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Ekonomistyrningsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och
allmänna råd till 2 kapitlet 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
beslutade den 19 december 2001.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas i
samband med upprättande av årsredovisning för 2001.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att verkets föreskrifter och allmänna råd till 2 kap. 3 § skall ha följande lydelse:
FÖRESKRIFTER
Särskild dokumentation
Myndighetens underlag för årsredovisning för staten skall utgöras av de
uppgifter den lämnar till statsredovisningen enligt ESV:s föreskrifter till
21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt kompletterande uppgifter. Som grund för detta skall samtliga myndigheter senast
den 15 februari upprätta en särskild dokumentation. Denna skall utgöras
av ett utdrag ur det förslag till årsredovisning som upprättats inom myndigheten inför slutligt beslut. Den skall bestå av balans- och resultaträkning samt anslagsredovisning och vara utformad i enlighet med de bestämmelser som gäller för motsvarande uppgifter i årsredovisningen.
Myndighetens chef, eller den tjänsteman chefen särskilt bestämmer, skall
besluta om dokumentationen.
Avlämnande av den särskilda dokumentationen
Nedan förtecknade myndigheter skall senast den 15 februari lämna den
särskilda dokumentationen till ESV och till revisorerna. Dessa myndigheter skall dessutom lämna de noter som i förslaget till årsredovisning upprättats till balansräkning, resultaträkning och anslagsredovisning.
Arbetsmarknadsverket
Banverket
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Exportkreditnämnden

Rikspolisstyrelsen
Riksskatteverket
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Statens fastighetsverk

ESV Cirkulär
2001:7

Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarsmakten
Göteborgs universitet
Insättningsgarantinämnden

Statens jordbruksverk
Statens järnvägar
Statens pensionsverk
Stockholms universitet
Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete, Sida

Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Kriminalvårdsverket
Kungliga tekniska högskolan
Kärnavfallsfondens styrelse

Svenska kraftnät
Sveriges lantbruksuniversitet
Tullverket
Umeå universitet
Uppsala universitet

Lantmäteriverket
Luftfartsverket
Lunds universitet
Naturvårdsverket
Premiepensionsmyndigheten

Verket för näringslivsutveckling
Vägverket

Regeringskansliet
Riksdagsförvaltningen
Riksförsäkringsverket med de
allmänna försäkringskassorna
Riksgäldskontoret
ALLMÄNNA RÅD
Beslut om dokumentationen innebär att myndigheten tar ansvar för att till
statsredovisningen lämnade uppgifter överensstämmer med det upprättade förslaget till årsredovisning.
Om myndigheten fattat beslut om årsredovisning senast den 15 februari,
behöver ingen separat dokumentation upprättas. Det är tillräckligt att på
en kopia av årsredovisningen notera att den utgör föreskriven dokumentation.
Inrapporteringen till statsredovisningen regleras i ESV:s föreskrifter till
21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
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