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Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och
allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag samt anslagsförordningen (2011:223)
Centrala studiestödsnämnden (CSN) tillstyrker förslagen. CSN bedriver ingen
garantiverksamhet och berörs därför inte av de föreslagna ändringarna i dessa
delar. För de ändringar som berör CSN vill myndigheten lämna synpunkter i
vissa avseenden enligt nedan.

7 kap. Tilläggsupplysningar
Sammanställning av garanti- och utlåningsverksamhet
Förslaget innebär en utökad rapportering i samband med CSN:s
årsredovisning och kommer därmed även att innebära visst merarbete. Mot
bakgrund av syftet med förslaget anser CSN att detta generellt framstår som
rimligt men vill särskilt belysa följande.
CSN genomförde en förändring av myndighetens redovisning år 2014, vilket
innebär att för de lån där utlåning sker från och med den 1 januari 2014
beräknas förväntade förluster och en avsättning görs till en kreditreserv (i
enlighet med budgetlagens (2011:203) bestämmelser om utlåning).
Redovisning i en matris i enlighet med bilaga 9 innebär att huvudkategorierna,
anslags- och lånefinansierade lån, delas upp på olika lånetyper. Av vad CSN
kan utläsa framgår det inte direkt av de föreslagna föreskrifterna eller
allmänna råden att annuitetslån med utlåning före respektive efter 2014 skulle
utgöra olika lånetyper vid redovisning i matrisen. CSN har dock uppfattat att
en sådan uppdelning är både önskvärd och tänkt att genomföras genom
förestående ändringar. Under förutsättning att annuitetslån med utlåning före
respektive efter 2014 ska redovisas som skilda lånetyper bör följande
uppmärksammas. I CSN:s bokförings- och handläggningssystem går det inte
att särskilja uppgifter om t.ex. amorteringar och avskrivningar för lån med
utlåning före och efter 2014. Eftersom en sådan uppdelning saknas måste
dessa uppgifter hämtas från ett sidosystem, DataWarehouse. Uppgifterna i
matrisen kommer därmed inte att kunna härledas till bokföringen där
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motsvarighet till de angivna uppgifterna kommer att saknas. Om en
uppdelning av annuitetslånen ska ske utgår CSN från att en lösning där
uppgifterna hämtas från ett sidosystem är godtagbar. I annat fall menar CSN
att myndigheten måste ges möjlighet att närmare utreda konsekvenserna av
förslaget i denna del, med avseende främst på kostnader för ombyggnation av
befintliga system, innan denna del av förslaget träder ikraft.
CSN noterar att en matris i enlighet med bilaga 9 medför att utformningen av
noten till årsredovisningen, till följd av sin bredd, layoutmässigt kommer att
behöva redovisas liggande i årsredovisningen i jämförelse med övriga
dokument. Om möjligt kan detta därför ses över av ESV.
Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter
föredragning av verksjuristen Theresia Brundin. I arbetet med remissvaret har
även redovisningsansvarig Eva-Lisa Lindström deltagit.
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