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Förord
Den här boken vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper
om hur den statliga redovisningen fungerar och är uppbyggd. Du kan
vara ny som ekonom i staten, arbeta som linjechef eller i övrigt vara
intresserad av att öka din förståelse för statlig redovisning.
Varför är det angeläget att sprida kunskap om statlig redovisning?
Jo, helt enkelt av det skälet att redovisning är en viktig del i den eko
nomistyrning som bidrar till en väl fungerande statsförvaltning. Den
ekonomiska styrningen ska skapa förutsättningar för
• god kontroll av statens finanser
• resursfördelning i enlighet med politiska prioriteringar
• hög produktivitet och effektivitet i användandet av
statens resurser
Boken är en uppdatering av Grunderna i statlig redovisning, ESV 2010:32.
Denna uppdatering är framtagen inom ESV med Elin Bergman som
redaktör.
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1. Inledning
I sin årsredovisning rapporterar varje myndighet vilka verksamhetsmäs
siga resultat, i första hand prestationer, man åstadkommit under året i
förhållande till myndighetens instruktion och av regeringen formule
rade mål eller uppdrag. Myndigheten redovisar också hur man använt
de finansiella resurser man tilldelats av regeringen. Årsredovisningen
utgör således en del av det beslutsunderlag som regeringen behöver för
att kunna bedöma hur myndigheten sköter sina åtaganden, för att fatta
beslut om framtida inriktning och för att rapportera till riksdagen.
Redovisningen ger också beslutsfattare inom myndigheten tillgång
till viktig finansiell information inför olika former av beslut.
Ekonomistyrningsverkets (ESV) roll är att ansvara för den koncern
gemensamma redovisningen och utveckla metoder för redovisning och
god redovisningssed i staten. Inom vårt område arbetar vi med rådgiv
ning, utbildning, uppdrag och utarbetande av handledningar.
Det kan vara värt att påpeka att den här boken inte handlar om eko
nomistyrningsfrågor, eller ekonomiadministrativa frågor i allmänhet,
utan att fokus ligger på den finansiella redovisningen. För fördjupade
kunskaper i andra delar av ekonomistyrning och statlig redovisning
hänvisar vi till vår webbplats www.esv.se där många av våra handledning
ar och skrifter finns för nedladdning.
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Statens kostnader och intäkter
Den statliga redovisningsorganisationen omfattar knappt 240 myndigheter och nedan visas hur statens kostnader och intäkter var fördelade 2011.
Statens kostnader 2011
fördelade på typ av kostnad

Statens egen
verksamhet
21%

Finansiella
kostnader 3%

Transfereringar 76%

Statens kostnader var i huvudsak
transfereringar till hushåll, kommuner,
utlandet och företag. Dessa uppgick
till 846 miljarder kronor (76 procent).
234 miljarder (21 procent) gick till
statens egen förvaltning som löner,
lokalhyror och driftkostnader.

Statens intäkter 2011
fördelade på typ av intäkt

Finansiella
intäkter 3%

Intäkter
av bidrag 3%

Intäkter av
avgifter
och andra
ersättningar
5%

Skatteintäkter 89%

Statens intäkter kommer i stort sett
från olika skatter, som 2011 stod för
89 procent av statens totala intäkter.
Resterande intäkter kommer från
avgifter, bidrag och inkomsträntor.

ESV tar varje år fram en rapport som beskriver statens budgetutfall och
hur detta fördelas på olika utgiftsområden. Rapporten finns tillgänglig för
nedladdning på www.esv.se.
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Vad är statlig
ekonomistyrning?

Här beskriver vi hur styrning och regelverk ser
ut för statlig redovisning samt vilka särskilda
förutsättningar som gäller för statlig jämfört
med privat verksamhet.
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2. Vad är statlig ekonomistyrning?
Verksamheten är målet
Statlig verksamhet skiljer sig från privat genom att omfattning och
inriktning bestäms inom ramen för den statliga budgetprocessen och
genom att sambandet mellan verksamhet och ekonomi är fundamen
talt olika. Detta belyses i Figur 1. Syftet med statlig verksamhet är att,
utifrån politiska beslut, ge service till medborgarna och påverka olika
tillstånd i samhället. I företag är istället avkastning på insatt kapital ett
överordnat mål. Pengar är naturligtvis viktiga också i statlig verksamhet
men bara som ett medel för att nå uppställda mål och önskade effekter.
Figur 1 Resultatbegrepp

mål
medel

statlig

privat

Verksamhet

Pengar

Pengar

Verksamhet

Kapitalförändring

Resultat

De olika utgångspunkterna för statlig och privat verksamhet återspeg
las i hur skillnaden mellan kostnader och intäkter benämns i den eko
nomiska redovisningen. I företag talar man om resultat eller över- och
underskott, i myndigheter talar man om kapitalförändring. Begreppet
kapitalförändring antyder att det uppkomna beloppet, till skillnad från
resultatbegreppet, varken har positiv eller negativ innebörd, vilket
förklaras ytterligare i avsnittet De vanligaste finansieringskällorna på
sidan 38. Begreppet resultat står i statlig verksamhet för prestationer,
i form av tjänster och produkter, och av effekter av prestationer.
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Budgetprocessen
Beslut om inriktning och omfattning av den statliga verksamheten
samordnas med beslut om beskattning och upplåning. Därför finns de
grundläggande bestämmelserna om statlig budgetreglering i regerings
formen, som är en grundlag.
Statens budget omfattar all verksamhet som bedrivs av myndigheter
under regering och riksdag. Riksbanken och AP-fonderna ingår dock
inte i statens budget.
Rapporterings- och styrningsprocessen
Figur 2 Rapportering och styrning
dget
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Rapportering och styrning är en ständigt pågående process. Budgetpe
rioden är dock avgränsad och avser kalenderår. De parter som deltar i
processen är myndigheterna, regeringen, riksdagen och ESV. Figur 2.
Budgetunderlag

Myndigheten lämnar senast den 1 mars ett budgetunderlag till rege
ringen, med förslag till hur verksamheten ska finansieras under de tre
närmast följande räkenskapsåren och förslag till bemyndiganden att dra
på sig framtida utgifter, som inte täcks av redan tilldelade anslag.
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Budgetpropositionen

Utifrån politiska prioriteringar och myndigheternas budgetunderlag
sammanställer regeringen ett budgetmaterial och förslag till riktlinjer
för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, som senast den
15 april presenteras i vårpropositionen. Riksdagens ställningstagande
blir utgångspunkten för regeringens konkreta budgetförslag, som läggs
fram i budgetpropositionen (BP). BP ska lämnas senast den 20 septem
ber, bortsett från möjligheten till en viss senareläggning under valår.
Riksdagen beslutar om anslagen efterhand som de behandlas i utskot
ten. När alla anslag har beslutats ställer finansutskottet samman statens
budget, där anslagen fördelas på 27 olika utgiftsområden. Information
om budgetprocessen och budgetpropositionen finns på Finansdeparte
mentets webbplats www.regeringen.se.
Statens budget och regleringsbrev
Tabell 1 Schematisk bild av uppställningen av statens budget
Utgifter

Inkomster

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Inkomsttyp 1000 Skatter m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

Inkomsttyp 2000 Inkomster av
statens verksamhet

…

…

Utgiftsområde 27 Avgiften till
Europeiska unionen

Inkomsttyp 8000 Utgifter som
redovisas som
krediteringar på
skattekonto

Summa utgiftsområden

Summa inkomster

Minskningar av anslagsbehållningar
Summa utgifter

Summa inkomster

Myndigheters m.fl. in- och utlåning
i Riksgäldskontoret, netto
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Kassamässig korrigering

Beräknat lånebehov

Summa

Summa

Riksdagen anvisar regeringen anslag för olika ändamål och regeringen
tilldelar i regleringsbrev berörda myndigheter dispositionsrätt till ansla
gen. Regleringsbreven innehåller också andra riktlinjer och villkor för
myndighetens finansiering och verksamhet, såsom mål för verksamhe
ten, uppdrag, låneram för investeringar, räntekontokredit och möjlig
heter till anslagssparande.
Löpande under året rapporterar myndigheterna det ekonomiska ut
fallet till statsredovisningen. I kapitel 5 beskrivs denna inrapportering
mera utförligt.
Myndighetens årsredovisning

Vid räkenskapsårets slut lämnar myndigheten en årsredovisning till
regeringen, som redovisar både verksamhet som finansieras med anslag
från statens budget och verksamhet med annan finansiering. Innehållet
i årsredovisningen regleras av förordningen (2000:605) om årsredo
visning och budgetunderlag. Där anges att det i årsredovisningen ska
ingå en resultatredovisning och en finansiell redovisning, bestående
av resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, finansierings
analys (i vissa fall) och noter. I resultatredovisningen ska myndigheten
kommentera resultatet i förhållande till de mål och i enlighet med de
krav på återrapportering, som regeringen har angett i myndighetens
instruktion, i regleringsbrev eller i annat beslut. Förutom regeringen,
ESV med flera får Riksrevisionen en kopia som de reviderar.
Årsredovisningen för staten

