Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd

ESV Cirkulär
2011:9

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk
information till statsredovisningen (S-koder)

beslutade den 28 oktober 2011.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2012.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 23 § förordningen (2000:606)
om myndigheters bokföring att följande ändringar ska göras i
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter om rapportering av ekonomisk information
till statsredovisningen (S-koder):
dels att S-koderna S1313, S1315-S1318, S1322, S1332, S2714 och S2715 samt
suffix till S-koderna S1330-S1338 ska införas med den lydelse som framgår av
bilaga 1,
dels att texten till S-koderna S1310-S1312, S1330, S1331, S1338, S2711, S2712,
S7781, S7782, S4111, S4119, S4181, S4189 ska ändras och ha den lydelse som
framgår av bilaga 1, och
dels att S-koden S2713 ska upphöra att gälla.

MATS WIKSTRÖM
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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, dvs. sådana aktiebolag
m.m. där statens ägarandel uppgår till 20 procent eller mer, som inte
är börsnoterade.

S1311

Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag1),
årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporteras årets anskaffningsutgifter för aktier och
andelar i hel- och delägda företag som inte är börsnoterade. Utgående
balansen på denna S-kod ska föras till S1310 i början av nästa
budgetår när överföring av balanser görs.

S1312

Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag1), årets
utdelning
På denna S-kod rapporteras under året erhållna utdelningar från aktier
och andelar i hel- och delägda företag som inte är börsnoterade.
Utgående balansen på denna S-kod ska föras till S1310 i början av
nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1313

Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag1), årets
försäljning
På denna S-kod rapporteras det bokförda värdet vid försäljning av
aktier och andelar i hel- och delägda företag som inte är börsnoterade.
Utgående balansen på denna S-kod ska föras till S1310 i början av
nästa budgetår när överföring av balanser görs.

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, dvs. sådana aktiebolag m.m. där
statens ägarandel uppgår till 20 procent eller mer, som är noterade på
fondbörs.

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. F.n.
används följande listor som avgränsning: OMX, Aktietorget, First North, NGM Equity och NGM
MTF
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S1316

Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag1),
årets anskaffningsutgifter
På denna S-kod rapporteras årets anskaffningsutgifter för aktier och
andelar i hel- och delägda företag som är noterade på fondbörs.
Utgående balansen på denna S-kod ska föras till S1315 i början av
nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1317

Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag1), årets
utdelning
På denna S-kod rapporteras under året erhållna utdelningar från aktier
och andelar i hel- och delägda företag som är noterade på fondbörs.
Utgående balansen på denna S-kod ska föras till S1315 i början av
nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1318

Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag1),
årets försäljning
På denna S-kod rapporteras det bokförda värdet vid försäljning av
aktier och andelar i hel- och delägda företag som är noterade på
fondbörs. Utgående balansen på denna S-kod ska föras till S1315 i
början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
S1322

Andra långfristiga värdepappersinnehav, inomstatliga, 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 S1320 i
början av nästa budgetår när överföring av balanser görs.

S1330

Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras ackumulerade värden för andra
värdepapper och andelar t.ex. obligationer, aktier och andelar utgivna
av utomstatliga organisationer, vilka förvärvats för långsiktig
placering. Rapportering på denna S-kod ska kompletteras med ett
tvåsiffrigt suffix, dvs. en kod som specificerar vilken typ av
värdepapper innehavet avser (se nedan).

S1331

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, dvs. en kod som specificerar
vilken typ av värdepapper innehavet avser (se nedan).
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S1332

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, dvs. en kod
som specificerar vilken typ av värdepapper innehavet avser (se
nedan).

S1338

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, dvs. en kod som specificerar vilken typ av värdepapper
innehavet avser (se nedan).

Suffix (tilläggsinformation) vid rapportering av Andra långfristiga
värdepappersinnehav, utomstatliga (S-koderna S1330-S1338)
11 Långfristiga bostadsobligationer
12 Långfristiga kommunobligationer
13 Onoterade aktier2
14 Noterade aktier2
15 Andelar i Kammarkollegiets räntekonsortium
16 Andelar i Kammarkollegiets aktiekonsortium
17 Andelar i fonder i bank eller annat finansiellt företag
18 Andelar i internationella utvecklingsbanker m.m.
19 Övriga långfristiga värdepappersinnehav
Upplupna kostnader
S2711
S2712

Upplupna kostnader, inomstatliga, exklusive socialavgifter (jfr
S2715)
Upplupna kostnader, exklusive löner och pålägg på lön,
utomstatliga

2

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. F.n.
används följande listor som avgränsning: OMX, Aktietorget, First North, NGM Equity och NGM
MTF.
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S2714
S2715

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, dvs. semesterlön, ersättning för övertid, skuld som avser
annan kompensationsledighet, beräknad skuld för ännu ej 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.

Lämnade bidrag
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, dvs. 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.

Kostnader för personal
Kostnader för personal
S4111
S4119

Lön, utgifter
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 m.m. samt ersättningar för tillfälliga arbetsinsatser
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(uppdragstagare) rapporteras på S4112. Lagstadgade
arbetsgivaravgifter och premier för avtalsförsäkringar ska rapporteras
på S4121 respektive S4122.
Även skattepliktiga traktamenten och ersättningar (dvs. belopp utöver
av Skatteverket fastställd schablon) ska rapporteras här. Observera att
skattefria traktamenten och ersättningar ska rapporteras på S4181,
Övriga personalkostnader. Förmånsvärdet för bilförmån, kostförmån
och bostadsförmån redovisas inte i myndighetens resultaträkning. Det
är de kostnader som myndigheten har för bil, kost och bostaden som
redovisas i myndighetens resultaträkning.
Exempel:
Lön
Retroaktiv lön
Semesterersättning
Omplaceringstillägg
Lön till pensionärer
Ersättning för förlorad avlöningsförmån
Förslagsersättning
Beredskapslön
Risk-, jourtillägg m.m.
Övertidsersättning
Skattepliktiga traktamenten och ersättningar

S4181
S4189

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 ska också skattefria traktamenten och bilersättningar
rapporteras här. Övriga skattepliktiga ersättningar m.m. utöver lön ska
däremot rapporteras på S4111, Lön.
Exempel:
Rekreationsverksamhet
Motionskort
Motionsredskap
Filmhyror
TV-licenser
Inträdesavgifter
Teaterbiljetter
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