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Finansministeriets föreskrift 

om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska 
ingå i bilagorna till bokslutet 

Finansministeriet har med stöd av 62 § 1 mom. i förordningen om statsbudgeten 
(1243/1992), sådant det lyder i förordning 1786/2009, beslutat utfärda följande föreskrift: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Statliga fonder utanför budgeten gör upp de bokslutskalkyler och bilagor till bokslutet som 
anges i 65 b § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992), nedan budgetförordningen, 
bilagorna i enlighet med 66 h § i budgetförordningen till de delar paragrafen är tillämplig på 
dem, enligt de scheman och närmare bestämmelser som ingår i denna föreskrift. 

I rubriken för varje bokslutskalkyl och bilaga till bokslutet ska anges namnet på den statli-
ga fond utanför budgeten som bokslutet gäller. 
 

2 § 

Intäkts- och kostnadskalkyl 

Intäkts- och kostnadskalkylen för en statlig fond utanför budgeten görs upp med iaktta-
gande av 65 b § 1 mom. 2 punkten i budgetförordningen enligt schemat i bilaga 1, om inte 
något annat föreskrivs. 
 

3 § 

Balansräkning 

Balansräkningen för en statlig fond utanför budgeten görs upp med iakttagande av 65 b § 1 
mom. 3 punkten i budgetförordningen enligt schemat i bilaga 2, om inte något annat före-
skrivs. 
 

4 § 

Finansieringsanalys 

Finansieringsanalysen för en statlig fond utanför budgeten görs upp med iakttagande av 65 
b § 1 mom. 4 punkten i budgetförordningen enligt schemat i bilaga 3. 
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5 § 

Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet 

Som sådana noter gällande upprättande av bokslutet som avses i 66 h § 1 punkten i bud-
getförordningen (Bilaga 1, Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämför-
barhet) upptas sådana väsentliga uppgifter om omständigheter som inverkar på upprättandet 
av bokslutet för den statliga fonden utanför budgeten och på bokslutets jämförbarhet med fö-
regående bokslut vilka inte direkt framgår av bestämmelserna om upprättandet av bokslutet 
och finansministeriets föreskrifter eller vilka inte är allmänt kända krav enligt god bokfö-
ringssed. Bilagan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:  

1) ändringar som gäller budgeteringen samt de viktigaste effekterna av ändringarna på in-
täkts- och kostnadskalkylen, balansräkningen och finansieringsanalysen samt på deras jäm-
förbarhet, 

2) den valutakurs enligt vilken fordringar och skulder samt andra förbindelser i utländsk 
valuta omräknats till finsk valuta, 

3) de värderings- och periodiseringsprinciper samt värderings- och periodiseringsmetoder 
som har följts vid upprättandet av bokslutet samt i synnerhet effekterna av ändringar i dem 
på uppkomsten av räkenskapsperiodens överskott eller underskott och de poster som ska 
upptas i balansräkningen, 

4) intäkter och kostnader samt budgetinkomster och budgetutgifter som hänför sig till tidi-
gare år samt rättelser av fel, om dessa inte är av ringa betydelse, 

5) en redogörelse för uppgifterna beträffande det föregående året, om uppgifterna inte är 
jämförbara med uppgifterna för bokslutsåret, och 

6) en redogörelse för de viktigaste händelserna efter bokslutsåret, till den del dessa inte tas 
upp i verksamhetsberättelsen. 
 

6 § 

Utfallet av dispositionsplanen för fondens medel eller av den budget som fastställts för fon-
den 

Som sådana uppgifter som avses i 65 b § 1 mom. 5 punkten i budgetförordningen (Bilaga 
2, Utfallet av dispositionsplanen för fondens medel eller av den budget som fastställts för 
fonden) lämnas uppgifter om utfallet av dispositionsplanen för medlen i den statliga fonden 
utanför budgeten eller av den budget som fastställts för fonden. 
 

7 § 

Specifikation av personalkostnaderna 

Specifikationen enligt 66 h § 5 punkten i budgetförordningen av personalkostnaderna vid 
en statlig fond utanför budgeten (Bilaga 3, Specifikation av personalkostnaderna) görs upp 
enligt schemat i bilaga 4. 

I bilagan anges specifikationen av ledningens löner och arvoden utgående från uppgifterna 
i lönestatistiken över den statliga sektorn så att som ledningens löner och arvoden beaktas de 
löner och arvoden vilka betalats för uppgifter som fondens direktör samt de ansvariga enhe-
ternas direktörer har på nivå 1 i klassificeringen enligt arbetsuppgiftens nivå i lönestatistiken 
över den statliga sektorn. 