Myndigheternas årsredovisningar och det löpande utfall som skickats
till statsredovisningen utgör underlaget till årsredovisningen för staten
(ÅRS i Figur 2), som överlämnas till Finansdepartementet för ytterliga
re bearbetning innan en slutgiltig årsredovisning lämnas till riksdagen.
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Regelverket
Det regelverk som styr redovisning, statlig ekonomistyrning och
budgetprocess består av lagar, förordningar, särskilda regeringsbeslut,
föreskrifter och allmänna råd. Till detta kommer handledningar och
andra skrifter av instruerande karaktär. Lagar beslutas av riksdagen, för
ordningar beslutas av regeringen och föreskrifter och allmänna råd av
den myndighet som anges i förordningen. Lagar och förordningar är
alltid bindande liksom föreskrifter, medan allmänna råd går att avvika
från om det finns hållbara skäl för det. Om man gör ett avsteg från ett
allmänt råd måste man dock kunna motivera detta.
Lagar och förordningar inom redovisningsområdet

Av övergripande betydelse är budgetlagen (2011:203) som finns för
att ge bättre kontroll över statsutgifterna och myndighetsförordningen
(2007:515) med generella instruktioner för myndigheterna.
Bokföring, rapportering och redovisning regleras i:
• förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) och
• förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
(FÅB).
FBF innehåller bestämmelser om bokföringsskyldighet, löpande bok
föring och rapportering till statsredovisningen. FÅB innehåller bestäm
melser kring årsredovisning, delårsrapport samt budgetunderlag och
underlag för fördjupad prövning.
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Förordningarna bygger, när det gäller bokföring och redovisning, på motsvarande bestämmelser i bokföringslagen (1999:1078) och i årsredovisningslagen (1995:1554).
De föreskrifter och allmänna råd som ESV har utfärdat till FBF och FÅB
bygger i tillämpliga delar på rekommendationer från:
• FAR SRS (branschorganisationen för revisorer och rådgivare)
• Allmänna råd från Bokföringsnämnden
• (IFRS)1 International Financial Reporting Standards såsom
de antagits av EU
• International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)2

Här följer en uppräkning av andra viktiga lagar och förordningar som
på ett eller annat sätt styr ekonomihanteringen inom staten.
Regler om finansiering

• Anslagsförordningen (2011:223) innehåller bestämmelser om
hur anslagen disponeras och bestämmelser om redovisningen mot
anslag och inkomsttitlar.
• Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) innehåller bland
annat regler om finansiering av anläggningstillgångar och rörel
sekapital, likviditetsförsörjning genom räntekonto, disposition av
försäljningsinkomster och disposition av andra icke-statliga medel.
• Avgiftsförordningen (1992:191) reglerar rätten att ta ut och dis
ponera avgifter.
• Donationsförordningen (1998:140) innehåller bestämmelser om
mottagande och förvaltning av donationer och om åtagande att
förvalta stiftelser.

1
2

IFRS rekommendationer är utgivna av International Accounting Standards Board (IASB).
IPSAS rekommendationer är utgivna av International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB), som är en del av International Federation of Accountants (IFAC).
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Andra förordningar

• Förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar
och medelsförvaltning.
• Förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.
• Förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensa
tion för ingående mervärdesskatt reglerar hanteringen av ingående
mervärdesskatt. Myndigheterna rekvirerar ingående mervärdesskatt
i stället för att dra av motsvarande belopp i en momsdeklaration.
Observera dock att staten som helhet, exklusive affärsverken, utgör
ett skattesubjekt i mervärdesskattelagen, vilket innebär att moms
inte faktureras mellan myndigheter.
Ett mer fullständigt urval av ekonomiadministrativa förordningar och
bestämmelser för statlig verksamhet finns i den årliga så kallade
EA-boken, Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet.
God redovisningssed

I budgetlagen 10 kap. 2 § framgår att bokföring i staten ska ske på ett
sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Inom redovis
ningsområdet gäller att hela regelverket, det vill säga lagar, förordning
ar, föreskrifter och allmänna råd, ger uttryck för god redovisningssed.
Därigenom får också de allmänna råden en mer än normalt bindande
verkan. Ibland saknas regler i det enskilda fallet och myndigheten
måste göra en egen tolkning. Här kan vägledning hämtas i ESV:s hand
ledningar.
För riksdagens myndigheter finns ett särskilt regelsystem som i
huvudsak har samma innehåll som för regeringens myndigheter. Vi
behandlar dock inte detta regelsystem här.
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3

Vad innebär den statliga
redovisningsmodellen?
Syftet med den statliga redovisningsmodellen
är att ge metoder för att:
• ta fram ändamålsenliga beslutsunderlag
• bedöma nyttan för pengarna
• skapa förutsättningar för god kontroll av
statens finanser och en resursfördelning i
enlighet med politiska prioriteringar
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3. Vad innebär den statliga
redovisningsmodellen?
Bakgrund och syfte
Den bokföringsmässiga redovisningen infördes i början av 1990-talet,
som en följd av statsmakternas beslut att införa mål- och resultatstyr
ning.3 Med införandet av resultatstyrning gick man ifrån att detaljstyra
myndigheterna genom att till exempel ange hur mycket av ett anslag
som fick användas till löner eller lokaler. Numera tilldelas anslagen för
vissa ändamål och myndigheten styr själv hur anslaget används för att
uppnå de mål som statsmakterna beslutat. Detta innebär att det är vik
tigt att redovisningen visar kostnaderna för olika prestationer så att det
går att göra jämförelser mellan myndigheter och över tiden.
Under åren 1991–1993 övergick myndigheterna i omgångar till den
nuvarande redovisningsmodellen som består av flera komponenter:
• Bokföringsmässig redovisning, det vill säga kostnader och intäkter.
• En redovisningsplan, där kontoplanen kompletterats med
en objektplan, så att kostnaden för olika prestationer och
organisatoriska enheter kan fångas i redovisningen. Detta
beskrivs närmare längre fram i kapitlet.
• En integrerad redovisning mot anslag och inkomsttitlar på statens
budget.
Fördelar med redovisningsmodellen

Några fördelar för staten med att tillämpa en redovisningsmodell som
liknar den som används i näringslivet, är att det är möjligt att använda
vanliga kommersiella redovisningssystem och att det går att rekrytera
redovisningsekonomer med generell kompetens som med begränsade
utbildningsinsatser kan verka inom myndigheterna.
3
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Mål- och resultatstyrning är ett styrsystem som innebär att mål anges för en verksamhet,
att resultatinformation tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms
mot uppställda mål.

Kostnaderna ska synas där de uppstått

En förutsättning för att mål- och resultatstyrning ska vara effektiv är att
redovisningen ger möjlighet att mäta kostnader på den nivå där presta
tionerna utförs. Räntebeläggningen av investeringar, som är möjlig
genom finansiering i form av obligatoriska räntebärande lån i Riks
gäldskontoret, är ett exempel på detta. I avsnittet Anläggningstillgångar,
sidan 45, beskrivs finansiering av anläggningstillgångar mera utförligt.
Metoden innebär en påtagligt ökad frihet att investera i nödvändig och
ändamålsenlig utrustning.4
En följd av att anskaffningen av tillgångar räntebeläggs, den så kalla
de lånemodellen, är att också andra pengar som myndigheterna använ
der måste vara räntebärande. Alla medel i myndighetens egen verksam
het hanteras därför över ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I
avsnittet Räntekontomodellen, sidan 48, beskrivs detta mera utförligt.
Ett annat exempel på hur kostnaderna förs ned till lägsta nivå är
systemet med avgifter för pensionskostnader. Metoden gör det möjligt
att redovisa statens pensionsskuld centralt, samtidigt som kostnaderna
kan fördelas på myndigheterna.
Gemensam årsredovisning

Före övergången till en enhetlig redovisningsmodell kunde redovis
ningsprinciperna skilja sig åt mellan olika myndigheter. Det var därför
inte möjligt att sammanställa någon årsredovisning för staten som
helhet. Genom tillkomsten av den första budgetlagen 1996 ökade de
formella kraven på statlig redovisning. I denna fastslogs att regeringen
ska upprätta och till riksdagen överlämna en årsredovisning. I kapitel 5
beskrivs upprättandet av årsredovisningen och hur den används.

