
3.  Redovisningsprinciper
Uppgifter avseende inkomstpensionens finansiella ställning har tidigare presenterats
i Pensionsmyndighetens årsredovisning. Även uppgifter rörande premiepensionen
har tidigare presenterats i Pensionsmyndighetens årsredovisning. Revisionen av
uppgifterna i balans- och resultaträkningen görs i samband med fastställandet av
Pensionsmyndighetens årsredovisning. Pensionssystemets årsredovisning – Orange
rapport – innehåller vad gäller resultat- och balansräkningarna och noterna i allt
väsentligt samma information som publicerats i Pensionsmyndighetens
årsredovisning. Vissa omarbetningar och förenklingar har dock gjorts här av
premiepensionens uppgifter för att underlätta jämförbarheten mellan de båda
systemen.



Pensionssystemets årsredovisning har upprättats i enlighet med 55 kap. 4 §
socialförsäkringsbalken (SFB 2010:110) och förordning (2002:135) om årlig
redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella
ställning och utveckling.

Det inkomstgrundade ålderspensionssystemet omfattar förmånerna
inkomst-, tilläggs- och premiepension.

Inkomst- och tilläggspension är exempel på förmåner inom ett 
fördelningssystem. I fördelningssystem fonderas inte avgifterna utan dessa 
används i princip direkt för att finansiera pensionsutbetalningar. AP-
fonderna är buffertfonder som hanterar skillnader mellan 
avgiftsinbetalningar och pensionsutbetalningar. Liksom på andra ställen i 
redovisningen används här benämningen inkomstpension för hela 
fördelningssystemet, det vill säga benämningen avser ofta också 
tilläggspension. Av 58 kap. 14 § SFB framgår att de redovisade tillgångarna 
i fördelningssystemet utgörs av avgiftstillgången och värdet av tillgångarna 
hos Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna. Formler för beräkning av 
inkomstpensionens avgiftstillgång och pensionsskuld återfinns i förordning 
(2002:780) om beräkning av balanstal. Dessa formler återges även i bilaga 
B. I årets redovisning har Pensionsmyndigheten gjort en översyn av en 
formel för att anpassa den till höjningen av den lägsta uttagsåldern från 61 
år till 62 år. Denna översyn rör variabeln he, pensionsutbetalningarnas 
utveckling på grund av dödsfall, som beräknas utifrån pensionsutbetalningar 
per födelseår. I och med den höjda åldersgränsen för uttag av pension finns 
det i slutet av 2020 inte några pensionärer vid 61 års ålder och 
Pensionsmyndigheten gör därmed bedömningen att he sätts till 1 för 
åldersgruppen vilket medför att variabeln L∗ , andel kvarstående 
utbetalningar, får värdet 1 för 61 års ålder på samma sätt som den satts till 1 
för 60 års ålder tidigare år.

Premiepensionen är ett fullfonderat system där avgifterna investeras och
pensionen utbetalas genom att det ackumulerade kapitalet säljs av.

I enlighet med förordning (2002:135) om årlig redovisning ingår i 
redovisningen en framskrivning av systemets antagna långsiktiga 
utveckling, se avsnittet Pensionssystemets framtid i tre scenarier.

I AP-fondernas årsredovisningar anges de principer som använts vid 
redovisningen. Dessa beskrivs därför inte här. Varje AP-fonds 
årsredovisning finns tillgänglig på respektive fonds hemsida: www.ap1.se,
www.ap2.se, www.ap3.se, www.ap4.se och www.ap6.se. I 
Pensionsmyndighetens årsredovisning beskrivs de principer som använts för 
redovisning av premiepension, varför dessa endast kortfattat återges här.
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Bestämmelser och riktlinjer

https://www.ap1.se/
https://www.ap2.se/
https://www.ap3.se/
https://www.ap4.se/
https://www.ap6.se/


Redovisningen av inkomstpensionen bygger på data från
Pensionsmyndighetens intjänande- respektive utbetalningsregister.

I pensionssystemets årsredovisning har uppgifter som avser Första–Fjärde
och Sjätte AP-fondens verksamhet i huvudsak tagits in från respektive fonds
årsredovisning.  Buffertfonderna upprättar sina redovisningar enligt lag
(2000:192) om allmänna pensionsfonder. Vidare har fonderna utifrån
gällande föreskrifter för jämförbara finansiella företag utarbetat
gemensamma redovisnings- och värderingsprinciper.

I pensionssystemets årsredovisning har uppgifter rörande premiepensionen
tagits in från Pensionsmyndighetens årsredovisning som upprättats enligt
bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag. Värdering av premiepensionssystemets placeringstillgångar
(och motsvarande skulder) har skett enligt bestämmelserna i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och enligt
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
försäkringsföretag. Premiepensionssystemets tillgångar och skulder ingår i
Pensionsmyndighetens gemensamma balansräkning och
premiepensionsverksamheten redovisas i ett separat avsnitt i
resultaträkningen. Vissa omarbetningar, förenklingar och sammanslagningar
av poster har gjorts här i syfte att göra sammanställningen mer jämförbar
med sammanställningen för inkomstpensionen.

