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oförändrade eller minskat något.

har

varit

Miljoner kronor

Kostnader – lämnade bidrag finansierade från
EU-budgeten ökade
Jordbruksverket är den myndighet som betalar ut
störst del av de bidrag som finansieras med EUmedel. Av de medel Jordbruksverket lämnade i
EU-finansierade bidrag om totalt 9 274 miljoner
kronor utgör 7 411 miljoner kronor medel från
Garantifonden och 1 845 miljoner kronor utgör
medel från Landsbygdsfonden.
Svenska ESF-rådets kostnader för lämnade
bidrag finansierade från Socialfonden uppgick till
844 miljoner kronor. Det är en ökning med
431 miljoner kronor jämfört med 2016.
Migrationsverket redovisade lämnade bidrag
finansierade från Asyl-, migrations- och
integrationsfonden med 76 miljoner kronor. Det
är en ökning med 69 miljoner kronor jämfört
med 2016. Sammantaget ökade bidrag
finansierade med EU-medel med 2 151 miljoner
kronor jämfört med förra året.
Balansräkning
Tabell 6.3 Balansräkning för fleråriga budgetramen
2007–2013
Miljoner kronor
2017-12-31

2016-12-31

278

12

Upplupna intäkter

-

137

Summa tillgångar

278

149

Kapital

176

-371

Tillgångar
Övriga kortfristiga fordringar

Skulder
Övriga kortfristiga skulder

-

-

Upplupna kostnader

102

98

Oförbrukade bidrag

-

37

Förutbetalda intäkter

-

386

278

149

Summa kapital och skulder

Tabell 6.4 Balansräkning för fleråriga budgetramen 2014–
2020
2017-12-31

2016-12-31

7 496

5 805

Upplupna intäkter

931

6431

Summa tillgångar

8 427

6 448

7 274

5 156

Upplupna kostnader

4

28

Oförbrukade bidrag

181

875

Förutbetalda intäkter

968

3892

8 427

6 448

Tillgångar
Övriga kortfristiga fordringar

Kapital
Kapital
Skulder

Summa kapital och skulder
1 2, ESF-rådet

har ändrat redovisningsprincip så att programförskott som erhålls i
början på perioden och som avräknas mot rekvisition i slutet av den sjuåriga
perioden bruttoredovisas som ”Övriga förutbetalda intäkter". Tidigare har dessa
förskott redovisats i nettot av erhållna medel från EU och avräknats mot
tillhörande EU-anslag. Förändringen påverkar redovisningen av EU-fonder för
programperioden 2014–2020 och för dessa har jämförelsetal avseende 2016
omräknats. När programförskotten bruttoredovisas blir påverkan på
balansräkningen för 2016 att posterna ”Övriga upplupna intäkter” och ”Övriga
förutbetalda intäkter" ökar med 267 664 tkr. Inga ytterligare poster påverkas.

Tillgångarna ökade
Tillgångarna
består
huvudsakligen
av
Jordbruksverkets fordringar på EU för gårdsstöd
som betalades ut i slutet av 2017. Upplupna
intäkter avser förväntade inbetalningar där
anspråk på en inbetalning inte är ställd. Svenska
ESF-rådet redovisar upplupna intäkter med
607 miljoner kronor, Tillväxtverket med
154 miljoner kronor och Migrationsverket med
146 miljoner kronor.
Skulderna minskade
Skulderna utgörs främst av förutbetalda intäkter
för programperioden 2014–2020, 625 miljoner
kronor från Landsbygdsfonden och 343 miljoner
kronor från Socialfonden. Totalt ökade
förutbetalda intäkter med 579 miljoner kronor
för den programperioden. Oförbrukade bidrag
minskade med 694 miljoner kronor för samma
period.
Redovisning på statens budget – kassamässig
redovisning

I tabellen redovisas utfall på anslag och
inkomsttitlar avseende EU-medel som genomförs med delad förvaltning i Sverige.
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Obs! Detta rättelseblad ersätter s. 289 i skr. 2017/18:101. Rättelsen avser tabell 6.3 och ett belopp
i stycket ovan samma tabell.

