Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd

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

ESV Cirkulär 2019:6

Beslutade den 23 oktober 2019.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2020.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 23 § förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring följande ändringar i
föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till
statsredovisningen (S-koder).
Nya S-koder: S1314, S1319, S3860, S3885, S3886, S3887, S5983,
S5984, S5985, S7063, S7064, S7065 och S7083 med benämningar
och texter enligt bilaga.
Ändrade texter och/eller benämningar för S-koderna: S1931S1933, S1941-S1944, S3611, S4999, S5099, S5999, S7731 och
S7732 enligt bilaga.
S-koderna S1312, S1317, S2040, S3883, S3884, S5981, S5982,
S7061, S7062 och S8711 upphävs.

CLAS OLSSON

Anna Kindberg
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S1 Tillgångar
–––
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag
–––
S1314
Nedskrivningar och/eller andra värdeförändringar av
andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag2)
Utgående balans på denna S-kod ska föras till S1310 i början
av nästa budgetår när överföring av balanser görs.
–––
S1319
Nedskrivningar och/eller andra värdeförändringar av
andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag2)
Utgående balans på denna S-kod ska föras till S1315 i början
av nästa budgetår när överföring av balanser görs.
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. För närvarande används följande listor som avgränsning: OMX, Aktietorget, First
North, NGM Equity och NGM MTF

–––
Kassa och bank
S1931:XX Ränteflöde, inbetalningar
S1932:XX Ränteflöde, utbetalningar
S1933:XX Överföringar till/från räntekonto m.m.
På dessa S-koder rapporterar myndigheten betalningar på de
bankkonton inklusive plusgiro som är anslutna till
myndighetens räntekonto eller valutakonto i
Riksgäldskontoret. De olika betalningsförmedlarna särskiljs
vid inrapporteringen genom en specifik kod (XX). Koderna
för respektive betalningsförmedlare anges i
konverteringstabellen i Hermes statsredovisning. Observera
att S1931 och S1932 ska motsvaras av S1933 respektive
S1910/2540. Summan av S-koderna 1931-1933 ska vara noll
för respektive betalningsförmedlare under året. För
valutakonto ska S1931, S1932 och S1934 motsvaras av
S1933. Förutsatt att summan av koderna är noll ska utgående
balanser inte överföras till nästkommande år.

–––
S1941:XX
S1942:XX
S1943:XX
S1944:XX

Icke ränteflöde, inbetalningar
Icke ränteflöde, överföring till SCR
Icke ränteflöde, utbetalningar
Icke ränteflöde, överföring från SCR
På dessa S-koder rapporterar myndigheten betalningar på de
bankkonton inklusive plusgiro som är anslutna direkt till
statsverkets checkräkning i Riksbanken (SCR). De olika
betalningsförmedlarna särskiljs vid inrapporteringen genom
en specifik kod (XX). Koderna för respektive
betalningsförmedlare anges i konverteringstabellen i Hermes
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statsredovisning. Observera att saldot på S1942 ska utgöra
motkonto till S1793. På samma sätt ska S1944 utgöra
motkonto till S1794. Summan av koderna 1941 och 1942
respektive S1943 och S1944 ska vara noll för respektive
betalningsförmedlare under året. Förutsatt att summan av
koderna är noll ska utgående balanser inte överföras till
nästkommande år.

–––
S2 Kapital och skulder
–––
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
–––
Avsättningar för garantier
S2220
Avsättningar för garantier
–––
Avsättningar för avhjälpande av miljöskador
S2230
Avsättningar för avhjälpande av miljöskador
–––
Övriga avsättningar
S2250
Övriga avsättningar
–––

S3 Verksamhetens intäkter
–––
Intäkter av bidrag
–––
S3611
Intäkter av bidrag från statliga bolag, inkomster
På dessa S-koder rapporteras bidrag från statliga bolag. Som
statligt bolag räknas de bolag som till minst 50 procent ägs av
staten. Undantagna är bidrag från övriga statliga enheter
(ÖSE) som rapporteras på S3612.
Exempel på statliga bolag framgår av dokumentet “Statliga
bolag - exempel” på ESV:s webbplats https://www.esv.se/
–––
Finansiella intäkter


S3860

S3885
S3886

Utdelningar från hel- och delägda företag
Reavinster från försäljning av andra långfristiga
värdepappersinnehav, inomstatliga
Reavinster från försäljning av andra långfristiga
värdepappersinnehav, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras reavinster vid försäljning av
tillgångar som klassificerats som andra långfristiga
värdepappersinnehav.
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S3887

Reavinster från försäljning av andelar i hel- och delägda
företag
På denna S-kod rapporteras reavinster vid försäljning av
andelar i hel- och delägda företag. Observera att reavinster
som ska levereras in till inkomsttitel rapporteras under
uppbördsavsnittet i kodklass S7, Uppbörd.

