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Statsrådet har, sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott, 
med stöd av 8 § 4 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002), nedan den allmänna lagen, 
samt med beaktande av 20 § 1 och 2 mom. i den allmänna lagen och 1 b § i förordningen om 
statsbudgeten (1243/1992), sådan denna paragraf lyder ändrad i förordning 321/2003, beslutat 
meddela föreskrift om uppgörande av förslag till ramar och budget för statliga affärsverk. 
 
1  Allmänt  

Ett affärsverk bedriver affärsverksamhet inom sitt verksamhetsområde och utför dessutom 
övriga uppgifter som föreskrivits för det i lagen om affärsverket. Ett affärsverk bildar en af-
färsverkskoncern tillsammans med sådana inhemska eller utländska företag som har direkt an-
knytning till dess affärsverksamhet förutsatt att affärsverket har bestämmande inflytande i 
dem enligt 1 kap. 5 och 6 § i bokföringslagen.  
 

Affärsverkets affärsverksamhet omfattar sådan verksamhet inom ett i lagen om affärsverket 
angivet verksamhetsområde som bedrivs enligt företagsekonomiska principer samt enligt de 
mål för affärsverkets tjänster och övriga mål för verksamheten som riksdagen har ställt upp för 
det. Till de företagsekonomiska principerna hör bl.a. att affärsverket beslutar om prissättning-
en av sina tjänster på så sätt att verksamheten i ekonomiskt hänseende är lönsam.  
 

För ett affärsverk kan enligt 7 § i den allmänna lagen föreskrivas uppgifter som är företags-
ekonomiskt olönsamma och för finansieringen av dem kan ett anslag tas in i statsbudgeten. För 
att säkerställa öppenheten och konkurrensneutraliteten skall de företagsekonomiskt olönsam-
ma uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt särskiljas från affärsverksamheten med hjälp av in-
tern redovisning.  
 

De övriga uppgifter som anges i lagen om affärsverket är sådana offentliga förvaltningsupp-
gifter som avses i 124 § i grundlagen och som inte kan bedrivas som affärsverksamhet. Upp-
gifterna är ofta också förknippade med utövning av offentlig makt. Enligt grundlagsutskottets 
utlåtandepraxis skall offentliga förvaltningsuppgifter skötas vid en från affärsverkets lednings-
system separat enhet för offentliga förvaltningsuppgifter som är underställd ministeriet i fråga. 
 

Affärsverkets verksamhet skall vara konkurrensneutral och affärsverkets system öppna för 
insyn. Enligt 13 § 1 mom. i den allmänna lagen skall övriga uppgifter om vilka bestäms i la-
gen om affärsverket bokföras särskilt och för uppgifterna upprättas ett särskilt bokslut. Det får 
inte finnas korssubvention mellan affärsverkets olika uppgifter. I statsbudgeten kan intas ett 
anslag för skötsel av företagsekonomiskt olönsamma uppgifter som föreskrivits för affärsver-
ket (7 § i den allmänna lagen). 
 

Affärsverkets ekonomiplanering utgör grunden för riksdagens, statsrådets och ministeriets 
styrning och uppföljning av affärsverkens verksamhet samt för deras beslutsfattande i fråga 
om affärsverken. Affärsverket tillställer ministeriet de uppgifter som anges nedan. 
 

Ministeriernas och till deras förvaltningsområde hörande affärsverks förslag till ramar och 
budget blir offentliga på det sätt som anges i 6 § 1 mom. 4 punkten i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999). Vid behandlingen av handlingar som innehåller af-
färs- och yrkeshemligheter iakttas de bestämmelser och föreskrifter som gäller sekretessbelag-
da handlingar.  
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2  Förs lag  t i l l  ramar  för  affärsverk och affärsverkskoncerner  

Affärsverken producerar varje år med tanke på uppgörandet av ramförslagen för statsfinan-
serna uppgifter och kalkyler över de inkomster som skall intäktsföras i statsbudgeten samt de 
anslag som behövs för uppgifterna under ramperioden (bilaga 6).  
 
