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1. Kommunens och samkommunens bokslutskalkyler
För statistiken över kommunekonomin insamlas kommunens/samkommunens resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning
som har upprättats enligt anvisningar av bokföringsnämndens kommunsektion, dvs. så att affärsverken sammanställts och alla interna
poster eliminerats. Beträffande vissa delar är datainsamlingen ändå
noggrannare specificerad än i anvisningarna.
Som kompletteringar till kommunens/samkommunens balansräkning
samlas uppgifter in om kommunens/samkommunens hyresansvar totalt, borgen för sammanslutningar inom samma koncern och borgen
för andra. Dessa poster är ansvarsförbindelser och ansvar som inte
ingår i balansräkningen.
Tilläggsinformation om bokslutskalkylerna finns tillgängligt i de allmänna anvisningarna av bokföringsnämndens kommunsektion.
I statistiken över kommunekonomin likställs en affärsverkssamkommun med en samkommun, vilket betyder att affärsverkssamkommunens bokslutskalkyler samlas in enligt kommunens/samkommunens
bokslutsschema.
Samfundsskatten som en samkommun har betalat för affärsverksamhet samlas inte in som en enskild post i den här datainsamlingen utan
den betalade samfundsskatten skall anges i övriga verksamhetskostnader.
I datainsamlingen anges beloppen i tusen euro.

2. Kommunens och samkommunens bokslutsspecifikationer
För nationalräkenskaperna samt för EDP-underskott och -skuld, som
rapporteras till Eurostat, samlas på blanketten för bokslutsspecifikationer in kommunens och samkommunens externa bokslut specificerat efter bolag
–

erhållna dividendintäkter och räntor på andelskapital

–

investeringsutgifter för aktier och andelar bland bestående aktiva
samt

–

investeringsinkomster av aktier och andelar bland bestående aktiva.

Uppgifterna anges på blanketten bara om någon av de poster som
specificeras överskrider 100 tusen euro per bolag. Poster under 100
tusen euro anges inte. Bolagen ska identifieras med FO-nummer och
bolagets officiella namn.
På blanketten anges även bolagsvisa investeringsutgifter och -inkomster gällande apporter och investeringar i fonderna för inbetalt fritt
eget kapital.
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I datainsamlingen anges beloppen i tusen euro.

3. Kommunens och samkommunens koncernbokslutskalkyler
För statistiken över kommunekonomin insamlas kommunens/samkommunens koncernbokslut som har upprättats enligt anvisning av
bokföringsnämndens kommunsektion. Med kommunens/samkommunens koncernbokslut avses en helhet som består av koncernresultaträkning, koncernfinansieringsanalys och koncernbalansräkning. Koncernbalansräkningen samlas in enligt det förkortade schemat.
Som kompletteringar till koncernbalansräkningen samlas uppgifter in
om koncernens hyresansvar totalt och borgen för andra. Dessa poster är ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen.
Tilläggsinformation om bokslutskalkylerna finns tillgängligt i de allmänna anvisningarna av bokföringsnämndens kommunsektion.
Koncernbokslutet anges av de kommuner/samkommuner som är
skyldiga att upprätta ett sådant.
I datainsamlingen anges beloppen i tusen euro.

4. Det kommunala affärsverkets bokslutskalkyler
För statistiken över kommunekonomin insamlas resultaträkningen,
finansieringsanalysen och balansräkningen av kommunens/samkommunens affärsverk som har upprättats enligt anvisning av bokföringsnämndens kommunsektion. Uppgifterna samlas in affärsverksvis,
dvs. varje affärsverk skilt för sig. Med kommunens/samkommunens
affärsverk avses ett kommunalt affärsverk som definieras i 65 § i
kommunallagen.
I statistiken över kommunekonomin likställs en affärsverkssamkommun med en samkommun, vilket betyder att affärsverkssamkommunens bokslutskalkyler samlas in enligt kommunens/samkommunens bokslutsschema.
Tilläggsinformation om bokslutskalkylerna finns tillgängligt i de allmänna anvisningarna av bokföringsnämndens kommunsektion.
I datainsamlingen anges beloppen i tusen euro.
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5. Anvisning för sektorsvis indelning av statistiken över
kommunekonomin
5.1 Offentlig sektor
1) Staten
Hit hör statens ämbetsverk och inrättningar (inkl. ministerierna) samt
fonder utanför statsbudgeten. Omfattar inte statens affärsverk eller aktiebolag med statlig majoritet.
2) Kommuner
Hit hör kommunerna och kommunernas affärsverk.
3) Samkommuner
Hit hör samkommunerna, affärsverkssamkommunerna och samkommunernas affärsverk.
Ålands landskapsförvaltning och Finlands Kommunförbund räknas inte
till den offentliga sektorn.
4) Keva
5) Övriga socialskyddsfonder
Övriga socialskyddsfonder är Fpa, pensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser, pensionskassor och andra enheter som handhar arbetspensionsförsäkringar (Pensionsskyddscentralen, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan och Arbetspensionskassan) arbetslöshetskassor, Arbetslöshetskassornas centralkassa,
Arbetslöshetskassornas stödkassa och Avgångsbidragsfonden samt
sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassor.

5.2 Finansiella institut och försäkringsanstalter
1) Inhemska depositionsbanker
Hit hör affärsbanker, sparbanker och andelsbanker samt utländska
kreditinstituts filialer med bankverksamhet i Finland.
2) Kommunfinans Abp
3) Övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter
Hit hör övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering och
övriga finansinstitut (bl.a. Hypoteksföreningen i Finland, Nordea Finans Finland Ab, Handelsbanken Finans Abp) samt skade- och livförsäkringsbolag samt försäkringsföreningar. Också bolag som sköter individuella pensionsförsäkringar hör till denna klass.
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Hit hör däremot inte pensionsförsäkringsbolag och -anstalter som
handhar lagstadgat eller därmed likställt pensionsskydd utan de hör till
klasserna Keva eller övriga socialskyddsfonder.
4) Utländska finansiella institut och försäkringsanstalter
Hit hör de lån från utlandet där ett utländskt finansiellt företag eller försäkringsföretag direkt är borgenär för kommunen, även om lånen erhållits med hjälp av ett inhemskt finansiellt företag. Nordiska Investeringsbanken och Europeiska investeringsbanken hör till den här klassen.
Sådana lån i utländsk valuta där ett inhemskt finansiellt institut är kreditgivare (=direkt borgenär) hör inte till denna klass utan till klassen
inhemska depositionsbanker, Kommunfinans Abp eller Övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter. Utlandsägda depositionsbanker i Finland hör inte heller hit utan till klassen inhemska
depositionsbanker.

5.3 Övriga kreditgivare
1) Övriga inhemska kreditgivare
Hit hör andra kreditgivare än finansiella institut och försäkringsanstalter och den offentliga sektorn. Sådana är bl.a. privata och offentliga
företag (också statliga och kommunala företag), bostadsaktiebolag
och övriga bostadssamfund, församlingar, stiftelser, föreningar, o.d.
icke-vinstsyftande organisationer samt hushållen.
2) Övriga utländska kreditgivare
Hit hör de lån från utlandet där kommunens borgenär är någon annan
utländska kreditgivare än ett finansiellt institut eller försäkringsanstalt
(t.ex. utländskt företag).

