
OFGR-EXAMEN 4.9.2021 

REVISORNS RAPPORTERING OCH ÅTGÄRDER SOM DETTA FÖRUTSÄTTER 
8 timmar, 100 poäng 

Lös följande uppgifter (1–5) enligt gällande författningar samt god revisions- och bokföringssed inom 
offentlig förvaltning. I svaren kan revisorns rapporter upprättas enligt de aktuella mallar för 
revisionsberättelser som gjorts upp av Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 
och Finlands Revisorer rf. 

I uppgiftslösningen är det inte av betydelse att de sammanslutningar, personer och 
identifieringsuppgifter vilka nämns i uppgiften är fiktiva. Delar av bokslutsuppgifter för existerande 
kommunkoncerner har  använts till grund för uppgiften. Bakgrundsuppgifter, fel och brister har lagts 
till i uppgiften, men  dessa har inte något att göra med kommunkoncernerna i fråga eller deras 
bokslutsuppgifter. Förvaltnings- och bokföringshandlingar som inte lagts fram i samband med 
uppgifterna och bilagor som nämns i uppgifterna men inte lagts fram är inte av betydelse för 
uppgiftslösningen. Att bokslutssiffror och nyckeltal i vissa fall avrundats är inte av betydelse för 
uppgiftslösningen. Examinanden kan utgå ifrån att beräkningsgrunderna för nyckeltalen är korrekta. 
I uppgiftslösningen är det inte av betydelse på vilka veckodagar datumen infaller. 

I uppgift 1 har vissa delar raderats, och dessa nämns separat i uppgiften. De raderade delarna 
påverkar inte uppgiftslösningen. Vid bedömningen ges inte poäng för omständigheter som rör de 
tekniska sammanräkningarna i resultat- och balansräkningen,  finansieringsanalysen, noterna eller 
i de tabeller som ingår i uppgifterna. När du svarar kan du lita på att det som lagts fram i 
bakgrundsuppgifterna för uppgift 1 (s. 2) stämmer.  

I uppgift 1 har kommunens resultaträkning, balansräkning och noter till vissa delar presenterats i 
kortare form än vad som krävs enligt minimikraven i de allmänna anvisningarna av 
bokföringsnämndens kommunsektion och i tusentals euro. Detta är inte av betydelse vid 
uppgiftslösningen. Vid bedömningen ges inga poäng för omständigheter som rör omfattningen på 
presentationen av kommunens resultat- och balansräkning och noter.  

Vid bedömningen av svaren kan plus- och minuspoäng ges. Minuspoäng kan ges för grammatik- 
och stavfel i de rapporter som krävs i uppgifterna samt för fel som rör presentationssättet. 

Använd svarsmallarna i mappen ”JHT-tutkinto” på datorns skrivbord (desktop) när du besvarar 
uppgifterna. Spara uppgifterna med ditt identifieringsnummer och uppgiftens rubrik. Till exempel 
sparar en examinand med identifieringsnumret 123456 sitt svar på följande sätt: 

123456 Uppgift 1 
123456 Uppgift 2 osv. 

Uppgiftsduplikatet behöver inte returneras. 
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Bakgrundsuppgifter 

Haukkala stad är en kommun med 55 500 invånare i södra Finland. I Haukkala stads organisation 
ingår Affärsverket Haukkalan Vesi. Staden upprättar koncernbokslut. 

Haukkala stad med dotterbolag revideras av revisionssammanslutningen Tarkastustiimi Ab, FO-
nummer 2341234-2, adress Pitkäkatu 5, 00100 Helsingfors (hemort Helsingfors). Ansvarig revisor 
är CGR, OFGR Tiina Tilli och till revisionsteamet hör dessutom revisorsassistenterna Ansa 
Apulainen och Arto Auttaja. Beträffande arbetsfördelningen har man kommit överens om att 
revisorsassistenterna lämnar sammanfattningar av sina arbetspapper till den ansvariga revisorn. 