3  Uppgörande  av budget förslag  för  affärsverk och affärsverkskoncerner  

Affärsverket föreslår för sin del vilka intäktsföringar och anslag som skall tas in i budget-
propositionen samt vad som skall ingå i det kapitel eller moment i budgetpropositionen som 
gäller affärsverket. I det tas också in uppgifter om affärsverkskoncernen. 
 
3.1 Inkomstmoment som gäller affärsverk 

De inkomster från affärsverk som skall intäktsföras i statsbudgeten budgeteras enligt in-
komstens art under följande moment:  
 

12.28.99: Borgensavgifter och betalningar som gäller centralt utbetalda förmåner och ersätt-
ningar  

13.01.04: Räntor på statens lån 
13.05.01: Intäktsföring av vinst (föregående år) 
15.01.02: Återbetalningar på statens lån  

 
3.2 Uppbyggnaden av det kapitel eller utgiftsmoment som gäller affärsverk 

I budgetpropositionen tas i det kapitel eller moment som gäller affärsverket in en motivering 
som består av en beslutsdel och en förklaringsdel. I beslutsdelen anges de ärenden som riks-
dagen enligt den allmänna lagen, lagen om affärsverket och den övriga lagstiftningen skall 
godkänna. I förklaringsdelen ges uppgifter om affärsverkets och affärsverkskoncernens verk-
samhet och ekonomi samt anges de centrala ekonomiska mål som vederbörande ministerium 
preliminärt uppställt. Motiveringen skrivs så att av den klart framgår vem som uppställt res-
pektive mål eller gjort uppskattningarna i fråga. 
 
Beslutsdelen 
 

I beslutsdelen anförs för beslutsfattande i riksdagen i följande ordning: 
 
Balansräkningsarrangemang 
 

1) Balansräkningsarrangemang som gäller inledande av verksamheten (14 § 1 mom. i den 
allmänna lagen). I beslutsdelen tas in ett bemyndigande som riksdagen avses besluta om och 
med stöd av vilket statsrådet kan besluta om vilken egendom som då affärsverket inleder sin 
verksamhet skall överföras i dess besittning samt om vilken del av egendomen som skall an-
tecknas som affärsverkets grundkapital, övrigt eget kapital eller given på lånevillkor. Ifall av-
sikten när ett affärsverk grundas är att i dess besittning överföra sådana dotterföretag som av-
ses i 3 § 1 mom. i den allmänna lagen, skall detta nämnas i beslutsdelen. 

2) Ändringar i grundkapitalet (8 § 1 mom. 2 punkten i den allmänna lagen). Riksdagen god-
känner ökning och nedsättning av affärsverkets grundkapital samt beslutar om intagande av 
anslag i statsbudgeten för att beviljas för ökning av affärsverkets grundkapital. Anslaget bud-
geteras under ett moment för investeringsutgifter med sifferkoden 88. Riksdagen kan besluta 
om en ökning av grundkapitalet även så att till grundkapitalet överförs övrigt eget kapital eller 
en del av sådant, eller uppskrivningsfonden eller en del av den (4 § 3 mom. och 8 § 1 mom. 2 
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punkten i den allmänna lagen). En ökning av grundkapitalet kan även ske genom att egendom 
överförs i affärsverkets besittning, så som anges nedan i punkt ”Övriga förändringar i balans-
räkningen”. En nedsättning av grundkapitalet kan ske genom överföring av egendom från af-
färsverkets besittning (8 § 1 mom. 2 punkten och 14 § 2 mom. i den allmänna lagen), så som 
anges nedan. 