4

Innan lånemodellen infördes redovisades hela inköpet mot anslag. Detta tillsammans med att
anslagsmodellen inte medgav att anslag flyttades mellan budgetår försvårade för myndigheten
att göra investeringar i anläggningstillgångar, eftersom en myndighet inte kunde spara till en
investering utan anslagsutrymmet måste finnas det år som investeringen gjordes.
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Redovisningsplanen
Redovisningen har flera olika syften. Samtidigt som den ska fånga in
formation som regeringen och andra intressenter efterfrågar ska den ge
information så att myndigheten kan styra och leda verksamheten, de
legera och utkräva ansvar och följa produktivitet och produktivitetsut
veckling. Hur redovisningen utformas beror på myndighetens storlek,
verksamhet och ekonomisystem. Det som händer mellan myndigheten
och dess omvärld fångas i kontoplanen med hjälp av kontoklass 1–8.
Information för den interna styrningen fångas med hjälp av konto
klass 9 och av olika konteringsfält i ekonomisystemet. Se Figur 3.
Objektplanen delas, som framgår av figuren, vanligen in efter myn
dighetens verksamhet och organisation. Med verksamhet menas pre
stationer och effekter av prestationer och aktiviteter och processer som
avspeglar vad myndigheten åstadkommit.5 Prestationer är de tjänster
och produkter som myndigheten utför åt eller avlämnar till allmänhet,
organisationer och företag, till andra myndigheter och till statsmak
terna. Med organisation menas avdelningar och enheter med ansvar
och befogenheter.
Friheten är stor att bestämma vilka konteringsfält som ska finnas
och hur dessa ska struktureras. De interna behoven av information,
uppföljning och styrning och de externa kraven på information ligger
till grund för valet av konteringsfält och redovisningskoder. Av Figur 3
framgår vilka fält och begrepp som är vanligt förekommande. Se gärna
i handledningen Redovisningsplan i praktiken, ESV 2006:4, som beskri
ver hur kontoklass 9 och ekonomisystemets konteringsfält kan byggas
upp och struktureras.
En annan viktig del i redovisningen är att direkta och indirekta
kostnader, som personalkostnader, kostnader för lokaler, datorer och
gemensam administration, fördelas på ett effektivt sätt till olika verk
samhetsobjekt.6
5
6
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I skriften Verksamhetslogik, ESV 2001:16 finns de olika begreppen definierade och en beskrivning av hur de förhåller sig till varandra.
Mer om kostnadsfördelningar finns i handledningen Flerfinansierad verksamhet, ESV 2006:28
och i inspirationsboken Tidredovisning, ESV 2007:15.

Rekommenderad baskontoplan

Figur 3 Schematisk bild över redovisningsplanen
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Baskontoplanen

Baskontoplanen, Figur 3, för statliga myndigheter bygger på samma
grundprinciper som BAS-kontoplanen7 för företag, med undantag för
den nödvändiga anpassningen till statliga förhållanden och det statliga
informationsbehovet. Dessutom följer den de finansiella dokumentens
uppställningsformer. Planen visar också hur kontona ska kopplas till de
statliga inrapporteringskoderna, S-koderna, som beskrivs på sidan 55.
Baskontoplanen utgör en rekommendation för myndigheterna i arbe
tet med den egna kontoplanen.
Det ligger ett stort värde i att myndigheterna, för att bidra till en
enhetlig utformning av den statliga redovisningen, följer baskontopla
nen så långt som möjligt. I utbildningssammanhang, i handledningar
och vid beskrivningar av redovisningsprinciper och -tillämpningar
använder ESV den statliga baskontoplanen som kan laddas ned via vår
webbplats. ESV uppdaterar årligen planen och dess anvisningar. Nedan
anges vad som huvudsakligen skiljer den statliga kontoplanen från den
som används i näringslivet:
• Konton som avser likvida medel har anpassats till behovet av be
talningsinformation i staten med bland annat separata konton för
in- och utbetalningar.
• En särskild kontogrupp har lagts in i kontoklass 1 för avräkning
med statsverket. I Tabell 2 på sidan 39 visas hur denna går till.
• En särskild kontoklass, kontoklass 4, har reserverats för myndighe
tens personalkostnader.
• En särskild kontoklass, kontoklass 7, har reserverats för uppbörd
och transfereringar.8

7

8
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BAS-kontoplanen utvecklades i början av 1970-talet för små och medelstora företag. I början
av 1980-talet hade den utvecklats till en mera fullständig redovisningsplan genom det s.k. BASkonceptet (Johansson, Roots BAS redovisningssystem första upplagan 1984, senaste 1996).
Uppbörd och transfereringar beskrivs mer ingående på sidorna 42–44.

• På grund av den statliga verksamhetens art har det inte ansetts
befogat att avdela en hel kontoklass för ”kostnader för varor, mate
rial och vissa köpta tjänster”. För de begränsade behoven av sådan
redovisning har kontogrupperna 56 och 57 avdelats i kontoklass 5.
• Periodiseringstransaktioner bokförs för varje kontogrupp på sepa
rata konton. Informationen underlättar upprättande av resultaträk
ning och anslagsredovisning samt delar av underlaget till national
räkenskaperna.9
• Inom- och utomstatliga transaktioner har separata konton och i
transfereringsavsnittet finns separata konton för olika motpartska
tegorier för exempelvis erhållna och lämnade bidrag.
Uppställningsformer

Resultaträkningen
i sammandrag
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetsutfall
Resultat från andelar i
hel- och delägda företag
Uppbörd
Transfereringar
Årets kapitalförändring

Balansräkningen
i sammandrag

Uppställningsformerna för de statliga myndigheternas finansiella
redovisningsdokument följer i väsentliga avseenden de som gäller för
privata företag. Uppställningsformen för resultat- och balansräkningen
regleras i bilaga 1 och 2 i FÅB.

Balansräkningen

Tillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar
Utlåning
Varulager m.m.
Fordringar
Periodavgränsningsposter
Avräkning med statsverket
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Största skillnaden på tillgångssidan mellan myndigheters och privata fö
retags balansräkningar är posten Avräkning med statsverket. Inom ramen
för denna finns en fullständig modell för att hantera redovisning mot
anslag och inkomsttitlar. En annan post som inte finns hos privata före
tag är Utlåning, där staten inte skiljer på lång- och kortfristig utlåning.

Kapital och Skulder
Myndighetskapital
Fonder
Avsättningar
Skulder m.m.
Periodavgränsningsposter

Resultaträkningen

Resultaträkningen innehåller tre avsnitt: ett verksamhets-, ett uppbördsoch ett transfereringsavsnitt. Uppbörds- och transfereringsavsnitten är
unika för statlig verksamhet och förklaras på sidorna 42–44. Dessutom
finns en speciell rad för resultat från hel- och delägda företag.

9

Nationalräkenskaperna är en statistisk redovisning i kontoform av Sveriges ekonomi med uppdelning på olika institutionella sektorer och olika slag av inkomster och utgifter. Det mest kända
begreppet inom nationalräkenskaperna är bruttonationalprodukten (BNP) som är ett mått på
värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.
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Största skillnaden på skuldsidan återfinns under rubriken Myndighetskapital. Det finns också en särskild rubrik för Fonder.
Avräkningen med statsverket och uppdelningen av myndighetskapi
talet behandlas på sidorna 40 och 49. I bilagan visas ett exempel på hur
en myndighets resultat- och balansräkning kan se ut.
Att redovisa resultatet
Myndighetens årsredovisning består av en finansiell del och en resul
tatdel, vars innehåll främst styrs av FÅB. Resultatdelen kan till viss del
också styras av myndighetens instruktion och regleringsbrev.
Av tredje kapitlet i FÅB framgår hur resultatredovisningen ska
utformas. Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens
resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av instruktionen.
Minimikravet är att resultatredovisningen ska avse hur ett urval presta
tioner har utvecklats med avseende på volym och kostnad. Hur detta
minimikrav ska tillämpas, kan enligt FÅB vara olika för olika myndig
heter. För en myndighet kan det bli en redovisning av styckkostnad
eller produktivitetsutveckling i någon del av verksamheten. För en
annan kan det bli en redovisning av vad några jämförbara prestationer
har kostat i förhållande till deras respektive effekter eller utfall. För en
tredje kan det bli en redovisning av kostnad per väsentlig prestations
typ tillsammans med en verbal beskrivning av ett antal prestationer.
Detta fokus på prestationernas kostnader hindrar inte att också kvalitet,
måluppfyllelse och effekter redovisas. Vad som faktiskt redovisas ska
bero på vad som ger en rättvisande bild av resultatet – och det är myn
dighetens ansvar att göra den bedömningen. Resultatredovisningen
ska också upprättas i förhållande till vad som framgår av regleringsbrev
och andra beslut. I handledningen Resultatredovisning, ESV 2009:29,
utvecklar ESV hur reglerna för resultatredovisningen bör tolkas.
Resultatredovisningen ställer krav på redovisningsplanen

Den finansiella redovisningen visar kostnader per kostnadsslag som
löner, lokaler och övriga driftkostnader etc. För att visa kostnaderna för
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olika prestationer i resultatredovisningen måste de fördelas enligt en
struktur som bedöms spegla verksamheten på lämpligt sätt.
För att kunna svara emot dessa krav används en individuellt utarbe
tad redovisningsplan, se Figur 3 på sidan 27, som gör det möjligt att
samla information om intäkter och kostnader. Den struktur som väljs
bör vara så stabil som möjligt så att kostnadsinformationen blir jämför
bar över tid eftersom resultatredovisningen enligt FÅB ska omfatta de
tre senaste räkenskapsåren, det vill säga det närmast avslutade räken
skapsåret och ytterligare två år bakåt i tiden.
Alla kostnader ska redovisas

