Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd
ESV Cirkulär
2002:2
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av
ekonomisk information till statsredovisningen
beslutade den 3 september 2002.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2003.
Ekonomistyrningsverket föreskriver följande med stöd av 23 §
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
Med tillägg respektive ändring i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för
rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen skall de
nya och ändrade inrapporteringskoder som finns förtecknade i bilaga 1
och de nya och förändrade anvisningar till inrapporteringskoder som
framgår av bilaga 2 till detta cirkulär gälla fr.o.m. räkenskapsåret 2003.
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Nya S-koder för räkenskapsåret 2003
S-kod
S1113

Frekvens
K

Benämning

S3171*
S3172
S3178*
S3179

K
K
H
H

Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter

S4241*
S4249*

K
H

Inomstatliga utbildningskostnader för egen personal, utgifter
Inomstatliga utbildningskostnader för egen personal, periodiseringsposter

S4281*
S4289*

K
H

Inomstatliga övriga personalkostnader, utgifter
Inomstatliga övriga personalkostnader, periodiseringsposter

S5312
S5318*

K
H

Utomstatliga offentligrättsliga avgifter, utgifter
Inomstatliga offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter

S7021*
S7022
S7028*
S7029

K
K
H
H

Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter

Nyproducerade byggnader och markanläggningar, årets anskaffningsutgifter

Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
* = Berörs av krav på motpartsavstämning.
Frekvens: M=månad, H=halvår, K=kvartal, Å=årsvis

S7031*
S7032
S7038*
S7039

K
K
H
H
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Ändrade S-koder för räkenskapsåret 2003
S-kod
S1111

Frekvens
K

Benämning

S3181*
S3182
S3188*
S3189

K
K
H
H

Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter

S4141
S4149

K
H

Utomstatliga utbildningskostnader för egen personal, utgifter
Utomstatliga utbildningskostnader för egen personal, periodiseringsposter

S4181
S4189

K
H

Utomstatliga övriga personalkostnader, utgifter
Utomstatliga övriga personalkostnader, periodiseringsposter

S5311*
S5319

K
H

Inomstatliga offentligrättsliga avgifter, utgifter
Utomstatliga offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter

S7011*
S7012
S7018*
S7019

K
K
H
H

Inomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, inkomster
Utomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, inkomster
Inomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter

Mark och befintliga byggnader m.m., årets anskaffningsutgifter

Medel från övriga
S7415
K
* = Berörs av krav på motpartsavstämning.
Frekvens: M=månad, H=halvår, K=kvartal, Å=årsvis
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3 Beskrivning av S-koderna, anvisningar för rapportering och
klassificering
3.1 S1 Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och annan fast egendom
S1110

Byggnader, mark och annan fast egendom
På denna S-kod inrapporteras ackumulerade anskaffningsvärden och
ackumulerade avskrivningar inklusive årets avskrivningar för byggnader, mark,
tomter, obebyggda markområden och markanläggningar. (Koden oförändrad).

S1111

Mark och befintliga byggnader m.m., årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för mark,
tomter, obebyggda markområden samt befintliga byggnader och
markanläggningar. Utgående balansen på denna S-kod skall föras till S1110 i
början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1112

Byggnader, mark och annan fast egendom, årets utgifter, egen utveckling
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets utgifter för byggnader, mark,
tomter, obebyggda markområden och markanläggningar som har byggts ut
och/eller utvecklats i egen regi. Årets utgifter i egen regi aktiveras via
resultatkonton ”Aktivering/Särskild periodisering vid utveckling av
anläggningstillgångar i egen regi”. Utgående balansen på denna S-kod skall föras
till S1110 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs. (Koden
oförändrad).

S1113

Nyproducerade byggnader och markanläggningar, årets
anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för
nyproducerade byggnader och markanläggningar som inte byggts ut eller
utvecklats i egen regi och där äganderätten övergått i omedelbar anslutning till
färdigställandet. Utgående balansen på denna S-kod skall föras till S1110 i början
av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
S1910

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
På denna S-kod rapporterar myndigheten behållningen på räntekonto i
Riksgäldskontoret. Koden avser räntekonto för myndighetens egen verksamhet.
Negativt belopp, dvs. utnyttjad räntekontokredit, rapporteras på S2540. Omföring
av ett eventuellt negativt belopp görs vid delårsrapport och årsredovisning.
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Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
S1920

