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Beslutade den 23 oktober 2015.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 november 2015.
Ekonomistyrningsverket föreskriver följande med stöd av 23 §
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
Med ändring av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för
rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (Skoder) ska de benämningar och texter som framgår av bilagan
gälla för följande S-koder:
S1190, S1210, S1211, S1212, S1274, S1310, S1315, S1320,
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S1722, S1740, S1741, S1742, S1749, S1750, S1751, S1752,
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S3186, S3188, S3189, S3611, S3612, S3615, S3624, S3883,
S3884, S3898, S3899, S4111, S4119, S4112, S4118, S4124,
S4127, S4181, S4189, S5011, S5019, S5021, S5029, S5053,
S5066, S5358, S5359, S5362, S5365, S5366, S5386, S5401,
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S1 Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
S1190

Förbättringsutgifter på annans fastighet, IB ackumulerat
anskaffningsvärde
På denna S-kod rapporteras den ingående balansen avseende ackumulerade
anskaffningsvärden för utgifter som myndigheten har haft för att anpassa hyrda
lokaler till den egna verksamheten, till exempel om- och tillbyggnationer,
kabeldragningar för nätverk, larmanordningar samt reparationer och underhåll om
utgifterna uppgått till väsentliga belopp.

–––
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
S1210

Maskiner, inventarier, installationer m.m., IB ackumulerat anskaffningsvärde
På denna S-kod rapporteras den ingående balansen avseende ackumulerade
anskaffningsvärden för till exempel maskiner, datorer, bilar och andra
transportmedel, inventarier, installationer samt dessutom för konst och andra
inventarier som inte skrivs av.

S1211

Maskiner, inventarier, installationer m.m., årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets anskaffningsutgifter för maskiner,
inventarier och så vidare. Utgående balansen på denna S-kod ska föras till S1210 i
början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1212

Maskiner, inventarier, installationer m.m., årets utgifter, egen
utveckling
På denna S-kod rapporterar myndigheten årets utgifter för maskiner, inventarier,
installationer med mera som tillverkats i egen regi. Årets utgifter för utveckling i
egen regi aktiveras via de särskilda koderna ”Aktivering/Särskild periodisering vid
utveckling av anläggningstillgångar i egen regi”. Utgående balansen på denna Skod ska föras till S1210 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

–––
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Pågående nyanläggningar

–––
S1274

Pågående nyanläggningar, årets överföringar
På denna S-kod rapporteras (kredit) den minskning av tidigare års
anskaffningsutgifter, efter avdrag för eventuella nedskrivningar, för posten Pågående
nyanläggningar som görs när en tillgång färdigställts och överförs till en annan
balanspost. Summan av saldot på koden S1274 och de övriga koder för årets
överföring som slutar med siffran 4 i kontogrupperna 11 och 12, ska alltid vara noll.
Observera att anskaffningar i ett pågående projekt som löpande rapporterats på S1271
och S1272 under det år överföringen till en annan balanspost görs (färdigställandeåret), ska rapporteras som årets anskaffningar under den post som tillgången slutligt är
hänförbar till. Utgående balansen på denna S-kod ska föras till S1270 i början av nästa
år när överföring av balanser görs.

–––
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag
S1310

Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag1)
På denna S-kod rapporteras ackumulerade värden för aktier och andelar i onoterade
hel- och delägda företag, det vill säga sådana aktiebolag med mera där statens
ägarandel uppgår till 20 procent eller mer, som inte är börsnoterade.

–––
S1315

Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag1)
På denna S-kod rapporteras ackumulerade värden för aktier och andelar i hel- och
delägda företag, det vill säga sådana aktiebolag med mera där statens ägarandel
uppgår till 20 procent eller mer, som är noterade på fondbörs.

–––
Andra långfristiga värdepappersinnehav
S1320

Andra långfristiga värdepappersinnehav, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras ackumulerade värden för andra värdepapper och
andelar, till exempel obligationer, aktier och andelar, utgivna av staten/statliga
myndigheter, vilka förvärvats för långsiktig placering.

–––

1

Noterade aktier omfattar sådana aktier vars pris noteras på en erkänd fondbörs eller annan form av andrahandsmarknad och
onoterade aktier omfattar sådana aktier som inte är noterade. För närvarande används följande listor som avgränsning: OMX,
Aktietorget, First North, NGM Equity och NGM MTF
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S1330xx2 Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras ackumulerade värden för andra värdepapper och
andelar till exempel obligationer, aktier och andelar utgivna av utomstatliga
organisationer, vilka förvärvats för långsiktig placering. Rapportering på denna Skod ska kompletteras med ett tvåsiffrigt suffix, det vill säga en kod som
specificerar vilken typ av värdepapper innehavet avser (se nedan).
S1331xx2

Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga, årets
anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporteras årets anskaffningsutgifter för andra utomstatliga
långfristiga värdepappersinnehav. Utgående balansen på denna S-kod ska föras till
S1330 i början av nästa budgetår när överföring av balanser görs. Rapportering på
denna S-kod ska kompletteras med ett tvåsiffrigt suffix, det vill säga en kod som
specificerar vilken typ av värdepapper innehavet avser (se nedan).

S1332xx2

Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga, årets försäljning
På denna S-kod rapporteras det bokförda värdet vid försäljning av andra
långfristiga värdepapper utgivna av staten eller en statlig myndighet. Utgående
balansen på denna S-kod ska föras till S1330 i början av nästa budgetår när
överföring av balanser görs. Rapportering på denna S-kod ska kompletteras med ett
tvåsiffrigt suffix, det vill säga en kod som specificerar vilken typ av värdepapper
innehavet avser (se nedan).