Specifikationen av ledningens löner och arvoden kan utelämnas, om de personalförvalt-
ningssystem som används vid fonden inte möjliggör presentation av uppgifterna utan oskä-
ligt merarbete. 
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8 § 

Grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem 

Redogörelsen enligt 66 h § 6 punkten i budgetförordningen för grunderna för avskrivning-
ar enligt plan och ändringarna i dem vid en statlig fond utanför budgeten (Bilaga 4, Grun-
derna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem) görs upp enligt schemat i bilaga 
5, om bilagan enligt 7 punkten i förordningen (Bilaga 5, Avskrivningar av anläggningstill-
gångar samt andra utgifter med lång verkningstid) ska ges. 
 

9 § 

Avskrivningar av anläggningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid 

Redogörelsen enligt 66 h § 7 punkten i budgetförordningen för avskrivningarna av anlägg-
ningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid vid en statlig fond utanför budge-
ten, specificerade enligt balansposterna (Bilaga 5, Avskrivningar av anläggningstillgångar 
samt andra utgifter med lång verkningstid) görs upp enligt schemat i bilaga 6, om det sam-
manlagda beloppet av avskrivningarna är minst 1 000 000 euro. Fonden kan dock med avvi-
kelse från bilagan sammanföra uppgifterna om immateriella och materiella tillgångar samt 
värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar i samma 
tabell eller enligt någon annan gruppering, förutsatt att alla de uppgifter som ska ingå i bila-
ga 6 kan anges på ett tydligt sätt. 

I redogörelsen upptas avskrivningar endast på sådana i anläggningstillgångarna ingående 
tillgångar och långfristiga utgifter vilkas anskaffningsutgifter före finansårets början inte 
ännu helt har upptagits som kostnader genom avskrivningar. 

Redogörelsen görs upp över immateriella och materiella tillgångar, värdepapper ingående i 
anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar specificerade enligt balanspos-
terna. De i anläggningstillgångarna ingående materiella tillgångarna kan alternativt också 
upptas enligt specificeringen jord-/byggnadsmark- och vattenområden, byggnader, konstruk-
tioner och anläggningar, maskiner och anordningar samt inventarier, övriga materiella till-
gångar, förskottsbetalningar och pågående anskaffningar. 
 

10 § 

Finansiella intäkter och kostnader 

Specifikationen enligt 66 h § 8 punkten i budgetförordningen av finansiella intäkter, om de 
är minst 100 000 euro eller minst 10 000 euro negativa, och av finansiella kostnader, om de 
är minst 10 000 euro eller minst 100 000 euro negativa, vid en statlig fond utanför budgeten 
(Bilaga 6, Finansiella intäkter och kostnader) görs upp enligt schemat i bilaga 7. 
 

11 § 

Lån som beviljats ur fonden 

Specifikationen enligt 66 h § 9 punkten i budgetförordningen av de vid utgången av fi-
nansåret löpande lån som den statliga fonden utanför budgeten beviljat (Bilaga 7, Lån som 
beviljats ur fonden) görs upp enligt schemat i bilaga 8. I specifikationen grupperas lånen ut-
gående från låntagarna i sektorer enligt Statistikcentralens sektorindelning. 
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12 § 

Värdepapper och investeringar i form av eget kapital 

Redogörelsen enligt 66 h § 10 punkten i budgetförordningen för de aktier och andelar av 
olika slag som den statliga fonden utanför budgeten har i sin besittning samt för andra vär-
depapper som kan jämställas med aktier och likaså för fondens investeringar i form av eget 
kapital (Bilaga 8, Värdepapper och investeringar i form av eget kapital) görs upp enligt 
schemana i bilaga 9. 
 

13 § 

Finansiella poster i balansräkningen och skulder 

Redogörelsen enligt 66 h § 11 punkten i budgetförordningen för finansiella poster i balans-
räkningen, om det i dessa ingår andra poster än kassa, banktillgodohavanden och andra fi-
nansieringsmedel, samt främmande medel som förvaltas av staten, eller om dessa poster 
sammanlagt uppgår till minst 10 miljoner euro, för den statliga fonden utanför budgeten 
samt för fondens skulder och förändringarna i den (Bilaga 9, Finansiella poster i balansräk-
ningen och skulder) görs upp enligt schemat i bilaga 10. 
 

14 § 

Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser 

Specifikationen enligt 66 h § 12 punkten i budgetförordningen av de vid utgången av fi-
nansåret löpande statliga borgensförbindelser och statsgarantier som den statliga fonden 
utanför budgeten beviljat (som de facto belastar staten) samt de maximibelopp som är dispo-
nibla för dessa samt andra statliga ansvarsförbindelser (Bilaga 10, Statliga borgensförbindel-
ser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser) görs upp enligt schemana i bi-
laga 11. De statliga borgensförbindelserna och statsgarantierna anges specificerade på sekto-
rer enligt Statistikcentralens sektorindelning utgående från mottagarna. I specifikationen 
nämns också den som beviljats statlig borgensförbindelse eller statsgaranti samt den författ-
ning eller det riksdagsbeslut som den statliga borgensförbindelsen eller statsgarantin grundar 
sig på. 

