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Ekonomistyrningsverkets ändrade föreskrifter och
allmänna råd
Ekonomistyrningsverket har den 28 oktober 2011 beslutat om ändrade föreskrifter
och allmänna råd till:
 Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
 Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag
 ESV:s föreskrifter för rapportering av ekonomisk information
till statsredovisningen (S-koder)
Ändrade föreskrifter och allmänna råd framgår av ESV Cirkulär 2011:7-9.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2012. De regler som avser bokslut,
årsredovisning och rutiner vid årsskifte ska tillämpas första gången i samband med
årsredovisningen för 2011.
Brytdagen, motpartsavstämning och kvartalsrapportering
Brytdagen och tidpunkterna för rapportering och avstämning av mellanhavanden
med statlig motpart tidigareläggs något, för att ge myndigheterna mer tid för
arbetet med årsredovisning. Även brytdagen vid halvårsskifte tidigareläggs. Det
blir vidare obligatoriskt att rapportera information om balansposter efter utgången
av varje kvartal för att säkerställa att ESV ska kunna sammanställa finansräkenskaper för staten. Se även kommentarer till regelförändringarna i bilaga 4.
S-koder
Några nya statliga inrapporteringskoder (S-koder) tillkommer och andra
underindelas, för att ge information som möjliggör att ESV ska kunna
sammanställa finansräkenskaper för staten. Ändringarna rör främst finansiella
tillgångar. Även ett par andra förtydliganden av text till koder görs.
Ändring av tilläggsupplysningar i balansräkningen och
anslagsredovisningen
I 7 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag har
informationen om tilläggsupplysningar avseende beredskapstillgångar flyttats från
föreskrifter till allmänna råd. Det har tidigare funnits regler för hur myndigheter
som har en civil beredskapsuppgift ska redovisa beredskapstillgångar i
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balansräkningen. Ändringen av reglerna innebär att alla myndigheter med
beredskapstillgångar bör redovisa det i not som tilläggsupplysning i
balansräkningen.
När det gäller ändringen av uppställningsformen för anslagsredovisningen kan
rubriken ”Utgående överföringsbelopp” ändras i anslagsredovisningen till ”Saldo”
då beloppen inte får föras vidare till kommande år och vid upprättande av
delårsrapport.
Övrigt
Utöver dessa regeländringar har vissa ändringar gjorts som inte innebär någon
ändring i sak. Ändringarna är konsekvenser av vissa rättningar och förtydliganden.
Kontakta
Ann-Sofie Andersson, 08-690 44 27 ann-sofie.andersson@esv.se

Bilagor
ESV Cirkulär 2011:7, Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag
ESV Cirkulär 2011:8, Förordningen om myndigheters bokföring
ESV Cirkulär 2011:9, Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av
ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder)
Bilaga 4, Kommentarer till förändrade regler om brytdag, motpartsavstämning och
kvartalsrapportering