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
På denna S-kod rapporteras myndighetens övriga behållningar i
Riksgäldskontoret, dvs. då myndigheten har andra konton än räntekonto för egen
verksamhet i Riksgäldskontoret. Negativt belopp, dvs. utnyttjade krediter,
rapporteras på S2550. Omföring av ett negativt belopp görs vid delårsrapport och
årsredovisning.
Kassa, postgiro och bank

S1931;XX
S1932;XX
S1933;XX

Ränteflöde, inbetalningar
Ränteflöde, utbetalningar
Överföringar till/från räntekonto
På dessa S-koder rapporterar myndigheten betalningar på de postgirokonton och
bankkonton som är anslutna till myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
De olika betalningsförmedlarna särskiljs vid inrapporteringen genom en specifik
kod (XX). För närvarande används koderna PG (Postgirot), NB (Nordea) och
SEB. Observera att S1931 och S1932 skall motsvaras av S1933 respektive
S1910/2540. Summan av S-koderna 1931-1933 skall vara noll för respektive
betalningsförmedlare.

S1941;XX
S1942;XX
S1943;XX
S1944;XX

Icke ränteflöde, inbetalningar
Icke ränteflöde, överföring till SCR
Icke ränteflöde, utbetalningar
Icke ränteflöde, överföring från SCR
På dessa S-koder rapporterar myndigheten betalningar på de postgirokonton och
bankkonton som är anslutna till statsverkets checkräkning i Riksbanken (SCR).
De olika betalningsförmedlarna särskiljs vid inrapporteringen genom en specifik
kod (XX). För närvarande används koderna PG (Postgirot), NB (Nordea) och
SEB. Observera att saldo på S1941 skall motsvaras av S1942 respektive S1793.
Summan av S-koderna 1941 och 1942 skall vara noll för respektive
betalningsförmedlare. Detsamma gäller S1943 som skall motsvaras av S1944
respektive S1794. Summan av S-koderna 1943 och 1944 skall vara noll för
respektive betalningsförmedlare.

3.3 S3 Verksamhetens intäkter
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
På dessa S-koder rapporteras intäkter av avgifter och andra ersättningar som
myndigheten får behålla i verksamheten. Posten är indelad i separata S-koder för
intäkter av olika typer av avgifter samt för intäkter av andra ersättningar. Intäkter
som inte får behållas utan skall redovisas på inkomsttitel rapporteras in under
avsnitt 3.7 Uppbörd.
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Intäkter av avgifter
Med avgift avses en ersättning som helt eller delvis täcker kostnaden för en
direkt motprestation. Myndighetens avgiftsbelagda verksamhet framgår ofta av
en budget för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev. Intäkter
enligt 15 § avgiftsförordningen är exempel på avgifter som skall redovisas som
offentligrättsliga avgifter. Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen skall redovisas
under respektive S-kod för avgifter som inte är offentligrättsliga.
Intäkter av offentligrättsliga avgifter
(Endast rubrik ändrad).
Intäkter av avgifter avseende uthyrning av lokaler
(Endast rubrik ändrad).
Intäkter av avgifter avseende utbildning
(Endast rubrik ändrad).
Intäkter av avgifter avseende konsultuppdrag
(Endast rubrik ändrad).
Intäkter av avgifter avseende forskningsuppdrag
(Endast rubrik ändrad).
S3171
S3172
S3178
S3179

Övriga intäkter av avgifter
Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga intäkter av avgifter som myndigheten
disponerar och som inte skall rapporteras in under någon av grupperna S312-315.
Exempel:
Försäljning av publikationer
Entréavgifter till museer
Intäkter av upphovsrätt
Intäkter av andra ersättningar
Med andra ersättningar avses ersättningar som myndigheten disponerar som inte
har karaktären av avgifter och inte heller av bidrag, realisationsvinster eller
finansiella intäkter.

S3181
S3182
S3188
S3189

Intäkter av andra ersättningar
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
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På dessa S-koder rapporteras intäkter av andra ersättningar som myndigheten
disponerar. Observera att intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen inte redovisas
här utan under respektive kod för avgifter.
Exempel:
Försäljning av överskottsmaterial
Intäktskorrigeringar
Återvunna förluster, t.ex. Exportkreditnämnden
Sponsringsintäkter (i förekommande fall)

3.4 S4 Kostnader för personal
Kostnader för personal
S4141
S4149

Utbildningskostnader för egen personal
Utomstatliga utbildningskostnader för egen personal, utgifter
Utomstatliga utbildningskostnader för egen personal, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras avgifter för deltagande i kurser och konferenser för
egen personal när kursarrangören inte är en statlig myndighet. Då avgifter för
uppehälle och resor är inkluderade i kursavgiften skall dessa också rapporteras på
denna S-kod.
I de fall resan eller måltiden inte ingår i kursavgiften skall dessa utgifter
rapporteras på S5341, Resor, respektive S5368, Övriga tjänster.