–––

S4 Kostnader för personal
–––
Övriga personalkostnader
–––
S4999
Aktivering/Särskild periodisering vid förvärv eller
utveckling i egen regi av anläggningstillgångar
På denna S-kod rapporteras omföring av aktiverat belopp vid
förvärv eller utveckling av anläggningstillgångar i egen regi
till den del det avser utgifter för personal.
–––

S5 Kostnader för lokaler och övrig drift
–––
Kostnader för lokaler
–––
S5099
Aktivering/Särskild periodisering vid förvärv eller
utveckling i egen regi av anläggningstillgångar
På denna S-kod rapporteras omföring av aktiverat belopp vid
förvärv eller utveckling av anläggningstillgångar i egen regi
till den del det avser lokalutgifter.
–––
Särskild periodisering

S5899

Aktivering/Särskild periodisering vid förvärv eller
utveckling i egen regi av anläggningstillgångar
På denna S-kod rapporteras omföring av aktiverat belopp vid
förvärv eller utveckling i egen regi av anläggningstillgångar,
till den del det avser övriga driftutgifter. Det kan exempelvis
vara skatter som ingår i de utgifter som ska aktiveras.

Finansiella kostnader
–––
Övriga finansiella kostnader

–––
S5983
S5984

Reaförluster från försäljning av andra långfristiga
värdepappersinnehav, inomstatliga
Reaförluster från försäljning av andra långfristiga
värdepappersinnehav, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras samtliga reaförluster vid
försäljning av tillgångar som klassificerats som andra
långfristiga värdepappersinnehav.
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S5985

S5999

Reaförluster från försäljning av andelar i hel- och
delägda företag
På denna S-kod rapporteras samtliga reaförluster vid
försäljning av andelar i hel- och delägda företag.
Aktivering/Särskild periodisering vid förvärv eller
utveckling i egen regi av anläggningstillgångar
På denna S-kod rapporteras omföring av aktiverat belopp av
finansiella utgifter vid förvärv eller utveckling i egen regi av
anläggningstillgångar.

–––

S7 Uppbörd
–––
Reavinster

S7063
S7064

S7065

Reavinster från försäljning av övriga
anläggningstillgångar, inomstatliga
Reavinster från försäljning av övriga
anläggningstillgångar, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras reavinster från försäljning av
anläggningstillgångar som ska redovisas mot inkomsttitel och
inte avser andelar i hel- och delägda företag.
Reavinster från försäljning av andelar i hel- och delägda
företag
På denna S-kod rapporteras reavinster från försäljning av
andelar i hel- och delägda företag som ska redovisas mot
inkomsttitel.

Finansiella intäkter som inte disponeras av myndigheten
–––
S7083
Utdelningar från hel- och delägda företag
På denna S-kod rapporteras utdelningar från hel- och delägda
företag som ska redovisas mot inkomsttitel. Utdelningar från
andra långfristiga värdepappersinnehav som redovisas mot
inkomsttitel ska redovisas på S7081 eller S7082.
–––
Lämnade bidrag
–––
S7731
Lämnade bidrag till statliga bolag för konsumtion
S7732
Lämnade bidrag till statliga bolag för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag för konsumtion eller
investeringar till statliga bolag. Som statligt bolag räknas de
bolag som till minst 50 procent ägs av staten. Undantagna är
lämnade bidrag till övriga statliga enheter (ÖSE) som
rapporteras på S7741 eller S7742.
Exempel på statliga bolag framgår av dokumentet “Statliga
bolag - exempel” på ESV:s webbplats https://www.esv.se/
–––
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3 Förteckning över S-koder
S1 Tillgångar
–––
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag

–––
S1314

K

Nedskrivningar och/eller andra värdeförändringar av andelar i hel- och
delägda företag (onoterade bolag)


S1319

K

Nedskrivningar och/eller andra värdeförändringar av andelar i hel- och
delägda företag (noterade bolag)



S3 Verksamhetens intäkter
–––
Finansiella intäkter


S3860

Å

Utdelningar från hel- och delägda företag

S3885

Å

Reavinster från försäljning av andra långfristiga värdepappersinnehav,

S3886

Å

S3887

Å


inomstatliga
Reavinster från försäljning av andra långfristiga värdepappersinnehav,
utomstatliga
Reavinster från försäljning av andelar i hel- och delägda företag



S5 Kostnader för lokaler och övrig drift
–––
Övriga finansiella kostnader

–––
S5983

Å

S5984

Å

S5985

Å

Reaförluster från försäljning av andra långfristiga värdepappersinnehav,
inomstatliga
Reaförluster från försäljning av andra långfristiga värdepappersinnehav,
utomstatliga
Reaförluster från försäljning av andelar i hel- och delägda företag



S7 Uppbörd
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
–––
Reavinster
S7063

Å

Reavinster från försäljning av övriga anläggningstillgångar, inomstatliga

S7064

Å

Reavinster från försäljning av övriga anläggningstillgångar, utomstatliga

S7065

Å

Reavinster från försäljning av andelar i hel- och delägda företag

–––
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Finansiella intäkter som inte disponeras av myndigheten
–––
Övriga finansiella intäkter


S7083

Å

Utdelningar från hel- och delägda företag
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