3) Övriga förändringar i balansräkningen (14 § 2 mom. i den allmänna lagen). I beslutsde-
len tas in ett bemyndigande som riksdagen avses besluta om och med stöd av vilket statsrådet 
kan besluta om vilken egendom som skall överföras i affärsverkets besittning samt om vilken 
del av egendomen som skall antecknas som affärsverkets grundkapital, övrigt eget kapital el-
ler given på lånevillkor. I beslutsdelen tas även in ett bemyndigande som riksdagen avses be-
sluta om och med stöd av vilket statsrådet kan besluta om vilken egendom som skall överföras 
från affärsverkets besittning samt om i vilken mån överföringen minskar grundkapitalet, det 
övriga egna kapitalet eller beloppet av lånet. 
 
Andra ärenden som skall godkännas av riksdagen  
 

4) De centrala målen för affärsverkets tjänster och övriga mål för verksamheten (8 § 1 
mom. 1 punkten i den allmänna lagen). De mål för affärsverkens tjänster och övriga mål för 
affärsverkens verksamhet som skrivs in i statsbudgeten skall vara centrala och konkreta med 
tanke på affärsverkets verksamhet. Det skall vara möjligt att följa upp och mäta målen för att 
riksdagen när den fattar beslut om dem skall kunna påverka styrningen av servicenivån. I mål-
hierarkin står de service- och övriga verksamhetsmål som riksdagen har uppställt högst i fråga 
om målsättningen och sätter sålunda på ett indirekt sätt gränser för alla andra mål. De av mini-
steriet uppställda ekonomiska målen, resultatmålet och målet för intäktsföringen får inte strida 
mot de centrala service- och övriga verksamhetsmål som riksdagen har uppställt. Styrningen 
av servicenivån är det centrala draget i affärsverksmodellen. 

5) Maximibeloppet för affärsverkets investeringsutgifter under finansåret samt bemyndigan-
den för affärsverket att ingå förbindelser för investeringar under de följande finansåren (8 § 
1 mom. 4 punkten i den allmänna lagen). Med maximibeloppet för affärsverkets investeringar 
avses det sammanlagda maximibeloppet i euro av de investeringsutgifter som skall betalas un-
der finansåret. I maximibeloppet inräknas de utgifter som föranleds av investeringar under fi-
nansåret i fråga och investeringsfullmakter från tidigare finansår. Dessutom anges separat 
maximibeloppet för sådana investeringsförbindelser som ingås under finansåret och som med-
för utgifter under de följande finansåren, dvs. investeringsfullmakterna. 

6) Maximibeloppet av affärsverkets upplåning (5 § och 8 § 1 mom. 3 punkten i den allmän-
na lagen). Vanliga leveranskrediter som beviljas affärsverk betraktas inte som lån.  

7) Bemyndigande för affärsverket att ställa borgen för lån som upptas av ett sådant till af-
färsverkskoncernen hörande dotterföretag i aktiebolagsform som avses i 5 § 2 mom. i nämnda 
lag (8 § 1 mom. 5 punkten i den allmänna lagen). 
 
Förklaringsdelen 
 

I förklaringsdelen skall som motiv till beslutsdelen tas in mera detaljerade uppgifter om och 
beskrivningar av utvecklingen av affärsverkets och affärsverkskoncernens verksamhet och 
ekonomi med hjälp av bifogade modelltabeller (bilagorna 1—5). 

Förklaringsdelen inleds med en kortfattad beskrivning av affärsverket och affärsverkskon-
cernen, inkl. affärsverkets verksamhet i utlandet, samt betydande förändringar i verksamheten 
och ekonomin som gäller dem. Efter detta anges motiven till alla de förslag som ingår i be-
slutsdelen i motsvarande ordning som i den.  

