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Muu asiaMnrovvvvom Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut Utgiven i Helsingfors den 30 december 2016

1368/2016

Statsrådets förordning
om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 § 4 mom., 41 och 43 § i la-
gen om Forststyrelsen (234/2016):

1 §

Grunderna för Forststyrelsens bokslut

Forststyrelsen ska under räkenskapsperioden och innan bokslutet färdigställs förhandla
om grunderna för sitt bokslut med jord- och skogsbruksministeriet, om det görs en sådan
bedömning att det prognostiserade resultatet enligt bokslutet före bokslutsdispositionerna
kommer att avvika väsentligt från resultatmålet.

Om Forststyrelsens resultat för räkenskapsperioden före bokslutsdispositionerna är vä-
sentligt mindre än resultatmålet, ska Forststyrelsen lämna en utredning i ärendet till jord-
och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet ska foga Forststyrelsens ut-
redning och sitt ställningstagande i ärendet till föredragningshandlingarna när bokslutet
föredras för fastställelse.

2 §

Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens resultaträkning

Finansieringen ur statsbudgeten och statliga fonder utanför statsbudgeten för utgifter
för offentliga förvaltningsuppgifter ska i Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens re-
sultaträkning anges som en egen post efter de övriga intäkterna från affärsverksamheten. 

3 §

Tilläggsuppgifter som ska ges i Forststyrelsens verksamhetsberättelse

Forststyrelsens verksamhetsberättelse ska, utöver vad som föreskrivs om ett aktiebo-
lags verksamhetsberättelse i bokföringslagen (1336/1997), bokföringsförordningen
(1339/1997) och aktiebolagslagen (624/2006), innehålla uppgifter om

1) iakttagandet av de riksdagsbeslut som avses i 8 § i lagen om Forststyrelsen
(234/2016),

2) iakttagandet av de ministeriebeslut som avses i 9 § i lagen om Forststyrelsen,
3) sådan överföring av egendom som avses i 34 § i lagen om Forststyrelsen,
4) andra intäkter från mark- och vattenområden än intäkter av jakttillstånd, fisketill-

stånd och tillstånd för terrängtrafik samt intäkter av jakt- och fiskearrenden då intäkterna
inte omfattas av avkastningskrav och ingår i balansräkningen för affärsverksamheten un-
der annat eget kapital samt uppgifter om de kostnader som kan hänföras till dessa intäkter,
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5) de viktigaste omständigheterna med tanke på Forststyrelsens verksamhet, ekonomi
och resultat samt utvecklingen av dessa,

6) de viktigaste riskerna i anslutning till Forststyrelsens ekonomi och verksamhet och
utvecklingen av dessa samt om hur riskhanteringen ordnas,

7) användningen av och ändamålet med finansiering som Forststyrelsen har fått ur
statsbudgeten i enlighet med 28 § i lagen om Forststyrelsen, 

8) den borgensavgift som avses i 27 § 3 mom. i lagen om Forststyrelsen, och
9) antalet överlåtelser av fast egendom och om det sammanlagda överlåtelsepriset för

dem samt om överlåtelsevinster och överlåtelseförluster, om Forststyrelsen under räken-
skapsperioden har överlåtit fast egendom som avses i 4 § 4 mom. i lagen om rätt att över-
låta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002). 

4 §

Särskild bokföring av skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna

I Forststyrelsens bokföring ska inkomsterna, utgifterna, tillgångarna och skulderna i an-
slutning till skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna följas separat så att det uti-
från bokföringen kan upprättas ett särskilt bokslut enligt 33 § i lagen om Forststyrelsen.
Forststyrelsen ska utarbeta en beskrivning av de metoder genom vilka inkomsterna, utgif-
terna, tillgångarna och skulderna hänför sig till skötseln av de offentliga förvaltningsupp-
gifterna.

5 §

Bokföring av och bokslut för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna

Trots vad som i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) föreskrivs om bokförings-
enhetens bokföring och bokslut iakttas vad som i bokföringslagen och bokföringsförord-
ningen samt denna förordning föreskrivs om särskild bokföring av skötseln av Forststy-
relsens offentliga förvaltningsuppgifter och upprättande av ett särskilt bokslut för bokfö-
ringen.

