Yttrande med anledning av fråga kopplad till merkostnadsersättning från
Socialstyrelsen till följd av COVID-19
(Januari 2021)

Bakgrund
Vid bokslutsdatum avseende räkenskapsåret 2020, omfattade Förordning
(2020:193) avseende merkostnader till följd av COVID-19 ersättning för
merkostnader fram till och med november 2020. I januari 2021 flaggade
regeringen för att det kan finnas utrymme även för att få ersättning för
merkostnader avseende december 2020. Följande har lämnats i ett
pressmeddelande:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/mer-pengar-tillregionerna-for-covidvard/
Samtidigt har Bokföringsnämnden remitterat ett förslag om ändring i BFNAR
2020:1 om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset, där man
öppnar upp för att icke publika företag, under vissa förutsättningar, ska få
intäktsredovisa stöd som beviljats efter balansdagen men innan årsredovisningen
avges som intäkt för 2020.
Remiss - Tillägg i BFN:s ”coronaregler” - BFN

Fråga
Nu uppstår frågan om hur kommuner och regioner ska hantera
intäktsredovisningen avseende eventuellt förslag i januari
om att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december månad
2020.
Förutsättningar
• Förordningen gäller i skrivande stund endast t.o.m. november och inget
beslut om förlängning eller ny förordning har tagits.
• Kompletteringar avseende ansökan i november kan göras tom 15 januari,
dvs vi vet inte hur mycket medel som eventuellt kommer att finas att
tilldela till december och det finns idag inget beslut om medel för
december.
• På balansdagen fanns vare sig beslut om förordning eller beslut om medel
avseende december.

• Till skillnad från bolagen, så omfattas inte kommuner och regioner av
bestämmelserna i aktiebolagslagens 25 kapitel. Vilket gör att vi bedömer
att BFN:s förslag inte är relevant för kommuner och regioner.
Vår bedömning
Utifrån ovanstående är bedömningen att någon uppbokning för december inte
kan ske i bokslut 2020. Detta vare sig om det under januari beslutas om en
förlängning av förordning samt tilldelning av medel eller inte. Intäktskriterierna
enligt RKR R2 var inte uppfyllda på balansdagen. Om det blir beslut om att
tilldela medel även för december kan det dock vara viktigt att ta med i
bedömningen om man ska kommentera detta i förvaltningsberättelsen under
händelser av väsentlig betydelse efter balansdagen.

