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RAPPORTERING AV EKONOMISK INFORMATION TILL
STATSREDOVISNINGEN
1 Inledning
1.1 S-kodernas syfte
Syftet med rapportering på S-koder är att samla in myndigheternas ekonomiska information i
en enhetlig struktur i statsredovisningssystemet. Denna information används som underlag för
olika sammanställningar av resursförbrukningen och den ekonomiska ställningen inom den
statliga sektorn på aggregerad nivå.
S-koderna är utformade på ett sådant sätt att externa användares krav kan tillgodoses. Dessa
externa användare är regering och riksdag, Statistiska centralbyrån (SCB),
Konjunkturinstitutet (KI), Finansdepartementet samt övriga departement. Internationella
organ som Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och
International Monetary Fund (IMF) använder också den S-kodbaserade informationen för
internationell statistik. KI och Finansdepartementet använder informationen i arbetet med
nationalbudgeten.
Ekonomistyrningsverket (ESV) använder informationen från S-koder för att ta fram Underlag
till Årsredovisning för staten som årligen lämnas till regeringen. ESV använder också Skoderna för att ta fram Underlag till Statens finansiella sparande som SCB använder vid
redovisningen av den statliga sektorn i nationalräkenskaperna, från vilket bl.a.
bruttonationalprodukten (BNP) och avgiften till den Europeiska Unionen (EU) beräknas. Skoderna utgör också basen för den realekonomiska fördelning som används i redovisningen
av utfall och prognoser på statsbudgeten. ESV använder dessutom informationen som
underlag för pris- och löneomräkningen som används av fackdepartementen i det årliga
budgetarbetet. Slutligen används informationen, tillsammans med statsbudgetnomenklaturen,
för rapportering av utfall på anslag, inkomsttitlar på statsbudgeten samt för rapportering av
betalningar.
I nedanstående tabell sammanfattas huvudsakligt användningsområde på central nivå för olika
typer av S-koder:
Kategori av S-koder
Koder enligt rubriker och
poster i balans- och
resultaträkning, samtliga
kodklasser
Koder för anskaffning av
anläggningstillgångar i
kodgrupp 10-12

Användningsområde
Resultat- och balansräkning i underlag till årsredovisning för
staten.
Underlag till statens finansiella sparande
(nationalräkenskaperna).

Uppgift om investeringar som underlag till statens finansiella
sparande (nationalräkenskaperna).
Uppgift om investeringar till finansieringsanalys i underlag till
årsredovisning för staten.
Koder för ingående moms i
Underlag för beräkning av EU-moms, Sveriges avgift till EU och
kodgrupp 15
annan statistik.
Avräkning med statsbudgeten i Statsbudgetens utfall (tillsammans med budgetens nomenklatur).
kodgrupp 17

Statliga inrapporteringskoder
Avräkning med statsverkets
checkräkning i kodgrupp 17
Koder för betalningar i
kodgrupp 19
Särredovisning av
amorteringar i kodklass 2
Särredovisning av inomstatliga
fordringar, skulder, inkomster
och utgifter samt
periodiseringar
Uppdelning av erhållna och
lämnade bidrag på olika
givar/mottagarkategorier
Uppdelning på olika
varuslag/tjänsteslag i kodklass
3, 4 och 5.
Särskilda koder för
periodiseringar i kodklass 3-7
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Analys och avstämning av betalningsflöden.
Analys och avstämning av betalningsflöden.
Finansieringsanalys i underlag till årsredovisning för staten.
Eliminering av inomstatliga poster vid upprättande av
konsoliderad balans- och resultaträkning i underlag till
årsredovisningen för staten. Särskild hantering i vissa fall i
underlag till nationalräkenskaperna.
Underlag till nationalräkenskapernas uppdelning av ekonomin i
sektorer (statlig, kommunal, företag, hushåll osv.).
Underlag till nationalräkenskapernas redovisning av inkomster
och konsumtionsutgifter enligt internationella normer.
Underlag för pris- och löneomräkning.
Underlag för särredovisning i vissa fall av periodiseringar i
underlag för nationalräkenskaperna.
Undantag från motpartsavstämning.
Stöd vid anslagsavräkning.

1.2 S-kodstruktur
Beteckningarna på inrapporteringskoderna är femställiga och består av ett S följt av fyra
siffror. För vissa myndigheter där speciella informationsbehov finns, underindelas S-koderna
med ytterligare två siffror som inte anges i dessa föreskrifter1. Genom att använda en bokstav i
början på S-koden markeras att det är en S-kod och inte ett konto i kontoplanen. S-koderna
följer logiskt den rekommenderade baskontoplanen för statliga myndigheter.
S-koderna indelas i följande S-kodklasser:
S1 Tillgångar
S2 Kapital och skulder
S3 Verksamhetens intäkter
S4 Kostnader för personal
S5 Kostnader för lokaler och övrig drift
S6 Avyttring samt avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar
S7 Uppbörd och Transfereringar
S8 Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag samt Kapitalförändring
Inom varje kodklass följer kodindelningen rubriker och ordningsföljd enligt
uppställningsformerna för myndigheternas balans- och resultaträkning i ESV:s föreskrifter till
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

1

Förteckningen över de förlängda S-koderna finns på ESV:s webb-plats www.esv.se under Ämnesområden,
Redovisning
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1.3 S-koderna i relation till den av ESV rekommenderade
baskontoplanen för statliga myndigheter
Baskontoplanen för statliga myndigheter utgör en rekommendation för myndigheterna vid
utformning av den egna kontoplanen. Baskontoplanen bygger på samma grundprinciper som
baskontoplanen för företag, men är samtidigt anpassad till statliga förhållanden. Utförligare
information om detta finns i Baskontoplanen på ESV:s webb-plats www.esv.se.
För att myndigheterna skall uppfylla inrapporteringskraven enligt ESV:s föreskrifter till 21§
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) rekommenderar ESV att samtliga
konton i myndighetens redovisning kopplas till en S-kod. I Baskontoplanen finns scheman
som visar sambandet mellan uppställningsformerna för resultat- och balansräkning, S-koderna
och baskontoplanen. Undantag skall göras för konton som enbart avser interna omföringar
och inte påverkar anslagsavräkningen. Alternativt kan koppling mellan myndighetens
kontoplan och S-kod göras på annat sätt.
Flera konton kan kopplas till samma S-kod, däremot kan inte ett konto vara kopplat till mer än
en S-kod, om man följer den huvudmetod som visas i Baskontoplanen. För att uppfylla kraven
avseende de statliga myndigheternas resultat- och balansräkning, ställs relativt begränsade
krav på detaljeringsgrad. För att däremot tillgodose kraven enligt 21 § FBF angående
redovisning av realekonomiska uppgifter ställs mer specificerade krav. Det är viktigt att
samtliga konton i myndighetens kontoplan som påverkar anslagsutfallet och fördelningen av
S-koder under anslag kopplas till aktuell S-kod.

1.4 Inrapporteringsfrekvens
I förteckningen över S-koder i kapitel 3, Förteckning över S-koder anges M, K, H eller Å i en
särskild kolumn. Dessa anger kravet på inrapporteringsfrekvens för olika typer av uppgifter.
Uppgifter om betalningar samt avräkning med statsverket skall rapporteras varje månad (M).
Realekonomiska uppgifter rapporteras minst kvartalsvis (K). Uppgifter om periodiseringar
samt balansposter rapporteras minst halvårsvis (H). Vissa enstaka uppgifter rapporteras årsvis
(Å). Innebörden av dessa rapporteringskrav preciseras ytterligare i kapitel 3.

1.5 Redovisningens omfattning
Rapporteringen på S-koderna skall omfatta myndighetens totala ekonomiska verksamhet, dvs.
myndighetens samtliga intäkter och kostnader, inklusive uppbörd och transfereringar liksom
samtliga balansposter med vissa specifika uppgifter särredovisade.
Det är således även den del av myndighetens verksamhet som finansieras med avgifter och
bidrag som skall rapporteras. Detta innebär att samtliga balans- och resultatkonton, måste
kopplas till en S-kod.
S-koderna används även för den realekonomiska fördelningen av anslagsutfall.
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1.6 Mestkriterium
Det förekommer att en verifikation avser flera olika typer av utgifter och därför hänför sig till
flera olika S-koder. Följande regel om mestkriterium kan tillämpas för att underlätta
konteringsarbetet.
Verifikationer upp till en beloppsgräns på 2 000 kronor behöver inte delas upp utan totalbeloppet rapporteras på den för verifikationen mest lämpliga S-koden.
För verifikationer större än beloppsgränsen kan följande tillämpas:
1.

När inget delbelopp överstiger beloppsgränsen behöver verifikationen inte delas upp utan
kodning kan ske enbart enligt det största delbeloppet.

2.

När något eller några delbelopp överstiger beloppsgränsen rapporteras dessa var för sig.
Delbelopp understigande beloppsgränsen kan rapporteras på verifikationens största
delbelopp.

Mestkriteriet ansluter till reglerna om väsentlighet i föreskrifterna till 2 kap. 5 § förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Det innebär att beloppsgränsen 2 000
kronor i vissa fall kan sättas högre så länge systematiska fel inte blir följden. Detta för att
undvika att vissa S-koder blir under- eller överrepresenterade.

1.7 Intäkts- och kostnadsreduktioner
Principer för brutto- respektive nettoredovisning av intäkter och kostnader följer av generella
redovisningsprinciper. Dessa skall tillämpas även vid rapportering till statsredovisningen. De
innebär i korthet att om en intäkt är att betrakta som en direkt ersättning för utlägg som
myndigheten tidigare under året gjort för någon annans räkning, bokförs ersättningen som en
kostnadsreduktion och inte som en intäkt. Det är svårt att ange några regler för när en
ersättning skall redovisas som kostnadsreduktion. Det bör därför avgöras från fall till fall. I
förekommande fall tillämpas motsvarande för kostnader och intäktsreduktioner.

1.8 Inomstatliga och utomstatliga transaktioner
S-koderna är i vissa fall uppdelade på skilda koder för inom- och utomstatliga poster.
Inomstatliga transaktioner, respektive saldon på balanskonton, är vid rapporteringen på Skoder transaktioner där motparten är statliga myndigheter inklusive statliga affärsverk. Som
statliga myndigheter räknas sådana som ingår i ESV:s ”Myndighetsregister”, se ESV:s
hemsida www.esv.se. De statliga affärsverken är Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Svenska
Kraftnät och Statens järnvägar.
Utomstatliga transaktioner respektive saldon på balanskonton är vid rapporteringen på
S-koder övriga transaktioner, där motparten är t.ex. kommuner, privata företag, hushåll,
organisationer, statliga bolag och stiftelser eller utländska organisationer.
1.8.1

Motpartsredovisning

För att möjliggöra hög kvalitet i elimineringar av inomstatliga transaktioner vid upprättandet
av Årsredovisning för staten har specificerad motpartsrapportering och avstämning införts.
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S-koder som berörs av motpartsrapportering följer av ESV:s föreskrifter till 21 § förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring och är markerade med * i S-kodsförteckningen i
kapitel 3. Krav på rapportering och avstämning gäller för alla myndigheter i samband med
årsredovisning. Krav på rapportering gäller i samband med delårsrapport för myndigheter som
upprättar delårsrapport.
Fordringar och skulder mellan myndigheter som per myndighet uppgår till minst 100 000
kronor skall stämmas av med motparten och rapporteras till statsredovisningen specificerat
per motpart. Krav på avstämning gäller inte periodavgränsningsposter.
Avgifts- och försäljningsintäkter mellan myndigheter samt erhållna bidrag och medel för
finansiering av bidrag från myndigheter som per myndighet sammantaget uppgår till minst 1
miljon kronor skall rapporteras till statsredovisningen specificerat per motpart. Detsamma
gäller kostnader för köp av varor eller tjänster mellan myndigheter samt lämnade bidrag till
myndigheter. Krav på avstämning omfattar inte vad som rapporterats på koder för
periodiseringsposter.
För finansiella mellanhavanden med Riksgäldskontoret gäller beloppsgränsen 100 000 kronor.
Finansiella intäkter och kostnader med annan myndighet än RGK som motpart som per
myndighet uppgår till minst 1 miljon kronor skall stämmas av med motparten och rapporteras
till statsredovisningen specificerat per motpart. Krav på avstämning gäller inte
periodiseringsposter.

1.9 Periodiseringskoderna
Vid kodning av ekonomiska händelser som är knutna till resultaträkningen skall intäkter och
kostnader skiljas från inkomster och utgifter. Det har flera syften. Ett är att Underlaget till
statens finansiella sparande som rapporteras till bl. a. nationalräkenskaperna skall innehålla
kostnader för konsumtion, medan transfereringar och vissa delar av konsumtion enbart skall
innefatta utgifter/inkomster. Ett annat syfte är att tillgodose behovet i resultaträkningen som
innehåller intäkter och kostnader medan anslagsavräkningen oftast innehåller inkomster och
utgifter vilket stöds av särredovisning av periodiseringar. Slutligen gäller lägre krav på
motpartsredovisning av periodiseringstransaktioner vilket nödvändiggör åtskillnad från
utgifter/inkomster.
I de flesta fall finns av dessa skäl två S-koder för varje typ av händelse. Normalt sker
rapporteringen av utgift eller inkomst löpande på S-koden och vid upprättande av
årsredovisning och delårsrapport rapporteras periodiseringar respektive
periodavgränsningsposter på särskilda S-koder. Resultaträkningen visar därmed kostnader och
intäkter i årsredovisning och delårsrapport.
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2 Beskrivning av S-koderna, anvisningar för rapportering och
klassificering
2.1 S1 Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
S1010

Balanserade utgifter för utveckling
På denna S-kod rapporteras ackumulerade anskaffningsvärden och
ackumulerade avskrivningar inklusive årets avskrivningar för
utvecklingsverksamhet.
Exempel:
Egenutvecklade IT-system och
program

S1011

Balanserade utgifter för utveckling, årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för
utvecklingsverksamhet som skall tas upp som anläggningstillgång. Utgående
balansen på denna S-kod skall föras till S1010 i början av nästa budgetår när
överföring av balanser görs. För egenutvecklade IT-system rapporteras
väsentliga köpta delkomponenter på denna kod.

S1012

Balanserade utgifter för utveckling, årets utgifter, egen utveckling
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets utgifter för
utvecklingsverksamhet som skall tas upp som anläggningstillgång. Årets utgifter
aktiveras via de särskilda koderna ”Aktivering/Särskild periodisering vid
utveckling av anläggningstillgångar i egen regi”. Utgående balansen på denna Skod skall föras till S1010 i början av nästa budgetår när överföring av balanser
görs.
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

S1030

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
På denna S-kod rapporteras ackumulerade anskaffningsvärden och
ackumulerade avskrivningar inklusive årets avskrivningar för licenser,
rättigheter och liknande immateriella anläggningstillgångar.
Exempel:
Köpta IT-system och program

S1031

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, årets
anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för licenser,
rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar. Utgående balansen på
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denna S-kod skall föras till S1030 i början av nästa budgetår när överföring av
balanser görs.
S1032

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, årets utgifter,
egen utveckling
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets utgifter för utveckling av
rättigheter och liknande immateriella anläggningstillgångar i egen regi. Årets
utgifter för utveckling i egen regi aktiveras via de särskilda koderna
”Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar i
egen regi”. Utgående balansen på denna S-kod skall föras till S1030 i början av
nästa budgetår när överföring av balanser görs. För köpta IT-system rapporteras
omfattande anpassningsåtgärder som aktiverats via resultaträkningen på denna
kod.
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

S1071

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras de förskott som myndigheten lämnat till
inomstatliga leverantörer för anskaffning av immateriella anläggningstillgångar.
Rapportering på denna kod bör normalt hos mottagaren motsvaras av erhållet
förskott på S-koden 2641 Förskott från uppdragsgivare och kunder,
inomstatliga.

S1072

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras de förskott som myndigheten lämnat till
utomstatliga leverantörer för anskaffning av immateriella anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och annan fast egendom
S1110

Byggnader, mark och annan fast egendom
På denna S-kod rapporteras ackumulerade anskaffningsvärden och
ackumulerade avskrivningar inklusive årets avskrivningar för byggnader, mark,
tomter, obebyggda markområden och markanläggningar.

