,5 miljoner 

kronor från 45,5 miljoner kronor. Minskningen 

förklaras främst av IT-projekt Quickpay 5.0 (för 

snabbare utbetalning enligt insättningsgarantin vid 

ersättningsfall) som genomfördes under samma 

period 2016 samt minskade försäljningskostnader i 

privatmarknadsupplåningen då ingen utgivning av 

premieobligationer har gjorts 2017. Dessutom är 

kostnaderna för telefoni lägre med anledning av att 

ett nytt mer förmånligt avtal för telefoni har tecknats. 

 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 

samt Avsättning för fonder m.m. för transfererings-

ändamål 

Ökningen jämfört med samma period 2016 beror 

på att endast halv resolutionsavgift togs ut under 

2016 jämfört med 2017 då full avgift har tagits ut. 

Avgifterna förs till Resolutionsreserven. 

Insättningsgarantifonden redovisas till 

marknadsvärde vilket medför att det kan uppstå 

stora förändringar mellan åren då marknadsvärdet 

förändras. Avsättningar till och från 

insättningsgarantifonden görs för orealiserade 

räntor- och kursvinster/förluster. Under första 

halvåret 2016 var de orealiserade kursvinsterna 1,4 

miljarder kronor vilket är den främsta förklaringen till 

skillnaden mellan åren. Övriga fonder har inga 

placeringar som marknadsvärderas. 

 

Årets kapitalförändring 

Årets kapitalförändring består av periodiseringar i 

den anslagsfinansierade verksamheten samt över- 

och underskott i garanti- och utlåningsverksam-

heten. Omföring görs endast vid årsbokslut. 

Kommentarer till balansräkningen 

Övriga kortfristiga fordringar 

Skillnaden mellan åren består framförallt av affärs-

dagsredovisning i statsskuldsförvaltningen, se 

avsnitt Finansiell redovisning på sidan 3. 

Förutbetalda kostnader 

Skillnaden mellan första halvåret 2017 och samma 

period 2016 beror främst på lägre underkurser  

som uppstår vid emissioner av obligationer när 

marknadsvärdet är lägre än det nominella värdet. 

Kommentarer till finansiell redovisning 
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Mellanskillnaden bokförs som en underkurs och 

periodiseras över lånets löptid. Stora variationer 

förekommer över tid. Förändrat ränteläge har 

medfört att stocken till högre ränta löpande förfaller 

samtidigt som nya lån tas upp till lägre ränta vilket 

har bidragit till att underkurserna minskar. Även 

återköp i lån påverkar posten.  

Förutbetalda hyror för lokaler ingår i posten med 

5,6 miljoner kronor. 

Värdepapper och andelar 

Eget innehav i värdepapper rörande statsskulds-

förvaltningen (kortfristiga placeringar) kan variera 

mycket beroende på skillnad mellan upplånings-

tidpunkt och lånebehovstidpunkt. Större överskott i 

statsskuldsförvaltningen jämfört med föregående år 

medför ökade kortfristiga placeringar. 

Jämförelsetalen avseende repor i 

insättningsgarantin har justerats i enlighet med 

förändrad redovisningsprincip, se avsnitt Finansiell 

redovisning på sidan 3.   

Fonder 

Riksgälden utsågs under 2016 till 

resolutionsmyndighet och resolutionsreserven 

skapades. Avgifter togs därmed ut för första 

gången 2016. Under 2016 fördes cirka 19 

miljarder kronor från stabilitetsfonden till 

resolutionsfonden. 

Utlåning övrigt 

Förändringen beror bland annat på att Riksgälden 

inte längre redovisar något nedskrivningsbehov 

avseende utlåningen till Svedab varför 

avsättningarna minskar. Beslutet baseras på att 

Trafikverket från och med 2016-12-31 i sin 

redovisning inkluderar kapitaltäckningsgarantin som 

inkluderar Svedabs lån hos Riksgälden. 

Lån i Riksgäldskontoret 

Riksgäldens egna lån i Riksgäldskontoret till 

investeringar i anläggningstillgångar var 31,5 

miljoner kronor det första halvåret jämfört med 40,1 

miljoner kronor ett år tidigare. Nyupplåningen var 

2,5 miljoner kronor under perioden och 6,3 miljoner 

kronor amorterades.  Beviljad låneram var 65 

miljoner kronor.  

Övriga kortfristiga skulder 

Skillnaden mellan åren består framförallt av affärs-

dagsredovisning i statsskuldsförvaltningen, se 

avsnitt Finansiell redovisning på sidan 3. 

Jämförelsetalen avseende repor i 

insättningsgarantin har justerats i enlighet med 

förändrad redovisningsprincip, se avsnitt Finansiell 

redovisning på sidan 3.   

Insättningsgarantin 

Den stora ökningen av värderingen av de 

garanterade insättningarna inom insättningsgarantin 

beror främst på förändringar i den svenska 

bankstrukturen. Värderingen av de garanterade 

insättningarna per 2017-06-30 har gjorts baserat 

på oreviderade inrapporterade uppgifter per 2016-

12-31 samt för vissa institut per 2017-03-31. Vid 

samma period föregående år sattes de garanterade 

insättningarna till reviderade inrapporterade 

uppgifter per 2014-12-31. Den förändrade 

värderingsmetoden bidrar också till skillnaden 

mellan åren. 

Kommentarer till anslagsredovisningen 

Riksgälden har beslutat att ta bort avgifterna på lån 

och placeringar i Statens internbank från och med 

1 januari 2017. Riksgälden redovisar intäkterna mot 

inkomsttitel 2557.  

Enligt anslagsredovisningen var den totala 

anslagsbelastningen 8 321,9 miljoner kronor. Enligt 

resultaträkningen är intäkter av anslag netto 

8 305,2  miljoner kronor. Skillnaden på 16,7 

miljoner kronor förklaras av att anslag 7 01:1 är 

anslag som endast disponeras av Riksgälden och 

bokas direkt mot balanskonto avseende avräkning 

med statsverket. Dessutom beror skillnaden på en 

övergångseffekt avseende kostnadsmässig 

anslagsavräkning för anslag 2 01:12 där 

semesterlöneskuld från 2008 och tidigare har 

avräknats utgiftsmässigt. Medel som erhållits från 

statens budget för anslag 24 01:5 redovisas under 

transfereringsavsnittet. 

Anslag 7 01:1 anslagspost 3:1 får utbetalas för 

garantiavgifter avseende Nordiska investerings-

bankens miljöinvesteringslån i ODA-länder. Anslag 

7 01:1 anslagspost 3:2 får utbetalas för garanti-

avgifter avseende Nordiska investeringsbankens 

miljöinvesteringslån i icke ODA-länder.   

Anslag 2 01:12 anslagspost 4 avslutades 2016-

12-31 och flyttades till 2 01:12 anslagspost 1. 

Anslag 2 01:14 anslagspost 2 Avsättning för 

garantier till A/O Dom Shvetsii avslutades 2016-

12-31. 
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Riksgäldskontorets styrelse har vid sammanträde den 9 augusti 2017  
beslutat avge denna delårsrapport. 

Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens 

ekonomiska ställning.  

 

 

 

YVONNE GUSTAFSSON 

Ordförande 

RIKARD FORSLID LARS O GRÖNSTEDT 

YLVA HEDÉN WESTERDAHL HANS LINDBLAD 

ANN-CHRISTINE LINDEBLAD MARIKA RINDBORG HOLMGREN 

HELENA THUNANDER HOLMSTEDT                       NILS ÖBERG 
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