Alla kostnader som hänför sig till prestation ska räknas med, oavsett
om de är direkta eller indirekta. Därför behövs system för att fördela
indirekta kostnader på olika objekt. För att till exempel lönekostnader
ska kunna fördelas på objekt behövs normalt någon form av tidredovis
ning. I inspirationsboken Tidredovisning, ESV 2007:15 förs en diskus
sion om behovet av tidredovisning i svensk statsförvaltning.
fotnot10, fotnot11, fotnot12
Behov av effektutvärderingar
Eftersom det kan ta många år innan effekten av en åtgärd visar sig kan
det vara svårt att avgöra i vilken utsträckning myndighetens verksamhet
har påverkat tillståndet i samhället. Därför krävs att resultatet utvärderas
i förhållande till det förändrade tillståndet och till de externa faktorer
som kan ha påverkat utfallet.10 Utvärderingar görs vanligtvis inte av myndigheten själv utan av externa utvärderare. Sådana utvärderingar beställs
av regeringen och ibland av myndigheten.11 En del myndigheter har till
uppgift att göra utvärderingar och har särskild kompetens för detta. Alla
myndigheter har dock möjlighet att utvärdera sin egen verksamhet, för
att i årsredovisningen kunna redovisa förändringar som inträffar tidsmässigt nära den utförda prestationen.12
10 Metoder för resultatanalys i statlig verksamhet finns beskrivna i Resultatanalys, RRV 1991 och
Att mäta effekter, RRV 1996:6.
11 I skriften Att beställa utvärderingar – en vägledning, ESV 2005:26 beskrivs hur man kan gå
tillväga och vad man ska tänka på när man beställer en utvärdering.
12 Sådana metoder beskrivs i Effektutvärdering – att välja upplägg, ESV 2006:8 och i Måluppfyllelseanalys – Hur måluppfyllelse, effekter och effektivitet kan undersökas och rapporteras, ESV 2006:7
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Intern styrning och kontroll
Företagsskandalerna i Enron, Worldcom och Xerox som uppmärksam
mades i början av 2000-talet har gjort att intern styrning och kontroll
fått en ökad betydelse hos företag. För att undvika liknande situationer
i framtiden har olika typer av lagar och direktiv införts på internationell
och nationell nivå.13 För det statliga området finns fyra förordningar
som tillsammans utgör regelverket kring intern styrning och kontroll.
Förordningarna som reglerar området är följande:
• Myndighetsförordningen (2007:515). Den reglerar samtliga myndig
heter och ställer krav på betryggande intern styrning och kontroll.
• Internrevisionsförordningen (2006:1228). Vissa myndigheter har
krav från regeringen att inrätta interrevision och omfattas då av
denna förordning. Dessa väljs ut genom en kombination av krite
rier som bland annat rör väsentlighet och risk och om myndigheter
hanterar EU-medel. För närvarande omfattas 66 myndigheter
av förordningen. Dessa hanterar tillsammans över 90 procent av
statens medel.
• Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Myndig
heter som ska ha internrevision omfattas av denna förordning. I
förordningens beskrivning av processen för intern styrning och
kontroll ingår fyra moment: riskanalys, kontrollåtgärder, uppfölj
ning och dokumentation. Myndigheten ska upprätta en riskanalys
för att identifiera risker för att myndigheten inte fullgör sina upp
gifter och når sina mål. Med beaktande av verksamhetskraven14 och
utifrån de identifierade riskerna ska sedan åtgärder vidtas för att
hantera riskerna så att de håller sig inom den nivå som ledningen
fastställt.

13 Sarbanes-Oxley Act (SOX) – 2002, EG:s åttonde direktiv – 2006, Aktiebolagslagen (2005:551),
kap. 8, Årsredovisningslagen (1995:1554), SFS 2009:34, kap. 6, Svensk kod för bolagsstyrning.
14 Regeringens krav på myndighetens ledning för hur verksamheten ska bedrivas. Med detta menas
att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, med en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt
att man hushållar väl med statens medel.
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Den interna styrningen och kontrollen ska vidare systematiskt och
regelbundet följas upp och bedömas. Se ESV:s handledning ESV
2009:38 och idéskrift ESV 2011:2 för ytterligare fördjupning.
• Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
(FÅB). Ledningen i de myndigheter som omfattas av förordningen
om intern styrning och kontroll ska enligt krav i FÅB i årsredovis
ningen lämna en bedömning av huruvida den interna styrningen
och kontrollen vid myndigheten är betryggande. Det finns ingen
allmängiltig norm för att bedöma nivån på den interna styrningen
och kontrollen, utan bedömningen är utifrån ledningens egen
uppfattning om vad som är en betryggande intern styrning och
kontroll.
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4

Hur fungerar statlig
redovisning?
Här vill vi beskriva det som är specifikt för
statlig redovisning och vad som skiljer den från
redovisning i privat sektor. Beskrivningarna är
inriktade på att du som läsare ska få förståelse
för de grundläggande skillnaderna.

grunderna i statlig redovisning

35

4. Hur fungerar statlig redovisning?
Redovisning med dess olika regler är en internationellt överenskom
men teknik som vilar på en månghundraårig tradition från 1400-talets
italienska handelshus. Det är naturligt att denna teknik har förändrats
sedan dess men grunderna är desamma. Idag kan redovisning betrak
tas som ett språk, som med gemensam grammatik och vokabulär men
med olika dialekter för olika branscher, beskriver ekonomiska händelser
och tillstånd på ett sätt som kan förstås också av utomstående och som
möjliggör jämförelser inom organisationen, mellan organisationer och
över tiden.
Här vill vi beskriva det som är specifikt för statlig redovisning och
vad som skiljer den från redovisning i privat sektor. Beskrivningarna
ger dig som läsare förståelse för de grundläggande skillnaderna.
Viktiga begrepp
I den statliga redovisningen kan det vara viktigt att skilja mellan några
näraliggande begrepp.
Figur 4 Viktiga begrepp
Faktura
Utgift/Inkomst
Ut-/Inbetalning
Kostnad/Intäkt

Betalning

Förbrukning/Prestation

X
X
X

En utgift respektive inkomst uppstår normalt i samband med fakture
ring, utgiften när en leverantörsfaktura tas emot och inkomsten i det
ögonblick en kundfaktura ställs ut. I allmänhet sker ut- och inbetalning
30 dagar efter fakturering. Kostnader och intäkter är periodiserade ut
gifter och inkomster, det vill säga speglar resursförbrukning respektive
utförda prestationer. I resultaträkningen kan man se de kostnader och
intäkter som hör till räkenskapsperioden.
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Alla händelser bokförs, men ibland vid olika tidpunkter och på olika
konton och visas på olika ställen i årsredovisningen. Ett förenklat hän
delseförlopp kan beskrivas så här:
1. Faktura tas emot eller ställs ut och bokförs i balansräkningen
som en leverantörsskuld eller kundfordran med motkontering i
resultaträkningen (löpande redovisning).
2. Betalning sker efter 30 dagar och bokförs på balansräkningens
konton för kassa. Samtidigt elimineras leverantörsskulden/kund
fordran.
3. Vid bokslutstillfället periodiseras den löpande redovisningen vid
behov så att resultaträkningen bara omfattar de kostnader och
intäkter som tillhör den aktuella räkenskapsperioden. Motpost
är balansräkningens periodavgränsningsposter.

Verksamhetens
intäkter i
resultaträkningen
– Intäkter av anslag
– Intäkter av avgifter
och andra ersättningar

Den statliga baskontoplanen möjliggör en redovisning som synliggör
samtliga begrepp. Skälen till att skilja på begreppen är att olika redovis
ningsprinciper ibland gäller för statens och myndighetens resultaträk
ning och att till exempel kraven på den information som myndigheten
inrapporterar till statsredovisningen är utgifter och inte kostnader.
Denna information tas fram med hjälp av myndighetens redovisnings
information.
Anslag och inkomsttitlar på statens budget är antingen:
• kostnads- och intäktsmässiga (när det gäller utgifter för
myndighetens egen verksamhet respektive inkomster från avgifter
från andra liknande ersättningar) eller,
• kassamässiga (som är huvudregel vid transfereringar
och uppbörd), eller
• utgifts- och inkomstmässiga.