För att förenkla bedömningen ska du använda följande väsentlighetsgränser i uppgiften: 
koncernbokslutet 4 miljoner euro och moderstadens bokslut 2 miljoner euro. Om ett enskilt fel i 
uppgiften överskrider väsentlighetsgränsen ska det presenteras i revisionsberättelsen (uppgift 2). 
Gränsen för fel som ska rapporteras är 5 procent av väsentlighetsgränsen för koncernbokslutet, dvs. 
200 000 euro och 5 procent av väsentlighetsgränsen för stadens bokslut, dvs. 100 000 euro. De fel 
som bör rapporteras ska rapporteras i en rapport/promemoria till revisionsobjektets ledning och 
revisionsnämnden, men de inverkar inte enskilt på revisionsberättelsen (uppgift 1). 

Uppgift 1 (60 poäng) 

Vilka fel och/eller brister innehåller Haukkala stads bokföring, bokslut, koncernbokslut som ingår i 
bokslutet, förvaltning, uppgifter om grunder för statsandelar och ordnande av intern kontroll, 
riskhantering samt koncernkontroll? Ange de eventuella felens och/eller bristernas penningbelopp 
och typ samt ge detaljerade motiveringar till dina slutsatser. Föreslå också hur felen och/eller 
bristerna kan korrigeras. 

Ta i ditt svar ställning till hur varje fel eller brist som du observerat skulle inverka på revisorns 
rapportering, om felet eller bristen inte korrigeras. Upprätta ditt svar i form av arbetspapper enligt 
modellen nedan, så att det av arbetspappren framgår granskad omständighet, 
granskningsobservation och en motiverad bedömning av den samt förfarandet för korrigering av felet 
och/eller bristen. Om det handlar om ett bokföringsmässigt fel ska du redogöra för 
korrigeringsförfarandet även i formen per konto an konto. Ta också ställning till om 
observationen bör nämnas i revisorns rapportering: är det fråga om något som ska tas upp i 
revisionsberättelsen enligt 125 § i kommunallagen eller ska det tas upp i revisorns övriga 
rapportering, ifall felet eller bristen inte korrigeras. Presentera också ett sammandrag av felen i 
ditt svar. 

Använd svarsmallen för uppgift 1 då du besvarar uppgiften.  
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SVARSMALL 

Revision av Haukkala stadskoncern, räkenskapsperiod 1.1.–31.12.2020 

Datum:  17.5.2021 

Identifieringsnummer: 123456  

Granskad omständighet Granskningsobservation, motiverad 
bedömning och 
korrigeringsförfarande 

Effekt på rapporteringen 
(Uppge vad, var och hur 
detta ska rapporteras, 
om  felet eller bristen 
inte  korrigeras) 

 Använd följande 
väsentlighetsgränser när du löser 
uppgiften: koncernbokslut 4 
miljoner euro och stadens bokslut 2 
miljoner euro. Gränsen för fel som 
ska rapporteras är 200 000 euro i 
koncernbokslutet och 100 000 euro i 
stadens bokslut. 

 

Svarsexempel 
 
1. Personalkostnader, 

semesterlöneskuld 

Svarsexempel 
 
De pensionskostnader som ingår i 
semesterlöneskulden har inte tagits 
upp i tillräcklig utsträckning bland 
personalkostnaderna och 
resultatregleringarna, underskottet är 
0,9 miljoner euro, vilket framgår av 
revisionsassistentens arbetspapper.  
 
Korrigeringsförfarande: 
 
Den saknade semesterlöneskulden 
bokförs  
Per pensionskostnader  
An resultatregleringar 0,9 miljoner euro.  

Svarsexempel 
 
Saken ska rapporteras 
skriftligt till styrelsen. 
 

2.    
 

Uppgift 2 (15 poäng) 

Upprätta ett förslag till revisionsberättelse daterad 17.5.2021 för att undertecknas av revisorn för 
Haukkala stadskoncern, förutsatt att stadskoncernens bokföring, förvaltning och bokslutshandlingar 
inte ändras i något avseende. 

