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Finansdepartementet 
 
 

Ekonomistyrningsverkets förslag rörande 
förordningsförändringar inom området finansiell 
redovisning (ESV 2014:30, Fi2014/1493) 

Riksgäldskontoret, fortsättningsvis Riksgälden, fokuserar i svaret på bilaga 1 på de områden 
som påverkar redovisningen av statsskuldsförvaltningen och verksamheten inom statens 
internbank.  

Bilaga 1 

12 § 

Riksgälden rekommenderar att valutakurs på sista bankdag används för redovisningen av 
statsskulden. Konsekvensen blir annars att statsskulden i årsredovisingen och i vissa fall vid 
delårsrapporten inte kommer att överensstämma med den publicerade statsskuldsrapporten 
där valutakurs för sista bankdag används.  

13 § och 14 § 

Riksgälden avstyrker förslaget att löpande värdera finansiella tillgångar till verkligt värde. De 
delar av Riksgäldens verksamhet som avser statsskuldsförvaltningen och statens internbank 
är av sådan karaktär att det är olämpligt att marknadsvärdera de finansiella tillgångarna. En 
sådan värdering skulle medföra stora svängningar mellan åren, innebära en mer komplicerad 
och svårtolkad redovisning och ge en icke rättvisande bild av den svenska statsskulden. 

Statsskulden ska redovisas som statens andel av den offentliga sektorns bruttoskuld 
(Maastrichtskulden enligt EUs förordning nr 479/2009 inklusive beslutade 
uppdateringar/förändringar av denna förordning) till den del som redovisas av Riksgälden. I 
enlighet med denna förordning redovisas statsskulden till nominellt belopp. Om de 
finansiella tillgångarna ska marknadsvärderas skulle det medföra att två olika principer 
tillämpas inom statsskuldsförvaltningen.  

Övrigt 

I övrigt har Riksgälden inga avvikande synpunkter. 
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Bilaga 2 

I uppställningsformen för balansräkning i 14 § förordningen om underlag för 
årsredovisning för staten anges att posterna Lån i Sverige och Lån utomlands redovisas 
under rubriken Statsskulden. Dessa poster stämmer inte med benämningarna enligt 
Riksgäldens uppställningsform, eftersom det bl.a. kan förekomma lån i Sverige i utländsk 
valuta. Riksgälden anser i stället att posterna bör benämnas Lån i svenska kronor och Lån i 
utländsk valuta, vilket stämmer med hur indelningen faktiskt görs i statsskuldförvaltningen. 

I övrigt har Riksgälden inga avvikande synpunkter. 

Bilaga 3 

Riksgälden har inga avvikande synpunkter. 

I detta ärende har riksgäldsdirektör Hans Lindblad beslutat efter föredragning av 
ekonomichef Annela Yderberg. I den slutliga beredningen har Erik Andersson och Jenny 
Vilhelmsson deltagit. 

 

   

Hans Lindblad, beslutande   

   

  Annela Yderberg, föredragande 

   

 