S1338xx2

Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga, årets uppskrivning
På denna S-kod rapporteras eventuella uppskrivningar som myndigheten gjort
under året på andra utomstatliga långfristiga värdepappersinnehav. Utgående
balansen på denna S-kod ska föras till S1330 i början av nästa budgetår när
överföring av balanser görs. Rapportering på denna S-kod ska kompletteras med ett
tvåsiffrigt suffix, det vill säga en kod som specificerar vilken typ av värdepapper
innehavet avser (se nedan).
–––

Varulager m.m.
Fastigheter
S1470

2

Fastigheter
På denna S-kod rapporteras värdet av fastigheter som inte innehas stadigvarande,
till exempel länsstyrelsernas jordfondsfastigheter.

Obligatoriskt suffix
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Förskott till leverantörer
S1481

Förskott till leverantörer, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras förskott till statliga myndigheter avseende till exempel
varuleveranser till lager. Rapportering på denna kod bör normalt hos mottagaren
motsvaras av erhållet förskott på S-koden 2641 Förskott från uppdragsgivare och
kunder, inomstatliga.

S1482

Förskott till leverantörer, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras förskott till utomstatliga leverantörer avseende till
exempel varuleveranser till lager.

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
–––
S1533

Avräkning skatter och avgifter
På denna S-kod rapporteras myndighetens fordringar på skattekontot och
eventuella andra fordringar på Skatteverket som avser skatter. Observera att Skoder för ingående moms inte ska avslutas mot denna S-kod, utan att saldot ska
kvarstå på S1550. Observera även att om koden används när skattedeklarationen
upprättas, får S-koderna för personalens källskatt, arbetsgivaravgifter med mera
inte avslutas mot denna kod förrän skattedeklaration lämnas (dvs. på nya året vid
årsskifte).

–––
Övriga kortfristiga fordringar

–––
S1562

Uppbördsfordringar
På denna S-kod rapporteras utomstatliga uppbördsfordringar, det vill säga
fordringar avseende skatteuppbörd, intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
av myndigheten. Inomstatliga uppbördsfordringar rapporteras, i den mån de kan
särredovisas, på S-kod S1530.

–––
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Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
S1611

Förutbetalda kostnader, exklusive lokalhyror, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens periodiserade kostnader hänförliga till
det kommande räkenskapsåret eller halvåret som inte avser lokalhyror, det vill
säga förutbetalda leasingkostnader, räntekostnader och dylikt när motparten är en
statlig myndighet.

S1612

Förutbetalda kostnader, exklusive lokalhyror, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens periodiserade kostnader hänförliga till
det kommande räkenskapsåret eller halvåret som inte avser lokalhyror, det vill
säga förutbetalda leasingkostnader, räntekostnader och dylikt, när motparten inte är
en statlig myndighet.

–––
Övriga upplupna intäkter
S1671

Övriga upplupna intäkter, inomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens periodiserade intäkter hänförliga till det
avslutade räkenskapsåret eller halvåret, det vill säga upplupna hyresintäkter,
ränteintäkter och dylikt när motparten är en statlig myndighet.

S1672

Övriga upplupna intäkter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras myndighetens periodiserade intäkter hänförliga till det
avslutade räkenskapsåret eller halvåret, det vill säga upplupna hyresintäkter,
ränteintäkter och dylikt när motparten inte är en statlig myndighet.

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
S1710

Ingående balans
På denna S-kod rapporteras årets ingående balans. Den ingående balansen
motsvaras av posten Avräkning med statsverket från föregående räkenskapsårs
balansräkning, det vill säga summan av alla koder i kodgrupp S17 såvida inte
annat särskilt anges. Koden används innan myndigheten gjort utredning och
fördelning av balanspostens saldo. Därefter används S1720, S1740, S1750 samt
S1790.
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Uppbörd (inkomsttitel)

S1720

Ingående saldo, inkomsttitel
På denna S-kod rapporteras ingående balans avseende skulder och fordringar
hänförbara till statens budget för uppbördsmedel, det vill säga medel som tillförs
inkomsttitel. Koden används när myndigheten gjort utredning och fördelning av
balanspostens saldo.

S1721

Redovisning mot inkomsttitlar, inkomster
På denna S-kod rapporteras de inkomster som ska redovisas under inkomsttitel.
Inkomsten specificeras i redovisningen mot inkomsttitlar, där den indelning
används som är beslutad av regeringen eller ESV. Inkomstkorrigeringar och
utgifter som inte ska redovisas mot en egen undertitel rapporteras också på denna
S-kod.

S1722

Redovisning mot inkomsttitlar, utgifter
På denna S-kod rapporteras de utgifter som ska redovisas under inkomsttitel när
regeringen eller ESV beslutat om bruttoredovisning av utgifter, vilket normalt
innebär redovisning på en egen undertitel eller delundertitel. Om beslut saknas, förs
utgifter samman netto under S1721. Utgifter som utgör en återföring av tidigare
redovisade inkomster rapporteras också på S1721.

–––
Anslag i icke räntebärande flöde

S1740

Ingående saldo, anslag (icke räntebärande flöde)
På denna S-kod rapporteras ingående balans avseende skulder och fordringar
hänförbara till statens budget för anslag i icke räntebärande flöde (SCR-flöde).
Koden används när myndigheten gjort utredning och fördelning av balanspostens
saldo.

