Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd

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

ESV Cirkulär
2014:11

beslutade den 28 november 2014.
De ändrade bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015. De regler som gäller
årsredovisningens innehåll ska tillämpas första gången för räkenskapsåret 2015.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 § förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att Ekonomistyrningsverkets
föreskrifter 3 kap. 2 §, 7 kap. 1 § och 9 kap. 3 § ska ha följande lydelse samt
beslutar om allmänna råd till 3 kap. 2 § och 7 kap. 1 §.
3 KAP 2 §
FÖRESKRIFTER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Avgiftsbelagd verksamhet
Myndigheten ska särredovisa verksamheten enligt den indelning och struktur som
regeringen beslutat om i avgiftsbudgeten i myndighetens regleringsbrev.
Redovisningen ska omfatta årets intäkter. För verksamheter med ett bestämt
ekonomiskt mål ska redovisningen även omfatta årets kostnader, årets resultat och
balanserade resultat om detta är förenligt med avgiftsbudgeten. Utfallen ska
jämföras med budgeten. Om regeringen inte har beslutat om en budget för
avgiftsbelagd verksamhet ska myndigheten särredovisa den avgiftsbelagda
verksamheten enligt den indelning och struktur myndigheten finner lämplig.
ALLMÄNNA RÅD
Intäkter och kostnader bör fördelas enligt en övergripande indelning i
verksamhetsgrenar eller motsvarande. En eventuell annan vald indelning liksom
en eventuell brist på överensstämmelse mellan verksamhetens totala intäkter och
kostnader och årsredovisningens finansiella delar bör kommenteras och kunna
förklaras.
Avgiftsbelagd verksamhet
Med bestämt ekonomiskt mål avses att avgiftsinkomsterna helt eller till en
bestämd del ska täcka utgifterna i en verksamhet.
Med årets resultat avses intäkter minus kostnader oavsett om avgiftsinkomsterna
disponeras av myndigheten eller inte.
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7 KAP 1 §
FÖRESKRIFTER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Väsentliga delbelopp ska specificeras i not. Intäkter av bidrag från EU ska särredovisas i
not, med uppgift om vilka av EU:s fonder medlen avser. Även offentligrättsliga avgifter
ska särredovisas i noten med uppdelning på avgifter med bestämt ekonomiskt mål och
andra offentligrättsliga avgifter enligt den indelning som regeringen har beslutat om i
budget för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev.
För offentligrättsliga avgifter med bestämt ekonomiskt mål ska myndigheten i noten
dessutom särredovisa de kostnader som myndigheten har för de verksamheter som
intäkterna avser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ALLMÄNNA RÅD
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – –
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Utöver vad som framgår av föreskrifterna kan lämplig uppdelning vara t.ex.
försäljningsintäkter, andra ersättningar (typ av ersättning) och finansiella intäkter (typ av
intäkt) om det inte i allt väsentligt är tydligt utifrån informationen i övrigt. Med intäkter
av bidrag från EU avses sådana inkomster som myndigheten ska redovisa under
inkomsttyp 6000 på statens budget.
Av noten bör även framgå hur eventuella nedskrivningar och avskrivningar
av fordringar samt kursvinster och kursförluster påverkat intäkterna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Föreskrifterna under rubriken Verksamhet med icke-disponibla intäkter har tagits bort
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9 KAP 3 §
FÖRESKRIFTER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
År -1
Utfall

År 0
Prognos

År 1
Beräkn.

År 2
Beräkn.

År 3
Beräkn.

Anslag
Utgiftsområde xx, anslag x1*
Utgiftsområde xx, anslag y1
Avgiftsintäkter som
disponeras, enligt den
indelning regeringen beslutat
Övriga intäkter som
disponeras**
Summa
Avgiftsintäkter som
redovisas mot inkomsttitel,
enligt den indelning
regeringen beslutat

*Är anslaget underindelat i poster ska uppgifterna lämnas per anslagspost som
myndigheten disponerar.

** Intäkterna ska specificeras på bidrag, donationer, finansiella intäkter etc. om
beloppen är betydande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KRISTINA LUNDQVIST
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