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Regeringens proposition med förslag till lagar om änd-
ring av lagarna om statens specialfinansieringsbolag 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
Regeringen föreslår ändringar i lagen om 

statens specialfinansieringsbolag och lagen 
om statsgarantifonden. Syftet är att Finnvera 
Abp:s exportgaranti- och specialborgens-
verksamhet och inhemska finansieringsverk-
samhet skall bli mer öppna för insyn.  

Detta skall uppnås delvis genom att Finn-
vera Abp:s balansräkning innefattar två fon-
der. Genom den ena fonden skall man enligt 
avsikt täcka eventuell förlust i den s.k. in-
hemska verksamheten och genom den andra 
förlust som exportgaranti- och specialbor-
gensverksamheten ger upphov till. Exportga-
ranti- och specialborgensförluster skall ersät-
tas med medel ur statsgarantifonden först när 

bolagets interna fond för exportgaranti- och 
specialborgensverksamhet inte räcker till. 
Detta innebär en förändring i förhållande till 
nuvarande praxis.  

Vinster av Finnvera Abp:s exportgaranti- 
och specialborgensverksamhet under tidigare 
år kommer efter det att lagarna i fråga har 
ändrats att kunna användas endast till att 
täcka förlust som denna verksamhet ger upp-
hov till. På motsvarande sätt skall vinsterna 
av den inhemska verksamheten kunna an-
vändas endast till att täcka förlust som upp-
kommer av denna verksamhet. 

Lagarna avses träda i kraft senast den 1 ja-
nuari 2007. 

————— 
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MOTIVERING 

 
1.  Inledning 

De föreslagna ändringarna i lagen om sta-
tens specialfinansieringsbolag (443/1998) 
och lagen om statsgarantifonden (444/1998) 
beror huvudsakligen på att den internationel-
la utvärderingen av Finnvera Abp ger anled-
ning till vissa ändringar. 

Ändringarna gäller bestämmande och re-
glering av hur det separata resultatet av ex-
portgaranti- och specialborgensverksamheten 
skall användas. Det separata resultatet skall 
bara få användas för att täcka förlust av så-
dan verksamhet. Lösningen innebär bl.a. att 
två fonder kommer att ingå i Finnvera Abp:s 
balansräkning. Eventuell förlust i den in-
hemska verksamheten skall täckas genom 
fonden för inhemsk verksamhet och eventu-
ell förlust av exportgaranti- och specialbor-
gensverksamheten genom fonden för export-
garanti- och specialborgensverksamhet. I en-
lighet med nuvarande praxis kommer export-
garanti- och specialborgensersättning att be-
talas genom statsgarantifonden, men först när 
förlusten inte går att täcka med medel ur fon-
den för exportgaranti- och specialborgens-
verksamhet.  

Statens specialfinansieringsbolag Finnvera 
Abp:s verksamhet består främst i att bevilja 
små och medelstora företag lån och borgen. 
Det utgör bolagets så kallade inhemska fi-
nansieringsverksamhet. I den inhemska fi-
nansieringsverksamheten ingår också möj-
ligheten att göra kapitalinvesteringar och att 
bevilja kapitalgarantier. Den andra huvud-
sakliga verksamheten består i att bevilja ex-
portgarantier för exportfinansiering och spe-
cialborgen. De föreslagna ändringarna gäller 
både den inhemska finansieringsverksamhe-
ten och exportgaranti- och specialborgens-
verksamheten. 

 
2.  Nuläge 

Med stöd av 5 § i lagen om statsgaranti-
fonden täcks det underskott i exportgarantier 
och specialborgen som Finnvera Abp ger och 
som uppstår till följd av de lagar som nämns 
i lagens 4 § med medel ur statsgarantifonden. 

De lagar som avses är lagen om statliga ex-
portgarantier (422/2001), lagen om statliga 
fartygsgarantier (573/1972), lagen om stats-
garantier och exportgarantier för investering-
ar som främjar miljövård (609/1973) och la-
gen om statsgarantier för tryggande av basrå-
varuförsörjningen (651/1985). I Finnvera 
Abp:s bokslut skall det upprättas ett separat 
resultat för verksamheten i enlighet med des-
sa lagar. Närmare bestämmelser om detta in-
går i 5 § i lagen om statsgarantifonden.  