– Intäkter av bidrag
– Finansiella intäkter
= Summa

Myndighetens resultaträkning följer bokföringsmässiga principer och
omfattar därför periodens intäkter och kostnader.

grunderna i statlig redovisning

37

De vanligaste finansieringskällorna
En grundprincip i den statliga ekonomistyrningen är att finansierings
behovet beräknas så att resurserna motsvarar myndighetens kostnader
för att uppfylla det statliga åtagandet, varken mer eller mindre. Nor
malt sett ska alltså statlig verksamhet inte generera varken över- eller
underskott.
Den omvända matchningsprincipen

Den löpande redovisningen sker enligt en omvänd matchningsprincip,
som innebär att intäkterna redovisas belopps- och tidsmässigt i takt
med att kostnaderna uppstår. Har myndigheten utfört den verksamhet
man planerat och fått finansiering för, skulle teoretiskt sett, med den
omvända matchningsprincipen, ingen kapitalförändring uppstå. I re
sultaträkningen syns ändå ibland en kapitalförändring som är beroende
av de olika finansieringskällorna. För att analysera kapitalförändringen
måste man därför känna till reglerna för respektive finansieringskälla.
Myndighetens verksamhet finansieras huvudsakligen genom anslag,
bidrag och avgifter.
Anslag

Det vanligaste sättet att finansiera statlig verksamhet är att myndighe
ten, genom beslut av regeringen, tilldelas anslag från statens budget.
Tilldelade anslag innebär en rätt att disponera medel där kostnaderna
styr hur stor del av anslaget som blir en intäkt i verksamheten.
Redovisning mot anslag ska ske kostnads- eller kassamässigt (eller i
undantagsfall utgiftsmässigt). Den kostnadsmässiga redovisningen mot
anslag innebär att anslaget redovisas mot i samband med att kostnaden
uppstår, det vill säga när resursförbrukningen sker, vilket i den löpande
bokföringen oftast ändå sammanfaller med när fakturan bokförs, det
vill säga samtidigt som utgiften uppkommer. Ett exempel på en kost
nad som ska redovisas mot anslag är avskrivning på anläggningstill
gångar. Redovisning mot anslag kan också ske i samband med betal
ning, vilket är huvudregel vid transfereringar.
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Redovisning mot anslag, huvudmodellen
Tabell 2 Konteringsexempel – redovisning mot anslag
Debet

Kredit

S1931

Ränteflöde,
inbetalningar

500

S1933

Överföring
till räntekonto

500

S1910

Räntekonto

500

S1758

Anslagsmedel som
tillförs räntekonto

500

S5355

Övriga varor, utgifter,
utomstatliga

25

S2581

Leverantörsskulder,
utomstatliga

25

S1751

Redovisning mot anslag

25

S3011

Intäkter av anslag

25

De översta raderna i Tabell 2 representerar den betalning som via
inbetalningskontot överförs till räntekontot varje månad. Betalningen
motsvarar normalt en tolftedel av årets tilldelade anslag, en likviditets
förstärkning som inte påverkar intäkten av anslag.
Det är först då kostnaden uppstår som redovisning ska ske mot an
slaget och samtidigt ska en intäkt redovisas. I exemplet uppstår en ut
gift i samband med inköp av övriga varor, som redovisas på rad 3 som
en kostnad i resultaträkningen och som en leverantörsskuld i balansräk
ningen. Kostnaden ger rätt att redovisa mot anslag med motsvarande
belopp och att bokföra en intäkt av anslag i resultaträkningen, rad 4.
Efter bokföringen kommer balans- och resultaträkningen att ha
följande innehåll:
Balansräkning

Resultaträkning

Tillgångar
Avräkning med
statsverket
Räntekonto
Summa tillgångar

Skulder
−475
500
25

Intäkt av anslag

25
−25

Leverantörsskulder

25

Driftkostnader

Summa skulder

25

Kapitalförändring

0

Observera att kapitalförändringen är noll (0). Intäkter och kostnader är
i princip alltid lika stora i den anslagsfinansierade verksamheten.
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Avräkning med statsverket, som utgör saldot i kontoklass 17, repre
senterar gapet mellan redovisning mot anslag och till myndigheten
inbetalda anslagsmedel. Detta innebär att ett saldo i posten Avräkning
med statsverket uppkommer när redovisningen mot anslag och be
talningen inte sker samtidigt för en viss transaktion. I exemplet ovan
redovisas en skuld till statsverket på 475, som ska tolkas som att myn
digheten har fått anslagsmedel till räntekontot, men ännu inte utfört de
prestationer som medlen avser att täcka.
Redovisning mot anslag, högskolemodellen

Myndigheter inom universitets- och högskoleområdet tillämpar en
modell för redovisning mot anslag, som innebär att de medel som
inbetalas och överförs till räntekontot med en tolftedel varje månad,
också direkt redovisas mot anslaget och redovisas som intäkt av anslag
i resultaträkningen. Denna redovisning mot anslag är dock endast
preliminär, vid slutet av året görs en definitiv redovisning baserat på de
prestationer som har utförts.
Tabell 3 Konteringsexempel – redovisning mot anslag, högskolemodellen
Debet

Kredit

S1931

Ränteflöde,
inbetalningar

500

S1933

Överföring
till räntekonto

500

S1910

Räntekonto

500

S1758

Anslagsmedel som
tillförs räntekonto

500

S1751

Redovisning mot anslag

500

S3011

Intäkter av anslag

500

S5355

Övriga varor, utgifter,
utomstatliga

25

S2581

Leverantörsskulder,
utomstatliga

25

Med denna modell (högskolemodellen) uppstår inte något gap mellan
inbetalningar och redovisning. Posten Avräkning med statsverket, alltså
saldot i kontoklass 17, blir följaktligen noll (0). Däremot uppvisar re
sultaträkningen en kapitalförändring, som är skillnaden mellan anslags
tilldelning och förbrukning.
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Balansräkning

Resultaträkning

Tillgångar
Avräkning med
statsverket

Skulder
0

Leverantörsskulder

25

Intäkt av anslag

500

Räntekonto

500

Kapitalförändring

475

Driftkostnader

−25

Summa tillgångar

500

Summa skulder

500

Kapitalförändring

475

Bidrag

Bidrag för att finansiera delar av verksamheten är vanligt inom univer
sitets- och högskolevärlden men förekommer också på andra håll. De
är ofta avsedda att användas under flera år och redovisas löpande enligt
den så kallade periodiseringsmodellen.15
Modellen liknar redovisning mot anslag, bidragen redovisas som
intäkt i resultaträkningen med ett belopp som motsvarar periodens
nedlagda kostnader. Eventuella överskott blir synliga först efter att en
prestation avslutats i de fall kvarvarande medel får behållas av mottaga
ren.
Avgifter

Vissa myndigheter tar ut avgifter för sina prestationer. Rätten att ta ut
avgifter är fastslagen i det statliga regelverket.16
Grunden för avgiftsfinansierad verksamhet är att avgifternas storlek
ska beräknas enligt principen om full kostnadstäckning.17 Det innebär
att avgifterna över tid ska täcka kostnaderna för prestationen, varken
mer eller mindre. Normalt uppstår dock tillfälliga mindre över- eller
underskott, exempelvis på grund av att antaganden vid prissättningen
inte har infriats. I dessa fall kommer den avgiftsfinansierade verksamhe
ten att generera en kapitalförändring.

15 Se handledningen Erhållna bidrag och donationer, ESV 2005:14
16 Avgiftsförordningen (1992:191)
17 ESV har gett ut flera handledningar om avgifter, bland annat Sätt rätt pris, ESV 2001:11
och Alla myndigheter får ta betalt, men…, ESV 2002:7
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Uppbördsavsnittet
i resultaträkningen
– Intäkter av avgifter m.m.
samt andra intäkter
som inte disponeras av
myndigheten
– Intäkter av uppbörd
– Medel som tillförts
statens budget från
uppbördsverksamhet
= Saldo

Uppbörd
Definitionen av uppbörd finns i ESV:s allmänna råd till 4 kap. 1 § FÅB.
Med uppbörd menas att en myndighet redovisar (uppbär) inkomster
för statens räkning som inte får användas i den egna verksamheten.
Dessa ska föras till (inlevereras till) inkomstsidan på statens budget på
en inkomsttitel.
Uppbörd är främst skatter och skatteliknande inkomster, som social
avgifter och tullar, som redovisas som skatter i nationalräkenskaperna.
Detta redovisas på raden Intäkter av uppbörd.
Eftersom uppbörd innebär att myndigheten huvudsakligen har
en förmedlande roll, redovisas dessa inkomster i ett separat avsnitt i
resultaträkningen. Detta gör det lätt att skilja uppbördsverksamhet från
myndighetens egen förvaltning, redovisad i resultaträkningens verk
samhetsavsnitt.
I uppbördsavsnittet finns raden Intäkter av avgifter m.m. samt andra
intäkter som inte disponeras av myndigheten. Här redovisas bland annat of
fentligrättsliga avgifter, bidrag från EU och icke disponibla räntor.
Uppbördsintäkter får inte användas i verksamheten utan ska föras
till en inkomsttitel. Därför finns en särskild rad i resultaträkningen
benämnd Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet. Där
redovisas, med minustecken, det belopp som förts till inkomsttitlar
på statens budget. Ur myndighetens synvinkel är denna överföring en
kostnad, men för staten som helhet bara en överföring från myndighe
ten till statens gemensamma kassa.
Intäkter i uppbördsavsnittet tas upp i resultaträkningen den period
de avser.18 För redovisningen mot inkomsttitel finns på motsvarande
sätt som för anslag specifika regler, som innebär att skatter och EUbidrag redovisas när de betalas. Inkomster från avgifter och andra
liknande ersättningar ska redovisas det budgetår intäkten avser.