S1111

Mark och befintliga byggnader m.m., årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för mark,
tomter, obebyggda markområden samt befintliga byggnader och
markanläggningar. Utgående balansen på denna S-kod skall föras till S1110 i
början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1112

Byggnader, mark och annan fast egendom, årets utgifter, egen
utveckling
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets utgifter för byggnader, mark,
tomter, obebyggda markområden och markanläggningar som har byggts ut
och/eller utvecklats i egen regi. Årets utgifter i egen regi aktiveras via de
särskilda koderna ”Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av
anläggningstillgångar i egen regi”. Utgående balansen på denna S-kod skall
föras till S1110 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.
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S1113

Nyproducerade byggnader och markanläggningar, årets
anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för
nyproducerade byggnader och markanläggningar som inte byggts ut eller
utvecklats i egen regi och där äganderätten övergått i omedelbar anslutning till
färdigställandet. Utgående balansen på denna S-kod skall föras till S1110 i
början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1118

Byggnader, mark och annan fast egendom, årets uppskrivningar
På denna S-kod rapporteras eventuella uppskrivningar som myndigheten gjort
under året av byggnader, mark och annan fast egendom. Utgående balansen på
denna S-kod skall föras till S1110 i början av nästa budgetår när överföring av
balanser görs.
Förbättringsutgifter på annans fastighet

S1190

Förbättringsutgifter på annans fastighet
På denna S-kod rapporteras ackumulerade anskaffningsvärden och
ackumulerade avskrivningar inklusive årets avskrivningar avseende utgifter som
myndigheten har haft för att anpassa hyrda lokaler till den egna verksamheten,
t.ex. om- och tillbyggnationer, kabeldragningar för nätverk, larmanordningar,
samt reparationer och underhåll om utgifterna uppgått till väsentliga belopp.

S1191

Förbättringsutgifter på annans fastighet, årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för
förbättringsutgifter på annans fastighet. Utgående balansen på denna S-kod skall
föras till S1190 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1192

Förbättringsutgifter på annans fastighet, årets utgifter, egen utveckling
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets utgifter för förbättringsutgifter på
annans fastighet när arbetet utförts i egen regi. Årets utgifter för utveckling i
egen regi aktiveras via de särskilda koderna ”Aktivering/Särskild periodisering
vid utveckling av anläggningstillgångar i egen regi”. Utgående balansen på
denna S-kod skall föras till S1190 i början av nästa budgetår när överföring av
balanser görs.
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

S1210

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
På denna S-kod rapporteras ackumulerade anskaffningsvärden och
ackumulerade avskrivningar inklusive årets avskrivningar för t.ex. maskiner,
datorer, bilar och andra transportmedel, inventarier, installationer samt dessutom
för konst och andra ej avskrivningsbara inventarier.

S1211

Maskiner, inventarier, installationer m.m., årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för
maskiner, inventarier osv. Utgående balansen på denna S-kod skall föras till
S1210 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.
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S1212

Maskiner, inventarier, installationer m.m., årets utgifter, egen utveckling
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets utgifter för maskiner, inventarier,
installationer m.m. som tillverkats i egen regi. Årets utgifter för utveckling i
egen regi aktiveras via de särskilda koderna ”Aktivering/Särskild periodisering
vid utveckling av anläggningstillgångar i egen regi”. Utgående balansen på
denna S-kod skall föras till S1210 i början av nästa budgetår när överföring av
balanser görs.

S1218

Maskiner, inventarier, installationer m.m., årets uppskrivning
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets uppskrivningar av maskiner,
inventarier osv. Utgående balansen på denna S-kod skall föras till S1210 i
början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.
Pågående nyanläggningar

S1270

Pågående nyanläggningar
På denna S-kod rapporteras ackumulerade anskaffningsvärden för pågående
nyanläggningar som kan avse samtliga typer av materiella
anläggningstillgångar, med undantag för förbättringsutgifter på annans fastighet
och beredskapstillgångar vilka rapporteras på S1190-S1192 respektive S1280S1283.

S1271

Pågående nyanläggningar, årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för pågående
nyanläggningar på materiella anläggningstillgångar. Utgående balansen på
denna S-kod skall föras till S1270 i början av nästa budgetår när överföring av
balanser görs.

S1272

Pågående nyanläggningar, årets utgifter, egen utveckling
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets utgifter för pågående
nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar där arbetet utförs i
egen regi. Årets utgifter för uppbyggnad i egen regi aktiveras via de särskilda
koderna ”Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av
anläggningstillgångar i egen regi”. Utgående balansen på denna S-kod skall
föras till S1270 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.
Beredskapstillgångar

S1280

Beredskapstillgångar
På denna S-kod rapporteras ackumulerade anskaffningsvärden och
ackumulerade avskrivningar inklusive årets avskrivningar för tillgångar
avseende civilt eller militärt beredskapsändamål.

S1281

Beredskapstillgångar, årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för
tillgångar avseende civilt eller militärt beredskapsändamål. Utgående balansen
på denna S-kod skall föras till S1280 i början av nästa budgetår när överföring
av balanser görs.
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S1282

Beredskapstillgångar, årets utgifter, egen utveckling
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets utgifter för tillverkning och/eller
utveckling av tillgångar avseende civilt eller militärt beredskapsändamål i egen
regi. Årets utgifter för utveckling i egen regi aktiveras via de särskilda koderna
”Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar i
egen regi”. Utgående balansen på denna S-kod skall föras till S1280 i början av
nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1283

Beredskapstillgångar, årets uppskrivning
På denna S-kod rapporteras eventuella uppskrivningar som myndigheten gjort
under året på tillgångar avseende civilt eller militärt beredskapsändamål.
Utgående balansen på denna S-kod skall föras till S1280 i början av nästa
budgetår när överföring av balanser görs.
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

S1291

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras de förskott som myndigheten lämnat till
inomstatliga leverantörer för anskaffning av materiella anläggningstillgångar.
Rapportering på denna kod bör normalt hos mottagaren motsvaras av erhållet
förskott på S-koden 2641 Förskott från uppdragsgivare och kunder,
inomstatliga.

S1292

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras de förskott som myndigheten lämnat till
utomstatliga leverantörer för anskaffning av materiella anläggningstillgångar.
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag

S1310

Andelar i dotterföretag och intresseföretag
På denna S-kod rapporteras ackumulerade värden för aktier och andelar i
dotterföretag och intresseföretag.

S1311

Andelar i dotterföretag och intresseföretag, årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporteras årets anskaffningsutgifter för aktier och andelar i
dotterföretag och intresseföretag. Utgående balansen på denna S-kod skall föras
till S1310 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1312

Andelar i dotterföretag och intresseföretag, årets utdelning
På denna S-kod rapporteras under året erhållna utdelningar från aktier och
andelar i dotterföretag och intresseföretag. Utgående balansen på denna S-kod
skall föras till S1310 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.
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Andra långfristiga värdepappersinnehav
S1320

Andra långfristiga värdepappersinnehav, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras ackumulerade värden för andra värdepapper och
andelar, t.ex. obligationer, aktier och andelar, utgivna av staten/statliga
myndigheter, vilka förvärvats för långsiktig placering.

S1321

Andra långfristiga värdepappersinnehav, inomstatliga,
årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporteras årets anskaffningsutgifter för andra inomstatliga
långfristiga värdepappersinnehav. Utgående balansen på denna S-kod skall föras
till S1320 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1328

Andra långfristiga värdepappersinnehav, inomstatliga, årets uppskrivning
På denna S-kod rapporteras eventuella uppskrivningar som myndigheten gjort
under året på andra inomstatliga långfristiga värdepappersinnehav. Utgående
balansen på denna S-kod skall föras till S1320 i början av nästa budgetår när
överföring av balanser görs.

S1330

Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras ackumulerade värden för andra värdepapper och
andelar t.ex. obligationer, aktier och andelar utgivna av utomstatliga
organisationer, vilka förvärvats för långsiktig placering.

S1331

Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga, årets
anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporteras årets anskaffningsutgifter för andra utomstatliga
långfristiga värdepappersinnehav. Utgående balansen på denna S-kod skall föras
till S1330 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1338

Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga,
årets uppskrivning
På denna S-kod rapporteras eventuella uppskrivningar som myndigheten gjort
under året på andra utomstatliga långfristiga värdepappersinnehav. Utgående
balansen på denna S-kod skall föras till S1330 i början av nästa budgetår när
överföring av balanser görs.
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter

S 1360

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter
På denna S-kod rapporteras värdet av långfristiga fordringar som myndigheten
har hos andra myndigheter. Kortfristig del av långfristig fordran behöver inte
omföras.
Andra långfristiga fordringar

S 1370

Andra långfristiga fordringar, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras värdet av övriga långfristiga fordringar som
myndigheten har. Kortfristig del av långfristig fordran behöver inte omföras.
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Utlåning
Utlåning
S1380

Utlåning, inomstatlig
På denna S-kod rapporteras ackumulerade värden för utlåning som myndigheten
haft till statliga myndigheter. Den utlåning som redovisas här skall avse
utlåningsverksamhet som bedrivs enligt instruktion, annan författning eller
regeringsbeslut. Eventuell annan förekommande utlåning rapporteras bland
lång- eller kortfristiga fordringar.

S1381

Årets utlåning, inomstatlig
På denna S-kod rapporteras årets utlåning till statliga myndigheter. Utgående
balansen på denna S-kod skall föras till S1380 i början av nästa budgetår när
överföring av balanser görs.

S1382

Årets amorteringar, inomstatlig
På denna S-kod rapporteras under året erhållna amorteringar avseende den
utlåning som myndigheten haft till statliga myndigheter. Utgående balansen på
denna S-kod skall föras till S1380 i början av nästa budgetår när överföring av
balanser görs.

S1390

Utlåning, utomstatlig
På denna S-kod rapporteras ackumulerade värden för utomstatlig utlåning. Den
utlåning som redovisas här skall avse utlåningsverksamhet som bedrivs enligt
instruktion, annan författning eller regeringsbeslut. Eventuell annan
förekommande utlåning rapporteras bland lång- eller kortfristiga fordringar.

S1391

Årets utlåning, utomstatlig
På denna S-kod rapporteras årets utomstatliga utlåning. Utgående balansen på
denna S-kod skall föras till S1390 i början av nästa budgetår när överföring av
balanser görs.

S1392

Årets amorteringar, utomstatlig
På denna S-kod rapporteras under året erhållna amorteringar avseende den
utomstatliga utlåningen. Utgående balansen på denna S-kod skall föras till
S1390 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1398

Årets nedskrivningar, utomstatlig
På denna S-kod rapporteras under året gjorda nedskrivningar på den
utomstatliga utlåningen. Utgående balansen på denna S-kod skall föras till
S1390 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

Varulager m.m.
Varulager och förråd
S1410

Varulager och förråd
På denna S-kod rapporteras lagervärdet för råmaterial, råvaror, halvfabrikat och
färdiga produkter samt förnödenheter som förbruknings- och tillsatsmaterial.
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Pågående arbeten
S1450

Pågående arbeten
På denna S-kod rapporteras värdet av pågående arbeten för annans räkning
avseende större byggnadsprojekt och andra större produktioner.
Fastigheter

S1470

Fastigheter
På denna S-kod rapporteras värdet av fastigheter som inte innehas
stadigvarande, t.ex. länsstyrelsernas jordfondsfastigheter.
Förskott till leverantörer

S1481

Förskott till leverantörer, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras förskott till statliga myndigheter avseende t.ex.
varuleveranser till lager. Rapportering på denna kod bör normalt hos mottagaren
motsvaras av erhållet förskott på S-koden 2641 Förskott från uppdragsgivare
och kunder, inomstatliga.

S1482

Förskott till leverantörer, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras förskott till utomstatliga leverantörer avseende t.ex.
varuleveranser till lager.

Fordringar
Kundfordringar
S1510

Kundfordringar, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras fordringar hos utomstatliga kunder för leverans av
varor och tjänster.
Fordringar hos andra myndigheter

S1530

Diverse fordringar (inklusive kundfordringar), inomstatliga
På denna kod rapporteras fordringar inklusive kundfordringar hos andra
myndigheter som inte är hänförliga till annan S-kod. Även inomstatliga
uppbördsfordringar som kan särredovisas rapporteras här.

S1541

Årets ingående mervärdesskatt avseende icke momspliktig verksamhet
På denna S-kod rapporteras utfallet av årets ingående mervärdesskatt avseende
myndighetens icke momspliktiga verksamhet. Summan av de utgående
balanserna på S1541-S1544 skall vara noll vid utgången av ett budgetår. Saldot
skall inte överföras till nästa budgetår.

S1542

Årets ingående mervärdesskatt avseende momspliktig verksamhet
På denna S-kod rapporteras utfallet av årets ingående mervärdesskatt avseende
myndighetens momspliktiga verksamhet. Rapportering på denna S-kod behöver
endast göras årsvis. Löpande får rapporteringen göras på S-kod S1541. Summan
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av de utgående balanserna på S1541-S1544 skall vara noll vid utgången av ett
budgetår. Saldot skall inte överföras till nästa budgetår.
S1543

Årets ingående mervärdesskatt avseende EG-förvärv
På denna S-kod rapporteras utfallet av årets ingående mervärdesskatt avseende
myndighetens EG-förvärv. Summan av de utgående balanserna på S1541-S1544
skall vara noll vid utgången av ett budgetår. Saldot skall inte överföras till nästa
budgetår.

S1544

Avräkningskod för omföring av mervärdesskatt till kontot för
mervärdesskattefordran
Denna S-kod används när utfallet på koder kopplade till S1541, S1542 och
S1543 omförs till koder för mervärdesskattefordran. Summan av de utgående
balanserna på S1541-S1544 skall vara noll vid utgången av ett budgetår. Saldot
skall inte överföras till nästa budgetår.

S1550

Mervärdesskattefordran
På denna S-kod rapporteras myndighetens mervärdesskattefordran mot
Skatteverket, Skattekontoret 1 Linköping.
Övriga fordringar

S1561

Lönegarantifordran
På denna S-kod rapporteras länsstyrelsernas fordringar på konkursbon.

S1562

Uppbördsfordringar
På denna S-kod rapporteras utomstatliga uppbördsfordringar, dvs. fordringar
avseende skatteuppbörd, intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte
disponeras av myndigheten. Inomstatliga uppbördsfordringar rapporteras, i den
mån de kan särredovisas, på S-kod S1530.

S1563

Övriga fordringar, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras övriga utomstatliga fordringar.

Periodavgränsningsposter
S-koderna under denna huvudrubrik används huvudsakligen för periodiseringar i
samband med årsredovisning och delårsrapport.
Förutbetalda kostnader
S1611

Förutbetalda kostnader, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens periodiserade kostnader hänförliga
till det kommande räkenskapsåret eller halvåret, dvs. förutbetalda
hyreskostnader, leasingkostnader, räntekostnader och dylikt när motparten är en
statlig myndighet.

S1612

Förutbetalda kostnader, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens periodiserade kostnader hänförliga
till det kommande räkenskapsåret eller halvåret, dvs. förutbetalda
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hyreskostnader, leasingkostnader, räntekostnader och dylikt när motparten inte
är en statlig myndighet.
Upplupna bidragsintäkter
S1631

Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras upplupna bidragsintäkter motsvarande under
räkenskapsåret eller halvåret nedlagda kostnader i projekt som finansieras med
bidrag från annan statlig myndighet.

S1632

Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras upplupna bidragsintäkter motsvarande under
räkenskapsåret eller halvåret nedlagda kostnader i projekt som finansieras med
utomstatliga bidrag.
Övriga upplupna intäkter

S1671

Övriga upplupna intäkter, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens periodiserade intäkter hänförliga till
det avslutade räkenskapsåret eller halvåret, dvs. upplupna hyresintäkter,
ränteintäkter och dylikt när motparten är en statlig myndighet.

S1672

Övriga upplupna intäkter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens periodiserade intäkter hänförliga till
det avslutade räkenskapsåret eller halvåret, dvs. upplupna hyresintäkter,
ränteintäkter och dylikt när motparten inte är en statlig myndighet.

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
S1710

Ingående balans
På denna S-kod rapporteras årets ingående balans. Den ingående balansen
motsvaras av posten Avräkning mot statsverket från föregående räkenskapsårs
balansräkning, dvs. summan av alla koder i kodgrupp S17 såvida inte annat
särskilt anges.
Avräkning mot statsbudgeten

S1721

Avräkning mot inkomsttitlar, inkomster
På denna S-kod rapporteras de inkomster som skall avräknas under inkomsttitel.
Inkomsten specificeras i avräkningen för inkomsttitlar, där indelning används
som är beslutad av regeringen eller ESV. Inkomstkorrigeringar och utgifter som
inte skall redovisas mot en egen undertitel rapporteras också på denna S-kod.