S1741

Redovisning mot anslag, utgifter
På denna S-kod rapporteras de utgifter som ska redovisas mot anslag. Utgifterna
specificeras vid redovisningen mot anslag enligt den indelning i anslag,
anslagsposter och delposter som framgår av regleringsbrev. Utgiftskorrigeringar
förs också under denna S-kod liksom inkomster under anslag där regeringen inte
har föreskrivit bruttoredovisning.

S1742

Redovisning mot anslag, inkomster
På denna S-kod rapporteras de inkomster som regeringen föreskrivit ska
bruttoredovisas under anslaget. I övriga fall ska de nettoredovisas, det vill säga
rapporteras under S1741. Inkomster som utgör en återföring av tidigare redovisade
utgifter rapporteras också på S1741.

S1749

Redovisning av betalningar mot anslag
På denna S-kod rapporteras nettot av de utbetalningar och eventuella inbetalningar
som myndigheten gör från (till) bankkonton där medlen hämtas från (förs till) SCR
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samt direktuttag från SCR, som redovisas mot anslag i icke räntebärande flöde. Det
belopp som rapporteras på koden kan antingen omföras via S1799 eller redovisas
direkt här.
Anslag i räntebärande flöde

S1750

Ingående saldo, anslag (räntebärande flöde)
På denna S-kod rapporteras ingående balans avseende skulder och fordringar
hänförbara till statens budget för anslag i räntebärande flöde. Koden används när
myndigheten gjort utredning och fördelning av balanspostens saldo.

S1751

Redovisning mot anslag, utgifter (räntebärande flöde)
På denna S-kod rapporteras de utgifter som ska redovisas mot anslag i räntebärande
flöde. Utgifterna specificeras vid anslagsavräkningen enligt den indelning i anslag,
anslagsposter och delposter som framgår av regleringsbrev. Utgiftskorrigeringar
förs också under denna S-kod liksom inkomster under anslag där regeringen inte
har föreskrivit bruttoredovisning.

S1752

Redovisning mot anslag, inkomster (räntebärande flöde)
På denna S-kod rapporteras de inkomster som regeringen föreskrivit ska
bruttoredovisas under anslag i räntebärande flöde. I övriga fall ska de
nettoredovisas, det vill säga rapporteras under S1751. Inkomster som utgör en
återföring av tidigare redovisade utgifter rapporteras också på S1751.

–––
S1759

Återbetalning av anslagsmedel
På denna S-kod rapporteras den betalning som myndigheten gör till
Riksgäldskontoret när regeringen beslutat om indragning av anslagsmedel eller när
indragning görs enligt den så kallade 3-procentsregeln.

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

S1790

Ingående saldo, Övriga fordringar/Skulder på Statens centralkonto i
Riksbanken
På denna S-kod rapporteras ingående balans avseende skulder och fordringar på
Statens centralkonto som inte direkt är hänförbara till statens budget, till exempel
bidrag eller avgifter som används för att finansiera transfereringar. Koden används
när myndigheten gjort utredning och fördelning av balanspostens saldo.

S1793

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (uppbörd m.m.)
På denna S-kod rapporteras de inbetalningar som myndigheten tar emot för statens
räkning till bankkonton som töms till SCR samt direktinsättningar på SCR.
Alternativt kan myndigheterna när så är möjligt direkt redovisa inbetalningar
hänförliga till inkomsttitlar och anslag på statens budget i icke räntebärande flöde
mot S1729 respektive S1749.
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S1794

Utbetalningar i icke räntebärande flöde (transfereringar m.m.)
På denna S-kod rapporteras de utbetalningar som myndigheten gör från
bankkonton där medlen hämtas från SCR samt direktuttag från SCR. Alternativt
kan myndigheterna när så är möjligt direkt redovisa utbetalningar hänförliga till
anslag på statens budget i icke räntebärande flöde och inkomsttitlar mot S1729
respektive S1749.

S1797

Övriga fordringar (ej tilldelade anslagsmedel, t.ex. SPV)
Denna S-kod används endast för myndigheter som fått särskilt besked om detta av
Ekonomistyrningsverket för särskilda typer av medel, (i första hand Statens
tjänstepensionsverk för fordran på statens budget för framtida
pensionsutbetalningar och Riksgäldskontoret för vissa fordringar knutna till
statsskuldförvaltningen m.m.).

S1799

Omföring av betalning
På denna S-kod rapporteras i samband med årsredovisning och delårsrapport
omföringar av betalningar i icke räntebärande flöde hänförliga till statens budget
(anslag och inkomsttitlar). Omföring kan även göras löpande. Rapportering kan
även göras direkt i kodgrupp 172 och 174 och koden är därför frivillig att använda.

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, det vill säga utnyttjad räntekontokredit, rapporteras på S2540.
Omföring av ett eventuellt negativt belopp görs vid delårsrapport och
årsredovisning.