Om Finnvera Abp:s separata resultat enligt 
bokslutet kommer att uppvisa ett underskott 
skall underskottet, dvs. förlusten, med stöd 
av 5 § 1 mom. täckas med medel ur statsga-
rantifonden. Förlusten täcks med en fondav-
gift, och betalningen är inte underkastad 
prövning. Fondens direktion beslutar om av-
giften innan bolagets bokslut fastställs eller 
mellanbokslut meddelas. Följaktligen inver-
kar inte den verksamhetsförlust som omfattas 
av det separata resultatet på bolagets resultat 
under räkenskapsperioden och försämrar inte 
bolagets kapitaltäckning.  

Fondavgiften till Finnvera Abp återbärs till 
statsgarantifonden i enlighet med 5 § 2 mom. 
om det separata resultatet uppvisar ett över-
skott, alltså en vinst. Fondåterbäringen är 
dock underkastad prövning och därmed inte 
obligatorisk som fondavgiften. Beslutet fattas 
av Finnvera Abp:s bolagsstämma under för-
utsättning att direktionen för statsgarantifon-
den har föreslagit fondåterbäring. 

En eventuell vinst på det separata resultatet 
från den avslutade räkenskapsperioden och 
tidigare räkenskapsperioder stannar kvar i 
Finnvera Abp om den inte återbärs till stats-
garantifonden på det sätt som anges ovan. 
Den vinst som uppstår på detta sätt behandlas 
enligt samma principer som bolagets övriga 
vinst, det vill säga förs över till reservfonden 
under bundet eget kapital i balansräkningen. 
Detta påverkar inte det faktum att en eventu-
ell årlig förlust i det separata resultatet täcks 
med medel ur statsgarantifonden under efter-
följande år. 

Den gällande lagstiftningen medger således 
inte att vinster av exportgaranti- och special-
borgensverksamheten från tidigare år som 
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förts över till Finnvera Abp:s reservfond an-
vänds till att täcka förluster av exportgaranti- 
och specialborgensverksamheten under 
kommande år. Detta ligger inte i linje med 
det allmänna syftet med fondering. Av detta 
följer också att influtna vinster kan användas 
till att täcka förluster i den inhemska verk-
samheten. Någon sådan så kallad korsvis 
subventionering har inte förekommit under 
Finnvera Abp:s tid. 

Under Finnvera Abp:s sjuåriga verksamhet 
hade man, bokslutet för 2005 medräknat, till 
reservfonden under bundet eget kapital i 
Finnvera Abp:s balansräkning fört över 
sammanlagt cirka 130,3 miljoner euro när det 
gäller den inhemska verksamheten och 80,1 
miljoner euro när det gäller exportgaranti- 
och specialborgensverksamheten, när de kal-
kylerade andelarna av de betalda skatterna 
för posterna är inräknade. 

Behandlingen av det separata resultatet av 
exportgaranti- och specialborgensverksamhe-
ten enligt 5 § i den gällande lagen om stats-
garantifonden uppfyller inte på bästa möjliga 
sätt det öppenhetsmål som eftersträvades när 
Finnvera Abp inrättades. När vinster från ex-
portgaranti- och specialborgensverksamheten 
lyfts över till Finnvera Abp:s balansräkning 
ökar också statsgarantifondens utgifter när 
vinsterna från tidigare år inte kan beaktas vid 
betalningen av kommande fondavgifter. 

 
3.  Målsättning och föres lagna än-

dringar 

Det centrala syftet med propositionen är att 
göra Finnvera Abp:s exportgaranti- och spe-
cialborgensverksamhet och inhemska finan-
sieringsverksamhet mer överskådlig samt att 
förhindra situationer där eventuell vinst som 
den förstnämnda verksamheten ger upphov 
till kan användas för att täcka förlust av den 
inhemska verksamheten. 