S1722

Avräkning mot inkomsttitlar, utgifter
På denna S-kod rapporteras de utgifter som skall avräknas under inkomsttitel när
regeringen eller ESV beslutat om bruttoredovisning av utgifter, vilket normalt
innebär redovisning på en egen undertitel eller delundertitel. Om beslut saknas,
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förs utgifter samman netto under S1721. Utgifter som utgör en återföring av
tidigare redovisade inkomster rapporteras också på S1721.
S1741

Avräkning mot anslag, utgifter
På denna S-kod rapporteras de utgifter som skall avräknas mot anslag.
Utgifterna specificeras vid anslagsavräkningen enligt den indelning i anslag,
anslagsposter och delposter som framgår av regleringsbrev. Utgiftskorrigeringar
förs också under denna S-kod liksom inkomster under anslag där regeringen ej
föreskrivit bruttoredovisning

S1742

Avräkning mot anslag, inkomster
På denna S-kod rapporteras de inkomster som regeringen föreskrivit skall
bruttoredovisas under anslaget. I övriga fall skall de nettoredovisas, dvs.
rapporteras under S1741. Inkomster som utgör en återföring av tidigare
avräknade utgifter rapporteras också på S1741.
Avräkning med statsverkets checkräkning (SCR)

S1791

Anslagsmedel som tillförs räntekonto
På denna S-kod rapporteras överföring av medel från SCR till myndighetens
räntekonto av de anslag som enligt regeringens beslut skall räntebeläggas.

S1792

Utbetalning från räntekonto för belopp som tillförts inkomsttitel
På denna S-kod rapporteras utbetalningar från räntekonto till SCR avseende
inkomster som avräknats mot inkomsttitel och tillfälligt behållits på
myndighetens räntekonto.

S1793

Inbetalningar i icke räntebelagt flöde (uppbörd m.m.)
På denna S-kod rapporteras de inbetalningar som myndigheten tar emot för
statens räkning till bankkonton som töms till SCR samt direktinsättningar på
SCR.

S1794

Utbetalningar i icke räntebelagt flöde (transfereringar m.m.)
På denna S-kod rapporteras de utbetalningar som myndigheten gör från
bankkonton där medlen hämtas från SCR samt direktuttag från SCR.

S1795

Justering av ingångsvärde på räntekonto
Denna S-kod används när ett ingångsvärde beräknas första gången för en
myndighet eller vid en eventuell justering av tidigare beräknat ingångsvärde.
Övrig fordran/skuld med statsverket

S1799

Pensionsfordran (endast SPV)
På denna S-kod rapporteras SPV:s fordran mot statsverket avseende statens
avtalspensioner beräknat enligt försäkringsmodellen för Statens
pensionsåtagande (SPÅ). Utgående balansen på denna S-kod redovisas av SPV
på en egen balanspost under huvudrubriken Avräkning med statsverket.
Utgående balansen på denna S-kod utgör undantag från övriga S-koder i S17gruppen, och förs inte till S1710 när ingående balans överförs, utan överförs på
vanligt sätt.
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Kortfristiga placeringar
Värdepapper och andelar
S1811

Värdepapper och andelar, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens kortfristiga placeringar i värdepapper,
exempelvis obligationer och statsskuldsväxlar utgivna av staten/statliga
myndigheter.

S1812

Värdepapper och andelar, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens kortfristiga placeringar i värdepapper,
exempelvis aktier och andelar, obligationer, konvertibler och bankcertifikat
utgivna av andra än statliga myndigheter.

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
S1910

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
På denna S-kod rapporterar myndigheten behållningen på räntekonto i
Riksgäldskontoret. Koden avser räntekonto för myndighetens egen verksamhet.
Negativt belopp, dvs. utnyttjad räntekontokredit, rapporteras på S2540.
Omföring av ett eventuellt negativt belopp görs vid delårsrapport och
årsredovisning.
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret

S1920

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
På denna S-kod rapporteras myndighetens övriga behållningar i
Riksgäldskontoret, dvs. då myndigheten har andra konton än räntekonto för egen
verksamhet i Riksgäldskontoret. Negativt belopp, dvs. utnyttjade krediter,
rapporteras på S2550. Omföring av ett negativt belopp görs vid delårsrapport
och årsredovisning.
Kassa och bank

S1931;XX
S1932;XX
S1933;XX

Ränteflöde, inbetalningar
Ränteflöde, utbetalningar
Överföringar till/från räntekonto
På dessa S-koder rapporterar myndigheten betalningar på de bankkonton
inklusive plusgiro som är anslutna till myndighetens räntekonto i
Riksgäldskontoret. De olika betalningsförmedlarna särskiljs vid
inrapporteringen genom en specifik kod (XX). För närvarande används koderna
NB (Nordea), FSB (Föreningssparbanken), SEB och RGK (Riksgäldskontoret).
Observera att S1931 och S1932 skall motsvaras av S1933 respektive
S1910/2540. Summan av S-koderna 1931-1933 skall vara noll för respektive
betalningsförmedlare under året. Förutsatt att summan av koderna är noll skall
utgående balanser inte överföras till nästkommande år.
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Icke ränteflöde, inbetalningar
Icke ränteflöde, överföring till SCR
Icke ränteflöde, utbetalningar
Icke ränteflöde, överföring från SCR
På dessa S-koder rapporterar myndigheten betalningar på de bankkonton
inklusive plusgiro som är anslutna direkt till statsverkets checkräkning i
Riksbanken (SCR). De olika betalningsförmedlarna särskiljs vid
inrapporteringen genom en specifik kod (XX). För närvarande används koderna
NB (Nordea), FSB (Föreningssparbanken) och SEB. Observera att saldot på
S1942 skall utgöra motkonto till S1793. På samma sätt skall S1944 utgöra
motkonto till S1794. Summan av koderna 1941 och 1942 respektive S1943 och
S1944 skall vara noll för respektive betalningsförmedlare under året. Förutsatt
att summan av koderna är noll skall utgående balanser inte överföras till
nästkommande år.

S1970

Bank, övriga konton
På denna S-kod rapporteras myndighetens transaktioner på bankkonton
inklusive plusgiro som inte har täckning/tömning till räntekontot eller till SCR.
Direkta insättningar och uttag i Riksbanken (SCR)

S1981
S1982
S1983
S1984

Direkta insättningar
Överföringar till koncernkonto
Direkta uttag
Överföringar från koncernkonto
På dessa S-koder rapporteras direkta insättningar till eller direkta uttag från SCR
av de myndigheter som tilldelats ett eget underkonto hos Riksgäldskontoret till
SCR i Riksbanken. Observera att S1982 skall utgöra motkonto till S1793. På
samma sätt skall S1984 utgöra motkonto till S1794. Summan av koderna S1981
och S1982 respektive S1983 och S1984 skall vara noll under året. Förutsatt att
summan av koderna är noll skall utgående balanser inte överföras till
nästkommande år.

S1990

Kassa
På denna S-kod rapporteras myndighetens kontanttransaktioner.

2.2 S2 Kapital och skulder
Myndighetskapital
Statskapital
S2011
S2012

Statskapital med avkastningskrav
Statskapital utan avkastningskrav
På dessa S-koder redovisas:
¾ Anslagsmedel som myndigheten använt för att finansiera
anläggningstillgångar med undantag för enstaka tillgångar av mindre värde i
enlighet med 9 § kapitalförsörjningsförordningen.

Statliga inrapporteringskoder

22 (68)

¾ Särskilt anvisade anslagsmedel som myndigheten använt för att finansiera
rörelsekapital.
¾ Kapital som enligt myndighetens eller regeringens beslut skall överföras från
annan kapitalpost till statskapital.
¾ Belopp där värdet av anläggningstillgång skrivs upp om detta enligt
myndighetens eller regeringens beslut skall tillföras statskapital.
Om regeringen i regleringsbrev eller annat beslut preciserat ett avkastningskrav
varmed kapitalet skall skrivas upp eller som skall inlevereras till inkomsttitel
används S2011, Statskapital med avkastningskrav. I annat fall används S2012,
Statskapital utan avkastningskrav.
Uppskrivningskapital
S2020

Uppskrivningskapital
På denna S-kod rapporteras det kapital som motsvaras av det ökade
tillgångsvärdet vid uppskrivning av anläggningstillgångar som görs direkt i
balansräkningen, förutsatt att detta inte bokförts som statskapital.
Donationskapital

S2030
S2031

Donationskapital
Under året erhållet donationskapital
På dessa S-koder rapporteras donationer som inte får förbrukas och inte skall
bilda stiftelse. Donationen bokförs vid mottagandet direkt i balansräkningen mot
S2031. Påföljande år överförs utgående balansen på S2031 till S2030.
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

S2040

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag
På denna S-kod rapporteras motkontering vid förändring av det bokförda värdet
på aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag som föranleds av ändrat
eget kapital i företagen vid tillämpning av kapitalandelsmetoden.
Balanserad kapitalförändring

S2070

Balanserad kapitalförändring
På denna S-kod rapporteras ackumulerad kapitalförändring från tidigare år dvs.
myndighetskapital som inte är hänförligt till någon av de övriga S-koderna
under kapital. Till S-koden omförs föregående års saldo på S2090,
Kapitalförändring enligt resultaträkningen.
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

S2090

Kapitalförändring enligt resultaträkningen
På denna S-kod rapporteras det saldo mellan intäkter och kostnader som
redovisats i årets resultaträkning. Beloppet omförs nästföljande år till S2070,
Balanserad kapitalförändring (i undantagsfall även till statskapital eller
donationskapital).
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Fonder
Fonder
S2110

Fonder
På denna S-kod rapporteras avsatta medel för bl.a. transfereringar där
försäkringsteknisk avsättning saknas, exempelvis vissa fonder i
socialförsäkringssystemen.

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
S2210

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
På denna S-kod rapporteras avsättningar för pensioner till myndighetens
personal och liknande förpliktelser knutna till verksamheten, exklusive den
andel av avsättningen som avser särskild löneskatt vilken rapporteras på S2211.
För myndigheter som erlägger premier till SPV, tas endast eventuella åtaganden
utöver de förmåner som SPV ansvarar för upp i balansräkningen.

S2211

Särskild löneskatt på pensionsavsättningar
På denna S-kod rapporteras avsättningar för pensioner till myndighetens
personal till den del avsättningen avser särskild löneskatt.
Övriga avsättningar

S2250

Övriga avsättningar
På denna S-kod rapporteras avsättningar som görs för framtida utgifter av
engångskaraktär såsom omstruktureringar eller nedläggningar av verksamhet.
Möjligheten att göra avsättningar under denna S-kod skall utnyttjas restriktivt.
Här rapporteras även i förekommande fall vissa försäkringstekniska avsättningar
samt medel inbetalda till en myndighet som svarar för förvaltning och
utbetalning enligt särskilda bestämmelser, exempelvis i statlig
garantiverksamhet eller viss fondförvaltning.

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
S2511
S2512

Lån i Riksgäldskontoret
Lån i Riksgäldskontoret, årets amorteringar
På dessa S-koder rapporteras lån i Riksgäldskontoret, normalt för finansiering av
anläggningstillgångar. Man skiljer inte på kortfristig och långfristig del av
låneskulden.
Nyupptagna lån rapporteras på S2511. Årets amorteringar rapporteras på S2512.
Nästföljande år överförs saldot från S2512 till S2511.

Statliga inrapporteringskoder

24 (68)

Övriga lån
S2521
S2522

Övriga lån, inomstatliga
Årets amorteringar av inomstatliga lån

S2531
S2532

Övriga lån, utomstatliga
Årets amorteringar av utomstatliga lån
På dessa S-koder rapporteras lån hos annan långivare än Riksgäldskontoret,
vilket endast är aktuellt om myndigheten har särskild rätt att ta upp sådana lån.
Nyupptagna lån rapporteras på S2521 respektive S2531. Årets amortering
rapporteras på S2522 respektive S2532. Nästföljande år överförs saldot från
S2522 till S2521 respektive från S2532 till S2531.
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

S2540

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
På denna S-kod rapporteras negativt saldo på räntekonto i Riksgäldskontoret.
Om saldot är omväxlande positivt och negativt under året görs omföring vid
delårsrapport och årsredovisning.
Övriga krediter i Riksgäldskontoret

S2550

Övriga krediter i Riksgäldskontoret
På denna S-kod rapporteras annan kredit i Riksgäldskontoret som inte har
karaktären av lån, t.ex. krediter enligt särskilda bestämmelser eller kreditiv.
Skulder till andra myndigheter
På dessa S-koder rapporteras alla skulder som myndigheten har till annan statlig
myndighet och som inte redovisats under lån, krediter, depositioner, förskott
eller periodavgränsningsposter.

S2561

Diverse skulder till statliga myndigheter inklusive leverantörsskulder
På denna S-kod rapporteras leverantörsskulder till statliga myndigheter, dvs. de
skulder som har uppkommit vid köp av varor och tjänster från en annan statlig
myndighet. Här rapporteras också övriga skulder till statliga myndigheter som
inte skall rapporteras på S2562-S2564. Detta inkluderar även de skulder
avseende premier till Statens pensionsverk enligt pensionsavtalet PA03, som
fakturerats senast brytdagen.

S2562

Lagstadgade arbetsgivaravgifter
På S-koden rapporteras månadens skulder för lagstadgade arbetsgivaravgifter
som skall inbetalas till Skatteverket påföljande månad.

S2563

Premier avtalsförsäkringar
På denna S-kod rapporteras, på motsvarande sätt som för lagstadgade
arbetsgivaravgifter, skulder för premier till statliga avtalspensioner och andra
avtalsförsäkringar som hanteras av en statlig myndighet, i första hand den
preliminärt aviserade skulden till Statens pensionsverk avseende premier enligt
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pensionsavtalet PA91. Observera att skuld för avtalsförsäkringspremier på
semesterlöneskuld och andra periodiseringar rapporteras på S2713. Den skuld
för vilken faktura inkommit senast brytdagen rapporteras på S-kod S2561.
Skulder avseende Kåpan och Individuell ålderspension ska vara reglerade vid
årsskifte. Om myndigheten har avtalsförsäkringar med en annan
försäkringsgivare än statlig myndighet används S2592.
S2564

Mervärdesskatt
På denna S-kod rapporteras utgående mervärdesskatt för inbetalning till
Skatteverket.

S2565

Övriga skatteskulder m.m.
På denna S-kod rapporteras skulder avseende särskild sjukförsäkringsavgift samt
skatteskulder som inte rapporteras på S2562-S2564, exempelvis skulder
avseende fastighetsskatt eller vissa punktskatter m.m..
Leverantörsskulder

S2581

Leverantörsskulder, utomstatliga
På S-kod S2581 rapporteras skulder till leverantörer som inte är statliga
myndigheter, dvs. skulder som uppkommit vid köp av varor och tjänster.
Övriga skulder
På dessa S-koder rapporteras alla övriga skulder till andra än statliga
myndigheter, i den mån de inte skall redovisas som lån, depositioner eller
periodavgränsningsposter.

S2591

Personalens källskatt
På denna S-kod rapporteras innehållen källskatt som avser löner och arvoden i
myndighetens verksamhet. Skuld för arbetsgivaravgift rapporteras på S2562.
Skulder för innehållen källskatt i transfereringsverksamhet rapporteras i
förekommande fall på S2592.

S2592

Övriga skulder, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens samtliga övriga skulder som inte är
hänförliga till någon annan S-kod. Ingen åtskillnad görs mellan långfristiga och
kortfristiga skulder.

S2620
S2621
S2622

Skulder finansiell leasing, utomstatliga
Årets nytillkomna skulder, finansiell leasing, utomstatliga
Årets amorteringar, finansiell leasing, utomstatliga
Vid finansiella leasingavtal skall de framtida leasingavgifterna skuldföras.
Under året nytillkomna skulder rapporteras på S2621. Amorteringar på de
skulder som avser finansiell leasing rapporteras på S2622. Påföljande år
överförs balanserna från S2621 och S2622 till S2620.
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Depositioner
S2631
S2632

Depositioner, inomstatliga
Depositioner, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras deponerade medel hos myndigheten. Om
motparten är en statlig myndighet används S2631, i annat fall S2632. Med
deponerade medel avses likvida medel som tillhör en enskild person eller
organisation och som en myndighet tillfälligt förvaltar med avsikt att senare
återbetala till deponenten eller den som annars förfogar över depositionen.
Förskott från uppdragsgivare och kunder

S2641
S2642

Förskott från uppdragsgivare och kunder, inomstatliga
Förskott från uppdragsgivare och kunder, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras erhållna förskott från uppdragsgivare/kunder. Skoderna används när förskott erhålls för finansiering av större projekt, t.ex.
byggnader och andra större produktioner som pågår under en längre tid och där
arbetet ej avslutats eller slutavräknats. Om motparten är en statlig myndighet
används S2641, i annat fall S2642. Rapportering på kod S2641 bör normalt hos
mottagaren motsvaras av lämnat förskott på någon av S-koderna S1071, S1291
eller S1481.
Statsskulden (endast Riksgäldskontoret)

S2651
S2652
S2653

Upplåning i Sverige
Upplåning utomlands
Orealiserade kursvinster eller kursförluster
S-koderna används endast av Riksgäldskontoret för redovisning av statsskulden.
Periodavgränsningsposter
S-koderna under denna huvudrubrik används för periodiseringar i samband med
årsredovisning och delårsrapport.
Upplupna kostnader

S2711
S2712
S2713

Upplupna kostnader, inomstatliga
Upplupna kostnader, utomstatliga
Upplupna kostnader som avser sociala avgifter, pensionspremier m.m. på
semesterlöneskuld och andra upplupna löner och arvoden
På dessa S-koder rapporteras kostnader hänförliga till det avslutade året eller
halvåret då faktura eller motsvarande handling inkommit efter av myndigheten
fastställt brytdatum eller där kostnaden bygger på en beräkning eller
uppskattning. För kostnader som skall finansieras med anslag gäller som
huvudregel att anslaget inte avräknas för kostnader som rapporterats på denna Skod.