18 Skatteverket redovisar dock för närvarande intäkter av skatter när de deklareras eller betalas vilket kan avvika från beskattningsåret. Periodisering av skatter görs i stället för staten som helhet.
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Transfereringar
I ESV:s allmänna råd definieras transfereringar som ekonomiska hän
delser där myndighetens uppgift i huvudsak begränsas till att, för sta
tens räkning, förmedla pengar från statens budget till olika mottagare.
Det som huvudsakligen transfereras är bidrag till hushållen, till
kommunerna, till jordbrukare, till organisationer och till andra länder.
Socialförsäkringsersättningar som sjukpenning, pensioner och arbets
löshetsersättningar bokförs också som transfereringar, trots att motta
garna eller deras arbetsgivare betalat avgifter till försäkringen.
Om transfereringen avser en vara eller en tjänst som ges till hushåll
kallas den transferering in natura. Det kan handla om rehabiliterings
tjänster, subventionerad tandvård eller handikappanpassning av bilar.
Transferering av varor eller tjänster kan dock även förekomma till andra
mottagare, till exempel varor och konsulthjälp som ges till u-länder
som bistånd.
Eftersom transfereringar, precis som uppbörd, innebär att myndig
heten främst har en förmedlande roll, redovisas de i ett separat avsnitt
i resultaträkningen. De myndigheter som arbetar med transfereringar
som Försäkringskassan, Sida och Jordbruksverket, ser naturligtvis ut
betalningarna som en stor del av verksamheten, även om de redovisas i
ett eget avsnitt.
Det särskilda avsnittet för transfereringar ska både visa hur stora de
lämnade bidragen varit under perioden och hur de finansierats. Kost
nad för lämnat bidrag motsvaras vanligen av en intäkt på den aktuella
raden för bidragets finansiering. De allra flesta transfereringar finansie
ras via särskilda anslag eller med medel som erhållits från andra statliga
myndigheter.
Utbetalningarna kan också finansieras med avgifter eller genom
direkt finansiering, till exempel finansieras huvuddelen av pensionerna
direkt via AP-fonderna. Länsstyrelsernas bidrag till viltvård och miljöåt
gärder finansieras med jaktavgifter och avgifter från vattenkraftsanlägg
ningar. I dessa fall används raden Övriga erhållna medel för finansiering
av bidrag.

Transfererings
avsnittet i
resultaträkningen
– Medel som erhållits
från statens budget för
finansiering av bidrag
– Medel som erhållits
från myndigheter för
finansiering av bidrag
– Övriga erhållna medel
för finansiering av
bidrag
– Finansiella intäkter
– Finansiella kostnader
– Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för
transfereringsändamål
– Lämnade bidrag
= Saldo
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Ett femtontal myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, länssty
relserna och Kammarkollegiet har, enligt särskilda regler, fonder19 i ba
lansräkningen för transfereringsändamål dit olika typer av avgifter förs.
Utbetalningarna finansieras därefter från respektive fond. I resultaträk
ningen redovisas nettot av inkomsterna och utgifterna som Avsättning
till/upplösning av fonder.
De lämnade bidragen redovisas som en kostnad och i de fall de är
anslagsfinansierade ska de redovisas kassamässigt mot anslag. Redo
visningen sker i praktiken vid betalningstillfället. Vanligen periodise
ras beslutade bidrag i relativt begränsad omfattning. Periodiseringar
kan dock förekomma när ett bidrag tydligt kan hänföras till en annan
period än den då betalning sker. I dessa fall uppkommer ett saldo i
transfereringsavsnittet.

19 Exempel på fonder hos dessa myndigheter är Brottsofferfonden, Kärnavfallsfonden, Frivilliga
yrkesskadefonden, Bygdemedel hos länsstyrelser, Jaktvårdsfonden och Batterifonden.
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Anläggningstillgångar
En tillgång definieras som en resurs som till följd av inträffade händel
ser kontrolleras av en myndighet och som förväntas ge ekonomiska
fördelar eller servicepotential i framtiden.
Det är ovanligt att myndigheter förvaltar tillgångar för att få eko
nomiska fördelar i form av avkastning eller framtida värdestegringar.
Avsikten med innehavet är i stället att ge myndigheten bättre förutsätt
ningar att utföra den verksamhet som statsmakterna har bestämt.
I regelverket benämns detta att tillgångar ger framtida servicepotential.
Därför värderas också tillgångarna normalt till anskaffningsvärde och
inte till marknadsvärde.
Anläggningstillgångar är tillgångar som används stadigvarande och
som normalt beräknas ha en ekonomisk livslängd på mer än tre år.
Till skillnad mot de finansiella anläggningstillgångarna kostnadsförs
materiella och immateriella anläggningstillgångar, som beräknas ha en
ekonomisk livslängd understigande tre år, normalt direkt vid anskaff
ningen. Till anläggningstillgångar hör också beredskapstillgångar och
tillgångar för att bevara vårt natur- och kulturarv.
Myndigheten får direkt kostnadsföra maskiner, inventarier med mera
av mindre värde. Gränsen för mindre värde bör sättas med utgångs
punkt i ett anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt som understiger
ett halvt prisbasbelopp.
Stark koppling mellan tillgång och finansiering

Inom staten finns en stark koppling mellan anläggningstillgångar
och deras finansiering, vilket innebär att finansieringsformen i prak
tiken knyts till respektive tillgång. I kapitalförsörjningsförordningen
(2011:210) regleras hur anskaffningen av anläggningstillgångar ska
finansieras och hur eventuella försäljningsinkomster får disponeras.

Anläggnings
tillgångar i
balansräkningen
Immateriella
anläggningstillgångar
1. Balanserade utgifter
för utveckling
2. Rättigheter och andra
immateriella anläggningstillgångar
3. Förskott avseende
immateriella anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
1. Byggnader, mark och
annan fast egendom
2. Förbättringsutgifter
på annans fastighet
3. Maskiner, inventarier,
installationer m.m.
4. Pågående
nyanläggningar
5. Beredskapstillgångar
6. Förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar
1. Andelar i hel- och delägda företag
2. Andra långfristiga
värdepappersinnehav
3. Långfristiga fordringar
hos andra myndigheter
4. Andra långfristiga
fordringar – medel som
erhållits från myndig
heter för finansiering av
bidrag
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Anläggningstillgångar kan finansieras med:
• Lån i Riksgäldskontoret
• Anslag (Statskapital)
• Bidrag, gåvor och donationer
• Försäljningsinkomster
• Leasing
Lån i Riksgäldskontoret

Huvudregeln är att anläggningstillgångar som används i verksamheten
ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret. I regleringsbrevet anges en
låneram, det vill säga ett högsta tillåtet belopp för den totala lånefinan
sieringen av investeringar.
Lån i Riksgäldskontoret regleras i juni och december. Då jämförs till
gångarnas totala bokförda värde med den totala bokförda låneskulden.
Om tillgångsvärdet är högre än skuldvärdet, betyder det att investe
ringarna under året är större än avskrivningarna och lånet måste ökas.
Om däremot skuldvärdet är högst måste det amorteras så att det stäm
mer överens med tillgångarnas värde. Lånet behöver alltså inte kopplas
till den enskilda tillgången utan avstämning sker på total nivå.
Anslag (Statskapital)

Direkt med anslag finansieras i första hand investeringar i infrastruk
tur och krigsmateriel, men också natur- och kulturtillgångar. Staten
tillskjuter i dessa fall ett statskapital (anslag) som förbrukas i takt med
att tillgången skrivs av. Tillfört statskapital redovisas inte som intäkt i
resultaträkningen utan direkt i balansräkningen under rubriken myn
dighetskapital.
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Bidrag, gåvor och donationer

När ett bidrag, en gåva eller en donation används för finansiering av
en anläggningstillgång bruttoredovisas20 anskaffningen och bidraget.
Bidraget redovisas i enlighet med periodiseringsmodellen, som innebär
att det förbrukas i takt med tillgångens avskrivningskostnader. I de fall
bidraget kommer från en annan myndighet ska lån tas upp i Riksgälds
kontoret motsvarande hela anskaffningsutgiften och hanteras enligt
huvudregeln.
Försäljningsinkomster

Försäljningsinkomster får normalt sett inte direkt användas för att
finansiera investeringar. Finns det en av statsmakterna beslutad investe
ringsplan kan försäljningsinkomster dock användas för återfinansiering
av investeringar inom den givna investeringsplanen.

Uppställning av
myndighetskapital
i balansräkningen
1. Statskapital
2. Uppskrivningskapital
3. Donationskapital
4. Resultatandelar i heloch delägda företag

Leasing

5. Balanserad kapitalförändring

Ett avtal om hyra eller hyrköp, leasing, får träffas under förutsättning
att det, sett över hela den ekonomiska livslängden, leder till en lägre
kostnad för staten som helhet än ett köp. Om en tillgång anskaffas
genom ett finansiellt leasingavtal ska både en anläggningstillgång och
en skuld till leasegivaren redovisas i balansräkningen.

