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om ändring av 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond
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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) 4 §, sådan den lyder i

lagarna 395/2003 och 475/2012, som följer:

4 §

Bokföring, bokslut och revisorer

I fråga om fondens bokföring och bokslut
iakttas lagen om statsbudgeten (423/1988)
och med stöd av lagen utfärdade bestämmel-
ser. Bland fondens bokslutskalkyler ska
också finnas en kalkyl över dispositionspla-
nens utfall. Kommunikationsverket godkän-
ner och undertecknar fondens bokslut och
lämnar det till kommunikationsministeriet för
fastställelse.

Statens revisionsverk verkställer årligen
revision av fonden.

Revisorn ska granska fondens förvaltning,
bokföring och bokslut. Revisorn ska för varje

räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse
med särskilt utlåtande om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlig-
het med de bestämmelser och föreskrifter
som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och till-
räckliga uppgifter om resultatet av fondens
verksamhet och om dess ekonomiska ställ-
ning,

3) huruvida fondens förvaltning och verk-
samhet har skötts i enlighet med gällande
bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet.
När revisionen har verkställts ska revisorn

göra en anteckning om detta i bokslutet. An-
teckningen ska innehålla en hänvisning till
revisionsberättelsen samt ett utlåtande om hu-
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ruvida bokslutet har upprättats i enlighet med
bestämmelserna och föreskrifterna om hur
bokslut ska upprättas.

Om en revisor under räkenskapsperioden
finner att det finns skäl till betydande an-
märkning i fråga om förvaltningen och eko-
nomin i den sammanslutning som granskas,
ska kommunikationsministeriet omedelbart
underrättas om saken.

Kommunikationsverket är skyldigt att vid
behov bistå revisorn vid verkställandet av
revisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 19 december 2014
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