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
S1920

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
På denna S-kod rapporteras myndighetens övriga behållningar i Riksgäldskontoret,
det vill säga då myndigheten har andra konton än räntekonto för egen verksamhet i
Riksgäldskontoret. Negativt belopp, det vill säga utnyttjade krediter, rapporteras på
S2550. Omföring av ett negativt belopp görs vid delårsrapport och årsredovisning.
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S2 Kapital och skulder
Myndighetskapital
Statskapital
S2011
S2012

Statskapital med avkastningskrav
Statskapital utan avkastningskrav
På dessa S-koder redovisas:
 Särskilt anvisade anslagsmedel som myndigheten använt för att finansiera
rörelsekapital.
 Kapital som enligt myndighetens eller regeringens beslut ska överföras från annan
kapitalpost till statskapital.
Belopp där värdet av anläggningstillgång skrivs upp om detta enligt myndighetens
eller regeringens beslut ska tillföras statskapital.
Om regeringen i regleringsbrev eller annat beslut preciserat ett avkastningskrav med
vilket kapitalet ska skrivas upp eller som ska levereras in till inkomsttitel används
S2011, Statskapital med avkastningskrav. I annat fall används S2012, Statskapital
utan avkastningskrav.

Balanserad kapitalförändring
S2070

Balanserad kapitalförändring
På denna S-kod rapporteras ackumulerad kapitalförändring från tidigare år, det vill
säga myndighetskapital som inte är hänförligt till någon av de övriga S-koderna
under kapital. Till S-koden omförs föregående års saldo på S2090,
Kapitalförändring enligt resultaträkningen.

Fonder
Fonder
S2110

Fonder
På denna S-kod rapporteras avsatta medel för bland annat transfereringar där
försäkringsteknisk avsättning saknas, exempelvis vissa fonder i
socialförsäkringssystemen.
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Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
S2210

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
På denna S-kod rapporteras avsättningar för pensioner till myndighetens personal och
liknande förpliktelser knutna till verksamheten, exklusive den andel av avsättningen
som avser särskild löneskatt. Denna rapporteras på S2211. För myndigheter som
betalar premier till SPV, tas endast eventuella åtaganden utöver de förmåner som SPV
ansvarar för, upp i balansräkningen. Rapportering av förändring av dessa avsättningar
i balansräkningen ska alltid motsvaras av en rapportering på kod för förändring av
avsättningar i kodklass 4 eller undantagsvis i kodklass 5.

–––
Övriga avsättningar
S2250

Övriga avsättningar
På denna S-kod rapporteras avsättningar som görs för framtida utgifter av
engångskaraktär såsom omstruktureringar eller nedläggningar av verksamhet.
Möjligheten att göra avsättningar av denna typ ska utnyttjas restriktivt. När
motkontering görs på konto i resultaträkningen ska rapportering av förändring av
avsättningar i balansräkningen för dessa ändamål alltid motsvaras av en
rapportering på koden för förändring av avsättningar i kodklass 4 eller 5.
Här rapporteras även i förekommande fall vissa försäkringstekniska avsättningar
samt medel inbetalda till en myndighet som svarar för förvaltning och utbetalning
enligt särskilda bestämmelser, exempelvis i statlig garantiverksamhet eller viss
fondförvaltning. Rapportering av motsvarande kostnad för förändring av
avsättningar för dessa ändamål rapporteras på koder för periodisering i kodgrupp
58 eller kodklass 7.

Skulder m.m.
Övriga krediter i Riksgäldskontoret
S2550

Övriga krediter i Riksgäldskontoret
På denna S-kod rapporteras annan kredit i Riksgäldskontoret som inte har
karaktären av lån, till exempel krediter enligt särskilda bestämmelser eller kreditiv.
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Kortfristiga skulder till andra myndigheter
S2561

Diverse kortfristiga skulder till statliga myndigheter inklusive
leverantörsskulder
På denna S-kod rapporteras leverantörsskulder till statliga myndigheter, det vill
säga de skulder som har uppkommit vid köp av varor och tjänster från en annan
statlig myndighet. Här rapporteras också övriga kortfristiga skulder till statliga
myndigheter, det vill säga skulder som bedöms ha en återstående löptid på högst ett
år, som inte ska rapporteras på S2562–S2565. Detta inkluderar de skulder avseende
premier till Statens tjänstepensionsverk enligt pensionsavtalet PA03, som
fakturerats senast brytdagen. Även kortfristig del av långfristig skuld till en annan
statlig myndighet rapporteras på denna S-kod.

–––
S2563

Premier avtalsförsäkringar
På denna S-kod rapporteras löpande preliminärt fördelad skuld för
avtalsförsäkringspremier (främst PA03). Vid bokslut ska den skulden korrigeras i
enlighet med fakturor från SPV. Utestående skuld vid årsskifte rapporeteras
därefter på S2561. Eventuell skuld enligt PA91 kvarstår på S2563. Skulder
avseende Kåpan och Individuell ålderspension ska vara reglerade vid årsskifte. Om
myndigheten har avtalsförsäkringar med en annan försäkringsgivare än statlig
myndighet används S2592.

–––
Leverantörsskulder
S2581

Leverantörsskulder, utomstatliga
På S-kod S2581 rapporteras skulder till leverantörer som inte är statliga
myndigheter, det vill säga skulder som uppkommit vid köp av varor och tjänster.

Övriga kortfristiga skulder
–––
S2620
S2621
S2622

Skulder finansiell leasing, utomstatliga
Årets nytillkomna skulder, finansiell leasing, utomstatliga
Årets amorteringar, finansiell leasing, utomstatliga
Vid finansiella leasingavtal ska de framtida leasingavgifterna skuldföras.
Nytillkomna skulder under året rapporteras på S2621. Amorteringar på de skulder
som avser finansiell leasing rapporteras på S2622. Påföljande år överförs
balanserna från S2621 och S2622 till S2620.
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Förskott från uppdragsgivare och kunder
S2641
S2642

Förskott från uppdragsgivare och kunder, inomstatliga
Förskott från uppdragsgivare och kunder, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras erhållna förskott från uppdragsgivare/kunder. S-koderna
används när förskott erhålls för finansiering av större projekt, till exempel byggnader
och andra större produktioner som pågår under en längre tid och där arbetet inte
avslutats eller slutavräknats. Om motparten är en statlig myndighet används S2641, i
annat fall S2642. Rapportering på kod S2641 bör normalt hos mottagaren motsvaras
av lämnat förskott på någon av S-koderna S1071, S1291 eller S1481.