Tillgångar och skulder, som ingår i tillfällig förvaltning av inbetalda
pensionsavgifter redovisas i pensionssystemets årsredovisning som en
försäkringstillgång och pensionsskuld. Detta är en avvikelse jämfört med
Pensionsmyndighetens årsredovisning.

Inkomstpensionens tillgångar och skulder värderas i stort sett endast utifrån
verifierbara händelser och transaktioner som föreligger vid
värderingstillfället. Att exempelvis avgiftsinkomsterna normalt förändras i
takt med den ekonomiska tillväxten beaktas inte i beräkningen av
avgiftstillgången. Att pensionsutgifterna, bland annat genom indexering,
förändras i framtiden beaktas inte heller i värderingen av pensionsskulden.

Genom inkomstpensionens konstruktion finns det en stark koppling mellan
hur systemets tillgångar respektive skulder utvecklas. När balanseringen är
aktiverad finns en i princip absolut koppling mellan skuldernas och
tillgångarnas förändringstakt.

Sättet att värdera inkomstpensionssystemets tillgångar och skulder utgår
från att dessa förändras i samma takt från varje värderingstidpunkt. Samma
sak annorlunda uttryckt: värderingsmetoden utgår från att systemets
framtida internränta överensstämmer med pensionsskuldens framtida
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värdeförändring, trots att detta endast är säkert om balanseringen är
aktiverad. När balanseringen inte är aktiverad kan internräntan både över-
och understiga pensionsskuldens värdeförändring.

Att värderingen av avgiftsflödet och pensionsskulden görs i stort sett enbart
med utgångspunkt i de förhållanden som råder vid värderingstidpunkten är
inte uttryck för en tro att alla dessa skulle vara beständiga. Utformningen av
redovisningen innebär däremot att förändrade förhållanden införlivas i
redovisningen först när förändringarna avspeglas i de händelser och
transaktioner som redovisningen utgår från.

Avgiftstillgången värderas med utgångspunkt i hur stor pensionsskuld som
bokslutsårets avgiftsinkomst, det vill säga inbetalade pensionsavgifter,
skulle kunna finansiera om de förhållanden som råder vid tidpunkten för
värderingen vore beständiga. De förhållanden som avses är ekonomiska och
demografiska samt pensionssystemets regler. De ekonomiska förhållandena
utgörs av varje årskulls genomsnittliga pensionsgrundande inkomst och
summan av dessa inkomster. De demografiska avser dödligheten i olika
åldrar. De regler för pensionssystemet som avses är de som används för att
beräkna och indexera inkomstpensionen, samt de som avgränsar avgifts-
och pensionsunderlaget och som anger avgiften i procent. Avgiftstillgången
beräknas genom att multiplicera bokslutsårets avgiftsinkomster med
föregående års omsättningstid.  Omsättningstiden visar hur lång tid det i
genomsnitt förväntas ta från det att en krona i avgift betalas till systemet till
dess att den pensionsrätt som avgiften givit upphov till utbetalas i form av
pension. Således speglar omsättningstiden den skillnad i ålder mellan den
genomsnittlige avgiftsbetalaren och pensionären som skulle framkomma om
bokslutsperiodens ekonomiska, demografiska och juridiska förhållanden
vore konstanta. Ökar omsättningstiden innebär det att värdet av avgiftsflödet
ökar och vice versa.

AP-fondernas tillgångar värderas till så kallat verkligt värde. Med det avses
att tillgångarna i första hand värderas till den senaste betalkursen under årets
sista handelsdag, i andra hand till den senaste köpkursen.

Inkomstpensionsskulden till personer som inte börjat ta ut ålderspension
värderas till summan av alla försäkrades pensionsbehållningar. Inkomster
intjänade det år redovisningen avser har inte hunnit fastställas när
redovisningen görs. Till summan av de försäkrades pensionsbehållningar
läggs därför en uppskattning av den pensionsrätt för inkomstpension som
tjänats in samma år som redovisningen avser. Detta belopp utgör ungefär tre
procent av den totala pensionsskulden. Skillnaden mellan skattad och
fastställd pensionsrätt avräknas i följande årsredovisning.
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Pensionsskulden till pensionerade beräknas genom att multiplicera beviljade
pensioner (årsbelopp) med det antal år som beloppet förväntas betalas ut.
Antalet år diskonteras för att beakta att indexeringen av utbetalda belopp
sker med ökningen i inkomstindex eller balansindex med ett avdrag på
1,6 procentenheter.  Förväntat antal år med utbetalningar beräknas med
utgångspunkt från mätningar av hur länge pensionsbeloppen i
Pensionsmyndighetens register betalas ut, så kallade ekonomiska
delningstal.  I de ekonomiska delningstalen beaktas eventuella samband
mellan pensionsbeloppens storlek och hur länge de betalas ut. Ett
genomsnitt av de tre senaste årens ekonomiska delningstal används vid
beräkningen av pensionsskulden. För mer detaljer se rapporten ”VER 2016-
390 Utbetalningsålder och ekonomiska delningstal”. Under de år som det
har fastställts ett balansindex multipliceras pensionsskulden till
pensionerade med det dämpade balanstal som fastställts för år .