1) I den förklaringsdel som gäller motiveringen till arrangemangen med avseende på affärs-
verkets balansräkning samt affärsverkets eller affärsverkskoncernens preliminära eller ingåen-
de balansräkningar anges bl.a. vilken egendom som överförs till affärsverket, inklusive dotter-
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företag som överförs i affärsverkets besittning, vilka skulder som överförs på affärsverket, en-
ligt vilka villkor egendomen och skulderna överförs, dvs. hur stor del som ges som grundkapi-
tal, övrigt eget kapital eller på lånevillkor (t.ex. storleken på lånet, lånetiden, amorteringar, fri-
år, räntan), vilken egendom som överförs från affärsverkets besittning till statens budgeteko-
nomi samt i vilken mån överföringen minskar grundkapitalet, det övriga egna kapitalet eller 
lånet (ändring av lånevillkoren).  

2) I den förklaringsdel som gäller målen för affärsverkens tjänster och de övriga målen för 
verksamheten preciseras dessa mål. I förklaringsdelen anges  

— det av ministeriet för affärsverket och affärsverkskoncernen uppställda preliminära resul-
tatmålet för räkenskapsperiodens vinst (räkenskapsperiodens resultat före bokslutsdispositio-
ner) och det preliminära målet för intäktsföringen 

— motsvarande procentenheter för avkastningen av eget kapital och investerat kapital 
— den preliminära procentandel av räkenskapsperiodens vinst som skall intäktsföras till sta-

ten samt  
— övriga eventuella resultatmål jämte noggrannare utredning.  
De av ministeriet uppställda ekonomiska målen, resultatmålet och målet för intäktsföringen 

får inte strida mot de centrala mål för tjänsterna och övriga mål för verksamheten som riksda-
gen uppställt.  

3) I förklaringsdelen anges uppgifter om annat som rör affärsverket och affärsverkskoncer-
nen och som har betydelse med tanke på riksdagens beslutsfattande, såsom 

— affärsverkets och affärsverkskoncernens mål för omsättningen 
— den preliminära investeringsplan som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen  
— affärsverkets upplåningsplan indelad i långfristiga och kortfristiga lån i enlighet med de-

finitionen i 4 kap. 7 § 2 mom. i bokföringslagen (1336/1997) 
— planen gällande affärsverkets borgensfullmakter i fråga om lån som upptas av till affärs-

verkskoncernen hörande dotterföretag samt  
— andra grunder.  
4) I förklaringsdelen tas in kalkyler och tabeller med uppgifter som klarlägger affärsverkets 

och affärsverkskoncernens ekonomi och verksamhetens resultat. Sådana är bl.a. 
— de på uppskattning baserade resultaträkningarna för följande finansår för affärsverket och 

affärsverkskoncernen (bilaga 1),  
— affärsverkets och affärsverkskoncernens tabell med nyckeltal för det följande finansåret, 

det innevarande finansåret samt den föregående räkenskapsperioden (bilaga 2) samt 
— en separat tabell som i komprimerad form beskriver det samband som affärsverkets af-

färsverksamhet och andra uppgifter har med inkomst- och utgiftsmomenten i budgetproposi-
tionen (bilaga 6). 

Eventuella företagsekonomiskt olönsamma uppgifter eller uppgifter som anges i lagen om 
affärsverket samt finansieringen av dem jämte behövliga hänvisningar tas in någon annanstans 
i budgetpropositionen.  

I förklaringsdelen till det kapitel eller moment som gäller ett affärsverk tas in separata tabel-
ler med nyckeltal samt finansieringstabeller som avser affärsverkets företagsekonomiskt olön-
samma uppgifter och övriga uppgifter om vilka föreskrivs i lagen om affärsverket. Vid uppgö-
randet av tabellerna följs i tillämpliga delar uppbyggnaden av tabellerna med nyckeltal och fi-
nansieringstabellerna gällande affärsverksamheten (bilagorna 3—5). Om dessa uppgifter har 
vid omfattning och till sin karaktär motsvarar ämbetsverkens verksamhet, beaktas vid uppgö-
randet av tabellerna med nyckeltal och finansieringstabellerna även den tabellstruktur som 
ämbetsverken använder för motsvarande specificering av uppgifter. Till dessa föreskrifter har 
som bilaga fogats modelltabeller för sådana uppgifter, utgående från vilka tabellerna i budget-
propositionen görs upp (bilagorna 4—6). Om uppgifternas karaktär kräver detta uppgörs en 
separat tabell med nyckeltal, av vilken framgår de prestationer som hänför sig till uppgiften 
samt andra nyckeltal som beskriver verksamheten.  