6. Kapitalförändring enligt resultaträkningen

20 Bruttoredovisning, det vill säga att ett bidrag inte ska reducera anskaffningsvärdet, ska göras för
att staten ska kunna läsa ut det faktiska anskaffningsvärdet och för att det ska gå att följa den
bidragsfinansierade verksamheten.
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Räntekontomodellen
Räntebelagt eller icke räntebelagt flöde
För att stimulera till en bra likviditetsplanering och god kassahållning
infördes i början av 90-talet räntebärande konton för statens betal
ningar. Det innebär att vi idag har två betalningsflöden, räntebärande
och icke räntebärande (alla myndigheter har dock inte båda flödena).
Generellt gäller att betalningar hänförbara till myndighetens förvalt
ning hanteras via det räntebärande flödet och att utbetalningar av
bidrag/transfereringar och inbetalningar av uppbörd hanteras i det icke
räntebärande flödet.
Skilda in- och utbetalningskonton

Myndigheterna har, för att underlätta betalningsavstämningar,
skilda konton i bokföringen för in- och utbetalningar och för det rän
tebärande respektive icke räntebärande flödet. Det är dock tillåtet för
myndigheterna att ha endast ett betalningskonto hos betalningsförmed
laren där både in- och utbetalningar hanteras. Kontona är, med några få
undantag, anslutna till statens koncernkontosystem, vilket innebär att
de dagligen töms till ett centralt konto i Riksbanken och finns tillgäng
liga för Riksgäldskontoret när statens lånebehov bestäms. Myndigheten
ser efter tömningen fortfarande saldot på räntekontot och får ränta.
Medel motsvarande förvaltningsanslaget betalas ut i tolftedelar i det
räntebärande flödet och förs till myndighetens räntekonto den 25:e
varje månad. För anslag i det icke räntebärande flödet sker ingen betal
ning, där har myndigheten istället rätt att, varje gång en utbetalning
görs, dra medel direkt från statens centralkonto.
Betalningsförmedlare

Riksgäldskontoret tecknar ramavtal om betalningstjänster för staten
med vissa banker. För mer information se Riksgäldskontorets webb
plats www.riksgalden.se.
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Uppdelningen av myndighetskapital
Staten tillskjuter normalt inget kapital när myndigheter bildas och har
inte heller några krav på att myndigheters kapital ska uppgå till ett visst
belopp. Det främsta skälet till detta är, att det i statlig verksamhet inte
uppkommer något ekonomiskt resultat, eftersom intäkterna redovisas
enligt den omvända matchningsprincipen, det vill säga belopps- och
tidsmässigt i takt med att kostnaderna uppstår. Det ekonomiska
resultatet, som påverkar myndighetskapitalet, kan inte användas för
att styra myndigheterna på samma sätt som privata företag styrs. I
årsredovisningen för staten används benämningen statens nettoförmö
genhet i stället för myndighetskapital. Myndighetskapitalet delas upp
enligt följande:
Statskapital

Statskapital är särskilt tillförda anslagsmedel för finansiering av vissa
anläggningstillgångar. Statskapitalet kan i vissa fall vara avkastnings
pliktigt, vilket innebär att myndigheter ska betala in ett belopp mot
svarande avkastningskravet till statens centralkonto och redovisa en
inkomst mot inkomsttitel. Statskapital beskrivs mer utförligt i ESV:s
handledning Materiella anläggningstillgångar 2009:32.
Uppskrivningskapital

Vid uppskrivning av anläggningstillgångar ska det uppskrivna belop
pet redovisas som uppskrivningskapital. Enbart tillgångar med lång
ekonomisk livslängd, där det bokförda värdet väsentligt understiger
marknadsvärdet, kan skrivas upp. Det nya värdet ska också vara bestå
ende. Detta innebär att det är ovanligt med uppskrivning av statliga
tillgångar.
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Donationskapital

Under donationskapital redovisas mottagna medel som inte får för
brukas (avkastningen får dock normalt förbrukas) och som inte kan
hänföras till en stiftelse utanför myndigheten. I donationsförordningen
(1998:140) finns speciella regler för när myndigheter får ta emot gåvor
och donationer.
Resultatandelar i hel- och delägda företag

Myndigheters aktier och andelar i hel- och delägda företag värderas
enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att den andel av ett företags
vinst eller förlust som motsvarar myndighetens ägarandel, redovisas i
myndighetens redovisning. De ackumulerade vinsterna/förlusterna finns
redovisade under posten Resultatandelar i hel- och delägda företag.
Balanserad kapitalförändring och
kapitalförändring enligt resultaträkningen

Under myndighetskapital redovisar myndigheter balanserad kapitalför
ändring och kapitalförändring enligt resultaträkningen. I en avgifts- el
ler bidragsfinansierad verksamhet visar kapitalförändringen ofta övereller underskott. I en helt anslagsfinansierad verksamhet uppkommer
normalt ingen kapitalförändring.
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Kapitel

52

grunderna i statlig redovisning

5

Vad rapporteras?

I det här kapitlet beskrivs hur myndigheterna
rapporterar in sin information till statsredovisningen och hur den används.
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5. Vad rapporteras?
Här går vi igenom hur myndigheternas rapportering till statsredovis
ningen görs och hur informationen används. Vi beskriver också årsre
dovisningen för staten, där myndigheternas rapportering av ekonomisk
information är en central del. Resultatredovisningen, som är själva
kärnan i mål- och resultatstyrningen, behandlas i avsnittet Att redovisa
resultatet på sidan 30.
Rapportering av det finansiella utfallet
Regeringen och andra användare hämtar information om det totala
finansiella utfallet i statsredovisningssystemet, som är en del av statens
IT-baserade informationssystem Hermes, där finansiell information
från knappt 240 statliga myndigheter som ingår i redovisningsorga
nisationen samlas och sammanställs. Hermes innehåller också regle
ringsbreven till myndigheterna och statens budgetsystem, som stöder
regeringens arbete med statens budgetprocess.
Figur 5 Hermes
Myndigheters
lokala system
Regleringsbrev

Statens
budgetsystem

Statsredovisningssystem

hermes
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Alla myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen21
rapporterar sitt finansiella utfall till statsredovisningen i två strukturer,
statens budgettermer och S-koder, omkring den 10:e i varje månad,
vid hel- och halvårsskifte något senare. Kompletteringar och rättelser
rapporteras kvartalsvis enligt särskilda regler.
Rapportering i statens budgettermer

För rapportering i statens budgettermer används de koder som gäller
för anslag och inkomsttitlar på statens budget. Som framgår av Tabell 1
på sidan 16 delas utgifterna på statens budget in i tjugosju utgiftsområ
den, som i sin tur är indelade i nära femhundra anslag, som är indelade
i en eller flera anslagsposter. Statens budgetinkomster delas in i nio
inkomsttyper, som är indelade i omkring tvåhundra inkomsttitlar.
Månatlig budgetkontroll och prognoser

ESV:s månatliga budgetkontroll av statens budget, som rapporteras till
Finansdepartementet, grundar sig på myndigheternas utfallsrappor
tering. Utfallet på anslag, inkomsttitlar och betalningar jämförs med
prognoser, med statens budget och med föregående år.
Den månatliga inrapporteringen från myndigheterna är ett viktigt
underlag för ESV:s och regeringens fullständiga prognoser för statens
budget, som tas fram fyra gånger per år.
Statens budgetutfall

Efter årsskiftet tar ESV fram det slutliga utfallet på statens budget, som
därefter ingår som en del av regeringens årsredovisning till riksdagen.
Rapportering på S-koder

S-koderna är en slags förenklad kontoplan som alla myndigheter måste
tillämpa vid rapportering till statsredovisningen. De innehåller infor
mation om vilka poster i resultat- och balansräkningen som använts,
21 ESV beslutar vilka myndigheter som ska ingå i redovisningsorganisationen. Dessa finns angivna i
myndighetsregistret på ESV:s webbplats.
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specifikationer av vissa varor och tjänster, kategorier av mottagare och
givare av bidrag, och andra uppgifter som används vid sammanställ
ning av ekonomisk information på totalnivå. I baskontoplanen för
myndigheterna finns kopplingarna mellan S-koder och konton angiv
na. S-koderna är obligatoriska, medan baskontoplanen är frivillig. Om
myndigheten använder en annan kontoplan, får den själv göra kopp
lingen mellan konto och S-kod.
S-kodstrukturen stöder:
• Framtagande av årsredovisning för staten
• Rapportering till nationalräkenskaperna
• Realekonomisk fördelning av anslagsutfallet
• Motpartsavstämning
Årsredovisning för staten

Myndigheternas rapportering till statsredovisningssystemet ligger till
grund för ESV:s sammanställning av underlaget till årsredovisningen
för staten.
Rapportering till nationalräkenskaperna

Myndigheternas information på S-koder utgör underlag för ESV:s
kvartalsvisa rapportering till nationalräkenskaperna.22 För att klara den
rapporteringen används S-kodernas indelning i varu- och tjänsteslag,
uppdelning av transfereringar på mottagarkategori och särredovisning
av investeringar.
Realekonomisk fördelning av anslagsutfall

För analys av statens budget och av sambanden mellan statens budget
och nationalräkenskaperna, använder Regeringskansliet och andra ana
lytiker statens budget fördelad i realekonomiska termer. Det innebär att
22 Nationalräkenskaperna är ett internationellt jämförbart system för redovisning av hela
samhällsekonomin och leder fram till beräkningar av bland annat bruttonationalprodukten
och EU-avgiften.
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anslagsutfallet fördelas på konsumtion,23 transfereringar, investeringar
och räntor. ESV redovisar denna fördelning kvartalsvis.
Motpartsredovisning

Konsolideringen i årsredovisningen för staten innebär att all försäljning
och alla bidrag, liksom alla fordringar och skulder mellan myndighe
ter, elimineras. För att säkerställa till exempel att säljande myndighet
redovisar samma belopp som köpande, ska alla transaktioner med en
annan myndighet som motpart rapporteras på särskilda, inomstat
liga, S-koder. Därefter ska informationen specificeras i samband med
bokslutet, så att myndigheten anger vilken annan myndighet man haft
ett mellanhavande med. Uppgifterna stäms av automatiskt i Hermes
och om de inte överensstämmer ska de berörda myndigheterna reda ut
skillnaderna, rätta till dem och i undantagsfall kommentera orsaken till
differensen.