Sedan 2018 går det inte längre att tjäna in någon tilläggspension.
Tilläggspensionsskulden till dem som ännu inte börjat ta ut ålderspension
kan därmed beräknas utan antaganden om framtida ekonomisk och
demografisk utveckling. Skulden värderas sedan 2019 som om den
tilläggspension som ännu inte tagits ut hade börjat tas ut i december det
aktuella årsredovisningsåret. Skulden beräknas genom att räkna fram ett
tilläggspensionsbelopp för varje individ, med hänsyn taget till ålder, som
sedan multipliceras med det antal år som beloppet förväntas betalas ut
(ekonomiska delningstal).

Premiepensionens tillgångar värderas till verkligt värde eller upplupet 
anskaffningsvärde enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2009:12) om årsredovisning i försäkringsföretag. Tillgångar som 
värderas till verkligt värde värderas till balansdagens kurs under årets sista 
handelsdag. Värdering av tillgångar till upplupet anskaffningsvärde innebär 
att skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenpris periodiseras såsom 
ränteintäkt under resterande löptid.

Tillfällig förvaltning utgörs av pensionsavgifter som betalas in successivt
under intjänandeåret och överförs till premiepensionssystemet när årets
pensionsrätt har fastställts. Tillgångarna i den tillfälliga förvaltningen
värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Fondförsäkringstillgångarna utgörs av pensionsspararnas placeringar i
fonder och avser inlösenpris för fondandelar. Pensionsskulden i
fondförsäkring utgörs av fondförsäkringstillgångarna och likvida medel som
ännu inte omvandlats till fondandelar. Försäkringstillgångar i traditionell
försäkring är placerade i aktie- och räntefonder och värderas till verkligt
värde.

Pensionsskulden för den traditionella försäkringen bestäms för varje
försäkring som kapitalvärdet av återstående garanterade utbetalningar.
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Värdet beräknas med antaganden om framtida avkastning, livslängd och
driftskostnader. Avkastningen utgörs av en sammanvägning av
marknadsräntan på statsobligationer och säkerställda bolåneobligationer
med olika löptid. Marknadsräntan väljs med utgångspunkt från löptiden på
garanterade utbetalningar. Marknadsvärdering av skulden innebär att
livförsäkringsavsättningen påverkas av ränteförändringar. Inbetalda premier
redovisas som engångspremier och höjer det garanterade beloppet.
Antaganden om livslängder baseras på SCB:s befolkningsprognos från
2015, där dödligheten minskats med 10 procent för att bättre passa den i
Pensionsmyndighetens bestånd observerade dödligheten. Driftskostnaden
antas vara 0,1 procent av försäkringskapitalet. Detta sammantaget innebär
att garanterade åtaganden i traditionell försäkring har värderats aktsamt
enligt vedertagna aktuariella metoder.



Fotnoter

1. Garantipensionen, som är en del av den allmänna pensionen, är inte
inkomstgrundad utan belastar statsbudgeten. Garantipensionen ingår därför
inte i redovisningen.

2. Redovisningen av inkomstpensionssystemets finansiella ställning i
Pensionsmyndighetens årsredovisning 2020 baserades på preliminära
uppgifter avseende AP-fondernas verksamhet.

3. Det sätt på vilket omsättningstiden beräknas innebär ett underförstått
antagande om att den förvärvsaktiva befolkningens storlek kommer att vara
konstant. Om befolkningen minskar finns därför en risk att redovisningen
(något) överskattar systemets tillgångar i förhållande till dess skulder. Det är
dock rimligt att utgå från att befolkningsminskningen vid någon tidpunkt
upphör. Vid ett sådant förlopp kommer underskattningen, och det eventuella
underskottet i buffertfonden som den medfört, att vara tillfällig. Buffertfonden
kommer på sikt att återgå till en nivå om minst noll kronor.

4. Hur omsättningstiden räknas beskrivs av formel B.3.1 i bilaga B.

5. Se not 14, tabell 8.21 A.

6. Omräkningen av inkomstpension sker med kvoten mellan det nya och gamla
inkomstindexet dividerat med 1,016. De år balanseringen är aktiverad ersätts
inkomstindex med balansindex.

7. Se formel B.7.5 i bilaga B.
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