I syfte att uppnå detta måste bestämmelser-
na om behandlingen av det separata resultatet 
av den exportgaranti- och specialborgens-
verksamhet som avses i lagen om statsgaran-
tifonden ändras så att en eventuell årlig för-
lust i bolaget Finnvera Abp:s separata resul-
tat av den verksamheten inte kräver att för-
lusten omedelbart och villkorslöst skall täck-
as genom en fondavgift från statsgarantifon-
den, som utgör en buffertfond för verksam-

heten. Det vore motiverat att förlusten först i 
andra hand täcks med medel ur fonden, dvs. 
efter det att bolagets vinst av denna verk-
samhet från tidigare år har använts till att 
täcka förlusten. På detta sätt kan bolaget få 
tillgång till en egen ekonomisk buffert för att 
täcka förlust i exportgaranti- och specialbor-
gensverksamheten. En sådan skulle förenkla 
förvaltningen av bolaget, och det skulle bli 
lättare att visa att exportgaranti- och special-
borgensverksamheten är ekonomiskt självbä-
rande i enlighet med Finnvera Abp:s interna-
tionella förpliktelser. 

Vinsten av bolagets exportgaranti- och 
spcialborgensverksamhet från verksamhets-
starten 1999 bör kunna användas för att ska-
pa denna ekonomiska buffert, och därför fö-
reslår regeringen att även dessa medel skall 
kunna användas för att täcka eventuell årlig 
förlust i den avsedda verksamheten. 

Genom att vinstmedlen från export- och 
specialborgensverksamheten kvarstår i bola-
get med tanke på eventuell kommande förlust 
kommer också insynen i bolagets verksamhet 
att öka, eftersom medlen i fonden för export-
garanti- och specialborgensverksamhet då di-
rekt anger den aktuella nivån på den verk-
samhetens ackumulerade överskott, då man 
till fonden i enlighet med den föreslagna 
övergångsbestämmelsen överfört den vinst 
som verksamheten gett upphov till under den 
tid som Finnvera Abp varit verksamt. Där-
med blir det möjligt att direkt utifrån balans-
räkningsuppgifterna få veta hur målet att ex-
portgaranti- och specialborgensverksamheten 
skall vara ekonomisk självbärande har upp-
nåtts. Om förlusten av denna verksamhet blir 
så stor att fondmedlen inte räcker till för att 
täcka förlusten och att man också måste ta till 
en fondavsättning från statsgarantifonden för 
att täcka förlusten, kommer uppgifter om 
lönsamhetsunderskottet att anges i noterna 
till balansräkningen. 

Beslut om eventuella fondåterbäringar till 
statsgarantifonden av vinst som exportgaran-
ti- och specialborgensverksamheten under ef-
terföljande år gett upphov till för bolaget 
skall i enlighet med nuvarande reglering fort-
farande fattas av bolagsstämman på fram-
ställning av statsgarantifondens direktion. 
Skillnaden i förhållande till nuläget blir då att 
vinst som exportgaranti- och specialborgens-
verksamheten ger upphov till under efterföl-
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jande år samt som den gett upphov till under 
tidigare år kommer att användas till att täcka 
förlust av just den verksamheten. Beslutet 
om fondåterbäring skall fattas med beaktande 
av att återbäringen inte får överstiga det be-
lopp med vilket bolagets fria egna kapital vid 
betalningstidpunkten överstiger den förlust 
som fastställs för den senast avslutade räken-
skapsperioden eller förlusten enligt bolagets 
och dess koncerns balansräkning i ett senare 
bokslut. 

Fonden för inhemsk verksamhet kommer 
på motsvarande sätt att ange omfattningen på 
den vinst som ackumulerats för att täcka för-
lust i den inhemska låne- och borgensverk-
samheten under kommande år, vilket gör det 
lättare att uppskatta bolagets risktagnings-
förmåga.  