I andra mångåriga ansvarsförbindelser inkluderas sådana vid utgången av finansåret och 
därefter löpande ansvarsförbindelser, exklusive sådana ansvarsförbindelser som grundar sig 
på avtal som statliga fonder utanför budgeten ingått sinsemellan eller som statliga fonder 
utanför budgeten ingått med statliga ämbetsverk eller inrättningar, vars värde från och med 
tidpunkten för bokslutet är minst 500 000 euro. Med mångåriga ansvarsförbindelser avses 
inte arbetsavtal eller utnämning till tjänst eller tjänsteförhållande. I fråga om andra mångåri-
ga ansvarsförbindelser ska i specifikationen anges den författning eller det beslut som avtalet 
eller förbindelsen grundar sig på. 

De årliga utgifterna och penningbehoven för andra mångåriga ansvarsförbindelser anges 
enligt schemana i bilaga 11. De årliga utgifterna och penningbehoven för avtal och förbin-
delser som gäller tills vidare beaktas fram till den första möjliga tidpunkten för uppsägning 
av avtalet eller förbindelsen och fram till utgången av uppsägningstiden efter denna tidpunkt. 
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   15 § 

Fonderade medel i balansräkningen 

Specifikationen enligt 66 h § 13 punkten i budgetförordningen av de fonderade medel som 
ingår i balansräkningen för den statliga fonden utanför budgeten (Bilaga 11, Fonderade me-
del i balansräkningen) görs upp enligt schemat i bilaga 12. 
 

16 § 

Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen 

Specifikationen enligt 66 h § 14 punkten i budgetförordningen av fonderade medel, stiftel-
ser och föreningar som inte ingår i balansräkningen för den statliga fonden utanför budgeten 
och som administreras av fonden (Bilaga 12, Fonderade medel som inte ingår i balansräk-
ningen) görs upp enligt schemat i bilaga 13. I specifikationen anges namnet på de fonderade 
medel, stiftelser och föreningar som administreras av fonden, deras balansomslutning eller 
medlens belopp samt medlens användningsändamål eller syftet med stiftelsen eller förening-
en. 
 

17 § 

Förändringar i skulden 

Som en sådan redogörelse enligt 66 h § 15 punkten i budgetförordningen som finansmini-
steriet bestämmer uppgörs en redogörelse för förändringarna i den skuld som ingår i balans-
räkningen för den statliga fonden utanför budgeten (Bilaga 13, Förändringar i skulden) enligt 
schemat i bilaga 14. 
 

18 § 

Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden 

Som en sådan redogörelse enligt 66 h § 15 punkten i budgetförordningen som finansmini-
steriet bestämmer uppgörs en redogörelse för maturitetsfördelning och duration när det gäll-
er den skuld som ingår i balansräkningen för den statliga fonden utanför budgeten (Bilaga 
14, Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden) enligt schemana i bilaga 15. 
 

19 § 

Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckli-
ga uppgifter 

De övriga kompletterande uppgifter enligt 66 h § 16 punkten i budgetförordningen som är 
nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter tas upp som bilaga 15 till bok-
slutet för den statliga fonden utanför budgeten (Bilaga 15, Övriga kompletterande uppgifter 
som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter). I bilagan upptas de 
redogörelser som fonden anser nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter 
(en rättvisande bild) på det sätt som anges i 21 och 21 a § i lagen om statsbudgeten 
(423/1988) och i vilka ingår uppgifter som inte framgår av ovan avsedda bokslutskalkyler 
jämte bilagor eller av verksamhetsberättelsen. I bilaga 15 kan upptas kalkyler och redogörel-
ser som kompletterar ovan angivna bokslutskalkyler och bilagorna till dem och som behövs 
för den externa styrningen och ledningen och som kompletterar den rättvisande bilden när 
det gäller iakttagandet av dispositionsplanen för fondens medel eller den budget som fast-
ställts för fonden samt fondens intäkter och kostnader och ekonomiska ställning. 
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20 § 

Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2016. Genom denna föreskrift upphävs fi-
nansministeriets föreskrift av den 15 december 2011 om scheman för bokslutet för statliga 
fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet (TM 1103, 
VM 1778/00.00.00/2011). 

Föreskriften tillämpas första gången på bokslutet för 2015 för statliga fonder utanför bud-
geten. 

Denna föreskrift publiceras i finansministeriets föreskriftssamling. Föreskriften kan fås 
från informationsenheten vid finansministeriets utvecklings- och förvaltningsfunktion, PB 
28, 00023 Statsrådet, telefon 02955 30009. 
 
 
Helsingfors den 19 januari 2016 
 

 
 
 
 
Finansminister Alexander Stubb 

 
 
 

 
 
Avdelningschef, budgetchef Hannu Mäkinen 
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