Statliga inrapporteringskoder

27 (68)

Om den motpart som slutligen skall erhålla betalning är en statlig myndighet
används S2711, i annat fall S2712, med undantag för det som rapporteras på
S2713.
På S2713 rapporteras den del av upplupna kostnader som avser beräknad skuld
för sociala avgifter, pensionspremier och eventuella andra lönegrundade avgifter
som belöper sig på bokförd semesterlöneskuld och andra upplupna kostnader för
löner och arvoden.
Oförbrukade bidrag
S2731
S2732

Oförbrukade bidrag, inomstatliga
Oförbrukade bidrag, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras erhållna bidrag som avser flera perioder och som
ännu ej förbrukats. Om bidragsgivaren är en statlig myndighet används S2731, i
annat fall S2732.
Övriga förutbetalda intäkter

S2771
S2772

Övriga förutbetalda intäkter, inomstatliga
Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras avgiftsintäkter m.m. som betalats före periodskifte
men som är hänförliga till nästföljande period. Om betalaren är en statlig
myndighet används S2771, i annat fall S2772.

S2999

Rapporteringsdifferens, balansräkning
Denna S-kod används för rapportering av sådana differenser som kan uppstå
mellan debet och kredit om myndigheten inte gör en fullständig rapportering till
statsredovisningen varje månad. Saldot på S-koden skall vara nollställt vid
helårs- och halvårsrapportering.

2.3 S3 Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
S3011

Intäkter av anslag
På denna S-kod rapporteras myndighetens intäkter av anslag samt återföring av
intäkter av anslag.
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
På dessa S-koder rapporteras intäkter av avgifter och andra ersättningar som
myndigheten får behålla i verksamheten. Posten är indelad i separata S-koder för
intäkter av olika typer av avgifter samt för intäkter av andra ersättningar.
Intäkter som inte får behållas utan skall redovisas på inkomsttitel rapporteras in
under avsnittet 3.7 Uppbörd.
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Intäkter av avgifter
Med avgift avses en ersättning som helt eller delvis täcker kostnaden för en
direkt motprestation. Myndighetens avgiftsbelagda verksamhet framgår ofta av
en budget för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev. Intäkter
enligt 15 § avgiftsförordningen är exempel på avgifter som skall redovisas som
offentligrättsliga avgifter. Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen skall redovisas
under respektive S-kod för avgifter som inte är offentligrättsliga.

S3111
S3112
S3118
S3119

Intäkter av offentligrättsliga avgifter
Inomstatliga intäkter avseende offentligrättsliga avgifter, inkomster
Utomstatliga intäkter avseende offentligrättsliga avgifter, inkomster
Inomstatliga intäkter avseende offentligrättsliga avgifter,
periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter avseende offentligrättsliga avgifter,
periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras intäkter från offentligrättsliga avgifter som
köparen enligt lag skall betala. Avgifter för offentliga tjänster som betalaren
utnyttjar frivilligt rapporteras på respektive S-kod i grupperna S312-S318.
Exempel:
Lantmäteriavgift
Delgivningsavgift
Avgift för högskoleprovet

S3121
S3122
S3128
S3129

S3131
S3132
S3138
S3139

S3141
S3142
S3148
S3149

Intäkter av avgifter avseende uthyrning av lokaler
Inomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, inkomster
Utomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, inkomster
Inomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras intäkter från uthyrning av lokaler, rum och
byggnader. Här kan också ingå intäkt av korttidshyra av lokal som används till
t.ex. konferens eller utbildning.
Intäkter av avgifter avseende utbildning
Inomstatliga intäkter avseende utbildning, inkomster
Utomstatliga intäkter avseende utbildning, inkomster
Inomstatliga intäkter avseende utbildning, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter avseende utbildning, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras intäkter vid anordnande av kurser och konferenser.
Då avgifter för uppehälle och resor är inkluderade i kursavgiften skall dessa
också rapporteras på denna S-kod.
Intäkter av avgifter avseende konsultuppdrag
Inomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, inkomster
Utomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, inkomster
Inomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras intäkter av konsultuppdrag.
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Exempel:
Skriv- och bokföringstjänster
Organisations- och ekonomikonsulttjänster
Juridiska uppdrag
Revisionsuppdrag
Byggkonsulttjänster
Bevakningsuppdrag
Städuppdrag
Laboratorieanalyser

S3151
S3152
S3158
S3159

S3171
S3172
S3178
S3179

Intäkter av avgifter avseende forskningsuppdrag
Inomstatliga intäkter avseende forskningsuppdrag, inkomster
Utomstatliga intäkter avseende forskningsuppdrag, inkomster
Inomstatliga intäkter avseende forskningsuppdrag, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter avseende forskningsuppdrag, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras intäkter från forskningsuppdrag. Observera att om
köparen inte förbehåller sig rätten till nyttjanderätten till resultatet anses intäkten
som bidrag och kodas i kodgrupperna S35-S36.
Övriga intäkter av avgifter
Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga intäkter av avgifter som myndigheten
disponerar och som inte skall rapporteras in under någon av grupperna S312315.
Exempel:
Försäljning av publikationer
Entréavgifter till museer
Intäkter av upphovsrätt
Intäkter av andra ersättningar
Med andra ersättningar avses ersättningar som myndigheten disponerar som inte
har karaktären av avgifter och inte heller av bidrag, realisationsvinster eller
finansiella intäkter.

S3181
S3182
S3188
S3189

Intäkter av andra ersättningar
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras intäkter av andra ersättningar som myndigheten
disponerar. Observera att intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen inte redovisas
här utan under respektive kod för avgifter.
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Exempel:
Försäljning av överskottsmaterial
Intäktskorrigeringar
Återvunna förluster, t.ex. Exportkreditnämnden
Sponsringsintäkter (i förekommande fall)

S3191
S3192

Reavinster från försäljning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Inomstatliga reavinster från försäljning av anläggningstillgångar
Utomstatliga reavinster från försäljning av anläggningstillgångar
Intäkter av bidrag
Definitionen av bidrag är att medel erhålls utan direkt motprestation. Det
väsentliga vid rapportering av intäkter av bidrag är vem som är
bidragsutbetalare. Exempelvis rapporteras bidrag från statliga myndigheter
respektive affärsverk på separata S-koder enligt nedan.
Exempel:
Forskningsbidrag
Donationer som får förbrukas
Skadestånd som disponeras i verksamheten
Försäkringsersättningar som disponeras i verksamheten

S3511

Intäkter av bidrag från statliga myndigheter
Intäkter av bidrag från statliga myndigheter exklusive statliga affärsverk,
inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från annan statlig myndighet som inte är
statligt affärsverk för såväl konsumtion som investering. Intäkter av bidrag från
de statliga affärsverken särredovisas på S3512.
Vid utlåning av personal till annan myndighet, då personen får lön från ordinarie
arbetsgivare, skall regleringen av lönekostnaden mellan myndigheterna kodas
som konsultuppdrag på S3141.
Belopp där betalning inte mottagits under året rapporteras i förekommande fall
på S-koden för periodiseringsposter.

S3512

Intäkter av bidrag från statliga affärsverk, inkomster

S3513

Intäktsreduktion åtta procent för bidrag från utomstatlig givare, förmedlat
av statlig myndighet
På denna S-kod rapporterar slutmottagaren av ett bidrag från utomstatlig givare,
förmedlat av en statlig myndighet, intäktsreduktion. Slutmottagaren överför åtta
procent av bruttobidraget som reduktion av mervärdesskattefordran. Observera
att det erhållna bidraget skall krediteras brutto på S3511 medan S3513 debiteras
med åtta procent och S1541 krediteras så att den redovisade intäkten i
S-kodgrupp 35 utgör 92% av de erhållna medlen. (Motpartsavstämning skall
därefter i förekommande fall göras av bruttobidraget på S3511.)
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Intäkter av bidrag från statliga myndigheter inklusive statliga affärsverk,
periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringsposter som avser bidrag från statliga
myndigheter inklusive statliga affärsverk.
Intäkter av bidrag från statliga bolag och övriga statliga sektorn
Intäkter av bidrag från statliga bolag, inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från statliga aktiebolag. Som statligt bolag
räknas de aktiebolag som till minst 50 % ägs av staten. Se Regeringens årliga
skrivelse till Riksdagen ”20xx års redogörelse för företag med statligt ägande”.
Intäkter av bidrag från övriga statliga sektorn, inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från ideella föreningar för vilka staten reellt
fastställer verksamhetens allmänna utformning, inriktning och arbetssätt genom
att uppställa villkor för bidragsgivningen, tillsätta styrelse o. dyl. Dessutom
kodas här bidrag från organisationer och stiftelser som betjänar den statliga
sektorn utan att vara vinstdrivande. Exempel är sådana som ägnar sig åt
forskning, försvarsutbildning, kulturella tjänster, rekreation och andra sociala
och samhälleliga tjänster till förmån för den statliga sektorn. Kontakta ESV:s
Finansstatistikenhet vid tveksamheter om klassificering.
Intäkter av bidrag från kommunala sektorn
Intäkter av bidrag från kommuner, inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från primärkommuner.

S3614

Intäkter av bidrag från landsting, inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från landstingskommuner.

S3615

Intäkter av bidrag från övriga kommunala sektorn, inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från ideella föreningar och organisationer
som har nära kommunal anknytning, dvs. kommunen finansierar och fastställer
verksamheten, tillsätter styrelse samt kontrollerar denna.

S3621

Intäkter av bidrag från privata sektorn
Intäkter av bidrag från privata företag, inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från aktiebolag, ekonomiska föreningar och
andra företagsformer som inte tillhör staten. Hit räknas således också
kommunägda aktiebolag.

S3622

Intäkter av bidrag från övriga organisationer och ideella föreningar,
inkomster
Här rapporteras bidrag för konsumtion från organisationer och ideella föreningar
som inte finansieras eller kontrolleras av den statliga eller kommunala sektorn.
Som exempel på den verksamhet som bedrivs av dessa organisationer och
ideella föreningar kan nämnas kulturella tjänster, rekreation och välgörenhet.

S3623

Intäkter av bidrag från enskilda, inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från enskilda personer.
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Intäkter av bidrag från internationella organisationer
Intäkter av bidrag från EU:s institutioner, inkomster
Inkomster från EU är i de flesta fall redovisade på inkomsttitel och redovisas då
under uppbördsavsnittet. I de fall, bl.a. inom EU:s forsknings- och
utvecklingsprogram, då medel går direkt till koordinatorn och inte redovisas i
statsbudgeten, skall medlen rapporteras på denna S-kod.

S3625

Intäkter av bidrag från EU-länder, inkomster
På denna S-kod rapporteras inkomster av bidrag från länderna inom EU.
Observera att bidrag från EU:s institutioner inte skall rapporteras här utan på
S3624, Intäkter av bidrag från EU:s institutioner, inkomster.

S3626

Intäkter av bidrag från övriga länder och internationella organisationer,
inkomster
På denna S-kod rapporteras inkomster av bidrag från övriga länder och
internationella organisationer.

S3699

Utomstatliga intäkter av bidrag, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringsposter som avser bidrag från andra än
statliga myndigheter.
Finansiella intäkter

S3811
S3821
S3858
S3859

Inomstatliga ränteintäkter, inkomster
Utomstatliga ränteintäkter, inkomster
Inomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter
Utomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter

S3861
S3862

Inomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster
Utomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster

S3883

Reavinster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar,
inomstatliga
Reavinster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar,
utomstatliga

S3884

S3898
S3899

Inomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras finansiella intäkter som disponeras i myndighetens
verksamhet. Man skiljer på ränteintäkter och övriga finansiella intäkter som
utdelningar, valutakursvinster och vinster vid försäljning av kortfristiga
värdepapper. Reavinster vid försäljning av värdepapper som utgör
anläggningstillgångar särredovisas.
Observera att finansiella intäkter som skall inlevereras till inkomsttitel redovisas
under uppbördsavsnittet och att finansiella intäkter som bidrar till finansieringen
av bidrag m.m., vanligen i fonder, redovisas under transfereringsavsnittet.
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2.4 S4 Kostnader för personal
Kostnader för personal
S4111
S4119

Lön, utgifter
Lön, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras löner, arvoden och övriga ersättningar för utfört
arbete av myndigheten anställd personal för vilka arbetsgivaravgifter utgår.
Arbetsgivaravgifter m.m. skall däremot inte ingå. Lagstadgade
arbetsgivaravgifter och premier för avtalsförsäkringar skall rapporteras på
S4121 respektive S4122.
Här rapporteras dessutom arvoden exklusive arbetsgivaravgifter till medlemmar
i styrelser och kommittéer samt ersättningar exklusive arbetsgivaravgifter till ej
anställd personal för annat uppdrag, dvs. för tillfälliga arbetsinsatser, under
förutsättning att ersättningen skall anses som inkomst av tjänst.
Skattepliktiga traktamenten och ersättningar (dvs. belopp utöver av Skatteverket
fastställd schablon) skall rapporteras här. Observera att traktamenten och
ersättningar enligt schablon (ej skattepliktig del) skall rapporteras på S4181,
Övriga personalkostnader.
Exempel:
Lön
Arvode till icke anställd personal
Retroaktiv lön
Semesterersättning
Omplaceringstillägg
Lön till pensionärer
Arvode till utländska gästföreläsare
Ersättning för förlorad avlöningsförmån
Förslagsersättning
Beredskapslön
Risk-, jourtillägg m.m.
Övertidsersättning
Skattepliktiga traktamenten och ersättningar

S4121
S4128

Lagstadgade arbetsgivaravgifter, premier avtalsförsäkringar m.m.
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, utgifter
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras lagstadgade arbetsgivaravgifter, (inkl. allmän
löneavgift och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster) för löner, arvoden
och övriga ersättningar för av myndigheten anställd personal för vilka
arbetsgivaravgifter utgår. Utgiften för lönen skall däremot rapporteras på S4111,
Lön.
Här rapporteras dessutom lagstadgade arbetsgivaravgifter på arvoden till
medlemmar i styrelser och kommittéer, samt lagstadgade arbetsgivaravgifter på
ersättningar till ej anställd personal för annat uppdrag, dvs. för tillfälliga
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arbetsinsatser, under förutsättning att ersättningen skall anses som inkomst av
tjänst.
Lagstadgade arbetsgivaravgifter på skattepliktiga traktamenten och ersättningar
(dvs. belopp utöver av Skatteverket fastställd schablon) skall rapporteras här.
Även den lagstadgade arbetsgivaravgiften på förmånsvärden rapporteras här.
Förmånen kan till exempel vara fri eller kostnadsreducerad kost, bil eller bostad.
S4122
S4129

Premier för avtalsförsäkringar m.m., utgifter
Premier avtalsförsäkringar m.m., periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras premier för avtalsförsäkringar, främst för
tjänstepensioner som SPV svarar för, men även andra förekommande premier
och avgifter för avtalsenliga försäkringar.

S4123

Särskild sjukförsäkringsavgift
På denna S-kod rapporteras särskild sjukförsäkringsavgift. Avgiften fastställs i
förekommande fall av Försäkringskassan varje månad och gäller för de anställda
som är sjukskrivna på heltid.

S4131
S4132
S4133
S4139

Pensionskostnader inklusive KÅPAN och individuell ålderspension
Avgifter till KÅPAN och den individuella ålderspensionen, utgifter
Särskild löneskatt på pensionskostnader, utgifter
Myndighetens egna pensionsutbetalningar, utgifter
Pensionskostnader inkl. KÅPAN och individuell ålderspension,
periodiseringsposter
På S4131 rapporteras inbetalningar till Försäkringsföreningen på det statliga
området (FSO) avseende kompletterande ålderspension inom staten (KÅPAN)
och betalningar av avgifter till den individuella ålderspensionen. På S4132
rapporteras särskild löneskatt som myndigheten betalar på pensionskostnader för
egen personal, främst särskild löneskatt på KÅPAN och den individuella
ålderspensionen.
På S4133 rapporteras myndigheters egna utbetalningar av pensioner, både i de
fall myndigheten betalar pensioner direkt till mottagarna och i de fall
myndigheten betalar till SPV för faktiska utbetalningar av pensioner (observera
dock att premier för avtalsförsäkringar som betalas till SPV rapporteras på
S4122). Periodiseringsposter för dessa S-koder rapporteras på S4139.

