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–Det utvidgade fältet för kommentarer öppnades under det andra 
kvartalet och bör användas från och med det tredje kvartalet 

–Det utvidgade fältet för kommentarer bör användas då 
korrigeringsbehov i tidigare rapporterade kvartal uppstår 

– Fel eller brister i kvartalsvisa uppgifters stängda perioder korrigeras i 
kommunernas bokföringen ofta under pågående kvartal

– Gäller KKNR, KLTR, KKTPA och KLTPA 
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Utvidgat fält för kommentarer i kommunekonomins tjänst



Prestationsbaserade kvartal för nationalräkenskaperna
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–Nationalräkenskaperna, kvartalsvis, baserar sig på konceptet för 
så kallade rena prestationsbaserade kvartal

– Ett rent kvartal består alltid av en 3 månaders period som inte kumuleras

– Nationalräkenskapernas kvartalbehandling skiljer sig från bokföringens 
och bokslutsprognosens kumulativa kvartalsinformation (ESA2010 & 
MGDD2019)

– Prestationsprincipen för rena kvartal uppfylls då utgifter rapporteras för 
det kvartal, det vill säga den 3 månaders period, då prestationen 
mottagits och då inkomster rapporteras för det kvartal, det vill säga den 3 
månaders period, då prestationen levereras

– Statistikcentralen behöver denna information för nationalräkenskaperna 



Prestationsbaserade kvartal för nationalräkenskaperna
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– Uppgifterna som rapporteras bör följa prestationsprincipen enligt 
väsentlighetsprincipen i enlighet med den allmänna anvisningen om 
utarbetandet av halvårs- och kvartalsöversikter för kommunen och 
samkommunen enligt bokföringsnämndens kommunsektion

– Kommuners kumulativa bokföring och rapportering sker inte alltid 
nödvändigtvis i enlighet med prestationsprincipen så att rena kvartal 
kan bildas, eftersom kommunernas budgetplan och rapporteringen av 
uppgifterna grundar sig på kumulativ information

– Bokslut görs enligt prestationsprincipen, men även kvartalsöversikter skall följa 
principen för att ge en tillräcklig och korrekt bild



Prestationsbaserade kvartal för nationalräkenskaperna

– För att skapa rena kvartal för nationalräkenskapernas behov behöver 
Statistikcentralen tilläggsinformation från rapportörerna

– För att få denna information har ett utvidgat fällt för kommentarer öppnats i 
kommunekonomins informationstjänst, där rapportörer kan deklarera 
prestationsbaserade uppgifter i tidigare rapporterade kumulativa kvartalsbelopp, då 
de bildas fel med tanke på nationalräkenskapernas koncept för rena kvartal

– Utvidgade kommentarfältet används alltså för att korrigera postvisa uppgifter som 
tilläggsinformation 

– Väsentliga korrigeringar bör rapporteras i det utvidgade kommentarfältet 

– Prestationsbaserad korrigering eller tilläggsinformation gäller konton, som bokförs 
prestationsbaserat

– Även enligt betalningsprincipen bokförda konton och balansräkningens konton bör också korrigeras 
i utvidgade fältet för kommentarer om dessa innehåller felaktigheter

– Utvidgade fältet för kommentarer används på liknande sätt som i Statistikcentralens tidigare 
kvartalsvisa datainsamling
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Prestationsbaserade kvartal för nationalräkenskaperna
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–Behov för tilläggsinformation och korrigeringar kan 
uppkomma t.ex. då den nyaste kvartalsvisa kumulativa 
informationen är mindre än informationen kvartalet innan. 
Då uppfylls inte kumulationsvillkoret och det rena kvartalet 
bildas negativt

–Behov för tilläggsinformation kan även uppstå då sektorn 
korrigerats från tidigare kvartal

– Det kumulativa externa beloppet kan då vara rätt, men 
Statistikcentralen behöver korrigerade sektorsinformation för 
tidigare kvartal då detta sker 

– Då bör sektorsinformationen för stängda kvartal rapporteras 
retroaktivt så att rena kvartal går att bildas korrekt  



Kommunekonomins informationstjänst
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Exempel 1 (AURA)
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Exempel 2
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Balansräkningens

bokslutspost

1. Kvartalet 2. Kvartalet

Raporterat kumulativt värde 600 milj.€ 120 milj.€ (korrigeringar

gjorda under pågående

kvartal)

Kalkylerat rent kvartal 600 milj.€ -480 milj.€

Retroaktivt angiven

tilläggsinformation för 

bildandet av de rena kvartalen

60 milj.€ 120 milj.€ 

Kalkylerat rent kvartal 60 milj.€ 60 milj.€



Utvidgat fält för kommentarer
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–Då kommentarfältet används är det viktigt att korrigera 
summanivån och sektorinformationen som möjligtvis 
förändrats på grund av detta 

–Korrigeringar rapporteras då det behov uppstår och 
kumulativt 

–Lämna tomt om inga korrigeringar behövs, använd noll 
bara då verkliga kontot är noll 

–Aura handboken, speciellt bilaga 9 