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
S2711
S2712
S2714
S2715

Upplupna kostnader, inomstatliga, exklusive socialavgifter (jfr S2715)
Upplupna kostnader, exklusive löner och pålägg på lön, utomstatliga
Upplupna kostnader, semesterlön och andra upplupna löner och arvoden
Upplupna kostnader för sociala avgifter, pensionspremier m.m. på
semesterlöneskuld och andra upplupna löner och arvoden
På dessa S-koder rapporteras kostnader hänförliga till det avslutade året eller
halvåret då faktura eller motsvarande handling inkommit efter brytdagen eller där
kostnaden bygger på en beräkning eller uppskattning.
Om den motpart som slutligen ska erhålla betalning är en statlig myndighet
används S2711 och i övriga fall används S2712 med undantag för det som
rapporteras på S2714 och S2715.
På S2714 rapporteras den del av upplupna lönekostnader (semesterlöneskuld m.m.)
som avser ersättningen (lönen eller arvodet) som sådan, det vill säga semesterlön,
ersättning för övertid, skuld som avser annan kompensationsledighet, beräknad
skuld för ännu inte reglerade löneavtal etc. På S2715 rapporteras upplupna
kostnader för socialavgifter, pensionspremier till SPV och eventuella andra premier
och kostnader som beräknas med en procentsats på lön (pålägg) och som är
hänförliga till bokförd semesterlöneskuld och andra upplupna kostnader för löner
och arvoden.

Oförbrukade bidrag
S2731
S2732

Oförbrukade bidrag, inomstatliga
Oförbrukade bidrag, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras erhållna bidrag som avser flera perioder och som
ännu inte förbrukats. Om bidragsgivaren är en statlig myndighet används S2731, i
annat fall S2732.
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Övriga förutbetalda intäkter
S2771
S2772

Övriga förutbetalda intäkter, inomstatliga
Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras avgiftsintäkter med mera som betalats före
periodskifte men som är hänförliga till nästföljande period. Om betalaren är en
statlig myndighet används S2771, i annat fall S2772.

–––

S3 Verksamhetens intäkter
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av avgifter avseende uthyrning av lokaler

S3121
S3122
S3128
S3129

Inomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, inkomster
Utomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, inkomster
Inomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras intäkter från uthyrning av lokaler, rum och
byggnader. Här kan också ingå intäkt av korttidshyra av lokal som används till
exempel till konferens eller utbildning.

Intäkter av andra ersättningar

S3181
S3182
S3183
S3184
S3185
S3186
S3188
S3189

Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Inomstatliga skadestånd och försäkringsersättningar, inkomster
Utomstatliga skadestånd och försäkringsersättningar, inkomster
Inomstatliga skadestånd och försäkringsersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga skadestånd och försäkringsersättningar, periodiseringsposter
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras intäkter av andra ersättningar som myndigheten
disponerar, i första hand medel som myndigheten disponerar med stöd av
6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Skadestånd och
försäkringsersättningar som myndigheten disponerar särredovisas. För skadestånd
och försäkringsersättningar tillämpas kassamässig princip på S3183 och S3184 (jfr
intäkter av bidrag), medan för andra medel i denna grupp tillämpas inkomstmässig
princip på det sätt som gäller för avgifter. Observera att skadestånd och
försäkringsersättningar som ska levereras in till inkomsttitel rapporteras på S-kod
7031-39.

14/24

Bilaga till ESV
cirkulär 2015:6

Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag från statliga bolag och övriga statliga sektorn

S3611

Intäkter av bidrag från statliga bolag, inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från statliga aktiebolag. Som statligt bolag
räknas de aktiebolag som till minst 50 procent ägs av staten. Se Regeringens årliga
skrivelse till Riksdagen ”20xx års redogörelse för företag med statligt ägande”.

S3612

Intäkter av bidrag från övriga statliga sektorn, inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från ideella föreningar för vilka staten reellt
fastställer verksamhetens allmänna utformning, inriktning och arbetssätt genom att
ställa upp villkor för bidragsgivningen, tillsätta styrelse och liknande. Dessutom
kodas här bidrag från organisationer och stiftelser som betjänar den statliga sektorn
utan att vara vinstdrivande. Exempel är sådana som ägnar sig åt forskning,
försvarsutbildning, kulturella tjänster, rekreation och andra sociala och
samhälleliga tjänster till förmån för den statliga sektorn. Kontakta ESV:s
statsredovisningsenhet vid tveksamheter om klassificering.

Intäkter av bidrag från kommunala sektorn

–––
S3615

Intäkter av bidrag från övriga kommunala sektorn, inkomster
På denna S-kod rapporteras bidrag från ideella föreningar och organisationer som
har nära kommunal anknytning, det vill säga kommunen finansierar och fastställer
verksamheten, tillsätter styrelse samt kontrollerar denna.