Med beaktande av att fonderna inrättas ut-
tryckligen för att täcka framtida förluster be-
hövs det bestämmelser som säger att fonder-
na inte får användas till andra ändamål som 
aktiebolagslagen (624/2006) tillåter. Till des-
sa hör vinstutdelning och utbetalning av me-
del ur fonden för fritt eget kapital, minskning 
av aktiekapitalet, förvärv och inlösen av egna 
aktier samt upplösning och avregistrering av 
bolaget. Dessa övriga användningsändamål 
enligt aktiebolagslagen har i praktiken saknat 
betydelse och inte behövts i Finnvera Abp:s 
verksamhet. 

Finnvera Abp äger aktier i bolag för kapi-
talinvesteringsverksamhet, industribyar, tek-
nikcenter samt i olika affärsdrivande bolag. 
Kapitalinvesteringsverksamhet bedriver 
Finnvera Abp genom sina dotterbolag Vera-
venture Ab, Aloitusrahasto Vera Oy och 
Matkailunkehitys Nordia Oy. Av de bolag 
som Finnvera Abp äger hör Fonden för in-
dustriellt samarbete Ab (Finnfund) och Fin-
lands Exportkredit Ab till exportfinansie-
ringsverksamheten.  

De nämnda Finnvera Abp:s aktieinnehaven 
i inhemsk finansieringsverksamhet kan på-
verka bolagets resultat genom utdelning och 
vid eventuell värdeminskning i fråga om ak-
tierna. Därmed skulle effekterna gälla fonden 
för den inhemska verksamheten i moderbo-
lagets balansräkning. 

Vad som sägs ovan om att fonderna endast 
skall kunna användas för att täcka förluster 
som uppkommit av verksamheten förhindrar 
dock inte att Finnvera Abp vid behov finan-

sierar koncernens kapitalinvesteringar. Finn-
vera Abp har redan via Veraventure Ab fi-
nansierat kapitalinvesteringar med likvida 
medel till ett belopp av sammanlagt ca 9 mil-
joner euro åren 2005 och 2006. Till den del 
som kapitaliseringen av kapitalinvesteringar 
från Finnvera Abp blir klart större än den fi-
nansiering av kapitalinvesteringar som hittills 
skett eller kapitalinvesteringarna gäller verk-
samhet med större risker än annan kapitalin-
vestering, såsom Aloitusrahasto Vera Oy:s 
kapitalinvestering, förutsätts för kapitalise-
ring av verksamheten en viljeyttring av staten 
som ägare. Detta kan t.ex. ske via bolags-
stämman.  

Det finns i huvudsak två alternativ för fi-
nansiering av kapitalinvesteringar via mo-
derbolaget. Kapitalisering kan ske antingen 
genom upptagande av kapitallån eller genom 
en höjning av aktiekapitalet. Om invester-
ingsriskerna realiseras avspeglas detta i båda 
fallen i moderbolagets resultat, och skulle re-
sultatet minska minskar också kapitalet inom 
fonden för inhemsk verksamhet antingen i 
form av värdeminskningar eller i form av 
kreditförluster. På motsvarande sätt försva-
gas moderbolagets resultat vid utbetalning av 
koncernbidrag. 

Till lagen om statens specialfinansierings-
bolag föreslår regeringen nya bestämmelser 
enligt vilka det fria egna kapitalet i bolagets 
balansräkning kommer att innefatta två sepa-
rata fonder: en för det årliga överskottet, dvs. 
vinsten, i det separata resultat av den verk-
samhet som avses i 4 § i lagen om statsgaran-
tifonden (exportgaranti- och specialborgens-
verksamhet) och en för det årliga överskottet 
i bolagets övriga verksamhet (s.k. inhemsk 
finansieringsverksamhet). Bestämmelserna 
om de nya fonderna under det fria egna kapi-
talet skall enligt förslaget utgöra ett nytt 4 § 4 
mom. i lagen om statens specialfinansie-
ringsbolag. Dessutom föreslås en övergångs-
bestämmelse om nedsättning av den reserv-
fond som nu redovisas under det bundna 
egna kapitalet i bolagets balansräkning samt 
om överföring av den fondens medel i sin 
helhet till de två fonder som skall inrättas.  

