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Järnvägsstyrelsens föreskrifter 

om redovisning av järnvägsverksamhet; 

beslutade den 9 december 2005. 

  Järnvägsstyrelsen föreskriver
1
 med stöd av 6 kap. 1 § järnvägs-

förordningen (2004:526) följande. 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om särredovisning av 

olika järnvägsverksamheter enligt 4 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519). 

    Särredovisning skall möjliggöra en analys av information som hämtas 

från redovisningen i företaget. Den skall så nära som möjligt spegla 

olika verksamheter som om de varit skilda från varandra och ge 

möjlighet att synliggöra företagsinterna överföringar. 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter förstås med 

   särredovisningsrapport: räkenskapsårets redovisningsdokument över 

verksamhet som skall särredovisas enligt 4 kap. 1 § järnvägslagen, 

   särskilt redovisningsunderlag: dokumenterad fördelning av intäkter, 

kostnader, tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital som är 

gemensamma för olika verksamhetsgrenar. Använda fördelningsgrunder 

definieras och motiveras. 

Separat redovisning av järnvägsverksamhet 

3 §  Särredovisning enligt 4 kap 1 § järnvägslagen (2004:519) sker 

genom upprättande av en särredovisningsrapport bestående av 

balansräkning och resultaträkning för särredovisad verksamhet. 

Särredovisningsrapportens balansräkning och resultaträkning skall 

upprättas i enlighet med principerna i bokföringslagen (1999:1078) och 

årsredovisningslagen (1995:1554). Särredovisningsrapporten skall även 

1
 Jfr rådets direktiv 91/440 EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av 

gemenskapens järnvägar (EGT L 237 , 24.08.1991,  s. 25) och rådets direktiv 

2001/12/EG av den 26 februari 2001 om ändring av rådets direktiv 91/440 EEG om 

utvecklingen av gemenskapen järnvägar (EGT L 075, 15.03.2001, s 34) 
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i övrigt upprättas i enlighet med god redovisningssed som den tillämpas 

av aktiebolag.   

4 §  Samtliga till särredovisad verksamhet direkt hänförliga intäkter och 

kostnader skall redovisas i särredovisningsrapportens resultaträkning. 

Intäkter och kostnader som är gemensamma för särredovisad 

verksamhet och annan verksamhet skall redovisas efter fördelning enligt 

adekvata fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av 

den särredovisade verksamhetens resultat.  

5 §  Samtliga till särredovisad verksamhet direkt hänförliga tillgångar, 

avsättningar, skulder samt eget kapital skall redovisas i 

särredovisningsrapportens balansräkning. Tillgångar, avsättningar, 

skulder samt eget kapital som är gemensamma för särredovisad 

verksamhet och annan verksamhet skall redovisas efter fördelning enligt 

adekvata fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av 

den särredovisade verksamhetens ställning.   

6 § Kopia av särredovisningsrapporten och det särskilda 

redovisningsunderlaget skall ha kommit in till Järnvägsstyrelsen senast 

sju månader efter räkenskapsårets utgång. 

Undantag 

7 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Järnvägsstyrelsen. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första 

gången avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 

december 2005. 

     

ULF LUNDIN 

Patrik Havermann 