S4241
S4249

S4181
S4189

Inomstatliga utbildningskostnader för egen personal, utgifter
Inomstatliga utbildningskostnader för egen personal, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras avgifter för deltagande i kurser och konferenser för
egen personal i de fall kursarrangören är en statlig myndighet. Då avgifter för
uppehälle och resor är inkluderade i kursavgiften skall dessa också rapporteras på
denna S-kod.
Övriga personalkostnader
Utomstatliga övriga personalkostnader, utgifter
Utomstatliga övriga personalkostnader, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga personalrelaterade kostnader som går till
utomstatlig leverantör (även till anställda). Förutom kultur- och fritidsverksamhet
skall också traktamenten och bilersättningar enligt schablon rapporteras här.
Skattepliktiga förmåner m.m. utöver lön skall däremot rapporteras på S4111, Lön.
Exempel:
Rekreationsverksamhet
Motionskort
Motionsredskap
Filmhyror
TV-licenser
Inträdesavgifter
Teaterbiljetter
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Inomstatliga övriga personalkostnader, utgifter
Inomstatliga övriga personalkostnader, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga personalrelaterade kostnader med statliga
myndigheter som motpart.
Exempel:
Avgifter till Arbetsgivarverket

3.5 S5 Kostnader för lokaler och övrig drift
Övriga driftskostnader
S5311
S5312
S5318
S5319

Offentligrättsliga avgifter
Inomstatliga offentligrättsliga avgifter, utgifter
Utomstatliga offentligrättsliga avgifter, utgifter
Inomstatliga offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
Utomstatliga offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras kostnader för avgifter för offentliga tjänster som
köparen enligt lag skall betala. Avgifter för offentliga tjänster som betalaren
nyttjar frivilligt rapporteras på respektive S-kod i S536-gruppen Tjänster,
utomstatliga alternativt på respektive S-kod i S541-gruppen Tjänster,
inomstatliga.
Exempel:
Lantmäteriavgift
Delgivningsavgift
Ansökningsavgifter

3.7 S7 Uppbörd
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av
myndigheten
S7011
S7012
S7018
S7019

Intäkter av offentligrättsliga avgifter
Inomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, inkomster
Utomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, inkomster
Inomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av offentligrättsliga avgifter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras intäkter från offentligrättsliga avgifter som köparen
enligt lag skall betala som skall föras till inkomsttitel, och som därmed inte
disponeras av myndigheten. Avgifter för offentliga tjänster som betalaren
utnyttjar frivilligt rapporteras i S-kodgrupp 702. (Avgifter som myndigheten
disponerar rapporteras i S-kodklass 3).
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Övriga intäkter av avgifter
Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, inkomster
Inomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga intäkter av avgifter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras andra intäkter av avgifter än offentligrättsliga som
skall föras till inkomsttitel, och som därmed inte disponeras av myndigheten.
Med avgift avses en ersättning som helt eller delvis täcker kostnaden för en
direkt motprestation. Myndighetens avgiftsbelagda verksamhet framgår ofta av
en budget för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev.

S7031
S7032
S7038
S7039

Intäkter av andra ersättningar
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga intäkter som inte disponeras av myndigheten
och som inte har karaktären av avgifter eller skatter m.m. och inte heller av
reavinster eller finansiella intäkter. Främst avses ersättningar som myndigheten
erhåller enligt t.ex. regeringsbeslut men där ersättningens storlek inte har närmare
samband med myndighetens kostnader för produktion av varor eller tjänster.
Observera dessutom att medel för finansiering av bidrag redovisas som intäkter
på S-kod S7351-7359 och i S-kodgrupp 74.
Exempel:
Bidrag och ersättningar från EU
Finansieringsavgifter i arbetslöshetsförsäkring
Förseningsavgifter

3.8 S7 Transfereringar
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
S7411
S7412
S7413
S7414
S7415
S7416
S7419

Medel från kommuner
Medel från näringslivet
Medel från statliga bolag
Medel från internationella organisationer, exklusive EU-institutioner
Medel från övriga
Medel från EU-institutioner
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras alla övriga medel som erhållits för finansiering av
bidrag och andra ersättningar som realekonomiskt skall rapporteras som bidrag.
(Endast benämning ändrad på S-kod 7415).