Vid beräkning av nyckeltalen används enhetliga beräkningsgrunder (bilaga 7).  
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3.3 Budgetering av företagsekonomiskt olönsamma uppgifter som föreskrivits för ett af-

färsverk  

Anslaget för en företagsekonomiskt olönsam uppgift tas in som en överföringsutgift under 
ett moment i 50-serien under huvudtiteln för det ministerium som styr uppgiften. I beslutsde-
len till utgiftsmomentet i fråga anges affärsverkets namn, beloppet av det anslag som anvisas 
affärsverket samt anslagets användningsändamål. I momentets förklaringsdel anges de mål 
som uppställs för verksamheten samt grunderna för dimensioneringen av anslaget på det sätt 
som föreskrivs i förordningen om statsbudgeten.  
 
3.4 Övriga uppgifter för ett affärsverk om vilka föreskrivs i lagen om affärsverket  

Det får inte finnas korssubvention mellan den affärsverksamhet som bedrivs av affärsverket 
och de övriga uppgifter om vilka föreskrivs i lagen om affärsverket. De övriga uppgifterna fi-
nansieras med anslag och med inkomster av verksamheten.  

Ett anslag för övriga uppgifter tas in som en överföringsutgift under huvudtiteln för det mi-
nisterium som styr uppgiften. I beslutsdelen till utgiftsmomentet i fråga anges beloppet av det 
anslag som anvisas affärsverket samt anslagets användningsändamål. I momentets förklar-
ingsdel anges de mål för verksamheten som uppställs för dessa uppgifter samt grunderna för 
dimensioneringen av anslaget. 

Då för ett affärsverk budgeteras ett anslag med vilket det för övriga uppgifter som avses i 
lagen om affärsverket kan förvärva egendom (fastighetsförmögenhet) i sin besittning, skall an-
slaget budgeteras under ett moment i 70-serien under huvudtiteln för det ministerium som styr 
verksamheten. 
 
4  Övr iga bestämmelser och ikraftträdande   

Vid uppgörandet av budgetförslag iakttas i fråga om förfaranden och tidtabeller i övrigt vad 
som bestäms i statsrådets beslut av den 24 april 2003 om principerna för uppgörande av ram-
förslag för statsfinanserna, budgetförslag samt verksamhets- och ekonomiplaner och i finans-
ministeriets föreskrift om uppgörande av verksamhets- och ekonomiplaner samt budgetförslag 
(31.3.2004/TM 0402) jämte ändringar. 

Det finns särskilda bestämmelser om beslutsprocessen när det gäller målen för affärsverkets 
tjänster och övriga mål för verksamheten (8 § 2 mom. i den allmänna lagen) samt om faststäl-
lande av bokslut (13 § 3 mom. i den allmänna lagen) och om handläggningen av dem i statsrå-
dets finansutskott (3.1.2002/TM 0201, punkt 2.4). 

Denna föreskrift träder i kraft den 15 juni 2007 och tillämpas första gången vid uppgörandet 
av budgetpropositionen för år 2008. 

Genom denna föreskrift upphävs finansministeriets föreskrift (18.6.2003/TM 0302) om upp-
görande av budgetförslag för statliga affärsverk.  
 