Övergångsbestämmelserna skall också in-
nehålla bestämmelser om enligt vilket förhål-
lande den nuvarande fondens vinst av ex-
portgaranti- och specialborgensverksamhet 
och den inhemska verksamheten under bola-
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gets verksamhetstid, inklusive deras kalkyl-
mässiga räntor, skall fördelas mellan de nya 
fonderna. På vinsten skall avdras andelar för 
bolagets inkomstskatt för åren i fråga. Han-
dels- och industriministeriet skall vid behov 
kunna utfärda närmare anvisningar. 

Enligt den gamla lagen om aktiebolag 
(734/1978) var reservfonden bundet eget ka-
pital. I den nya lagen är ett bolags aktiekapi-
tal samt uppskrivningsfonden, fonden för 
verkligt värde och omvärderingsfonden, vil-
ka avses i bokföringslagen (1336/1997)  
bundet eget kapital. Övriga fonder samt rä-
kenskapsperiodens och föregående räken-
skapsperioders vinst hänförs till det fria egna 
kapitalet. Bestämmelser om reservfonder 
som har avsatts innan den nya aktiebolagsla-
gen trätt i kraft finns i lagen om införande av 
aktiebolagslagen (624/2006). Reservfonder 
utgör alltjämt bundet eget kapital. 

De nya fonderna kommer att sortera under 
fritt eget kapital i balansräkningen, och detta 
ligger i linje med bestämmelserna i den nya 
aktiebolagslagen. 

Dessutom föreslår regeringen en omformu-
lering av 5 § 1 mom. i lagen om statsgaranti-
fonden så att det tydligare framgår att betal-
ning av fondavgift efter mellanbokslut är en 
särskild åtgärd. Betalning av en fondavgift på 
grundval av mellanbokslut skall bygga på si-
tuationer där en stor exportgaranti- eller spe-
cialborgensersättning måste betalas under rä-
kenskapsåret. Ändringen kommer inte att på-
verka rådande praxis. 

 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

Ändringarna i lagen om statsgarantifonden 
ruckar inte på den grundläggande mekanis-
men för statsgarantifondens och statens eko-
nomiska ansvar för förbindelser som Finnve-
ra Abp beviljar. Däremot får statsgarantifon-
den och därmed också staten en del bespa-
ringar tack vare de ändrade förfarandena för 
betalning av ersättning för exportgarantier 
och specialborgen mellan statsgarantifonden 
och Finnvera Abp. Den förslagna modellen 
utgår från att Finnvera Abp måste använda 
de vinster som genererats inom exportgaran-
ti- och specialborgensverksamheten under ti-
digare år och finns i fonden för exportgaran-
ti- och specialborgensverksamhet i balans-
räkningen, innan ersättningar för exportga-

rantier och specialborgen betalas ut av stats-
garantifonden. Statens utgifter minskar när 
de vinster från exportgaranti- och specialbor-
gensverksamheten som förts över till fonden 
för exportgaranti- och specialborgensverk-
samhet först används och ersättningar från 
statsgarantifonden först därefter betalas ut. 
Separata fonder för exportgaranti- och speci-
alborgensverksamheten och den inhemska fi-
nansieringsverksamheten kommer att innebä-
ra större insyn i användningen av offentliga 
medel. 

I enlighet med gällande praxis skall even-
tuella medel som saknas i statsgarantifonden 
lyftas över från statsbudgeten i form av en 
överskridning av förslagsanslaget som fond-
överföring till statsgarantifonden. Samma 
förfarande skall också tillämpas på de fond-
lån som statsgarantifonden beviljar Finnvera 
Abp med stöd av 6 § i lagen om statsgaranti-
fonden, om det inte finns tillräckligt med 
medel i statsgarantifonden. 

Lagändringarna kommer uppskattningsvis 
att i viss mån försämra Finnvera Abp:s kapi-
taltäckning eftersom förlust inom förfarandet 
för betalning av ersättningar för exportgaran-
tier och specialborgen enligt propositionen i 
första hand kommer att täckas med medel ur 
den fond som ingår i balansräkningen för 
Finnvera Abp och först i andra hand ur stats-
garantifonden. 

