Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd
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2007:4

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till
förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
beslutade den 18 juni 2007.
Dessa bestämmelser träder i kraft samma dag.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 § förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att föreskrifter till 6 kap.
1 § samt föreskrifter och allmänna råd 9 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

6 kap. 1 §
FÖRESKRIFTER
Första stycket
Redovisning mot anslag
Har anslaget underindelats i regleringsbrev, annat regeringsbeslut eller
myndighets fördelningsbeslut skall anslagsredovisningen specificeras
enligt denna.
För varje anslag, anslagspost etc. eller myndighets del därav skall
anslagsredovisningen innehålla uppgift om
· ingående reservation, överfört anslagssparande eller anslagskredit,
· tilldelade anslag, i förekommande fall uppdelade på beslut i
regleringsbrev och annat regeringsbeslut,
· del av tilldelat anslag som genom dispositionsbeslut överlåtits till annan
myndighet,
· anslag som erhållits genom annan myndighets dispositionsbeslut,
· dispositionsrätt till anslagsbelopp som tidigare stått till regeringens
disposition,
· disponerat anslag som genom beslut ställts till regeringens disposition,
· medgivet överskridande,
· indragning av anslagsbelopp,
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· utgifter och (i förekommande fall) inkomster som enligt regleringsbrev
skall redovisas mot anslaget, samt
· utgående reservation, överfört anslagssparande eller anslagskredit.
Bruttoredovisning av inkomster och utgifter
Inkomster och utgifter skall redovisas brutto mot anslaget endast i de fall
regeringen har föreskrivit att så skall ske. I annat fall utgör inkomster
redovisade mot utgiftsanslag endast en återföring av anslagsmedel, varför
beloppen tas upp netto i anslagsredovisningen. Är inkomster, som enligt
regeringens beslut skall redovisas mot anslaget, av betydande omfattning
skall de specificeras i en not.
Överskridande
Av regeringen medgivet överskridande och beslutad indragning av
anslagsbelopp skall särredovisas var för sig i en not.
Om regeringen medgivit ett överskridande skall hänvisning göras till
regeringsbeslutet.
Redovisning mot inkomsttitlar
Myndigheten skall i anslagsredovisningen per inkomsttitel uppge de
inkomster som myndigheten redovisat mot statsbudgetens inkomsttitlar. I
de fall en inkomsttitel har underindelats skall redovisningen ske enligt
denna underindelning. Om det i regleringsbrev eller motsvarande har
angivits ett beräknat belopp för inkomsterna skall detta belopp anges. Om
redovisade inkomster avviker väsentligt från beräknade inkomster skall
då så är möjligt skälen härför redovisas i en not.
Andra stycket
Bemyndiganden
Redovisning skall ske enligt den indelning som bemyndigandena har
tilldelats av regeringen.
Har en myndighet tilldelats en bemyndiganderam enligt 20 §
anslagsförordningen (1996:1189) skall myndigheten redovisa samtliga
åtaganden vid budgetårets slut som medför utgifter under följande
budgetår mot bemyndiganderamen.
En myndighet som har gjort åtaganden med stöd av ett tilldelat anslag
enligt 20a § anslagsförordningen skall lämna information om detta i not
till anslagsredovisningen.
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Tredje stycket
Finansiella villkor
I ett särskilt avsnitt skall en redogörelse lämnas för finansiella villkor
som regeringen föreskrivit i regleringsbrev eller genom andra
regeringsbeslut och som berör anslag eller inkomsttitlar. Av redogörelsen
skall framgå hur myndigheten uppfyllt villkoren. För kvantitativt
uttryckta villkor skall utfallet mot villkoret redovisas.

9 kap. 3 §
FÖRESKRIFTER
Första stycket
Med År 0 avses året före det räkenskapsår/budgetår som
budgetunderlaget avser.
Budgetunderlaget skall lämnas till regeringen senast den 1 mars År 0.
Budgetunderlaget skall anges i prisnivå År 0. Beräkningsförutsättningar
skall redovisas och kommenteras.
Myndigheten skall lämna en översikt över verksamhetens finansiering
(tkr). Redogörelsen skall lämnas enligt följande struktur.

År -1

År 0

År 1

År 2

År 3

Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Anslag
Utgiftsområde xx,
anslag x1*
Utgiftsområde xx,
anslag y1
Avgiftsinkomster som
disponeras
Övriga inkomster som
disponeras**
Summa
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* Är anslaget underindelat i poster skall uppgifterna lämnas per
anslagspost som myndigheten disponerar. I de fall myndigheten fördelar
eller erhåller dispositionsrätt till ett anslag skall detta framgå av
budgetunderlaget. Således gäller detta upplysningskrav såväl den
myndighet som fördelar som den myndighet som erhåller det fördelade
anslaget.
** Inkomsterna skall specificeras på bidrag, donationer, finansiella
intäkter etc. om beloppen är betydande.
Investeringar i anläggningstillgångar
Storleken på myndighetens totala investeringsbehov i
anläggningstillgångar skall anges (exklusive moms). En kort redogörelse
skall lämnas över vilken verksamhet som skall tillgodoses genom
investeringen.
Dessutom skall följande uppgifter lämnas beträffande lån i
Riksgäldskontoret. Uppgifterna skall anges i tkr.

