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Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Beslutade den 13 november 2008.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2009 och ska tillämpas
för första gången för räkenskapsåret 2009.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 §
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att
föreskrifter och allmänna råd ska ha följande lydelse.
3 KAP 1 §
FÖRESKRIFTER
Allmänt
Resultatredovisningen ska ge en rättvisande bild av den genomförda
verksamheten och resultatet av denna verksamhet. Informationen om
resultatet ska vara baserad på dokumenterade data och mätmetoder.
Eventuella osäkerheter i data och mätmetoder ska kommenteras.
Informationen om resultatet ska avse det senaste året och ska jämföras
med motsvarande information från minst de två föregående åren.
Väsentliga förändringar ska kommenteras. I de fall det inte är möjligt att
ta fram jämförbara data för minst tre år i följd ska myndigheten
kommentera detta.
Innehåll
I resultatredovisningen ska myndigheten översiktligt beskriva sin
verksamhet och resultatet av verksamheten, företrädesvis de viktigare
prestationerna, deras volymer och kostnader. Innehållet i
resultatredovisningen ska anpassas efter verksamhetens art och
regeringens behov av information.
ALLMÄNNA RÅD
Kostnad per redovisad prestation
Kostnad per prestation kan avse såväl kostnad per prestationstyp och år
som en enskild prestations totala kostnad. I det senare fallet, som
exempelvis kan avse längre projekt, bör kostnader från tidigare år som är
hänförbara till prestationen inkluderas i redovisningen.
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Annan information
Utöver redovisningen av prestationer och kostnader kan det i vissa fall
vara relevant att redovisa och kommentera exempelvis måluppfyllelse
och kvalitet.
Tidsserier
Om det är möjligt och relevant bör längre tidsserier än tre år redovisas.
Transparens
Om det inte uppenbart framgår av sammanhanget bör tillämpade metoder
för datainsamling och analys nämnas i årsredovisningen.
Verksamhetsindelning
Indelningen för resultatredovisningen bör hållas stabil över tiden. Om
myndigheten har ändrat indelning för resultatredovisningen i förhållande
till föregående år bör skälen till detta anges.
3 KAP 2 §
FÖRESKRIFTER
Intäkter och kostnader per verksamhet och år
Intäkter och kostnader ska redovisas för minst de tre senaste åren.
Intäkterna ska specificeras på intäkter av anslag respektive övriga
intäkter. Väsentliga förändringar ska kommenteras. I de fall det inte är
möjligt att redovisa intäkter och kostnader för tre år i följd ska detta
kommenteras.
Avgiftsbelagd verksamhet
Myndigheten ska dessutom särredovisa avgiftsbelagd verksamhet.
Redovisningen ska följa den indelning och struktur som framgår av
budgeten för avgiftsbelagd verksamhet. 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
Eventuell brist på överensstämmelse mellan verksamhetens totala
intäkter och kostnader och årsredovisningens finansiella delar bör
kommenteras och kunna förklaras.
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3 KAP 3 §
FÖRESKRIFTER
Redovisningens innehåll ska anpassas till myndighetens specifika
förutsättningar och regeringens behov av information.

ALLMÄNNA RÅD

Redovisningen bör avse de sammantagna åtgärder som vidtagits i
förhållande till verksamhetens kompetensbehov på kort och lång sikt. Det
kan till exempel avse åtgärder som vidtagits för att attrahera, rekrytera,
utveckla, behålla, och avveckla kompetens samt åtgärder för
kompetensöverföring.

HANS LINDBERG
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