 
5.  Beredning av ärendet  

Ärendet har beretts av handels- och indu-
striministeriet i samråd med Finnvera Abp. 
Under beredningen beaktades Finnvera 
Abp:s internationella utvärdering och rappor-
ten från handels- och industriministeriets 
Finnvera 2004-arbetsgrupp. 

Hösten 2005 ombads justitieministeriet, ut-
rikesministeriet, finansministeriet, Finansin-
spektionen, Finlands näringsliv rf, Bankföre-
ningen i Finland rf, Företagarna i Finland rf, 
Teknologiindustrin rf, Statsgarantifonden, 
Finnvera Abp och Finlands exportgaranti Ab 
yttra sig om propositionsutkastet. 

Remissinstanserna har förordat avskaffande 
av möjligheten till s.k. korssubventionering. 

Eftersom de föreslagna ändringarna av lag-
stiftningen om Finnvera Abp inte innebär 
några ändringar i Finnvera Abp:s statsstöds-
program som anmälts till Europeiska kom-
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missionen, behöver ändringarna inte anmälas 
till kommissionen i enlighet med EU:s be-
stämmelser om statligt stöd. På motsvarande 
sätt kommer Finnvera Abp:s kapitaltäckning 
att försämras när en del av vinsterna av den 
inhemska finansieringsverksamheten återbe-
talas till ägaren. 

 
6.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft senast den 1 
januari 2007. Det är meningen att nedsätt-
ningen av Finnvera Abp:s reservfond och 
överföringen av fondmedlen till fonderna 
inom det fria egna kapitalet skall göras i det 
första tillämpliga bokslut för Finnvera Abp:s 
som fastställs efter det att lagarna träder i 
kraft. 

För att den vinst som exportgaranti- och 
specialborgensverksamheten genererar före 
lagarnas ikraftträdande skall kunna användas 
för betalning av framtida exportgaranti- och 
specialborgensersättningar föreslås över-
gångsbestämmelser i lagen om ändring av la-
gen om statens specialfinansieringsbolag. 
Därmed blir det möjligt att till betalning av 
sådana ersättningar också använda de av spe-
cialfinansieringsbolagets medel som efter 
1999 influtit av den verksamhet som avses i 
4 § i lagen om statsgarantifonden och som i 
balansräkningen ingår i reservfonden. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslagen 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 4 § i lagen av den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) ett 

nytt 4 mom. som följer: 
 

4 § 

Ekonomiska verksamhetsprinciper 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bolagets balansräkning omfattar en fond 

för exportgaranti- och specialborgensverk-
samhet och en fond för inhemsk verksamhet. 
Den årliga vinsten av exportgaranti- och spe-
cialborgensverksamheten överförs till fonden 
för exportgaranti- och specialborgensverk-
samhet och den årliga vinsten av den in-
hemska verksamheten till fonden för in-
hemsk verksamhet. Fonden för exportgaran-
ti- och specialborgensverksamhet får endast 
användas till att täcka förlust av den export-
garanti- och specialborgensverksamhet som 
avses i 4 § i lagen om statsgarantifonden och 
fonden för inhemsk verksamhet endast till att 
täcka förlust av inhemsk verksamhet. I ba-

lansräkningen tas fonderna upp i det fria 
egna kapitalet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
I det första tillämpliga bokslutet som upp-

rättas för specialfinansieringsbolaget efter 
denna lags ikraftträdande skall den reserv-
fond som tas upp i det bundna egna kapitalet 
nedsättas och de medel som finns i den i sin 
helhet överföras till det fria egna kapitalet på 
det sätt som bestäms i aktiebolagslagen 
(624/2006) och fördelas mellan de fonder 
som nämns i 4 § 4 mom. Fördelningsförhål-
landet mellan fonderna fastställs i samma 
förhållande som till reservfonden har över-
förts vinst från exportgaranti- och special-
borgensverksamheten samt från den inhems-
ka verksamheten under bolagets verksam-
hetstid.  

