Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar Egendom (fastigheter, inventarier och finansiella anläggningstillgångar) som är avsedda
för stadigvarande bruk eller innehav.
Ansvarsförbindelser Ett löfte att ta över någon annans
skuld om denne inte klarar av betalningen.
Avskrivningar Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande.
Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och
när de kommer att infrias. Som exempel kan nämnas
kommunens pensionsåtaganden.
Balanskrav Enligt kommunallagen får inte en kommun
budgetera ett negativt resultat och uppstår ett sådant
ska det återställas under de närmast följande tre åren.
Det resultat som redovisas ska vara rättvisande utan
intäkter och kostnader av tillfällig karaktär, såsom
vinster vid fastighetsförsäljningar och nedskrivningar.
Högre eller lägre kostnader till följd av kommunens
sätt att redovisa pensionskostnader ska också avräknas
kommunens resultat.

Certifikatsprogram Certifikaten är en kortfristig
upplåningsform, där upplåningen vanligtvis görs för
3–4 månader i taget.
Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter från
den löpande verksamheten. Den utgör en specifikation
till resultaträkningens rad för verksamhetens nettokostnader. I årsredovisningen redovisas den per nämnd.
Den kan också ta fram på fler nivåer, verksamheter och
kostnads- och intäktsslag.

Förvaltningsberättelse Regleras av den kommunala
redovisningslagen och ska bland annat innehålla
översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet,
upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga
för bedömningen av ekonomin, händelser av väsentlig
betydelse som inträffat under året eller efter dess slut
samt utvärdering av om målen för en god ekonomisk
hushållning har uppnåtts.
Resultaträkning Översiktlig sammanställning av årets
intäkter och kostnader som ger årets resultat.
Resultatutjämningsreserv (RUR) Kommunallagen
ger möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat
i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan
sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel.
Räntederivat Finansiella instrument som används för
att förändra eller skydda räntan på ett lån, ett samlingsbegrepp för exempelvis optioner, terminer, swappar
med mera.
Ränteswap Ett finansiellt instrument som innebär en
överenskommelse mellan två parter om att under en
viss tidsperiod byta räntebetalningar med varandra,
till exempel en part väljer att betala en fast ränta och i
utbyte erhålla en rörlig ränta från den andra parten.
Skattesats/utdebitering Fastställs av kommunfullmäktige varje år – anges som antal utdebiterade kronor och
ören per skattekrona (en skattekrona=100 kr beskattningsbar inkomst).
Soliditet Hur stor andel av tillgångarna som finansierats
med eget kapital.

Eget kapital Skillnaden mellan kommunens tillgångar
och skulder inklusive avsättningar.
Exploateringsredovisning Exploateringsverksamheten
består av åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer,
kontor eller industrier.
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Balansräkning Visar den finansiella ställningen vid ett
visst tillfälle. Här framgår hur kommunen har använt
kapitalet (tillgångar) respektive anskaffat sitt kapital
(skulder samt eget kapital).

Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter
och kostnader.

