1(2)

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1
PAN A2101-00008

Nämnd/Bolag

Patientnämnden

Period 2020-12-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Avsättning avser

1)

IB 2020

TOTALT

Ianspråktaget under året

0

Återföring

0

Årets avsättning

0

Tidpunkt då avsättning
helt eller delvis skall
återföras (ange år)

UB

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Upplysning om
betydelsefulla
antaganden som gjorts
rörande framtida
händelser som påverkat
värderingen

Förväntad gottgörelse
som har redovisats som
tillgång 2)

Är avsättningen föremål
för tvist (JA/NEJ)

0

1)

Specifikation av varje enskilt förekommande avsättning och en förklaring till varför den uppkommit. Avsättningar för pensionsåtaganden inkluderas ej.

2)

Om del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av tredje part, ska en gottgörelse redovisas bara när det är så gott som säkert att denna kommer att erhållas om förpliktelsen regleras. Gottgörelsen ska redovisas som en tillgång i balansräkningen.

Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:

TOTALT

IB 2020

Ianspråktaget under året

0

0

Återföring

Årets avsättning

0

Är avsättningen föremål
för tvist (JA/NEJ)

UB

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2(2)

Definitioner

Ansvarsförbindelser

Legal avsättning (legal förpliktelse)

Specificera typ av ansvarsförbindelse

Kommentar om
osäkerheter beträffande
beloppet eller tidpunkten
för utbetalningar

Belopp

Möjlighet att eventuell
gottgörelse erhålls
(belopp)

Är ansvarsförbindelsen
föremål för tvist (JA/NEJ)

En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund
. (RKR Rek 9, BFNAR 2012:1)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis,
offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter
och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)
Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se
punkt c nedan.

TOTALT

0

0

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller fl era osäkra
framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av
följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en
välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett
utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 9)

Skuld för avslutade tvister
Specificera skuld

TOTALT

Belopp

0

Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp
som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

