Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk
information till statsredovisningen (S-koder)

ESV Cirkulär
2014:5

beslutade den 23 oktober 2014.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 december 2014.
Ekonomistyrningsverket föreskriver följande med stöd av 23 § förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring.
Med ändring av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av
ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder), ska ändrade texter
och/eller benämningar gälla för S-koderna S1360, S1370, S2040, S2521-S2532
samt S6811 enligt bilaga.
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Långfristiga fordringar hos andra myndigheter
S1360

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter
På denna S-kod rapporteras fordringar hos andra myndigheter som bedöms ha
en återstående löptid på mer än ett år. Bedömning av återstående löptid ska
göras vid årsskifte och, för en myndighet som enligt regeringens beslut är
skyldig att lämna delårsrapport, dessutom per balansdagen för delårsrapporten.

Andra långfristiga fordringar
S1370

Andra långfristiga fordringar, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras fordringar hos andra än statliga myndigheter som
bedöms ha en återstående löptid på mer än ett år. Bedömning av återstående
löptid ska göras vid årsskifte och, för en myndighet som enligt regeringens
beslut är skyldig att lämna delårsrapport, dessutom per balansdagen för
delårsrapporten.

Resultatandelar i hel- och delägda företag
S2040

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

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.
För posten Övriga lån delas rapporteringen på S-kod inte upp på långfristig
och kortfristig del.

2

Bilaga till
ESV Cirkulär
2014:5

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
S6811

Avyttring av andelar i hel- och delägda företag, inkomster
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