S4141
S4149

Utbildningskostnader för egen personal
Utomstatliga utbildningskostnader för egen personal, utgifter
Utomstatliga utbildningskostnader för egen personal, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras avgifter för deltagande i kurser och konferenser för
egen personal när kursarrangören inte är en statlig myndighet. Då utgifter för
uppehälle och resor är inkluderade i kursavgiften får dessa också rapporteras på
denna S-kod.
I de fall resan eller måltiden inte ingår i kursavgiften skall dessa utgifter
rapporteras på S5341, Resor, respektive S5368, Övriga tjänster.
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Inomstatliga utbildningskostnader för egen personal, utgifter
Inomstatliga utbildningskostnader för egen personal, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras avgifter för deltagande i kurser och konferenser för
egen personal i de fall kursarrangören är en statlig myndighet. Då utgifter för
uppehälle och resor är inkluderade i kursavgiften får dessa också rapporteras på
denna S-kod.
Sjuk- och hälsovård
Sjuk- och hälsovård, utgifter
Sjuk- och hälsovård, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras kostnader för sjuk- och hälsovård som är befriade
från skatt. Skattepliktiga kostnader skall däremot rapporteras på S4111, Lön.
Exempel:
Begravningshjälp
Fotvård
Sjukgymnastik

S4181
S4189

Övriga personalkostnader
Utomstatliga övriga personalkostnader, utgifter
Utomstatliga övriga personalkostnader, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga personalrelaterade kostnader som går till
utomstatlig leverantör (även till anställda). Förutom kultur- och
fritidsverksamhet skall också traktamenten och bilersättningar enligt schablon
rapporteras här. Skattepliktiga förmåner m.m. utöver lön skall däremot
rapporteras på S4111, Lön.
Exempel:
Rekreationsverksamhet
Motionskort
Motionsredskap
Filmhyror
TV-licenser
Inträdesavgifter
Teaterbiljetter

S4241-S4249 (Se ovan)
S4281
S4289

Inomstatliga övriga personalkostnader, utgifter
Inomstatliga övriga personalkostnader, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga personalrelaterade kostnader med statliga
myndigheter som motpart.
Exempel:
Avgifter till Arbetsgivarverket

S4999

Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar i
egen regi
På denna S-kod rapporteras omföring av aktiverat belopp vid utveckling av
anläggningstillgångar i egen regi till den del det avser utgifter för personal.
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2.5 S5 Kostnader för lokaler och övrig drift
Lokalhyror, utomstatliga
S5011
S5019

Lokalhyror, utgifter, utomstatliga
Lokalhyror, periodiseringsposter, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras hyror för lokaler och byggnader där hyresvärden är
utomstatlig. Här rapporteras således också korttidshyra av lokal som används till
t.ex. konferens eller utbildning.
Observera att för utbildningspaket, i vilket lokalhyra ingår i fakturan, skall hela
avgiften för kursen rapporteras på S4141 om det avser den egna personalen och
S5363, Utbildningstjänster, om det avser en extern utbildning.
Exempel:
Hyra av kontorslokaler
Hyra av garage
Hyra av parkeringsplats
Lokalhyror och andra inomstatliga lokalkostnader

S5021

Lokalhyror och andra lokalkostnader, utgifter, inomstatliga

S5029

Lokalhyror och andra lokalkostnader, periodiseringsposter, inomstatliga
På dessa S-koder rapporteras hyror för lokaler och byggnader i de fall
hyresvärden är en statlig myndighet. Här rapporteras även övriga kostnader för
hyrda lokaler som el, vatten, bränsle, reparationer m.m. i de fall den som
tillhandahåller varan eller tjänsten är en statlig myndighet. Till skillnad från vad
som gäller för dessa varor och tjänster vid utomstatlig leverantör, krävs inte
särredovisning i dessa fall.
Övriga lokalkostnader för hyrda lokaler, utomstatliga
På nedanstående S-koder rapporteras övriga utomstatliga lokalkostnader om
dessa inte ingår i den vanliga hyreskostnaden.

S5051

El, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för elektrisk ström, gas samt fjärrvärme.

S5052

Vatten, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för vatten och vattenånga.

S5053

Bränsle, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras bränsleutgifter för uppvärmning av lokaler, t.ex.
eldningsoljor.

S5054
S5059

Övriga lokalutgifter, utomstatliga
Övriga lokalkostnader, periodiseringsposter, utomstatliga
På dessa koder rapporteras övriga lokalkostnader vid köp från utomstatlig
leverantör.
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Reparationer av hyrda lokaler, utomstatliga
Reparationer av hyrda lokaler och byggnader, utgifter, utomstatliga
Reparationer av hyrda lokaler och byggnader, periodiseringsposter,
utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras reparations- och underhållsarbeten av hyrda
byggnader, lokaler och anläggningar köpta från utomstatlig leverantör. Material
som faktureras av reparatör skall föras hit. Egna inköp av material för
reparationer skall däremot rapporteras på respektive varukod i kodgrupp S56.
Exempel:
VVS-arbeten
El-arbeten
Målningsarbeten
Snickeriarbeten
Plåtslageriarbeten
Byggnadsreparationer
Glasmästeriarbeten

S5099

Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar i
egen regi
På denna S-kod rapporteras omföring av aktiverat belopp vid utveckling av
anläggningstillgångar i egen regi, till den del det avser lokalutgifter.
Övriga driftskostnader

S5301
S5309

Reparation och underhåll
Reparation och underhåll, utgifter, utomstatliga
Reparation och underhåll, periodiseringsposter, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras reparations- och underhållsarbeten som avser
maskiner, inventarier och transportmedel samt egna fastigheter köpta från
utomstatlig leverantör. Material som faktureras av reparatör skall föras hit.
Exempel:
Reparationer av datautrustning
Telefonanläggningsreparationer
Möbelreparationer
Reparationer av kontorsmaskiner
Fordonsreparationer
Offentligrättsliga avgifter

S5311
S5312
S5318
S5319

Inomstatliga offentligrättsliga avgifter, utgifter
Utomstatliga offentligrättsliga avgifter, utgifter
Inomstatliga offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
Offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras kostnader för avgifter för offentliga tjänster som
köparen enligt lag skall betala. Avgifter för offentliga tjänster som betalaren
nyttjar frivilligt rapporteras på respektive S-kod i S536-gruppen Tjänster,
utomstatliga alternativt på respektive S-kod i S541-gruppen Tjänster,
inomstatliga.
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Exempel:
Lantmäteriavgift
Delgivningsavgift
Ansökningsavgifter

S5321
S5329

Skatter
Skatter, utgifter
Skatter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras kostnader för skatter. Mervärdesskatt skall inte
rapporteras med denna S-kod.
Exempel:
Fordonsskatt
Vägtrafikskatt
Fastighetsskatt
Tullavgifter

S5331
S5332
S5339

Värnpliktsersättningar m.m.
Värnpliktsersättningar, utgifter
Statlig ålderspensionsavgift på dagpenning till värnpliktiga m.fl.
Värnpliktsersättningar, periodiseringsposter
På S5331 rapporteras dagersättningar till värnpliktiga som är befriade från
lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringspremier.
S-kod S5332 används av myndigheter som skall betala statlig
ålderspensionsavgift knuten till värnpliktsersättningar eller andra dagpenningar i
samband med plikttjänstgöring för finansiering av pensionsrätter i vissa fall.
Observera att om statlig ålderspensionsavgift betalas i anslutning till
transfereringar i kodklass S7, skall även ålderspensionsavgiften redovisas i
kodklass S7.
På S5339 rapporteras periodiseringsposter avseende värnpliktsersättningar och
statlig ålderspensionsavgift.

S5341
S5349

Resor
Resor, utgifter, utomstatliga
Resor, periodiseringsposter, utomstatliga
På dessa koder rapporteras kostnader i samband med anställdas resor i tjänsten.
Traktamenten rapporteras bland personalkostnader.
Exempel
Flyg- och tågbiljetter
Bilhyra vid tjänsteresa
Taxiresor
Färjeavgifter
Flyttningsersättning
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Varor, utomstatliga
Korttidsinvesteringar (1-3 år och/eller 500 euro), utgifter, utomstatliga
Korttidsinvesteringar (1-3 år och/eller 500 euro), periodiseringsposter,
utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras de investeringar enligt den internationella
definitionen som myndigheten inte rapporterar som anskaffning av
anläggningstillgångar. Den internationellt jämförbara definitionen av
investeringar är att tillgångens varaktighet skall vara längre än 1 år och varan
skall ha ett pris överstigande 500 euro (ca 4 000 kr). Då den gällande
definitionen för investeringar enligt ESV:s föreskrifter till förordningen om
årsredovisning och budgetunderlag är 3 års varaktighet och beloppsgränsen
varierar från 5000 kronor och uppåt, kompletterar dessa S-koder
nationalräkenskapernas rapportering av investeringar ingående i BNP-begreppet.
Exempel:
Möbler
Standarddataprogram
Mindre kontorsmaskiner
Verktyg

S5353

Tryckning, publikationer och pappersvaror, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för böcker, tidningar och övriga trycksaker
som kollegieblock, förtryckta kuvert och brevpapper samt även otryckt papper.
Observera att på S5354 Kontorsmateriel skall inte utgifter för pappersvaror
rapporteras.

S5354

Kontorsmateriel, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för materiel för kontorsändamål. Observera
att pappersvaror skall rapporteras på S5353 Tryckning, publikationer och
pappersvaror. Elektriska apparater som inte klassas som investering eller
korttidsinvestering skall rapporteras på S5355 Övriga varor.

S5355

Övriga varor, utgifter, utomstatliga
Här rapporteras alla övriga utgifter för köpta konsumtionsvaror vid köp från
utomstatlig leverantör.
Exempel:
Glas-, porslin-, tegel- eller cementvaror
Kemikalier och färg
Plast- eller gummivaror
Livsmedel, jordbruksprodukter och levande djur
Läkemedel i verksamheten
Järn-, stål- eller andra metallvaror
Elektriska apparater, verktyg, elmateriel
Grus, sand, kol och malmer
Sprängämnen
Trävaror
Textil- och lädervaror

Statliga inrapporteringskoder
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S5358

Varulagerförändring
På denna S-kod rapporteras förändring av lager, dvs. överföring av köpta varor
till lager, uttag ur lager samt differens vid inventering.

S5359

Varor, periodiseringsposter (exkl. korttidsinvesteringar), utomstatliga
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för inköpta varor, vid köp från
utomstatlig leverantör, dock ej periodiseringar avseende korttidsinvesteringar
som rapporteras på S5352, Korttidsinvesteringar (1-3 år och/eller 500 euro),
periodiseringsposter och varulagerförändring som skiljs från periodiseringar och
rapporteras separat på S5358, Varulagerförändring.

S5361

Tjänster, utomstatliga
Forskningsuppdrag, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för forskningsuppdrag som myndigheten
låtit någon annan som inte är en statlig myndighet utföra.
Observera att om myndigheten inte förbehåller sig nyttjanderätten till resultatet
skall utgiften rapporteras som bidrag på någon av S-koderna i kodklass S77S79, Lämnade bidrag.

S5362

Datatjänster, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras alla utgifter för anlitande av datacentral samt
utgifter för datakonsulter som inte är statliga myndigheter. Här rapporteras
också avgifter för nyttjande av datorprogram samt service- och underhållsavtal
för datorer.
Exempel:
Programmering
Systemarbete
Datakonsulter
Avgifter för lönesystem och
ekonomisystem
Testkörningar
Terminaltider
Registreringar
Service- och underhållsavtal på datorer

S5363

Utbildningstjänster, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras avgifter för deltagande i kurser och konferenser som
är riktade till andra än myndighetens anställda när utbildningssamordnaren inte
är en statlig myndighet. Om utgifter för uppehälle och resor är inkluderade i
kursavgiften får även dessa rapporteras på denna S-kod.
I de fall resan eller måltiden inte ingår i kursavgiften skall dessa utgifter
rapporteras på S5341, Resor, respektive S5368, Övriga tjänster.

Statliga inrapporteringskoder
S5364
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Post, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för befordran av brev, paket etc.
Exempel:
Portoutgifter
Avgifter för frankeringsmaskin
Postförskottsavgifter
Assureringsavgifter

S5365

Tele, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för nyttjandet av telenätet.
Exempel:
Abonnemangsavgifter
Abonnemangsavgifter för telefax
Samtalsavgifter
Dataöverföring via modem

S5366

Leasingavgifter avseende operationell leasing samt maskinhyror, utgifter,
utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för s.k. operationell leasing oavsett vilken
typ av objekt som leasas. Med operationell leasing menas förhyrning där
myndigheten normalt inte förbundit sig att hyra mer än för kortare tid och där
uthyraren bär alla risker i form av att leasingobjektet blir omodernt eller
oanvändbart. Kontraktstiden är vanligen kortare än den ekonomiska livslängden.

S5367

Varutransporter och fraktavgifter, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för frakter och varutransporter.

S5368

Övriga tjänster, utgifter, utomstatliga
På denna kod rapporteras alla övriga utgifter för köpta tjänster vid köp från
utomstatlig leverantör.
Exempel:
Hotell- och restaurangtjänster
Annons- och reklamtjänster
Bank- och försäkringstjänster
Markhyror
Övriga tjänster

S5369

Tjänster, periodiseringsposter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras samtliga periodiseringar som avser köpta tjänster
vid köp från utomstatlig leverantör.
Reaförluster från avyttring av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

S5371

Reaförluster från avyttring av anläggningstillgångar, inomstatliga

S5372

Reaförluster från avyttring av anläggningstillgångar, utomstatliga

Statliga inrapporteringskoder

S5401
S5408
S5409

S5411
S5412
S5413
S5418
S5419

S5899

42 (68)

Varor, inomstatliga
Tryckning, publikationer och pappersvaror, utgifter, inomstatliga
Övriga varor, utgifter, inomstatliga
Varor, periodiseringsposter, inomstatliga
På dessa koder rapporteras alla köp av varor när leverantören är en statlig
myndighet. Tryckning, publikationer m.m. särredovisas medan övriga varor,
inklusive korttidsinvesteringar, redovisas som övriga varor i de fall leverantören
är en statlig myndighet
Tjänster, inomstatliga
Forskningsuppdrag, utgifter, inomstatliga
Datatjänster, utgifter, inomstatliga
Utbildningstjänster, utgifter, inomstatliga
Övriga tjänster, utgifter, inomstatliga
Tjänster, periodiseringsposter, inomstatliga
På dessa koder rapporteras alla köp av tjänster när leverantören är en statlig
myndighet. Forskningsuppdrag, datatjänster och utbildningstjänster
särredovisas, medan övriga köpta tjänster redovisas som Övriga tjänster i de fall
leverantören är en statlig myndighet. Observera även att offentligrättsliga
avgifter som myndigheten betalar redovisas på S-kod S5311.
Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar i
egen regi
På denna S-kod rapporteras omföring av aktiverat belopp vid utveckling av
anläggningstillgångar i egen regi, till den del det avser övriga driftutgifter.
Finansiella kostnader
På dessa S-koder rapporteras finansiella kostnader som rör myndighetens
verksamhet. Man skiljer på räntekostnader och övriga finansiella kostnader.
Finansiella kostnader kopplade till transfereringar t.ex. fonder för
transfereringar, rapporteras under transfereringsavsnittet i kodklass S7,
Transfereringar.

S5911
S5912
S5918
S5919

Räntekostnader
Inomstatliga räntekostnader, utgifter
Utomstatliga räntekostnader, utgifter
Inomstatliga räntekostnader, periodiseringsposter
Utomstatliga räntekostnader, periodiseringsposter
Exempel:
Dröjsmålsränta
Ränta på kredit i Riksgäldskontoret
Räntor på lån till anläggningstillgångar

S5961
S5962
S5968

Övriga finansiella kostnader
Inomstatliga övriga finansiella kostnader, utgifter
Utomstatliga övriga finansiella kostnader, utgifter
Inomstatliga övriga finansiella kostnader, periodiseringsposter

Statliga inrapporteringskoder
S5969
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Utomstatliga övriga finansiella kostnader, periodiseringsposter
Här rapporteras övriga finansiella kostnader som rör myndighetens verksamhet.
Exempel:
Valutakursförluster
Reaförluster vid försäljning av kortfristiga
finansiella tillgångar

S5981
S5982

S5999

Reaförluster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar,
inomstatliga
Reaförluster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar,
utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras reaförluster vid försäljning av finansiella
anläggningstillgångar som hör till verksamheten. Observera att reaförluster som
skall inlevereras till inkomsttitel rapporteras under uppbördsavsnittet i kodklass
S7, Uppbörd.
Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar i
egen regi.
På denna S-kod rapporteras omföring av aktiverat belopp av finansiella utgifter
vid utveckling av anläggningstillgångar i egen regi.