 
 
 
 

Finansminister Jyrki Katainen 

 
 
 

Budgetråd Helena Tarkka 
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BILAGA 1 Sammanfattande tabell över affärsverkets och affärsverkskoncernens hela verk-
samhet under finansåret 

BILAGA 2 Affärsverkets och affärsverkskoncernens tabell med nyckeltal  
BILAGA 3 Tabell över ekonomiska kalkyler för övriga uppgifter för affärsverket om vilka 

föreskrivs i lagen om affärsverket samt företagsekonomiskt olönsamma uppgif-
ter 

BILAGA 4 Tabell över kostnadsmotsvarighet för övriga uppgifter för affärsverket om vilka 
föreskrivs i lagen om affärsverket samt företagsekonomiskt olönsamma uppgif-
ter  

BILAGA 5 Tabell med nyckeltal för övriga uppgifter som anges i lagen om affärsverket 
BILAGA 6 Tabell över inkomst- och utgiftsmoment i budgeten  
BILAGA 7 De beräkningsgrunder som används vid fastställande av nyckeltal 
 
 
SÄNDLISTA 
De ministerier som styr statliga affärsverk 
Statliga affärsverk  
Finansministeriets avdelningar och enheter 
 
 
FÖR KÄNNEDOM 
Riksdagens räkenskapsbyrå 
Finansutskottets sekretariat 
Statens revisionsverk 
Statsrådets kansli 
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BILAGA 1 
 
Sammanfattande tabell över affärsverkets och affärsverkskoncernens hela verksamhet 
under finansåret 
 
Siffrorna i tusen euro 
 

 Affärsverk-
samhet 

Övriga uppgifter  
om vilka föreskrivs  
i lagen om affärs-

verket 

Affärs-
verket 

Dotterfö-
retagen 

Koncer-
nen 

Intäkter      
      
      
      
Kostnader      
      
      
      
Vinst/förlust      
      
Finansiering      
      
Antal anställda 
— Anställda i arbets-
avtalsförhållande (års-
verken) 
— Tjänstemän (års-
verken) 
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BILAGA 2 
 

Affärsverkets och affärsverkskoncernens tabell med nyckeltal 
 
N = propositionsåret 
I fråga om de statliga affärsverken, och separat i fråga om affärsverkskoncernerna, följande 
nyckeltal och uppgifter enligt föregående bokslut, prognosen för innevarande år och budget-
propositionen: 
 

 N-2 utfall N-1 prognos N budgetprop. 
 Affärsverket Koncernen1 Affärsverket Koncernen1 Affärsverket Koncernen1 
Omsättning, mn € 
— förändr. i % 

      

Rörelsevinst/förlust, 
 mn € 

      

Rörelsevinst, %       
Räkenskapsperiodens 
resultat 
— % av omsättning-
en 
— % av grundkapita-
let 

      

Intäktsföring i stats-
budgeten2, mn € 

      

Avkastning på inves-
terat kapital, % 

      

Avkastning på eget 
kapital, % 

      

Investeringar, % av 
omsättningen 

      

Soliditet, %       
Balansomslutning, 
mn € 

      

Antal anställda i ge-
nomsnitt (årsverken) 

      

 
 

                                                
1 Här anges dotterföretagen och affärsverkets ägarandel i dem. 
2 Intäktsföring från föregående år, målet för intäktsföringen under innevarande året samt målet för intäktsföringen 
enligt budgetpropositionen. 
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BILAGA 3 
 

Tabell över ekonomiska kalkyler för övriga uppgifter för affärsverket om vilka före-
skrivs i lagen om affärsverket samt företagsekonomiskt olönsamma uppgifter 
 
N = propositionsåret 
Siffrorna i tusen euro 
För varje sådan uppgift om vilken föreskrivs i lagen om affärsverket samt företagsekonomiskt 
olönsam uppgift finns särskilt alternativa modeller beroende på uppgiftens karaktär och om-
fattning. 
 

