Transportstyrelsens föreskrifter
om redovisning av järnvägsverksamhet;

TSFS 2016:97
Utkom från trycket
den 16 september 2016

beslutade den 8 september 2016.
Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 1 kap. 2 § och
6 kap. 1 § järnvägsförordningen (2004:526).

JÄRNVÄG

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om särredovisning av
verksamheter enligt 4 kap. 1 och 1 a §§ järnvägslagen (2004:519), om
offentliggörande av redovisning enligt 4 kap. 1 b § samma lag samt om
separata räkenskaper och oberoende beslutsfattande enligt 4 kap. 2 a §
samma lag.

Principer för redovisningen
2 § Balans- och resultaträkningarna enligt dessa föreskrifter ska upprättas i
enlighet med principerna i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt enligt Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2008:1) om årsredovisning i mindre aktiebolag eller Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning. Rapporten ska även i övrigt upprättas i enlighet med god
redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag.

Särredovisningsrapport
3 § Den som omfattas av 4 kap. 1 och 1a §§ järnvägslagen (2004:519) ska
upprätta en särredovisningsrapport över verksamheterna. Särredovisningsrapporten ska bestå av
1. resultaträkning och balansräkning för respektive särredovisad
verksamhet,
2. ett särskilt redovisningsunderlag, och
3. särredovisningen för offentliggörande.
1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012
om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, i den ursprungliga
lydelsen.
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Resultaträkningen
4 § Särredovisningens resultaträkning ska innehålla direkt hänförliga
intäkter och kostnader för den eller de särredovisade verksamheterna.
Intäkter och kostnader som är gemensamma för särredovisad verksamhet
och annan verksamhet redovisas efter fördelning enligt adekvata
fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av den
särredovisade verksamhetens resultat. Uppgift om hur fördelningen har
gjorts ska anges.
5 § För de verksamhetsutövare som omfattas av 4 kap. 1 § järnvägslagen
(2004:519) ska dessutom mottagna allmänna medel framgå i särredovisningens resultaträkning.
Balansräkningen
6 § Särredovisningens balansräkning ska innehålla direkt hänförliga
tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital för den eller de
särredovisade verksamheterna. Tillgångar, avsättningar, skulder och eget
kapital som är gemensamma för särredovisad verksamhet och annan verksamhet ska redovisas efter fördelning enligt adekvata fördelningsgrunder på
ett sätt som ger en rättvisande bild av den särredovisade verksamhetens
ställning.
Det särskilda redovisningsunderlaget
7 § Det särskilda redovisningsunderlaget ska bestå av en dokumenterad
fördelning av intäkter, kostnader, tillgångar, avsättningar, skulder och eget
kapital som är gemensamma för olika verksamheter. Använda fördelningsgrunder ska vara definierade och motiverade.
8 § Det särskilda redovisningsunderlaget för de verksamhetsutövare som
omfattas av 4 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519) ska innehålla uppgifter om
1. vilken typ av allmänna medel som de har mottagit,
2. vem som har betalat ut dessa,
3. vad de utbetalade allmänna medlen är avsedda för,
4. respektive belopp, samt
5. en beskrivning av hur de allmänna medlen har använts.
9 § Det särskilda redovisningsunderlaget ska innehålla en beskrivning, i
not, om hur inkomster från infrastrukturavgifter och hur överskott från
annan affärsverksamhet har använts.
Särredovisning för offentliggörande
10 § Särredovisningen för offentliggörande ska bestå av resultaträkning
och balansräkning för respektive särredovisad verksamhet.
Resultaträkningen ska innehålla följande poster:
1. Nettoomsättning.
2. I förekommande fall allmänna medel.

2

TSFS 2016:97
3. Rörelsens kostnader.
4. Rörelseresultat.
5. Finansiella intäkter och kostnader.
6. Resultat efter finansiella poster.
7. Bokslutsdispositioner.
8. Årets resultat
Balansräkningen ska innehålla följande poster:
1. Immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar.
2. Varulager.
3. Fordringar.
4. Kortfristiga placeringar.
5. Kassa och bank.
6. Summa eget kapital.
7. Summa obeskattade reserver.
8. Avsättningar.
9. Summa skulder.
10. Ställda panter.
11. Ansvarsförbindelser.
11 § Den som är skyldig att särredovisa verksamhet fullgör sin skyldighet
att offentliggöra sin särredovisning enligt 4 kap. 1 b § järnvägslagen
(2004:519) genom att skicka särredovisningsrapporten till Transportstyrelsen enligt 15 §.
Transportstyrelsen publicerar särredovisningen för offentliggörande på
sin hemsida.

Separat rapport
12 § Den som omfattas av 4 kap. 2 a § järnvägslagen (2004:519) ska
upprätta en separat rapport för sina verksamheter som ska bestå av
1. en separat resultaträkning och en separat balansräkning för
tjänstetillhandahållandet respektive transporttjänsterna, och
2. ett skriftligt underlag som visar hur verksamheten har organiserats
avseende beslutsfattandet för tillträde till grundläggande tjänster.
Resultaträkningen
13 § Den separata rapportens resultaträkning ska innehålla direkt
hänförliga intäkter och kostnader för tjänstetillhandahållandet respektive
transporttjänsterna på ett sätt som ger en rättvisande bild av den
rapporterade verksamhetens resultat.
Balansräkningen
14 § Den separata rapportens balansräkning ska innehålla direkt hänförliga
tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital för den rapporterade verksamheten på ett sätt som ger en rättvisande bild av den rapporterade
verksamhetens ställning.
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Rapportering till Transportstyrelsen
15 § Särredovisningsrapport och separat rapport ska göras i
Transportstyrelsens e-tjänst som finns tillgänglig på myndighetens
webbplats. Rapporterna ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast sju
månader efter räkenskapsårets utgång.

Övrigt
16 § Den som omfattas av 4 kap. 1 § eller 2 a § järnvägslagen (2004:519)
ska på Transportstyrelsens begäran och på anvisat sätt komma in med
följande uppgifter.
1. Kostnadskategorier med information om marginalkostnader och
direkta kostnader för de olika tjänsterna eller grupperna av tjänster.
2. Information om enskilda avgifter som betalats för tjänster eller grupper
av tjänster.
3. Information om kostnader och intäkter för enskilda tjänster eller
grupper av tjänster.
4. En redogörelse för finansiellt resultat, en sammanfattning av underhållskostnader och driftskostnader samt en kostnadssammanfattning, en
resultaträkning samt noter som ger relevant information om och förklarar
redovisningen.
Med tjänster ovan avses grundläggande tjänster enligt 6 kap. 23 § andra
stycket järnvägslagen (2004:519).
17 § Den som omfattas av 4 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519) ska på
Transportstyrelsens begäran och på anvisat sätt dessutom komma in med
följande uppgifter.
1. En kassaflödesanalys för de olika verksamheterna.
2. Kostnads- och vinstkategorier för respektive verksamhet.
3. Uppgift om betalningar till och från det särredovisningsskyldiga
företaget i en gruppstruktur.

Undantag
18 § Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Transportstyrelsen.
___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2016.
2. Genom författningen upphävs Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2012:36) om redovisning av järnvägsverksamhet.
På Transportstyrelsens vägnar
MARIA ÅGREN
Marie Viberg Sjödén
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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