Resultatet under räkenskapsperioden för de offentliga förvaltningsuppgifterna ska i
samband med upprättandet av bokslutet bokföras som en ändring i Forststyrelsens övriga
egna kapital som är avsett för offentliga förvaltningsuppgifter.

I bokslutet för de offentliga förvaltningsuppgifterna får med tanke på de framtida beho-
ven vid skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna göras överföring till frivilliga re-
server samt avsättas medel till fonder. Reserverna och avsättningen ska på förhand god-
kännas vid det ministerium som styr och finansierar verksamheten i fråga. 

Det särskilda bokslut som upprättats för skötseln av Forststyrelsens offentliga förvalt-
ningsuppgifter samt verksamhetsberättelserna utgör en separat del av Forststyrelsens bok-
slut, vilket ska framgå tydligt av bokslutet.

6 §

Nedskrivning av egendom som används för skötseln av de offentliga 
förvaltningsuppgifterna

En nedskrivning på sådan egendom som används för skötseln av Forststyrelsens offent-
liga förvaltningsuppgifter får göras på basis av att inkomstförväntningar saknas, om egen-
dom som hör till bestående aktiva inte längre kan användas för verksamhet som följer av
skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna och om egendomen inte har något eko-
nomiskt värde. 
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7 §

Tilläggsuppgifter som ska ges i verksamhetsberättelsen för de offentliga 
förvaltningsuppgifterna

Verksamhetsberättelsen för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna ska, utö-
ver vad som i 3 § föreskrivs om Forststyrelsens verksamhetsberättelse, innehålla

1) ledningens översikt över verksamheten och framför allt över de viktigaste föränd-
ringar som skett i den samt en bedömning av resultatet och dess utveckling under räken-
skapsperioden (ledningens översikt),

2) de viktigaste uppgifterna om verksamhetens lönsamhet och produktivitet, den av-
giftsbelagda verksamhetens resultat och lönsamhet och den samfinansierade verksamhet-
ens kostnadsmotsvarighet samt utvecklingen av dessa (uppgifter om den funktionella ef-
fektiviteten),

3) de viktigaste uppgifterna om antalet prestationer och producerade offentliga nyttig-
heter och de viktigaste uppgifterna om serviceförmåga, prestationernas och de offentliga
nyttigheternas kvalitet samt utvecklingen av dessa (uppgifter om produktionshantering
och kvalitetsledning),

4) de viktigaste uppgifterna om antalet anställda, personalstrukturen i olika uppgifts-
grupper, personalkostnaderna inklusive deras struktur och arbetshälsa samt utvecklingen
av dessa samt om utvecklingen av kunnandet och annat immateriellt kapital och om för-
nyelser när det gäller funktioner och service (uppgifter om hanteringen av mänskliga re-
surser),

5) de viktigaste uppgifterna om effekterna av finansieringen ur statsbudgeten (uppgif-
ter om effekter),

6) en analys av bokslutskalkylerna i vilken utreds de omständigheter som framgår av
bokslutskalkylerna och som gäller den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska
strukturen samt sambanden mellan ekonomi och resultat (bokslutsanalys), samt

7) de viktigaste uppgifterna om utvärderingarna av verksamhetens verkningar och ef-
fekter, om det under räkenskapsperioden har gjorts en bredare utvärdering av verksam-
heten med avseende på verkningarna och resultaten (utvärderingsresultaten).

8 §

Tilläggsuppgifter som ska ges i noter till bokslutet för de offentliga 
förvaltningsuppgifterna

Noter till bokslutet för de offentliga förvaltningsuppgifterna ska innehålla:
1) uppgifter om de anslag som i statsbudgeten anvisats för skötseln av de offentliga för-

valtningsuppgifterna samt om användningen av dessa anslag och om deras användnings-
ändamål (kalkyl över användningen av medel),

2) uppgifter om annan finansiering ur statsbudgeten eller Europeiska unionens allmän-
na budget, budgetar som sköts av Europeiska unionen eller på Europeiska unionens vägnar
samt om användningen av finansieringen och användningsändamålet (kalkyl över använd-
ningen av medel),

