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Yttrande Ekonomistyrningsverkets rapport—Krav 
på delårsrapport (Finansdepartementets dnr 
F12017/00382/BATOT) 

Statens servicecenter tillstyrker Ekonomistyrningsverkets förslag att ta 
bort kravet om delårsrapport. Myndigheten lämnar nedanstående 
synpunkter på Ekonomistyrningsverkets förslag i avsnitt 8.1 Åtgärder 
för redovisningskvalitet. 

Ekonomistyrningsverket föreslår att det ska vara möjligt att i särskilda 
fall begära en delårsrapport. För de myndigheter som Statens 
servicecenter levererar tjänsten delårsrapport och årsredovisning finns 
en överenskommelse mellan kundmyndigheten och Statens 
servicecenter om tjänsteleveransen. Utifrån denna överenskommelse 
planerar Statens servicecenter sitt arbete och sin leverans. Om ett 
departement bedömer att en kundmyndighet behöver upprätta 
delårsrapport behövs en bra framförhållning så att kundmyndigheten, 
Statens servicecenter och Riksrevisionen kan planera in arbetet på ett 
bra sätt. Statens servicecenters bedömning är att det är för sent att 
efter granskning av årsredovisningen besluta att delårsrapport ska 
upprättas inom några månader. Statens servicecenter föreslår att 
kravet på att upprätta en delårsrapport som huvudregel framgår i 
myndighetens regleringsbrev. 

Ekonomistyrningsverket föreslår att periodisering av väsentliga poster 
ska ske kvartalsvis. Statens servicecenter föreslår att 
Ekonomistyrningsverket, utöver de planerade styrningsåtgärder som 
beskrivs i rapporten, även bör föreskriva vilka periodiseringsgränser 
som är väsentliga. Om behovet av periodisering finns utifrån 
nationalräkenskapernas krav bör beloppsgränsen fastställas av 
Ekonomistymingsverket och inte av de enskilda myndigheterna. 
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Ekonomistyrningsverket förordar att kvartalsvisa avstämningar ska 
precis som idag gälla för alla myndigheter, oavsett om de upprättar 
delårsrapport eller inte. Detta motverkar enligt Statens servicecenters 
bedömning de förenklingar av regelverket för små myndigheter som 
eftersträvas för att minska administrativa kostnader inom staten. 
Statens servicecenter föreslår att krav på kvartalsvisa 
periodiseringama endast ska gälla de största myndigheterna, 
förslagsvis de myndigheter som omfattas av 
internrevisionsförordningen eller de myndigheter som har fler än 150 
anställda. 

I detta ärende har generaldirektören Thomas Pålsson beslutat efter 
föredragning av ekonomichefen Ulrika Jobs Gunnarsson. 

Thomas Pålsson 

Ciguti‘ti4dv't 
Ulrika Jobs Gunnarsson 
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