2.6 S6 Avyttring, avskrivning och nedskrivning av
anläggningstillgångar
Avräkningskoder för avyttring av anläggningstillgångar
Kodgrupperna S66-S68 är avräkningskoder. Det innebär att summan av dem alltid
skall vara noll. Vid försäljning och utrangering av anläggningstillgångar förs det
bokförda nettovärdet av tillgången (bokfört anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar) från berört konto i kodgrupp S1 till S-koden som
avser bokfört värde i kodgrupp S6. Erhållet belopp vid försäljningen krediteras
inkomstkoden för avyttring. Skillnaden däremellan utgör realisationsvinst eller
realisationsförlust.
Vid försäljning av tillgångar där myndigheten får disponera inkomsten i
verksamheten omförs detta belopp från S-koden för omföring av vinst/förlust till
kodgrupp S3 om det är en vinst och till kodgrupp S5 om det är en förlust.
Vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar avseende
transfereringsverksamhet, främst i fonder för transfereringar, förs vinsten eller
förlusten till berörd S-kod i kodgrupp S7.
Vid avyttring av anläggningstillgångar där myndigheten ej disponerar inkomsten
förs reavinsten till kodgrupp S706 i uppbördsavsnittet.

Statliga inrapporteringskoder
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Avyttring av immateriella anläggningstillgångar
S6611
S6612

Avyttring av balanserade utgifter för utveckling, inkomster
Bokfört värde

S6631
S6632

Avyttring av rättigheter och andra immateriella tillgångar, inkomster
Bokfört värde

S6699

Redovisning av reavinst/-förlust avseende immateriella tillgångar
På denna S-kod rapporteras omföring till konto för redovisning av reavinst
respektive förlust, varigenom kodgrupp S66 nollställs.
Avyttring av materiella anläggningstillgångar

S6711
S6712

Avyttring av byggnader, mark och annan fast egendom, inkomster
Bokfört värde

S6721
S6722

Avyttring av förbättringsutgifter på annans fastighet, inkomster
Bokfört värde

S6731
S6732

Avyttring av maskiner, inventarier, installationer m.m., inkomster
Bokfört värde

S6741
S6742
S6751
S6752

Avyttring av pågående nyanläggningar, inkomster
Bokfört värde
Avyttring av beredskapstillgångar, inkomster
Bokfört värde

S6799

Redovisning av reavinst/-förlust avseende materiella anläggningstillgångar
På denna S-kod rapporteras omföring till konto för redovisning av reavinst
respektive förlust varigenom kodgrupp S67 nollställs.
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

S6811
S6812

Avyttring av andelar i dotterföretag och intresseföretag, inkomster
Bokfört värde

S6821
S6822

Avyttring av andra långfristiga värdepappersinnehav, inkomster
Bokfört värde

S6899

Redovisning av reavinst/-förlust avseende finansiella anläggningstillgångar
På denna S-kod rapporteras omföring till konto för redovisning av reavinst
respektive förlust varigenom kodgrupp S68 nollställs.
Avskrivningar och nedskrivningar

S6911

Avskrivningar och nedskrivningar
På denna S-kod rapporteras alla avskrivningar och nedskrivningar på materiella
och immateriella anläggningstillgångar.
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2.7 S7 Uppbörd
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av
myndigheten

S7011
S7012
S7018
S7019

Intäkter av offentligrättsliga avgifter
Inomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, inkomster
Utomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, inkomster
Inomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras intäkter från offentligrättsliga avgifter som
köparen enligt lag skall betala och som skall föras till inkomsttitel, och därmed
inte disponeras av myndigheten. Avgifter för offentliga tjänster som betalaren
utnyttjar frivilligt rapporteras i S-kodgrupp 702. (Avgifter som myndigheten
disponerar rapporteras i S-kodklass 3).

S7021
S7022
S7028
S7029

Övriga intäkter av avgifter
Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras andra intäkter av avgifter än offentligrättsliga som
skall föras till inkomsttitel, och som därmed inte disponeras av myndigheten.
Med avgift avses en ersättning som helt eller delvis täcker kostnaden för en
direkt motprestation. Myndighetens avgiftsbelagda verksamhet framgår ofta av
en budget för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev.

S7031
S7032
S7038
S7039

Intäkter av andra ersättningar
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga intäkter som inte disponeras av
myndigheten och som inte har karaktären av avgifter eller skatter m.m. och inte
heller av reavinster eller finansiella intäkter. Främst avses ersättningar som
myndigheten erhåller enligt t.ex. regeringsbeslut men där ersättningens storlek
inte har närmare samband med myndighetens kostnader för produktion av varor
eller tjänster. Observera dessutom att medel för finansiering av bidrag redovisas
som intäkter på S-kod S7351-7359 och i S-kodgrupp 74.
Exempel:
Bidrag och ersättningar från EU
Finansieringsavgifter i arbetslöshetsförsäkring
Förseningsavgifter
Skadestånd och försäkringsersättningar som ej
disponeras av myndigheten

Statliga inrapporteringskoder
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Reavinster
Reavinster från försäljning av anläggningstillgångar, inomstatliga
Reavinster från försäljning av anläggningstillgångar, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras reavinster från försäljning av anläggningstillgångar
som skall inlevereras till inkomsttitel.
Finansiella intäkter som inte disponeras av myndigheten

S7071
S7072
S7078
S7079

Ränteintäkter
Inomstatliga ränteintäkter, inkomster
Utomstatliga ränteintäkter, inkomster
Inomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter
Utomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras räntor som skall inlevereras till inkomsttitel.
Exempel:
Räntor på vissa utlånade medel
Räntor på statskapital i vissa fall

S7081
S7082
S7088
S7089

Övriga finansiella intäkter
Inomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster
Utomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster
Inomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras andra finansiella intäkter än räntor som skall
inlevereras till inkomsttitel.
Exempel:
Utdelningar på aktier som redovisas mot inkomsttitel
Realisationsvinster vid försäljning av finansiella
tillgångar som klassificeras som omsättningstillgångar
Valutakursvinster
Intäkter av uppbörd

S7111
S7199

Intäkter av uppbörd, inkomster
Uppbördsintäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras: skatter, socialavgifter, tullmedel och böter.
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet

S7211

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
På denna S-kod rapporteras inleverans till statsbudgeten. Det avser skatter m.m.,
avgifter, räntor, utdelningar och gåvor som skall inlevereras till statsbudgeten,
samt eventuella övriga inleveranser av medel enligt regeringsbeslut.

S7212

Medel som överförts till ålderspensionssystemet från uppbördsverksamhet
På denna S-kod rapporteras Försäkringskassans överföringar av inbetalda
pensionsavgifter till ålderspensionssystemet.

Statliga inrapporteringskoder
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2.8 S7 Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag
S7311

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag
På denna S-kod rapporteras erhållna anslagsmedel, i undantagsfall medel från
inkomsttitel, för finansiering av bidrag och andra ersättningar som
realekonomiskt skall rapporteras som bidrag.
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

S7351
S7359

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag,
periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras medel som erhållits från statliga myndigheter för
finansiering av bidrag och andra ersättningar som realekonomiskt skall
rapporteras som bidrag.
Belopp som inte betalats under året rapporteras i förekommande fall på S-koden
för periodiseringsposter.
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

S7411
S7412
S7413
S7414
S7415
S7416
S7419

Medel från kommuner och landsting
Medel från näringslivet
Medel från statliga bolag
Medel från internationella organisationer, exklusive EU-institutioner
Medel från övriga
Medel från EU-institutioner
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras alla övriga medel som erhållits för finansiering av
bidrag och andra ersättningar som realekonomiskt skall rapporteras som bidrag.
Finansiella intäkter

S7511
S7512
S7518
S7519

Ränteintäkter
Inomstatliga ränteintäkter, inkomster
Utomstatliga ränteintäkter, inkomster
Inomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter
Utomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras ränteintäkter hänförliga till transfereringsverksamhet dvs. sådana ränteintäkter främst i fonder m.m. som bidrar till
finansieringen av bidrag m.m.
Exempel:
Räntor på räntekonto, hänförligt till transfereringar
Bankräntor
Låneräntor
Obligationsräntor

Statliga inrapporteringskoder
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Övriga finansiella intäkter
Inomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster
Utomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster
Inomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga finansiella intäkter hänförliga till
transfereringsverksamhet, främst i fonder.
Exempel:
Reavinster vid försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar
Utdelningar på aktier
Valutakursvinster
Finansiella kostnader

S7551
S7552
S7558
S7559

Räntekostnader
Inomstatliga räntekostnader, utgifter
Utomstatliga räntekostnader, utgifter
Inomstatliga räntekostnader, periodiseringsposter
Utomstatliga räntekostnader, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras räntekostnader kopplade till
transfereringsverksamhet, främst räntekostnader hänförliga till fonder men även
i förekommande fall räntekompensation som utges vid försenad utbetalning av
bidrag och liknande.
Exempel:
Dröjsmålsränta
Ränta på kredit i Riksgäldskontoret
Räntor på lån

S7571
S7572
S7578
S7579

Övriga finansiella kostnader
Inomstatliga övriga finansiella kostnader, utgifter
Utomstatliga övriga finansiella kostnader, utgifter
Inomstatliga övriga finansiella kostnader, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga finansiella kostnader, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras andra finansiella kostnader kopplade till
transfereringsverksamhet, främst i fonder.
Exempel:
Reaförluster vid försäljning av finansiella
anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
Valutakursförluster

Statliga inrapporteringskoder
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Avsättning till /upplösning av fonder m.m. för transfereringar
S7611

Avsättning till eller upplösning av fonder m.m. för transfereringar
På denna S-kod rapporteras årets förändring av fonder som gäller
transfereringsverksamhet. Beloppet utgörs av skillnaden mellan de intäkter och
de kostnader för fonder som visas i resultaträkningen.
Lämnade bidrag
I denna grupp rapporteras utgivna bidrag och andra ersättningar som
realekonomiskt skall rapporteras som bidrag.
Med bidrag menas sådana utbetalningar som inte motsvaras av någon
motprestation. Med bidrag menas även utbetalningar då en motprestation
föreligger men ej tillfaller den som betalat. Uppdelningen av bidragsslag innebär
en specificering efter mottagare.
För varje mottagarkategori finns skilda koder för utgifter och för
periodiseringar. Koden för utgifter används endast för under året betalda bidrag.
Eventuell bokföring av kostnader för bidrag som ännu inte betalats redovisas
som en periodisering. Denna uppdelning på betalda bidrag och periodiseringar
gäller på motsvarande sätt för koderna avseende erhållna bidrag i kodklass 3 och
för koderna för Medel som erhållits för finansiering av bidrag i kodgrupp 735
och 741. Detta är särskilt viktigt för inomstatliga bidrag som skall stämmas av
med motparten (bidragsmottagaren) över fastställda beloppsgränser. Krav på
avstämning gäller för under perioden betalda bidrag, medan periodiseringar inte
behöver stämmas av.
Under året betalda bidrag rapporteras därmed på S-koderna 7711-7942 beroende
på mottagarkategori, medan förekommande periodiseringar av kostnader för
bidrag rapporteras på S-koderna 7991-7995.
Vid uppdelning mellan bidrag för konsumtion och bidrag för investering gäller
den generella investeringsregeln minst tre års ekonomisk livslängd och ett pris
över en av myndigheten fastställd beloppsgräns.

S7711
S7721
S7722

Lämnade bidrag till statliga myndigheter
Lämnade bidrag till statliga myndigheter, exklusive statliga affärsverk
Lämnade bidrag till statliga affärsverk för konsumtion
Lämnade bidrag till statliga affärsverk för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag till annan statlig myndighet för såväl
konsumtion som investering. De statliga affärsverken särredovisas och
rapporteras på S7721-S7722. Vid utlåning av personal till annan myndighet, då
personen får lön från ordinarie arbetsgivare, skall regleringen av lönekostnaden
mellan myndigheterna rapporteras som konsultuppdrag på S5418 Övriga
tjänster, inomstatliga.
Belopp som inte betalats under året rapporteras i förekommande fall på S-koden
för periodiseringsposter.
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S7731
S7732
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Lämnade bidrag till statliga bolag och övriga statliga sektorn
Lämnade bidrag till statliga bolag för konsumtion
Lämnade bidrag till statliga bolag för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag för konsumtion till statliga aktiebolag. Som
statligt bolag räknas de aktiebolag som till minst 50 % ägs av staten. Se
Regeringens årliga skrivelse till Riksdagen ”20XX års redogörelse för företag
med statligt ägande”.
Exempel:
Bidrag till Dramaten
Bidrag till Operan
Bidrag till Samhall

S7741
S7742

Lämnade bidrag till övriga statliga sektorn för konsumtion
Lämnade bidrag till övriga statliga sektorn för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag till ideella föreningar för vilka staten reellt
fastställer verksamhetens allmänna utformning, inriktning och arbetssätt genom
att uppställa villkor för bidragsgivningen, tillsätta styrelse etc. Här rapporteras
dessutom bidrag till organisationer och stiftelser som betjänar den statliga
sektorn utan att vara vinstdrivande, exempelvis sådana som ägnar sig åt
forskning, försvarsutbildning, kulturella tjänster, rekreation och andra sociala
och samhälleliga tjänster till förmån för statliga sektorn.
Exempel:
Bidrag till SIPRI
Bidrag till Riksteatern
Bidrag till frivilliga försvarsorganisationer
Lämnade bidrag till kommunala sektorn

S7751
S7752

Lämnade bidrag till kommuner
Lämnade bidrag till kommuner för konsumtion
Lämnade bidrag till kommuner för investering
Exempel:
Bidrag till äldrevård
Generella statsbidrag till kommuner

S7761
S7762

Lämnade bidrag till landsting
Lämnade bidrag till landsting för konsumtion
Lämnade bidrag till landsting för investering
Exempel:
Bidrag till hälsovård
Generella statsbidrag till landsting

S7771
S7772

Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn
Lämnade bidrag till kommunala bolag för konsumtion
Lämnade bidrag till kommunala bolag för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag till kommunala bolag.
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Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn för konsumtion
Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag till ideella föreningar och organisationer
som har nära kommunal anknytning dvs. kommunen finansierar och fastställer
verksamheten samt kontrollerar denna (dvs. tillsätter styrelsen etc.). Bidraget
skall delas upp mellan konsumtions- och investeringsutgifter.
Lämnade bidrag till internationella organisationer

S7811
S7812

S7821
S7822

S7831
S7832
S7833
S7834

Lämnade bidrag till Europeiska unionen (Sveriges EU-avgift)
Lämnade bidrag till Europeiska unionen för konsumtion (EU-avgift)
Lämnade bidrag till Europeiska unionen för investering (EU-avgift)
Till följd av krav inom landet och från internationell rapportering skall EGmedel särrapporteras på en egen S-kod. På denna S-kod rapporteras endast
Sveriges avgift till den Europeiska unionen. De direkta EU-avgifterna:
jordbruksavgifterna, tullar, momsbaserad avgift och den BNI-baserade avgiften
skall rapporteras som bidrag för konsumtion på S7811.
Lämnade bidrag till Europeiska unionen förutom EU-avgiften
Lämnade bidrag till EU-länder och EU-organisationer för konsumtion
Lämnade bidrag till EU-länder och EU-organisationer för investering
På dessa S-koder rapporteras alla bidrag till EU:s medlemsländer och EU:s
organisationer exklusive avgifter till den Europeiska unionen.
Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer
Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer för
konsumtion
Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer för
investering
Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer
genom förmedling av varor
Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer
genom förmedling av tjänster
På dessa S-koder rapporteras alla bidrag, såväl för konsumtion som för
investering, till internationella organisationer (exkl. bidrag till/från EU och till
organisationer knutna till EU) samt bundet och obundet penningbistånd och
bistånd i form av varor eller tjänster till utlandet. I de fall transferering görs
genom förmedling av varor eller tjänster köpta i Sverige särredovisas dessa på
S7833 respektive S7834. Svenska ambassader, beskickningar och konsulat samt
militära anläggningar (FN-beredskap) utomlands räknas som svenskt territorium
trots att de är belägna utomlands. Utgifterna för dessa rapporteras därför inte
som transfereringar utan på övriga utgiftskoder efter användning.