3) uppgifter om kostnadsmotsvarigheten för skötseln av de offentliga förvaltningsupp-
gifterna,

4) en redogörelse för de principer för kostnadsberäkning som tillämpas vid skötseln av
de offentliga förvaltningsuppgifterna,

5) sammanfattande uppgifter om fast egendom som erhållits och anskaffats för att an-
vändas för de offentliga förvaltningsuppgifterna och om utgifterna för anskaffning av
egendomen,
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6) sammanfattande uppgifter om fast egendom som överlåtits från användning i de of-
fentliga förvaltningsuppgifterna och om överlåtelsepriserna, överlåtelsevinsterna och
överlåtelseförlusterna för egendomen och om utgifterna för överlåtelsen,

7) uppgifter om de principer och värderingsprinciper som iakttagits vid upprättande av
bokslut samt de omständigheter som inverkar på bokslutets jämförbarhet med bokslutet
för föregående år,

8) en specifikation av personalkostnaderna som innefattar en redogörelse för hur per-
sonalkostnaderna för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna fördelas på löner,
arvoden och resultatbaserade poster, ledningens löner och arvoden, det sammanlagda vär-
det av naturaförmåner, skulder baserade på semesterlöner, pensionskostnaderna och andra
lönebikostnader,

9) en redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem,
10) en redogörelse för avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar, speci-

ficerade enligt balansposterna,
11) en specifikation av finansiella intäkter och finansiella kostnader,
12) en redogörelse för de aktier och andelar av olika slag som innehas för skötseln av

de offentliga förvaltningsuppgifterna samt för andra värdepapper som kan jämställas med
aktier samt för investeringar i egetkapitalinstrument som görs för skötseln av de offentliga
förvaltningsuppgifterna,

13) en specifikation av fonderade medel, stiftelser och föreningar som inte ingår i ba-
lansräkningen för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna och som administreras
för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna,

14) de redogörelser som finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och miljö-
ministeriet bestämmer, samt

15) övriga kompletterande uppgifter som behövs för lämnande av riktiga och tillräck-
liga uppgifter.

9 §

Inlämnande av bokslutshandlingarna

Forststyrelsen ska utan dröjsmål efter det att det undertecknade bokslutet och den un-
dertecknade revisionsberättelsen har lämnats in till jord- och skogsbruksministeriet ge in
dem även till miljöministeriet, finansministeriet, statskontoret och statens revisionsverk.

Om Forststyrelsen upprättar ett mellanbokslut ska detta lämnas in till jord- och skogs-
bruksministeriet och miljöministeriet.

10 §

Föredragning av bokslutet

Jord- och skogsbruksministeriet ska föredra Forststyrelsens och Forststyrelsekoncer-
nens bokslut för statsrådet för fastställelse så att statsrådets beslut om fastställande av bok-
slutet och om andra sådana åtgärder som Forststyrelsens verksamhet och ekonomi föran-
leder, beaktas när ministeriet bereder redogörelsen för resultatet av verksamheten inom
ministeriets ansvarsområde inför beredningen av regeringens årsberättelse, enligt 17 § i
lagen om statsbudgeten (423/1988).

Revisionsberättelsen samt jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets ställ-
ningstaganden enligt 66 i § 4 mom. i förordningen om statsbudgeten ska fogas till före-
dragningshandlingarna när Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens bokslut föredras
för fastställelse.
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11 §

Skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om verksamheten

I bokföringen av och bokslutet för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna ska
dessutom beaktas vad som föreskrivs i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna
uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003). 

12 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
På den räkenskapsperiod som löper ut vid utgången av 2016 tillämpas de bestämmelser

om bokföring, särskild bokföring, bokslut och särskilt bokslut som gällde vid ikraftträdan-
det av lagen om Forststyrelsen samt 3 och 7—10 §.

Bestämmelserna om bokföring, särskild bokföring, bokslut och särskilt bokslut i denna
förordning tillämpas på bokföringen, den särskilda bokföringen, bokslutet och det särskil-
da bokslutet för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2017. 

Helsingfors den 21 december 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Regeringsråd Vilppu Talvitie
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663
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