23 Med konsumtion menas löner, hyror, driftkostnader etc.
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Årsredovisning för staten
Regeringen är den verkställande statsmakten i Sverige och ska redovisa
sin verksamhet för riksdagen. Ett led i detta är att lämna Årsredovis
ning för staten, som regleras i budgetlagen. Årsredovisningen lämnas
till riksdagen under april månad efter räkenskapsåret och innehåller
bland annat resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och en
redovisning av utfallet på inkomsttitlar och anslag på statens budget.
Årsredovisningen syftar till att ge en samlad bild av hur statens
finansiella resultat och ekonomiska ställning har utvecklats. Utöver de
grundläggande utfallsdokumenten som anges ovan innehåller årsredo
visningen också
• en översiktlig redovisning av den ekonomiska utvecklingen
• en redovisning av statliga garantier och krediter
• en fördjupad redovisning med ett så kallat nationellt
intygande om EU-medel
• en redovisning av tillgångar och skulder i verksamheter
där staten har ett väsentligt inflytande
• Riksrevisionens iakttagelser
Sammantaget utgör Årsredovisning för staten en väsentlig del av un
derlaget för riksdagens prövning av regeringens förvaltning.
Riksrevisionen som är oberoende myndighet under riksdagen gran
skar regeringens Årsredovisning för staten. Revisionsberättelsen för
Årsredovisningen för staten är ett viktigt underlag för riksdagsbehand
lingen och ökar legitimiteten hos årsredovisningen som en trovärdig
informationskälla.
Årsredovisningen används av riksdagen och finansutskottet för di
rekt uppföljning av statens budget och det ekonomiska utfallet i övrigt.
Därutöver tjänar den stora mängden information som sammanställs på
likartat sätt från år till år som en uppslagsbok, inte bara för Regerings
kansliet, riksdagen och finansutskottet utan också för media och andra
intresserade.
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6. Hur kan ESV stödja dig?
ESV utvecklar god redovisningssed i staten. Det gör vi genom att ge
råd och stöd till myndigheter på flera sätt.
Rådgivning

Om myndigheten inte själv kan avgöra vilka redovisningsprinciper som
bör tillämpas utifrån handledningar, föreskrifter och allmänna råd bör
frågan ställas till vår rådgivning. Vår rådgivningstelefon är bemannad
ett par timmar per dag, 3 dagar per vecka, telefonnumret är
08-690 45 91. Vår frågelåda når ni på red@esv.se.
Frågor och svar via webben

Svaren på vanligt förekommande frågor som ställs till oss finns utlagda
på ESV:s webbplats under ämnesområdet Redovisning och rubriken
Frågor och svar.
Utbildning

För ekonomiadministratörer och ekonomer, som vill lära sig den stat
liga redovisningsmodellen eller få fördjupade kunskaper inom statlig
redovisning, tillhandahåller ESV ett antal olika utbildningar, såväl
allmänna som myndighetsanpassade.
Handledningar

ESV:s handledningar inom redovisningsområdet ger en utförlig
beskrivning av hur regler, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
ska tillämpas, ofta med bokföringsexempel. Handledningarna kan
delas in i redovisningshandledningar och metodhandledningar.
EA-boken är utgångspunkten för alla handledningar. Den innehål
ler det huvudsakliga ekonomiadministrativa ramverk, som statlig
förvaltning styrs av: förordningar, föreskrifter och allmänna råd, och
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Figur 6 Redovisningshandledningar
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 ubliceras i elektronisk form på ESV:s webbplats, där den uppdateras
p
två gånger årligen. EA-boken ges också ut i tryckt form en gång per år.
Statlig koncernrapportering förutsätter att redovisningen görs på ett
enhetligt sätt. I redovisningshandledningarna beskrivs hur regelverket
bör tolkas. Utgångspunkten har varit att tydliggöra och exemplifiera
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inom områden som under åren har gett upphov till många frågor till
vår rådgivning, exempelvis redovisning av uppbörd, transfereringar,
personalkostnader, bidrag, anläggningstillgångar, förbättringsutgifter,
fonder och avsättningar.
Myndigheten har stor frihet att själv utforma sin redovisning så att
den klarar de interna kraven på uppföljning och styrning. ESV har som
ett stöd för detta arbete tagit fram fyra handledningar: Flerfinansierad
verksamhet, Tidredovisning, Redovisningsplan i praktiken och Resultatredovisning.
De metodhandledningar som återfinns i figurens verktygslåda ska
fungera som verktyg för att tolka och upprätta finansiella dokument
och som stöd när kontoplanen utformas.
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Bilaga
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Uppställningsformer

Här visas hur en resultat- och balansräkning
kan se ut för en myndighet.
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Resultat- och balansräkning
Här visas hur en resultat- och balansräkning kan se ut för en myndig
het, i detta fall Länsstyrelsen i Uppsala län. De som önskar en fördjup
ning i exakt vilka rader som kan finnas i en resultat- och balansräkning
hänvisas till bilagorna 1 och 2 i FÅB.
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Länsstyrelsen i Uppsala län år 2011

RESULTATRÄKNING (tkr)

Årsredovisning 2011
Dnr: 100-2669-11

2011

2010

80 000

80 975

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag, (not 1)
Intäkter av avgifter och andra ersättningar, (not 2)
Intäkter av bidrag, (not 3)
Finansiella intäkter, (not 4)

3 618

4 031

56 154

57 167

507

128

140 279

142 301

Kostnader för personal, (not 5)

−90 047

−90 653

Kostnader för lokaler

−10 050

−9 680

Övriga driftkostnader

−39 399

−41 710

−75

−45

Summa
Verksamhetens kostnader

Finansiella kostnader, (not 6)
Avskrivningar och nedskrivningar

−777

−675

−140 348

−142 763

−69

−463

3 915

3 409

2

16

−3 917

−3 425

0

0

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag, (not 7)

27 501

27 656

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag, (not 8)

48 887

65 016

5 001

10 383

Summa
Verksamhetsutfall
Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter och andra intäkter som inte disponeras av myndigheten
Intäkter av uppbörd
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo
Transfereringar

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag, (not 9)
Finansiella intäkter i transfereringsverksamhet
Finansiella kostnader i transfereringsverksamhet
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringar, (not 10)

4

1

−9

−7

−124

76

−78 988

−95 533

Saldo

2 272

7 592

Årets kapitalförändring, (not 12)

2 203

7 129

Lämnade bidrag, (not 11)
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Länsstyrelsen i Uppsala län år 2011

Balansräkning (tkr)

Årsredovisning 2011
Dnr: 100-2669-11

2011-12-31

2010-12-31

Maskiner, inventarier, installationer m. m., (not 13)

1 944

1 528

Summa anläggningstillgångar

1 944

1 528

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Fordringar
Kundfordringar, (not 14)

1 439

602

Fordringar hos andra myndigheter, (not 15)

5 491

9 781

Övriga fordringar, (not 16)

23 931

19 926

Summa fordringar

30 861

30 309

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

2 456

558

Upplupna bidragsintäkter

9 905

10 159

Övriga upplupna intäkter

2 531

300

14 892

11 017

Avräkning med statsverket

6 534

16 037

Summa avräkning med statsverket, (not 18)

6 534

16 037

25 432

25 466

2 455

2 873

371

132

Summa kassa och bank

28 258

28 471

Summa tillgångar

82 489

87 362

Summa periodavgränsningsposter, (not 17)
Avräkning med statsverket

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret, (not 19)
Kassa, plusgiro och bank, (not 20)
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Länsstyrelsen i Uppsala län år 2011

Balansräkning (tkr) fortsättning

Årsredovisning 2011
Dnr: 100-2669-11

2011-12-31

2010-12-31

kapital och skulder
Myndighetskapital
Donationskapital
Balanserad kapitalförändring, (not 21)
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

21

21

18 212

11 083

2 203

7 129

20 436

18 233

Fonder

787

663

Summa fonder, (not 10)

787

663

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

1 064

1 644

Summa avsättningar, (not 22)

1 064

1 644

Lån i Riksgäldskontoret, (not 23, 24)

1 944

1 524

Skulder till andra myndigheter, (not 25)

7 539

5 967

Leverantörsskulder

5 588

6 216

Övriga skulder, (not 26)

2 254

2 363

Depositioner, (not 27)

2 467

2 874

Summa skulder m. m.

19 792

18 944

Summa myndighetskapital
Fonder

Avsättningar

Skulder m. m.

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

6 682

8 703

Oförbrukade bidrag

33 729

39 175

Summa periodavgränsningsposter, (not 28)

40 411

47 878

Summa kapital och skulder

82 489

87 362
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