Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd
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Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till
förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
beslutade den 26 oktober 2004.
ESV:s bestämmelser i detta cirkulär träder i kraft den 1 januari 2005.
Ekonomistyrningsverket föreskriver följande med stöd av 11 kap. 1 § förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
1 KAP 3 §
FÖRESKRIFTER
Årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag skall ställas till regeringen och
lämnas till berört fackdepartement. Handlingarna skall därutöver lämnas till nedanstående:
• Arbetsgivarverket
• Ekonomistyrningsverket
• Finansdepartementet
• Riksdagens utredningstjänst
• Riksrevisionen
• Statskontoret.
Ifall frågor om totalförsvaret behandlas skall handlingarna även lämnas till
• Försvarsdepartementet och
• Krisberedskapsmyndigheten.
Handlingarna skall lämnas genom elektronisk överföring och i ett pappersexemplar.
Offentlig spridning av årsredovisningen
Om en myndighet sprider sin årsredovisning i dess helhet, skall årsredovisningen ha
den form och den ordalydelse som beslutats av styrelsen, eller om sådan saknas av
myndighetens chef, och som legat till grund för uttalandet i revisionsberättelsen.
Förändringar av rent layoutmässig karaktär är tillåtna. Beteckningen årsredovisning
får inte användas för andra handlingar.
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1 KAP. 3 §
ALLMÄNNA RÅD
Den elektroniska handlingen skickas med e-post som en pdf-fil eller annat vedertaget
filformat med motsvarande säkerhet vilket inkluderar skrivskydd.
Både den elektroniska handlingen och pappersexemplaret skall lämnas senast det
datum som följer av övriga bestämmelser.
Myndigheter som skall upprätta delårsrapport
Med kostnader enligt punkt 1 menas samtliga kostnader i resultaträkningen som redovisas under rubrikerna Verksamhetens kostnader och Transfereringar. Med intäkter
enligt punkterna 2 och 3 menas samtliga intäkter i resultaträkningen som redovisas
under rubriken Verksamhetens intäkter med undantag av intäkter av anslag.
Myndigheter som inte skall upprätta delårsrapport
Av 10 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring framgår vilka redovisningskrav som ställs i samband med halvårsskiftet.
2 KAP. 3 §
FÖRESKRIFTER
Särskild dokumentation
Myndighetens underlag för årsredovisning för staten skall utgöras av de uppgifter den
lämnar till statsredovisningen enligt ESV:s föreskrifter till 21 § förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring samt kompletterande uppgifter. Som grund för
detta skall samtliga myndigheter senast den 15 februari 7 upprätta en särskild dokumentation. Denna skall utgöras av ett utdrag ur det förslag till årsredovisning som
upprättats inom myndigheten inför slutligt beslut. Den skall bestå av balans- och
resultaträkning samt anslagsredovisning och vara utformad i enlighet med de bestämmelser som gäller för motsvarande uppgifter i årsredovisningen.
Myndighetens chef, eller den tjänsteman chefen särskilt bestämmer, skall besluta om
dokumentationen.
Avlämnande av den särskilda dokumentationen
Nedan förtecknade myndigheter skall senast den 15 februari lämna den särskilda
dokumentationen till ESV. Dessa myndigheter skall dessutom lämna de noter som i
förslaget till årsredovisning upprättats till balansräkning, resultaträkning och anslagsredovisning.
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Arbetsmarknadsverket
Banverket
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Exportkreditnämnden
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarsmakten
Göteborgs universitet
Insättningsgarantinämnden
Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Kriminalvårdsverket
Kungliga tekniska högskolan
Kärnavfallsfondens styrelse
Lantmäteriverket
Luftfartsverket
Lunds universitet
Naturvårdsverket
Premiepensionsmyndigheten
Regeringskansliet

Riksdagsförvaltningen
Riksförsäkringsverket med de allmänna försäkringskassorna
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens fastighetsverk
Statens jordbruksverk
Statens järnvägar
Statens pensionsverk
Stockholms universitet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
Svenska kraftnät
Sveriges lantbruksuniversitet
Tullverket
Umeå universitet
Uppsala universitet
Verket för näringslivsutveckling
Vägverket

2 KAP. 3 §
ALLMÄNNA RÅD
Beslut om dokumentationen innebär att myndigheten tar ansvar för att till statsredovisningen lämnade uppgifter överensstämmer med det upprättade förslaget till årsredovisning.
Om myndigheten fattat beslut om årsredovisning senast den 15 februari, behöver
ingen separat dokumentation upprättas. Det är tillräckligt att på en kopia av årsredovisningen notera att den utgör föreskriven dokumentation.
Inrapporteringen till statsredovisningen regleras i ESV:s föreskrifter till 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
6 KAP 1 §
ALLMÄNNA RÅD
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Föreskrifter om avräkning mot anslag och inkomsttitlar finns i anslagsförordningen
(1996:1189).
Uppställningsform
Anslagsredovisningens olika avsnitt bör upprättas enligt den uppställningsform som
anges i bilaga 31.
Bemyndiganden
När myndigheten lämnar uppgift om det anslag som skall avräknas för utgifter senare
än innevarande räkenskapsår får samma anslagsbeteckning användas som gäller det år
redovisningen avser. Om regeringen har ställt villkor för ett bemyndigande bör myndigheten redovisa hur dessa villkor har uppfyllts på ett sätt som ger överskådlighet,
t.ex. i form av not.
8 KAP 1 §
FÖRESKRIFTER
Myndigheten skall lämna delårsrapport så snart som möjligt efter utgången av de sex
första månaderna av det pågående räkenskapsåret, dock senast den 15 augusti.
Delårsrapporten skall innehålla uppgift om den dag då den undertecknades.
Då delårsrapporten upprättas skall tillämpliga delar av ESV:s föreskrifter till 4 kap.
och 6 kap. följas.
Jämförelsetal skall i enlighet med ESV:s föreskrifter till 2 kap. 4 § första stycket anges
för samma rapportperiod under närmast föregående räkenskapsår.
Prognos över verksamhetens kostnader och intäkter skall omfatta resultaträkningens
samtliga poster och följa uppställningsformen för resultaträkningen.
Utfall och prognos skall kommenteras främst med avseende på väsentliga avvikelser.

Uppgift i anslagsredovisningen avseende andra finansiella villkor skall lämnas endast
i de fall regeringen särskilt beslutat om detta.
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Ändringen innebär att bilaga 3:3 tagits bort.
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8 KAP 1 §
ALLMÄNNA RÅD
Det ställs inte samma krav på precision när delårsrapporten upprättas som när årsredovisningen upprättas. Detta innebär att myndigheten exempelvis inte behöver företa
inventeringar i samma omfattning som vid upprättandet av årsredovisningen eller vara
lika noggrann med periodiseringarna. Uppgifterna kan i större utsträckning bygga på
uppskattningar. Detta avkall på noggrannhet innebär dock inte ett minskat krav på
underlag och dokumentation av beräkningar och uppskattningar.
Prognosen lämnas i en separat kolumn intill resultaträkningen.
Kommentarer till utfall och prognos lämnas i anslutning till respektive dokument i
delårsrapporten.
Upplysning av väsentlig betydelse som avses i 2 kap. 4 § tredje stycket lämnas lämpligen i inledningen till delårsrapporten.
Delårsrapporten kan innehålla en finansieringsanalys samt noter.
Den handling som skall lämnas till de i 1 kap. 3 § angivna mottagarna behöver endast
innehålla myndighetens chefs namn i tryckstil.