 N-2 utfall N-1 prognos N budgetprop. 
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN    

Försäljningsinkomster från uppgifterna    
Övriga intäkter av verksamheten    
Intäkter sammanlagt    
    
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN    
Material, förnödenheter och varor 
— inköp under räkenskapsperioden 
— lagerförändringar 

   

Personalkostnader    
Hyror    
Inköp av tjänster    
Övriga kostnader    

Förändring av produktlagret    
Tillverkning för eget bruk    
Avskrivningar    
Kostnader av blandad natur    
    
ÅTERSTOD I    
Finansiella intäkter och kostnader 
— finansiella intäkter 
— finansiella kostnader 

   

Extraordinära intäkter och kostnader 
— intäkter 
— kostnader 

   

    
ÅTERSTOD II    
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BILAGA 4 
 

Tabell över kostnadsmotsvarighet för övriga uppgifter för affärsverket om vilka före-
skrivs i lagen om affärsverket samt företagsekonomiskt olönsamma uppgifter1 
 
N = propositionsåret 
Siffrorna i tusen euro 
 

 N-2 utfall N-1 prognos N budgetprop. 
INTÄKTER    

Försäljningsinkomster från uppgifterna    
Övriga intäkter    
Intäkter sammanlagt    
    
KOSTNADER    
Skärskilda kostnader    
Andel av gemensamma kostnader    
Kapitalkostnader    
Avskrivningar m.m.    
Kostnader sammanlagt    
    
UNDERSKOTT    
Anslag    
 

                                                
1 Om affärsverket har flera uppgifter sammanställs en separat tabell för varje uppgift. 
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BILAGA 5 
 

Tabell med nyckeltal för övriga uppgifter som föreskrivs i lagen om affärsverket 
 
N = propositionsåret 
Siffrorna i tusen euro 
 

 N-2 utfall N-1 prognos N budgetprop. 
Intäkter av verksamheten    
Särskilda kostnader av verksamheten     
Driftsåterstod 
— % av intäkterna 

   

Andel av gemensamma kostnader     
Överskott (+)/ Underskott (-) 
— % av intäkterna 

   

Intäkter av de totala kostnaderna för 
uppgifter om vilka föreskrivs i lagen 
om affärsverket sammanlagt 

   

Investeringar 
— % av intäkterna 

   

Prisförändring, %    
Volymförändring, %    
Antal anställda (årsverken) 
— varav tjänstemän (årsverken) 
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BILAGA 6 
 

Tabell över inkomst- och utgiftsmoment i budgeten 
 
N = propositionsåret 
Siffrorna i tusen euro 
För förslaget till ramar för statsfinanserna presenteras uppgifter fram till år N+3. 
 

 N-2 utfall N-1 prognos N budgetprop. 
Intäktsföring av affärsverkets in-
komster under inkomstmoment 

   

12.28.99 Borgensavifter    
13.01.04 Räntor    
13.05.01 Intäktsföring av vinst 
(föreg. år) 

   

15.01.02 Lån    
Sammanlagt    
 
Anslagsfinansiering av  övriga 
uppgifter om vilka föreskrivs i 
lagen om affärsverket 

   

Moment 1    
Moment 2    
Moment 3    
Sammanlagt    
 
Anslagsfinansiering av företage-
konomiskt olönsamma uppgifter 

   

Moment 1    
Moment 2    
Moment 3    
Sammalagt    
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BILAGA 7 
 

De beräkningsgrunder som används vid fastställande av nyckeltal 
 
 
Avkastning på investerat ka-
pital, % 

= Vinst före extraordinära poster + räntekostnader och öv-
riga finansieringskostnader + finansiering ur statsbudge-

ten för annan verksamhet 

 
 
x 100 

  Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt un-
der året) 

 

    
Avkastning på eget kapital, 
% 

= Vinst före extraordinära poster + finansiering ur stats-
budgeten för annan verksamhet – skatter 

 
x 100 

  Eget kapital (i genomsnitt under året)  
    
Soliditet, % = Eget kapital  
  Balansomslutning – erhållna förskott x 100 
    
 
 
 
 


