
Bokföringsnämndens kommunsektion, 16.11.1999 
 
44. Utlåtande om hur den ändring av samkommunandelen som beror på 
statsandelen skall behandlas i 1999 års bokföring och bokslut 
 
 
1. Motivering  

Enligt kapitel 2.1.2 i bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om avskrivningar enligt plan för kom-
muner och samkommuner (6.4.1999), Anskaffningsutgifter som täckts med bidrag, statsandel eller annan finansiering-
sandel, minskas den statsandel som erhållits för anläggningsprojekt i en samkommun från anskaffningsutgiften och vid 
beräkning av avskrivningar betraktas anskaffningsutgiftens belopp minskat med finansieringsandelen som bas för avs-
krivningarna. Den statsandel som erhållits för anläggningsprojekt i en samkommun påverkar inte beloppet av samkom-
munens grundkapital, men kan inverka på fördelningen av grundkapitalet mellan medlemskommunerna. Medlemskom-
munerna besluter huruvida grundkapitalet skall fördelas om på basen av den statsandel som samkommunen erhållit. 

Ändringen av grundkapitalets kommunandelar som beror på statsandelen bokförs inte vare sig i resultat- eller bal-
ansräkningen i medlemskommunerna. Det grundkapital som finns upptaget i samkommunens balansräkning motsvarar 
efter detta inte den samkommunsandel som finns upptagen i medlemskommunens balansräkning. Väsentliga ändringar 
av samkommunandelarnas värde tas upp i noterna till kommunens bokslut. I noterna till samkommunens bokslut re-
dogörs för grundkapitalets fördelning på medlemskommunerna. De nya anvisningarna har ändrats jämfört med de tidiga-
re till de delar som beskrivs i detta stycke. 

I allmän anvisning om uppgörande av balansräkning för kommuner och samkommuner (6.4.1999) kapitel 2.1.3 
Placeringar, finns motsvarande anvisningar.  

Kommunsektionen har i sitt utlåtande 26/30.3.1998 beslutat att bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen 
(1339/1997) tillämpas första gången på den bokföring i kommunen och samkommunen som börjar 1.1.2000 och att 
kommunsektionen meddelar separat en allmän anvisning eller avger utlåtande angående eventuell tillämpning av enskil-
da bestämmelser i den nya bokföringslagen eller bokföringsförordningen i bokföringen redan 1997, 1998 och 1999. De 
ovan nämnda allmänna anvisningarna om iakttagande av bokföringslagen tillämpas fr.o.m. den räkenskapsperiod som 
inleds 1.1.2000.  

Kommunsektionen anser det motiverat att kommunerna och samkommunerna redan i bokföringen och bokslutet för 1999 
och noterna till detta följer de ändrade allmänna anvisningarna om avskrivningar och uppgörande av balansräkning vid 
behandlingen av ändringar av samkommunens grundkapital som beror på medlemskommunandelens statsandel.  

2. Kommunsektionens utlåtande  

Vid en ändring av samkommuns grundkapital som beror på medlemskommunandelens statsandel följs redan i bokfö-
ringen och bokslutet och noterna till detta för år 1999 de anvisningar som ges i de allmänna anvisningarna om 
avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner (6.4.1999) och om uppgörande av balansräkning för kom-
muner och samkommuner.  

 