Intäkter av bidrag från internationella organisationer

S3624

Intäkter av bidrag från EU:s institutioner, inkomster
Inkomster från EU är i de flesta fall redovisade på inkomsttitel och redovisas då
under uppbördsavsnittet. I de fall, bland annat inom EU:s forsknings- och
utvecklingsprogram, då medel går direkt till koordinatorn och inte redovisas i
statens budget, ska medlen rapporteras på denna S-kod.

–––
Finansiella intäkter
–––
S3883
S3884
S3898
S3899

Reavinster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar, inomstatliga
Reavinster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar, utomstatliga
Inomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras finansiella intäkter som disponeras i myndighetens
verksamhet. Man skiljer på ränteintäkter och övriga finansiella intäkter som
utdelningar, valutakursvinster och vinster vid försäljning av kortfristiga
15/24

Bilaga till ESV
cirkulär 2015:6
värdepapper. Reavinster vid försäljning av värdepapper som utgör
anläggningstillgångar särredovisas.
Observera att finansiella intäkter som ska levereras in till inkomsttitel redovisas
under uppbördsavsnittet och att finansiella intäkter som bidrar till finansieringen av
bidrag med mera, vanligen i fonder, redovisas under transfereringsavsnittet.

S4 Kostnader för personal
Kostnader för personal
S4111
Lön, utgifter
S4119
Lön, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras löner, arvoden och övriga ersättningar för utfört
arbete av myndigheten anställd personal för vilka arbetsgivaravgifter utgår.
Observera att arvoden till medlemmar i styrelser med mera samt ersättningar för
tillfälliga arbetsinsatser (uppdragstagare) rapporteras på S4112. Lagstadgade
arbetsgivaravgifter och premier för avtalsförsäkringar ska rapporteras på S4121
respektive S4122.
–––
S4112
S4118

Arvoden, utgifter
Arvoden, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras arvoden och andra ersättningar exklusive
arbetsgivaravgifter till medlemmar i styrelser och kommittéer och till personal som
inte är anställd för annat uppdrag, det vill säga för i första hand tillfälliga
arbetsinsatser (uppdragstagare), under förutsättning att ersättningen ska anses som
inkomst av tjänst.
Rapportering på dessa S-koder behöver endast göras årsvis. Löpande får
rapporteringen göras på S4111 och S4119. Den omföring som i så fall görs vid
årets slut får baseras på en uppskattning av aktuellt belopp.

–––
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, premier avtalsförsäkringar m.m.

–––
S4124
S4127

Lagstadgade arbetsgivaravgifter arvoden, utgifter
Lagstadgade arbetsgivaravgifter arvoden, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras lagstadgade arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt
på vissa förvärvsinkomster på arvoden till medlemmar i styrelser och kommittéer,
samt lagstadgade arbetsgivaravgifter på ersättningar till personal som inte är
anställd för annat uppdrag, det vill säga för tillfälliga arbetsinsatser
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(uppdragstagare), under förutsättning att ersättningen ska anses som inkomst av
tjänst.
Rapportering på dessa S-koder behöver endast göras årsvis. Löpande får
rapporteringen göras på S4121 och S4128. Den omföring som i så fall görs vid
årets slut får baseras på en uppskattning av aktuellt belopp.
–––
Övriga personalkostnader

S4181
S4189

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
ska också skattefria traktamenten och bilersättningar rapporteras här. Övriga
skattepliktiga ersättningar med mera utöver lön ska däremot rapporteras på S4111
Lön.
–––

–––

S5 Kostnader för lokaler och övrig drift
Kostnader för lokaler
Lokalhyror, utomstatliga

S5011
S5019

Lokalhyror, utgifter, utomstatliga
Lokalhyror, periodiseringsposter, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras hyror för lokaler och byggnader där hyresvärden är
utomstatlig. Här rapporteras således också korttidshyra av lokal som används till
exempel till konferens eller utbildning.
–––

Lokalhyror och andra inomstatliga lokalkostnader

S5021
S5029

Lokalhyror och andra lokalkostnader, utgifter, inomstatliga
Lokalhyror och andra lokalkostnader, periodiseringsposter, inomstatliga
På dessa S-koder rapporteras hyror för lokaler och byggnader i de fall hyresvärden
är en statlig myndighet. Här rapporteras även övriga kostnader för hyrda lokaler
som el, vatten, bränsle, reparationer med mera i de fall den som tillhandahåller
varan eller tjänsten är en statlig myndighet. Till skillnad från vad som gäller för
dessa varor och tjänster vid utomstatlig leverantör, krävs inte särredovisning i dessa
fall.
–––
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Övriga lokalkostnader för hyrda lokaler, utomstatliga

–––
S5053

Bränsle, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras bränsleutgifter för uppvärmning av lokaler, till
exempel eldningsoljor.

–––
S5066

Förändring av avsättningar för lokalkostnader
På denna S-kod rapporteras förändring av avsättningar för lokalkostnader, till
exempel kostnader för lokaler som inte kommer att kunna utnyttjas under
återstående kontraktstid vid förändrad verksamhet. Belopp som rapporteras på
denna kod ska alltid motsvaras av en lika stor förändring med motsatt tecken på
S2250.

Övriga driftkostnader
Varor, utomstatliga
–––

S5358

Varulagerförändring
På denna S-kod rapporteras förändring av lager, det vill säga överföring av köpta
varor till lager, uttag ur lager samt differens vid inventering.