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om statsgarantifonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statsgarantifonden (444/1998) rubriken för 5 § samt 

5 § 1 och 2 mom. som följer: 
 

5 § 

Behandling av det separata resultatet av ex-
portgaranti- och specialborgensverksamhe-

ten  

Om det vid upprättandet av specialfinansie-
ringsbolagets bokslut framgår att det separata 
resultatet av bolagets verksamhet enligt 4 § 
uppvisar förlust, täcks förlusten i första hand 
genom den fond för exportgaranti- och speci-
alborgensverksamhet i bolagets balansräk-
ning som avses i 4 § 4 mom. i lagen om sta-
tens specialfinansieringsbolag (443/1998) 
och i andra hand, om nämnda fond inte räck-
er till för att täcka förlusten, med medel ur 
statsgarantifonden. Innan bolagets bokslut 
fastställs beslutar statsgarantifondens direk-
tion om den betalning som skall göras för att 

täcka förlusten (fondavgift). Direktionen får 
redan under räkenskapsperioden fatta beslut 
om en fondavgift på grundval av ett mellan-
bokslut som bolaget upprättat. 

Om det vid upprättandet av specialfinansie-
ringsbolagets bokslut framgår att det separata 
resultatet av bolagets verksamhet enligt 4 § 
uppvisar vinst, kan vinsten eller en del av 
den innan bokslutet fastställs överföras till 
statsgarantifonden till den del bolaget har fått 
fondavgifter enligt 1 mom. och en del av 
dem ännu är utestående (fondåterbäring). Be-
slut om fondåterbäring fattas av bolagsstäm-
man på framställning av statsgarantifondens 
direktion.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den       20  . 
————— 

Helsingfors den 15 september 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Minister Seppo Kääriäinen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av lagen om statsgarantifonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statsgarantifonden (444/1998) rubriken för 5 § samt 

5 § 1 och 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Fondavgifter och fondåterbäringar mellan 
specialfinanseringsbolaget och fonden 

 
Om det separata resultatet av specialfinan-

sieringsbolagets verksamhet som avses i 4 § 
enligt boksluts- eller mellanbokslutsuppgif-
terna uppvisar ett underskott, täcks detta 
med medel ur fonden. Innan bolagets bok-
slut fastställs eller mellanbokslut meddelas 
beslutar fondens direktion om den betalning 
som skall göras för att täcka underskottet 
(fondavgift). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om det separata resultatet av specialfinan-

sieringsbolagets verksamhet som avses i 4 § 
uppvisar ett överskott, kan överskottet eller 
en del av det överföras till fonden till den 
del som bolaget har fått sådana fondavgifter 
som avses i 1 mom. och de inte har återbe-
talts till fonden (fondåterbäring). Om fond-
återbäring beslutar bolagsstämman på fram-
ställning av fondens direktion. 

5 §

Behandling av det separata resultatet av 
exportgaranti- och specialborgensverk-

samheten 

Om det vid upprättandet av specialfi-
nansieringsbolagets bokslut framgår att det 
separata resultatet av bolagets verksamhet 
enligt 4 § uppvisar förlust, täcks förlusten i 
första hand genom den fond för exportga-
ranti- och specialborgensverksamhet i bola-
gets balansräkning som avses i 4 § 4 mom. i 
lagen om statens specialfinansieringsbolag 
(443/1998) och i andra hand, om nämnda 
fond inte räcker till för att täcka förlusten, 
med medel ur statsgarantifonden. Innan bo-
lagets bokslut fastställs beslutar statsgaran-
tifondens direktion om den betalning som 
skall göras för att täcka förlusten (fondav-
gift). Direktionen får redan under räken-
skapsperioden fatta beslut om en fondavgift 
på grundval av ett mellanbokslut som bola-
get upprättat. 

Om det vid upprättandet av specialfi-
nansieringsbolagets bokslut framgår att det 
separata resultatet av bolagets verksamhet 
enligt 4 § uppvisar vinst, kan vinsten eller 
en del av den innan bokslutet fastställs över-
föras till statsgarantifonden till den del bo-
laget har fått fondavgifter enligt 1 mom. och 
en del av dem ännu är utestående (fondåter-
bäring). Beslut om fondåterbäring fattas av 



 RP 151/2006 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 

bolagsstämman på framställning av statsga-
rantifondens direktion.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 

——— 
 

 