S7911
S7912

Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar
Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för
konsumtion
Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för
investering
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På dessa S-koder rapporteras bidrag till organisationer och ideella föreningar
som inte finansieras eller kontrolleras av den statliga eller kommunala sektorn.
Som exempel på den verksamhet som bedrivs av dessa organisationer och
ideella föreningar kan nämnas kulturella tjänster, rekreation och välgörenhet.
Exempel:
Bidrag till idrottsorganisationer
Bidrag till handikapporganisationer
Bidrag till politiska partier

S7921
S7922

S7931
S7932

S7933

S7941
S7942

Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar
Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar
för konsumtion
Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar
för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag till aktiebolag, ekonomiska föreningar och
andra företagsformer som inte tillhör staten eller kommunerna.
Lämnade bidrag till enskilda personer
Lämnade bidrag till enskilda personer för konsumtion
Lämnade bidrag till enskilda personer för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag till enskilda personer som avser konsumtion
eller investeringar. Exempel på konsumtionsbidrag är ålderspensioner, allmänna
barnbidrag eller studiestöd. Investeringsbidrag kan bl.a. bestå av bidrag för
byggande av enskilda vägar.
Lämnade bidrag till enskilda personer in natura
Som bidrag in natura räknas myndigheters köp av varor och tjänster som
producerats av en marknadsproducent (företag) och som levereras till hushållen.
Sådana bidrag utgår bland annat i form av varor som t.ex.
läkemedelssubventioner och handikapphjälpmedel.
Särskilda S-koder kopplade till redovisning av transfereringar
Statlig ålderspensionsavgift knuten till transfereringar
Särskild löneskatt på tjänstepensioner (endast SPV)
På dessa S-koder rapporteras de särskilda utgifter som vissa myndigheter har att
redovisa i samband med transfereringsverksamhet. S-kod S7941 avser statlig
ålderspensionsavgift som de myndigheter med transfereringsverksamhet betalar
för finansiering av pensionsrätt vid t.ex. sjukskrivning eller arbetslöshet. S-kod
S7942 avser särskild löneskatt som SPV betalar avseende pensionskostnader i
det statliga tjänstepensionssystemet.
Periodiseringar avseende lämnade bidrag

S7991

Lämnade bidrag, inomstatliga, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för lämnade bidrag till statliga
myndigheter inklusive affärsverk samt periodiseringar rörande statlig
ålderspensionsavgift dvs. periodiseringar avseende S7711, S7721-7722 samt
S7941-S7942.
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S7992

Lämnade bidrag till hushållssektorn, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för lämnade bidrag till enskilda
personer och till organisationer som hör till hushållssektorn, dvs. periodiseringar
avseende S-koderna S7911-S7912 och S7931-S7933.

S7993

Lämnade bidrag till företagssektorn, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för lämnade bidrag till företag,
inklusive statligt och kommunalt ägda bolag, dvs. periodiseringar avseende Skoderna S7731-S7732, S7741-S7742, S7771-S7772 samt S7921-7922.

S7994

Lämnade bidrag till kommunsektorn, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för lämnade bidrag till kommuner,
landsting och övriga kommunala sektorn, dvs. periodiseringar avseende Skoderna S7751-S7752, S7761-S7762 samt S7781-S7782.

S7995

Lämnade bidrag till utlandet, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för lämnade bidrag till utlandet, dvs.
periodiseringar avseende S7811-S7812, S7821-S7822 samt S7831-S7834.

3.9 S8 Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag samt Årets
kapitalförändring
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag
S8711

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag
Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen

S8888

Rapporteringsdifferens, resultaträkning
Jämför med S2999. Om myndigheten önskar skilja på rapporteringsdifferens
hänförlig till S-koder avseende balans- respektive resultaträkning, kan denna Skod användas för att rapportera differenser som avser resultaträkningen.
Observera att S-koden skall vara nollställd vid halvårs- och årsskifte.

S8999

Årets kapitalförändring
Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen behöver endast föras om vid
upprättandet av årsredovisning.
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3 Förteckning över S-koder
*= Berörs av krav på motpartsrapportering. I de flesta fall krävs dessutom avstämning med
motparten och förklaring av differenser. Se särskilda föreskrifter.
Beteckningarna i kolumnen Frekvens är avsedda att skapa tydlighet som en hjälp för
myndigheterna, och innebär inte att självständiga regler införs. De innebär: M = rapporteras
varje månad, K= rapporteras minst varje kvartal, H= rapporteras minst varje halvår, Å= krav
på rapportering endast i samband med årsredovisning.
Krav på rapportering gäller förutsatt att reglerna för bokföring eller reglerna för rapportering
(föreskrifter till 21 § FBF) ställer krav på att den aktuella typen av händelse ska bokföras
och/eller rapporteras med angiven frekvens samt att utfall/saldo inte är 0. Inrapportering på en
S-kod är aldrig obligatorisk oftare än angiven frekvens, men får alltid göras varje månad.2
S-kod

Frekvens

Benämning
S1 Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

S1010

H

Balanserade utgifter för utveckling
Balanserade utgifter för utveckling

S1011

K

Balanserade utgifter för utveckling, årets anskaffningsutgifter

S1012

K

Balanserade utgifter för utveckling, årets utgifter, egen utveckling

S1030

H

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

S1031

K

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, årets anskaffningsutgifter

S1032

K

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, årets utgifter,
egen utveckling

S1071*

H

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar, inomstatliga

S1072

H

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar, utomstatliga
Materiella anläggningstillgångar

S1110

H

Byggnader, mark och annan fast egendom
Byggnader, mark och annan fast egendom

S1111

K

Mark och befintliga byggnader m.m., årets anskaffningsutgifter

S1112

K

Byggnader, mark och annan fast egendom, årets utgifter, egen utveckling

S1113

K

Nyproducerade byggnader och markanläggningar, årets anskaffningsutgifter

S1118

H

Byggnader, mark och annan fast egendom, årets uppskrivningar

2

För myndigheter som inte upprättar delårsrapport gäller krav på rapportering vid halvår med beaktande av att
brytdagen ska tillämpas enligt föreskrifter till 10 § förordningen om myndigheters bokföring men att
bokslutsåtgärder (i övrigt) ej behöver vidtas. Det innebär att information som rapporteras på framför allt koder
för periodavgränsningsposter och andra tillgångar/skulder som kräver värdering som endast görs vid bokslut,
inte behöver inrapporteras eller inrapporteras fullständigt. I första hand ska alltid reglerna om bokföring i
förordningen om myndigheters bokföring med föreskrifter tillämpas.
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S-kod

Frekvens

Benämning

S1190

H

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Förbättringsutgifter på annans fastighet

S1191

K

Förbättringsutgifter på annans fastighet, årets anskaffningsutgifter

S1192

K

Förbättringsutgifter på annans fastighet, årets utgifter, egen utveckling

S1210

H

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

S1211

K

Maskiner, inventarier, installationer m.m., årets anskaffningsutgifter

S1212

K

Maskiner, inventarier, installationer m.m., årets utgifter, egen utveckling

S1218

H

Maskiner, inventarier, installationer m.m., årets uppskrivning

S1270

H

Pågående nyanläggningar
Pågående nyanläggningar

S1271

K

Pågående nyanläggningar, årets anskaffningsutgifter

S1272

K

Pågående nyanläggningar, årets utgifter, egen utveckling

S1280

H

Beredskapstillgångar
Beredskapstillgångar

S1281

K

Beredskapstillgångar, årets anskaffningsutgifter

S1282

K

Beredskapstillgångar, årets utgifter, egen utveckling

S1283

H

Beredskapstillgångar, årets uppskrivning

S1291*

H

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar, inomstatliga

S1292

H

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar, utomstatliga
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Finansiella anläggningstillgångar
S1310

H

Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag

S1311

K

Andelar i dotterföretag och intresseföretag, årets anskaffningsutgifter

S1312

H

Andelar i dotterföretag och intresseföretag, årets utdelning

S1320

H

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav, inomstatliga

S1321

K

Andra långfristiga värdepappersinnehav, inomstatliga, årets anskaffningsutgifter

S1328

H

Andra långfristiga värdepappersinnehav, inomstatliga, årets uppskrivning

S1330

H

Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga

S1331

K

Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga, årets anskaffningsutgifter

S1338

H

Andra långfristiga värdepappersinnehav utomstatliga, årets uppskrivning

S1360*

H

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter

S1370

H

Andra långfristiga fordringar
Andra långfristiga fordringar, utomstatliga
Utlåning

S1380*

H

Utlåning
Utlåning, inomstatlig

S1381*

H

Årets utlåning, inomstatlig
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S-kod

Frekvens

Benämning

S1382*

H

Årets amorteringar, inomstatlig

S1390

H

Utlåning, utomstatlig

S1391

H

Årets utlåning, utomstatlig

S1392

H

Årets amorteringar, utomstatlig

S1398

H

Årets nedskrivningar, utomstatlig
Varulager m.m.

S1410

H

Varulager och förråd
Varulager och förråd

S1450

H

Pågående arbeten
Pågående arbeten

H

Fastigheter
Fastigheter

S1481*

H

Förskott till leverantörer
Förskott till leverantörer, inomstatliga

S1482

H

Förskott till leverantörer, utomstatliga

S1470

Fordringar
S1510

H

Kundfordringar
Kundfordringar, utomstatliga

S1530*

H

Fordringar hos andra myndigheter
Diverse fordringar (inkl. kundfordringar), inomstatliga

S1541

H

Årets ingående mervärdesskatt avseende icke momspliktig verksamhet

S1542

Å

Årets ingående mervärdesskatt avseende momspliktig verksamhet

S1543

H

Årets ingående mervärdesskatt avseende EG-förvärv

S1544

H

Avräkningskod för omföring av mervärdesskatt till kontot för
mervärdesskattefordran

S1550

H

Mervärdesskattefordran

S1561

H

Övriga fordringar
Lönegarantifordran

S1562

H

Uppbördsfordringar

S1563

H

Övriga fordringar, utomstatliga
Periodavgränsningsposter

S1611*

H

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda kostnader, inomstatliga

S1612

H

Förutbetalda kostnader, utomstatliga

S1631*

H

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga

S1632

H

Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga

S1671*

H

Övriga upplupna intäkter
Övriga upplupna intäkter, inomstatliga

S1672

H

Övriga upplupna intäkter, utomstatliga
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Statliga inrapporteringskoder
S-kod

Frekvens

Benämning
Avräkning med statsverket

S1710

M

Avräkning med statsverket
Ingående balans
Avräkning mot statsbudgeten

S1721

M

Avräkning mot inkomsttitlar, inkomster

S1722

M

Avräkning mot inkomsttitlar, utgifter

S1741

M

Avräkning mot anslag, utgifter

S1742

M

Avräkning mot anslag, inkomster
Avräkning med statsverkets checkräkning (SCR)

S1791

M

Anslagsmedel som tillförs räntekonto

S1792

M

Utbetalning från räntekonto för belopp som tillförts inkomsttitel

S1793

M

Inbetalningar i icke räntebelagt flöde (uppbörd m.m.)

S1794

M

Utbetalningar i icke räntebelagt flöde (transfereringar m.m.)

S1795

M

Justering av ingångsvärde på räntekonto
Övrig fordran/skuld med statsverket

S1799

H

Pensionsfordran (endast SPV)
Kortfristiga placeringar

S1811

H

Värdepapper och andelar
Värdepapper och andelar, inomstatliga

S1812

H

Värdepapper och andelar, utomstatliga
Kassa och bank

S1910*

M

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

S1920*

M

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret

S1931;XX M

Kassa och bank
Ränteflöde, inbetalningar

S1932;XX M

Ränteflöde, utbetalningar

S1933;XX M

Överföringar till/från räntekonto

S1941;XX M

Icke ränteflöde, inbetalningar

S1942;XX M

Icke ränteflöde, överföring till SCR

S1943;XX M

Icke ränteflöde, utbetalningar

S1944;XX M

Icke ränteflöde, överföring från SCR

S1970

Bank, övriga konton

M

Direkta insättningar och uttag i Riksbanken (SCR)
S1981

M

Direkta insättningar

S1982

M

Överföringar till koncernkonto

S1983

M

Direkta uttag

S1984

M

Överföringar från koncernkonto
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S-kod

Frekvens

Benämning

S1990

M

Kassa
S2 Kapital och skulder
Myndighetskapital

S2011

H

Statskapital
Statskapital med avkastningskrav

S2012

H

Statskapital utan avkastningskrav

S2020

H

Uppskrivningskapital
Uppskrivningskapital

S2030

H

Donationskapital
Donationskapital

S2031

H

Under året erhållet donationskapital

S2040

H

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

S2070

H

Balanserad kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

Å

Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

H

Fonder
Fonder
Fonder

S2090

S2110

Avsättningar
S2210

H

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

S2211

H

Särskild löneskatt på pensionsavsättningar

S2250

H

Övriga avsättningar
Övriga avsättningar
Skulder m.m.

S2511*

H

Lån i Riksgäldskontoret
Lån i Riksgäldskontoret

S2512*

H

Lån i Riksgäldskontoret, årets amorteringar

S2521*

H

Övriga lån
Övriga lån, inomstatliga

S2522*

H

Årets amorteringar av inomstatliga lån

S2531

H

Övriga lån, utomstatliga

S2532

H

Årets amorteringar av utomstatliga lån

S2540*

H

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

H

Övriga krediter i Riksgäldskontoret
Övriga krediter i Riksgäldskontoret

S2550*
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Statliga inrapporteringskoder
S-kod

Frekvens

Benämning

S2561*

H

Skulder till andra myndigheter
Diverse skulder till statliga myndigheter inklusive leverantörsskulder

S2562

H

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

S2563

H

Premier avtalsförsäkringar

S2564

H

Mervärdesskatt

S2565

H

Övriga skatteskulder m.m.

S2581

H

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder, utomstatliga

S2591

H

Övriga skulder
Personalens källskatt

S2592

H

Övriga skulder, utomstatliga

S2620

H

Skulder, finansiell leasing, utomstatliga

S2621

H

Årets nytillkomna skulder, finansiell leasing, utomstatliga

S2622

H

Årets amorteringar, finansiell leasing, utomstatliga

S2631*

H

Depositioner
Depositioner, inomstatliga

S2632

H

Depositioner, utomstatliga

S2641*

H

Förskott från uppdragsgivare och kunder
Förskott från uppdragsgivare och kunder, inomstatliga

S2642

H

Förskott från uppdragsgivare och kunder, utomstatliga

H

Statsskulden (endast Riksgäldskontoret)
Upplåning i Sverige

S2651
S2652

H

Upplåning utomlands

S2653

H

Orealiserade kursvinster eller kursförluster
Periodavgränsningsposter

S2711*

H

Upplupna kostnader
Upplupna kostnader, inomstatliga

S2712

H

Upplupna kostnader, utomstatliga

S2713

H

Upplupna kostnader som avser sociala avgifter, pensionspremier m.m. på
semesterlöneskuld och andra upplupna löner och arvoden

S2731*

H

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga

S2732

H

Oförbrukade bidrag, utomstatliga

S2771*

H

Övriga förutbetalda intäkter
Övriga förutbetalda intäkter, inomstatliga

S2772

H

Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga

S2999

M

Rapporteringsdifferens, balansräkning
S3 Verksamhetens intäkter

S3011

K

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
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Statliga inrapporteringskoder
S-kod

Frekvens
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Benämning
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av offentligrättsliga avgifter

S3111*

K

Inomstatliga intäkter avseende offentligrättsliga avgifter, inkomster

S3112

K

Utomstatliga intäkter avseende offentligrättsliga avgifter, inkomster

S3118*

H

Inomstatliga intäkter avseende offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter

S3119

H

Utomstatliga intäkter avseende offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
Intäkter av avgifter avseende uthyrning av lokaler

S3121*

K

Inomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, inkomster

S3122

K

Utomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, inkomster

S3128*

H

Inomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, periodiseringsposter

S3129

H

Utomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, periodiseringsposter
Intäkter av avgifter avseende utbildning

S3131*

K

Inomstatliga intäkter avseende utbildning, inkomster

S3132

K

Utomstatliga intäkter avseende utbildning, inkomster

S3138*

H

Inomstatliga intäkter avseende utbildning, periodiseringsposter

S3139

H

Utomstatliga intäkter avseende utbildning, periodiseringsposter
Intäkter av avgifter avseende konsultuppdrag

S3141*

K

Inomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, inkomster

S3142

K

Utomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, inkomster

S3148*

H

Inomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, periodiseringsposter

S3149

H

Utomstatliga intäkter avseende konsultuppdrag, periodiseringsposter
Intäkter av avgifter avseende forskningsuppdrag

S3151*

K

Inomstatliga intäkter avseende forskningsuppdrag, inkomster

S3152

K

Utomstatliga intäkter avseende forskningsuppdrag, inkomster

S3158*

H

Inomstatliga intäkter avseende forskningsuppdrag, periodiseringsposter

S3159

H

Utomstatliga intäkter avseende forskningsuppdrag, periodiseringsposter
Övriga intäkter av avgifter

S3171*

K

Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster

S3172

K

Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster

S3178*

H

Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter

S3179

H

Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
Intäkter av andra ersättningar