S5359

Varor, periodiseringsposter (exkl. korttidsinvesteringar), utomstatliga
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för inköpta varor, vid köp från
utomstatlig leverantör, dock inte periodiseringar avseende korttidsinvesteringar
som rapporteras på S5352, Korttidsinvesteringar
(1-3 år och/eller 500 euro), periodiseringsposter och varulagerförändring som skiljs
från periodiseringar och rapporteras separat på S5358, Varulagerförändring.

Tjänster, utomstatliga

–––
S5362

Datatjänster, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras alla utgifter för anlitande av datacentral samt utgifter
för datakonsulter som inte är statliga myndigheter. Här rapporteras också avgifter
för användning av datorprogram samt service- och underhållsavtal för datorer.
–––

–––

18/24

Bilaga till ESV
cirkulär 2015:6

S5365

Tele, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för användande av telenätet.
Exempel:
Abonnemangsavgifter för telefoni och fax
Samtalsavgifter
Datatrafik

S5366

Leasingavgifter avseende operationell leasing samt maskinhyror, utgifter,
utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för så kallad operationell leasing oavsett vilken
typ av objekt som leasas. Operationell leasing innebär att myndigheten normalt inte
förbundit sig att hyra mer än för kortare tid och att uthyraren bär alla risker i form
av att leasingobjektet blir omodernt eller oanvändbart. Kontraktstiden är vanligen
kortare än den ekonomiska livslängden.

–––
Reaförluster från avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar

S5386

Förändring av avsättningar för övriga driftkostnader
På denna S-kod rapporteras förändring av avsättningar till den del den avser Övriga
driftkostnader, till exempel kostnader för avveckling av materiel eller för tjänster i
samband med omstrukturering av verksamhet. Belopp som rapporteras på denna
kod ska alltid motsvaras av en lika stor förändring med motsatt tecken på S2250.

Varor, inomstatliga

S5401
S5408
S5409

Tryckning, publikationer och pappersvaror, utgifter, inomstatliga
Övriga varor, utgifter, inomstatliga
Varor, periodiseringsposter, inomstatliga
På dessa koder rapporteras alla köp av varor när leverantören är en statlig
myndighet. Tryckning, publikationer med mera särredovisas medan övriga varor,
inklusive korttidsinvesteringar, redovisas som övriga varor i de fall leverantören är
en statlig myndighet.

Verksamhetskostnader som inte är driftkostnader

S5851
S5852
S5858
S5859

Andra verksamhetskostnader, utgifter, inomstatliga
Andra verksamhetskostnader, utgifter, utomstatliga
Andra verksamhetskostnader, periodiseringar, inomstatliga
Andra verksamhetskostnader, periodiseringar, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras kostnader som med beaktande av regelverket eller
god redovisningssed i övrigt bör redovisas bland verksamhetens kostnader, men
som inte har karaktären av myndighetens driftkostnader. Det kan avse kostnader i
garanti- eller utlåningsverksamhet som inte ska redovisas som transfereringar,
större skadestånd eller försäkringspremier/ersättningar eller andra kostnader av
särskild natur. De är därför främst avsedda för myndigheter som bedriver garantieller utlåningsverksamhet och berör övriga myndigheter endast i undantagsfall.
19/24

Bilaga till ESV
cirkulär 2015:6
Vanligen är det lämpligt att särredovisa de kostnader som avses på egen rad i
årsredovisningens resultaträkning med en benämning som beskriver vad kostnaden
avser och vid behov specifikation i not. I fråga om förluster rapporteras
konstaterade förluster som utgifter, medan befarade förluster och kostnader för
avsättningar rapporteras som periodiseringar.
–––

Finansiella kostnader
Övriga finansiella kostnader

–––
S5966

Förändring av avsättningar för finansiella kostnader i verksamheten
På denna S-kod rapporteras förändring av avsättningar för finansiella kostnader i
verksamheten, till exempel räntekostnader som kan uppkomma i samband med
omstrukturering av verksamhet. Observera att förändring av avsättningar i
garantiverksamhet, utlånings-verksamhet eller försäkringsverksamhet inte
rapporteras här, utan i kodgrupp 58. Belopp som rapporteras på denna kod ska
alltid motsvaras av en lika stor förändring med motsatt tecken på S2250 eller
undantagsvis S2210.

–––
S5981
S5982

Reaförluster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar,
inomstatliga
Reaförluster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar,
utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras reaförluster vid försäljning av finansiella
anläggningstillgångar som hör till verksamheten. Observera att reaförluster som
ska levereras in till inkomsttitel rapporteras under uppbördsavsnittet i kodklass S7,
Uppbörd.

–––

S7 Uppbörd
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Intäkter av andra ersättningar

S7031
S7032
S7038
S7039

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 övriga intäkter som inte disponeras av myndigheten
och som inte har karaktären av avgifter eller skatter med mera, inte utgörs av
bidrag från EU och inte heller av reavinster eller finansiella intäkter. Främst avses
ersättningar som myndigheten erhåller enligt till exempel 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.
–––
–––
Reavinster

S7061
S7062

Reavinster från försäljning av anläggningstillgångar, inomstatliga
Reavinster från försäljning av anläggningstillgångar, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras reavinster från försäljning av anläggningstillgångar
som ska levereras in till inkomsttitel.

Finansiella intäkter som inte disponeras av myndigheten
Ränteintäkter

S7071
S7072
S7078
S7079

Inomstatliga ränteintäkter, inkomster
Utomstatliga ränteintäkter, inkomster
Inomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter
Utomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras räntor som ska levereras in till inkomsttitel.