År 0
Prognos/
utfall

År 1
Förslag

År 2
Beräkn.

År 3
Beräkn.

IB lån i Riksgäldskontoret
Beräknad nyupplåning
varav för investering i
immateriella
anläggningstillgångar
Beräknad amortering
UB lån i Riksgäldskontoret
Beslutat/föreslagen
låneram
Beräknad ränteutgift
Ränteantaganden för
nyupplåning (%)
Finansiering av räntor och
amorteringar
utgiftsområde xx, anslag
xx
övrigt
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Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret
Myndigheten skall lämna förslag till och motivera behov av
kreditutrymme på räntekonto respektive eventuellt annat kreditutrymme
under de år budgetunderlaget avser.
Anslagskredit på ramanslag
Myndigheten skall lämna förslag till och motivera anslagskreditens
storlek under de år budgetunderlaget avser.
Avgiftsbelagd verksamhet
En särskild redogörelse för avgiftsbelagd verksamhet skall lämnas.
Redogörelsen skall utgå från den indelning och struktur som anges i
budgeten för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev
avseende År 0. För att redogörelsen skall bli fullständig skall även
hänsyn tas till eventuella verksamheter som förutses tillkomma
respektive avvecklas.
Bemyndiganden
Om myndigheten behöver ett bemyndigande för att kunna göra åtaganden
enligt 20 § anslagsförordningen (1996:1189) som medför utgifter efter
det budgetår som budgetunderlaget avser skall myndigheten i
budgetunderlaget för varje slag av åtagande och ändamål ange det
begärda bemyndigandebeloppet. Myndigheten skall även ange berört
anslag och till vilket årligt belopp de framtida utgifterna beräknas uppgå.
Om myndigheten tidigare tilldelats ett bemyndigande för samma ändamål
skall utfallet redovisas respektive prognosticeras för År -1 och År 0.
För respektive ändamål och anslag skall uppgifter lämnas enligt följande
struktur. Uppgifterna skall anges i tusental kronor.

År -1
Utfall

År 0
Prognos

År 1
År 2
Beräkn. Beräkn.

År 3Beräkn.

-

-

-

-

Utestående
åtaganden 4

-

-

Tilldelad/föreslagen
bemyndiganderam

-

-

Ingående
åtaganden

1

+ Nya åtaganden2
- Infriade åtaganden

3

5

ESV
Cirkulär
2007:4

Ingående åtaganden:
Åtaganden som gjorts tidigare år med stöd i bemyndigande.
Nya åtaganden:
Åtaganden som beräknas göras under året och som medför utgifter under
följande budgetår.
Infriade åtaganden:
Infriande av åtaganden gjorda under tidigare år med stöd i
bemyndiganden.
Utestående åtaganden:
Summan av alla åtaganden vid årets slut som gjorts eller beräknas göras
med stöd av ett tilldelat bemyndigande under innevarande eller tidigare
år och som kommer att leda till utgifter under följande budgetår.

9 kap. 3 §
ALLMÄNNA RÅD
Avgiftsbelagd verksamhet
Om behov finns för annan indelning av verksamheten än den som anges i
budgeten för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev
bör myndigheten lämna förslag till sådan.
Bemyndiganden
Med stöd av 19 § anslagsförordningen (1996:1189) får myndigheten göra
vissa åtaganden som är nödvändiga för att den löpande verksamheten
skall fungera tillfredsställande. Andra slag av åtaganden som leder till
utgifter under följande budgetår får endast göras med stöd av ett särskilt
bemyndigande enligt 20 § anslagsförordningen eller, om myndigheten
saknar ett särskilt bemyndigande med stöd av ett tilldelat anslag enligt
20 a § anslagsförordningen eller ett särskilt beslut av regeringen.
Ändamålet för ett bemyndigande kan vara identiskt med ändamålet för
ett visst anslag eller en del av ett anslag, men det kan även behöva anges
särskilt.
För år 1 i tabellen ovan bör föreslagen bemyndiganderam överensstämma
med de beräknade utestående åtagandena vid utgången av år 1.
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Bilaga 3:2
Redovisning av bemyndigande (1.) i årsredovisningen
Anslag(2.)/
Tilldelat
Ingående Utestående Utestående
Anslagsbenämning bemyndigande åtaganden åtaganden åtagandenas
fördelning per år
(3.)
År År År Etc.
1 2 3
Andra finansiella villkor
------------------------------------------------1. Enbart åtaganden som görs med stöd av bemyndiganden enligt 20 §
anslagsförordningen.
2. Anslag eller anslagspost eller delpost.
3. Fördelningen avser utestående åtaganden uppdelade på de år när
infrianden (anslagsavräkning) beräknas ske.

YVONNE GUSTAFSSON
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