S3181*

K

Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster

S3182

K

Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster

S3188*

H

Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter

S3189

H

Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Reavinster från försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

S3191*

H

Inomstatliga reavinster från försäljning av anläggningstillgångar

S3192

H

Utomstatliga reavinster från försäljning av anläggningstillgångar

Statliga inrapporteringskoder
S-kod

Frekvens
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Benämning
Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag från statliga myndigheter

S3511*

K

Intäkter av bidrag från statliga myndigheter exklusive statliga affärsverk,
inkomster

S3512*

K

Intäkter av bidrag från statliga affärsverk, inkomster

S3513

K

Intäktsreduktion åtta procent för bidrag från utomstatlig givare, förmedlat av statlig
myndighet

S3599*

H

Intäkter av bidrag från statliga myndigheter inklusive statliga affärsverk,
periodiseringsposter
Intäkter av bidrag från statliga bolag och övriga statliga sektorn

S3611

K

Intäkter av bidrag från statliga bolag, inkomster

S3612

K

Intäkter av bidrag från övriga statliga sektorn, inkomster
Intäkter av bidrag från kommunala sektorn

S3613

K

Intäkter av bidrag från kommuner, inkomster

S3614

K

Intäkter av bidrag från landsting, inkomster

S3615

K

Intäkter av bidrag från övriga kommunala sektorn, inkomster
Intäkter av bidrag från privata sektorn

S3621

K

Intäkter av bidrag från privata företag, inkomster

S3622

K

Intäkter av bidrag från övriga organisationer och ideella föreningar, inkomster

S3623

K

Intäkter av bidrag från enskilda, inkomster
Intäkter av bidrag från internationella organisationer

S3624

K

Intäkter av bidrag från EU:s institutioner, inkomster

S3625

K

Intäkter av bidrag från EU-länder, inkomster

S3626

K

Intäkter av bidrag från övriga länder och internationella organisationer, inkomster

S3699

H

Utomstatliga intäkter av bidrag, periodiseringsposter

S3811*

K

Finansiella intäkter
Inomstatliga ränteintäkter, inkomster

S3821

K

Utomstatliga ränteintäkter, inkomster

S3858*

H

Inomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter

S3859

H

Utomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter

S3861*

K

Inomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster

S3862

K

Utomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster

S3883*

H

Reavinster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar, inomstatliga

S3884

H

Reavinster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar, utomstatliga

S3898*

H

Inomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter

S3899

H

Utomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
S4 Verksamhetens kostnader

S4111

K

Kostnader för personal
Lön, utgifter

S4119

H

Lön, periodiseringsposter

Statliga inrapporteringskoder
S-kod

Frekvens

62 (68)

Benämning
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, premier avtalsförsäkringar m.m.

S4121

K

Lagstadgade arbetsgivaravgifter, utgifter

S4122

K

Premier för avtalsförsäkringar m.m., utgifter

S4123

K

Särskild sjukförsäkringsavgift

S4128

H

Lagstadgade arbetsgivaravgifter, periodiseringsposter

S4129

H

Premier för avtalsförsäkringar m.m., periodiseringsposter

S4131

K

Pensionskostnader inklusive KÅPAN och individuell ålderspension
Avgifter till KÅPAN och den individuella ålderspensionen, utgifter

S4132

K

Särskild löneskatt på pensionskostnader, utgifter

S4133

K

Myndigheternas egna pensionsutbetalningar, utgifter

S4139

H

Pensionskostnader inkl. KÅPAN och individuell ålderspension, periodiseringsposter
Utbildningskostnader för egen personal

S4141

K

Utomstatliga utbildningskostnader för egen personal, utgifter

S4149

H

Utomstatliga utbildningskostnader för egen personal, periodiseringsposter

S4241*

K

Inomstatliga utbildningskostnader för egen personal, utgifter

S4249*

H

Inomstatliga utbildningskostnader för egen personal, periodiseringsposter
Sjuk- och hälsovård

S4151

K

Sjuk- och hälsovård, utgifter

S4159

H

Sjuk- och hälsovård, periodiseringsposter
Övriga personalkostnader

S4181

K

Utomstatliga övriga personalkostnader, utgifter

S4189

H

Utomstatliga övriga personalkostnader, periodiseringsposter

S4281*

K

Inomstatliga övriga personalkostnader, utgifter

S4289*

H

Inomstatliga övriga personalkostnader, periodiseringsposter

S4999

H

Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar
i egen regi
S5 Kostnader för lokaler och övrig drift
Lokalhyror, utomstatliga

S5011

K

Lokalhyror, utgifter, utomstatliga

S5019

H

Lokalhyror, periodiseringsposter, utomstatliga
Lokalhyror och andra inomstatliga lokalkostnader

S5021*

K

Lokalhyror och andra lokalkostnader, utgifter, inomstatliga

S5029*

H

Lokalhyror och andra lokalkostnader, periodiseringsposter, inomstatliga
Övriga lokalkostnader för hyrda lokaler, utomstatliga

S5051

K

El, utgifter, utomstatliga

S5052

K

Vatten, utgifter, utomstatliga

S5053

K

Bränsle, utgifter, utomstatliga

S5054

K

Övriga lokalutgifter, utomstatliga

S5059

H

Övriga lokalkostnader, periodiseringsposter, utomstatliga

Statliga inrapporteringskoder
S-kod

Frekvens
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Benämning
Reparationer av hyrda lokaler, utomstatliga

S5081

K

Reparationer av hyrda lokaler och byggnader, utgifter, utomstatliga

S5089

H

Reparationer av hyrda lokaler och byggnader, periodiseringsposter,
utomstatliga

S5099

H

Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar
i egen regi
Övriga driftkostnader
Reparation och underhåll

S5301

K

Reparationer och underhåll, utgifter, utomstatliga

S5309

H

Reparationer och underhåll, periodiseringsposter, utomstatliga

S5311*

K

Inomstatliga offentligrättsliga avgifter, utgifter

S5312

K

Utomstatliga offentligrättsliga avgifter, utgifter

S5318*

H

Inomstatliga offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter

S5319

H

Utomstatliga offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter

S5321

K

Skatter, utgifter

S5329

H

Skatter, periodiseringsposter

S5331

K

Värnpliktersättningar, utgifter

S5332

K

Statlig ålderspensionsavgift på dagpenning till värnpliktiga m.fl.

S5339

H

Värnpliktersättningar, periodiseringsposter

S5341

K

Resor, utgifter, utomstatliga

S5349

H

Resor, periodiseringsposter, utomstatliga

S5351

K

Korttidsinvesteringar (1-3 år och/eller 500 euro), utgifter, utomstatliga

S5352

H

Korttidsinvesteringar (1-3 år och/eller 500 euro), periodiseringsposter, utomstatliga

S5353

K

Tryckning, publikationer och pappersvaror, utgifter, utomstatliga

S5354

K

Kontorsmateriel, utgifter, utomstatliga

S5355

K

Övriga varor, utgifter, utomstatliga

S5358

H

Varulagerförändring

S5359

H

Varor, periodiseringsposter (exkl. korttidsinvesteringar), utomstatliga

S5361

K

Forskningsuppdrag, utgifter, utomstatliga

S5362

K

Datatjänster, utgifter, utomstatliga

S5363

K

Utbildningstjänster, utgifter, utomstatliga

S5364

K

Post, utgifter, utomstatliga

S5365

K

Tele, utgifter, utomstatliga

S5366

K

Leasingavgifter avseende operationell leasing samt maskinhyror, utgifter,
utomstatliga

S5367

K

Varutransporter och fraktavgifter, utgifter, utomstatliga

Offentligrättsliga avgifter

Skatter

Värnpliktersättningar m.m.

Resor

Varor, utomstatliga

Tjänster, utomstatliga

Statliga inrapporteringskoder
S-kod
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Benämning

S5368

Frekvens
K

S5369

H

Tjänster, periodiseringsposter, utomstatliga

S5371*

H

Reaförluster från avyttring av anläggningstillgångar, inomstatliga

S5372

H

Reaförluster från avyttring av anläggningstillgångar, utomstatliga

S5401*

K

Tryckning, publikationer och pappersvaror, utgifter, inomstatliga

S5408*

K

Övriga varor, utgifter, inomstatliga

S5409*

H

Varor, periodiseringsposter, inomstatliga

S5411*

K

Forskningsuppdrag, utgifter, inomstatliga

S5412*

K

Datatjänster, utgifter, inomstatliga

S5413*

K

Utbildningstjänster, utgifter, inomstatliga

S5418*

K

Övriga tjänster, utgifter, inomstatliga

S5419*

H

Tjänster, periodiseringsposter, inomstatliga

S5899

H

Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar
i egen regi

S5911*

K

Finansiella kostnader
Inomstatliga räntekostnader, utgifter

S5912

K

Utomstatliga räntekostnader, utgifter

S5918*

H

Inomstatliga räntekostnader, periodiseringsposter

S5919

H

Utomstatliga räntekostnader, periodiseringsposter

S5961*

K

Inomstatliga övriga finansiella kostnader, utgifter

S5962

K

Utomstatliga övriga finansiella kostnader, utgifter

S5968*

H

Inomstatliga övriga finansiella kostnader, periodiseringsposter

S5969

H

Utomstatliga övriga finansiella kostnader, periodiseringsposter

S5981*

H

Reaförluster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar, inomstatliga

S5982

H

Reaförluster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar, utomstatliga

S5999

H

Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar
i egen regi

Övriga tjänster, utgifter, utomstatliga

Reaförluster från avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Varor inomstatliga

Tjänster inomstatliga

S6 Avyttring, avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar
Avräkningskoder för avyttring av anläggningstillgångar
S6611

K

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av balanserade utgifter för utveckling, inkomster

S6612

H

Bokfört värde

S6631

K

Avyttring av rättigheter och andra immateriella tillgångar, inkomster

S6632

H

Bokfört värde

S6699

H

Redovisning av reavinst/-förlust avseende immateriella tillgångar

Statliga inrapporteringskoder
S-kod

Frekvens

Benämning

S6711

K

Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av byggnader, mark och annan fast egendom, inkomster

S6712

H

Bokfört värde

S6721

K

Avyttring av förbättringsutgifter på annans fastighet, inkomster

S6722

H

Bokfört värde

S6731

K

Avyttring av maskiner, inventarier, installationer m.m., inkomster

S6732

H

Bokfört värde

S6741

K

Avyttring av pågående nyanläggningar, inkomster

S6742

H

Bokfört värde

S6751

K

Avyttring av beredskapstillgångar, inkomster

S6752

H

Bokfört värde

S6799

H

Redovisning av reavinst/-förlust avseende materiella anläggningstillgångar

S6811

K

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Avyttring av andelar i dotterföretag och intresseföretag, inkomster

S6812

H

Bokfört värde

S6821

K

Avyttring av andra långfristiga värdepappersinnehav, inkomster

S6822

H

Bokfört värde

S6899

H

Redovisning av reavinst/-förlust avseende finansiella anläggningstillgångar

S6911

H

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar
S7 Uppbörd
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av
myndigheten
Intäkter av offentligrättsliga avgifter

S7011*

K

Inomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, inkomster

S7012

K

Utomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, inkomster

S7018*

H

Inomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter

S7019

H

Utomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
Övriga intäkter av avgifter

S7021*

K

Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster

S7022

K

Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster

S7028*

H

Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter

S7029

H

Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
Intäkter av andra ersättningar

S7031*

K

Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
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Statliga inrapporteringskoder
S-kod

Frekvens

Benämning

S7032

K

Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster

S7038*

H

Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter

S7039

H

Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Reavinster

S7061*

H

Reavinster från försäljning av anläggningstillgångar, inomstatliga

S7062

H

Reavinster från försäljning av anläggningstillgångar, utomstatliga

S7071*

K

Inomstatliga ränteintäkter, inkomster

S7072

K

Utomstatliga ränteintäkter, inkomster

S7078*

H

Inomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter

S7079

H

Utomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter

S7081*

K

Inomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster

S7082

K

Utomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster

Finansiella intäkter som inte disponeras av myndigheten

S7088*

H

Inomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter

S7089

H

Utomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter

S7111

K

Intäkter av uppbörd
Intäkter av uppbörd, inkomster

S7199

H

Uppbördsintäkter, periodiseringsposter

S7211

K

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet

S7212

K

Medel som överförts till ålderspensionssystemet från uppbördsverksamhet
S7 Transfereringar

S7311

K

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag

S7351*

K

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

S7359*

H

S7411

K

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Medel från kommuner och landsting

S7412

K

Medel från näringslivet

S7413

K

Medel från statliga bolag

S7414

K

Medel från internationella organisationer, exklusive EU-institutioner

S7415

K

Medel från övriga

S7416

K

Medel från EU-institutioner

S7419

H

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag, periodiseringsposter

S7511*

K

Finansiella intäkter
Inomstatliga ränteintäkter, inkomster

S7512

K

Utomstatliga ränteintäkter, inkomster

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag,
periodiseringsposter

S7518*

H

Inomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter

S7519

H

Utomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter
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Benämning

S7531*

K

Inomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster

S7532

K

Utomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster

S7538*

H

Inomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter

S7539

H

Utomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter

S7551*

K

Finansiella kostnader
Inomstatliga räntekostnader, utgifter

S7552

K

Utomstatliga räntekostnader, utgifter

S7558*

H

Inomstatliga räntekostnader, periodiseringsposter

S7559

H

Utomstatliga räntekostnader, periodiseringsposter

S7571*

K

Inomstatliga övriga finansiella kostnader, utgifter

S7572

K

Utomstatliga övriga finansiella kostnader, utgifter

S7578*

H

Inomstatliga övriga finansiella kostnader, periodiseringsposter

S7579

H

Utomstatliga övriga finansiella kostnader, periodiseringsposter

S7611

K

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringar
Avsättning till eller upplösning av fonder m.m. för transfereringar
Lämnade bidrag m.m.
Lämnade bidrag till statliga myndigheter

S7711*

K

Lämnade bidrag till statliga myndigheter exklusive statliga affärsverk

S7721*

K

Lämnade bidrag till statliga affärsverk för konsumtion

S7722*

K

Lämnade bidrag till statliga affärsverk för investering
Lämnade bidrag till statliga bolag och övriga statliga sektorn

S7731

K

Lämnade bidrag till statliga bolag för konsumtion

S7732

K

Lämnade bidrag till statliga bolag för investering

S7741
S7742

K
K

Lämnade bidrag till övriga statliga sektorn för konsumtion
Lämnade bidrag till övriga statliga sektorn för investering
Lämnade bidrag till den kommunala sektorn

S7751

K

Lämnade bidrag till kommuner för konsumtion

S7752

K

Lämnade bidrag till kommuner för investering

S7761

K

Lämnade bidrag till landsting för konsumtion

S7762

K

Lämnade bidrag till landsting för investering

S7771

K

Lämnade bidrag till kommunala bolag för konsumtion

S7772

K

Lämnade bidrag till kommunala bolag för investeringar

S7781

K

Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn för konsumtion

S7782

K

Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn för investering
Lämnade bidrag till internationella organisationer

S7811

K

Lämnade bidrag till Europeiska unionen för konsumtion (EU-avgift)

S7812

K

Lämnade bidrag till Europeiska unionen för investering (EU-avgift)

S7821

K

Lämnade bidrag till EU-länder och EU-organisationer för konsumtion

S7822

K

Lämnade bidrag till EU-länder och EU-organisationer för investering

S7831

K

Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer för
konsumtion
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S7832

K

Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer för
Investering

S7833

K

Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer
genom förmedling av varor

S7834

K

Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer
genom förmedling av tjänster

S7911

K

Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för
konsumtion

S7912

K

Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för
investering

S7921

K

Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska
föreningar för konsumtion

S7922

K

Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska
föreningar för investeringar

S7931

K

Lämnade bidrag till enskilda personer för konsumtion

S7932

K

Lämnade bidrag till enskilda personer för investering

S7933

K

Lämnade bidrag till enskilda personer in natura

S7941

K

Statlig ålderspensionsavgift knuten till transfereringar

S7942

K

Särskild löneskatt på tjänstepensioner (endast SPV)

Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar

Periodiseringar avseende lämnade bidrag
S7991*

H

Lämnade bidrag, inomstatliga, periodiseringsposter

S7992

H

Lämnade bidrag till hushållssektorn, periodiseringsposter

S7993

H

Lämnade bidrag till företagssektorn, periodiseringsposter

S7994

H

Lämnade bidrag till kommunsektorn, periodiseringsposter

S7995

H

Lämnade bidrag till utlandet, periodiseringsposter
S8 Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag samt Årets
kapitalförändring

K

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

S8888

M

Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen
Rapporteringsdifferens, resultaträkning

S8999

Å

Årets kapitalförändring

S8711
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