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Ändring i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd
till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

beslutade den 28 oktober 2011.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2012.
ESV föreskriver med stöd av 11 kap. 1 § förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag följande ändringar i föreskrifterna till
nämnda förordning. I anslutning till föreskriftsändringarna redovisas
också ändringar i ESV:s allmänna råd.
7 KAP. 1 §
FÖRESKRIFTER
Balansräkningen1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Finansiell leasing
Anläggningstillgångar som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal ska
särredovisas i not till aktuell tillgångspost.
Andelar i hel- och delägda företag2
I not ska anges vilka företag som bildats genom avknoppning från
myndigheten och i vilka företag myndigheten medverkat vid bildandet.
För vart och ett av företagen ska upplysning lämnas om dels hur många
andelar som myndigheten innehar, dels andelarnas anskaffningsvärde,
nominella värde, bokförda värde och eventuella börsvärde på
bokslutsdagen. I noten ska även annan information av väsentlig betydelse
lämnas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1

Stycket om tilläggsupplysningar när det gäller balansposten ”Civila
beredskapstillgångar” flyttas från föreskrifterna till ett allmänt råd.
2
Med andelar avses aktier och andelar i juridiska personer.
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7 KAP. 1 §
ALLMÄNNA RÅD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Balansräkningen
Beredskapstillgångar
Posten bör i not delas upp i:
 beredskapslager (där ingen avskrivning görs enligt plan),
 beredskapsinventarier m.m. (där en planenlig avskrivning görs).
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Med tillgångsslag avses t ex aktier, statsskuldväxlar, statsobligationer
och andelar i värdepappersfonder.
Utlåning
När det gäller Lånefordringar med villkorad återbetalningsskyldighet och
Utvecklingskapital/royalty framgår det av lånevillkoren att låntagaren –
under vissa förutsättningar – är skyldig att återbetala medlen.
Återbetalningsskyldigheten kan exempelvis baseras på intäkter, vinster
och kostnadsbesparingar hos mottagaren. För Lånefordringar med
villkorad återbetalningsskyldighet är återbetalningen begränsad till
utbetalt belopp (plus eventuell ränta) medan för
Utvecklingskapital/royalty kan betalningen uppgå till ett belopp som
överstiger det utbetalda beloppet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bilaga 3:1
Uppställningsform för anslagsredovisning

ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag Ingående
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1
överföringsbelo tilldelning
pp2
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ev 3
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Redovisning mot inkomsttitel
Inkomsttitel 10 Beräknat belopp 11 Inkomster 12, 13
1. Anslag och anslagsposter ska anges med beteckning och
benämning i klartext enligt regleringsbrev eller annat
regeringsbeslut.
2. Överföringsbelopp är ett samlingsbegrepp som innefattar
anslagssparande och anslagskredit.
3. I förekommande fall uppdelat på beslut i regleringsbrev och annat
regeringsbeslut. Uppdelningen får göras i not.
4. I denna kolumn redovisas både omfördelningar av ingående
överföringsbelopp och omdisponeringar som görs av årets
tilldelade medel. Erhållen dispositionsrätt för anslag som tidigare
stått till regeringens disposition anges med positivt tecken,
disponerat anslagsbelopp som genom beslut ställs till regeringens
disposition anges med negativt tecken.
5. Endast belopp motsvarande faktiskt avräknade utgifter.
6. I denna kolumn redovisas både indragningar av anslagssparande
(ingående överföringsbelopp) och indragningar av årets tilldelade
medel.
7. Här anges utgifter (normalt netto) som avräknats
anslaget/anslagsposten.
8. Kolumnen anges bara i de fall regeringen föreskrivit
bruttoredovisning av inkomster. Om inkomster endast
förekommer under enstaka anslag får de anges med negativt
tecken i kolumnen för utgifter.
9. Rubriken "Saldo" kan användas om beloppen inte får föras vidare
till kommande år och vid upprättande av delårsrapport.
10. Inkomsttitlar skall specificeras enligt eventuell underindelning.
11. Enligt regleringsbrev eller motsvarande (anges bara i
förekommande fall).
12. Inkomster som redovisas mot inkomsttitel.
13. Om regeringen eller ESV beslutat om bruttoredovisning av
utgifter, särredovisas dessa i en separat kolumn.
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