–––
Övriga finansiella intäkter

S7081
S7082
S7088
S7089

Inomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster
Utomstatliga övriga finansiella intäkter, inkomster
Inomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
Utomstatliga övriga finansiella intäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras andra finansiella intäkter än räntor som ska levereras
in till inkomsttitel.
–––

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
S7211

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
På denna S-kod rapporteras myndighetens inleverans till statens budget. Det avser
skatter med mera, avgifter och andra ersättningar, EU-bidrag, räntor, utdelningar
och gåvor som ska levereras in till statens budget, samt eventuella övriga
inleveranser av medel enligt regeringsbeslut.
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–––
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
S7311

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
På denna S-kod rapporteras erhållna anslagsmedel, i undantagsfall medel från
inkomsttitel, för finansiering av bidrag och andra ersättningar som realekonomiskt
ska rapporteras som bidrag.

Finansiella intäkter
Ränteintäkter

S7511
S7512
S7518
S7519

Inomstatliga ränteintäkter, inkomster
Utomstatliga ränteintäkter, inkomster
Inomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter
Utomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras ränteintäkter hänförliga till transfereringsverksamhet, det vill säga sådana ränteintäkter främst i fonder med mera som bidrar
till finansieringen av bidrag med mera.
–––

Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till statliga bolag och övriga statliga sektorn

S7731
S7732

Lämnade bidrag till statliga bolag för konsumtion
Lämnade bidrag till statliga bolag för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag för konsumtion till statliga aktiebolag. Som
statligt bolag räknas de aktiebolag som till minst 50 procent ägs av staten. Se
regeringens årliga skrivelse till riksdagen ”20XX års redogörelse för företag med
statligt ägande”.
–––

–––
Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn

–––
S7781
S7782

Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn för konsumtion
Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag till ideella föreningar och organisationer som
har nära kommunal anknytning, det vill säga kommunen finansierar och fastställer
verksamheten samt kontrollerar denna (dvs. tillsätter styrelsen etc.). Till denna
kategori hänförs bidrag till organisationen Sveriges kommuner och landsting
(SKL). Bidraget ska delas upp mellan konsumtions- och investeringsutgifter.
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Lämnade bidrag till Europeiska unionen (Sveriges EU-avgift)

S7811
S7812

Lämnade bidrag till Europeiska unionen för konsumtion
(EU-avgift)
Lämnade bidrag till Europeiska unionen för investering (EU-avgift)
Till följd av krav inom landet och från internationell rapportering ska
EU-medel särrapporteras på en egen S-kod. På denna S-kod rapporteras endast
Sveriges avgift till den Europeiska unionen. De direkta EU-avgifterna:
jordbruksavgifterna, tullar, momsbaserad avgift och den BNI-baserade avgiften ska
rapporteras som bidrag för konsumtion på S7811.

Lämnade bidrag till enskilda personer

S7931
S7932

Lämnade bidrag till enskilda personer för konsumtion
Lämnade bidrag till enskilda personer för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag till enskilda personer som avser konsumtion
eller investeringar. Exempel på konsumtionsbidrag är ålderspensioner, allmänna
barnbidrag eller studiestöd. Investeringsbidrag kan bland annat bestå av bidrag för
byggande av enskilda vägar.

S7933

Lämnade bidrag till enskilda personer in natura
Som bidrag in natura räknas myndigheters köp av varor och tjänster som
producerats av en marknadsproducent (företag) och som levereras till hushållen.
Sådana bidrag utgår bland annat i form av varor som till exempel
läkemedelssubventioner och handikapphjälpmedel.

Särskilda S-koder kopplade till redovisning av transfereringar
S7941
Statlig ålderspensionsavgift knuten till transfereringar

S7942

Särskild löneskatt på tjänstepensioner (endast SPV)
På dessa S-koder rapporteras de särskilda utgifter som vissa myndigheter har att
redovisa i samband med transfereringsverksamhet. S7941 avser statlig
ålderspensionsavgift som myndigheter med transfereringsverksamhet betalar för
finansiering av pensionsrätt vid till exempel sjukskrivning eller arbetslöshet. S7942
avser särskild löneskatt som SPV betalar avseende pensionskostnader i det statliga
tjänstepensionssystemet.

Periodiseringar avseende lämnade bidrag

S7991

Lämnade bidrag, inomstatliga, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för lämnade bidrag till statliga
myndigheter inklusive affärsverk samt periodiseringar rörande statlig
ålderspensionsavgift, det vill säga periodiseringar avseende S7711, S7721–7722
samt S7941–S7942.

S7992

Lämnade bidrag till hushållssektorn, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för lämnade bidrag till enskilda
personer och till organisationer som hör till hushållssektorn, det vill säga
periodiseringar avseende S-koderna S7911–S7912 och S7931–S7933.
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S7993

Lämnade bidrag till företagssektorn, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för lämnade bidrag till företag,
inklusive statligt och kommunalt ägda bolag, det vill säga periodiseringar avseende
S- koderna S7731–S7732, S7741–S7742, S7771–S7772 samt S7921–7922.

S7994

Lämnade bidrag till kommunsektorn, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för lämnade bidrag till kommuner,
landsting och övriga kommunala sektorn, det vill säga periodiseringar avseende Skoderna S7751–S7752, S7761–S7762 samt S7781–S7782.

S7995

Lämnade bidrag till utlandet, periodiseringsposter
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för lämnade bidrag till utlandet, det vill
säga periodiseringar avseende S7811–S7812, S7821–S7822 samt S7831–S7834.
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