Använd svarsmallen för uppgift 2 då du besvarar uppgiften. 

Bilaga 1 Haukkala stads bokslut för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020 
Bilaga 2 Delar av protokoll  
Bilaga 3 Arto Auttajas observationer med bilagor 

Bilaga 3a-e Koncernverifikationer 1–5 
Bilaga 3f Statsandelar 
Bilaga 3g Skatteinkomster 
  

Bilaga 4 Ansa Apulainens observationer med bilagor 
Bilaga 4a Tekniska direktörens tjänsteinnehavarbeslut 
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Bilaga 4b Notverifikat / specifikation av ansvarsförbindelser 
Bilaga 4c Utdrag ur bankernas bekräftelser 

Bilaga 5 Bokslut för stiftelsen Joutsenlammen vanhustentalosäätiö 2020 
Bilaga 6 Budget och ekonomiplan 2021–2022, resultaträkningsdelen i förkortad form 
Tidsplan för socia- och hälsovårdsreformen 2020–2022 
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Uppgifterna 3-5 är separata uppgifter och de anknyter inte till uppgifterna 1–2. Händelserna och 
personerna i uppgifterna 3–5 är fiktiva. Besvara uppgifterna 3-5 med stöd av de rättsregler som 
gäller vid tidpunkten för avläggande av OFGR-examensprovet. 

Uppgift 3 (10 poäng)  

 

Svara på följande frågor. Motivera ditt svar. Ange i svaret vilka rättsregler svaret baserar sig på.  

 

3.1. Vad är ramarna för statsfinanserna och vad eftersträvar man med dem? I vilka rättsregler 
föreskrivs om ramarna för statsfinanserna? Vilka skyldigheter följer av dessa rättsregler och vilka 
instanser berörs av skyldigheterna? 

 

3.2. Vilka krav har ställts på offentlighet, öppenhet och sekretess i samband med beredningen och 
beslutsfattandet om ramarna för statsfinanserna och den övriga finanspolitiken? Hur får riksdagen 
information om ramarna för statsfinanserna? Har riksdagens revisionsutskott rätt att av ministeriet 
få dokument som rör beredningen av finanspolitiken, om det har bestämts att dessa dokument är 
sekretessbelagda? 

 

3.3. Bedöm hur bindande ramarna för statsfinanserna är, både med avseende på deras politiskt 
bindande och rättsligt bindande verkan. Går det att avvika från det totala utgiftstaket för 
statsfinanserna under en valperiod?  

 

3.4. Vilka instanser övervakar beslutsfattandet angående Finlands ramar för statsfinanserna samt 
efterlevnaden av ramarna? 

 

Uppgift 4 (10 poäng) 

 

Svara på följande frågor. Motivera ditt svar. Ange i svaret vilka rättsregler svaret baserar sig på.  

 

4.1. Redogör för den innehållsliga idén och syftet med kommunernas skyldighet att täcka underskott. 
I svaret behöver du inte beakta de ändringar i skyldigheten att täcka underskott som gjorts på grund 
av COVID-19-epidemin. 

 

4.2. Vilket är sambandet mellan kommunernas skyldighet att täcka underskott och Europeiska 
unionens ekonomiska och monetära unions skyldigheter gällande finanspolitiken? 

 

4.3. Vad innebär en kommuns skyldighet att täcka underskott med avseende på det kommunala 
självstyret och förhållandet kommun-stat? Hur kan skyldigheten att täcka underskott påverka 
innehållet i en enskild kommuns beskattningsbeslut?  
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4.4. Om det skulle avges ett lagförslag till riksdagen där det föreslås att innehållet i skyldigheten att 
täcka underskott ändras så att skyldigheten blir strängare ur kommunens synvinkel, vilket organ i 
riksdagen skulle då kunna utreda den eventuella konflikten mellan detta lagförslag och det 
kommunala självstyret? 

 

4.5. Vilka nationella aktörer övervakar eller granskar balansen i kommunernas ekonomi och 
uppfyllelsen av skyldigheten att täcka underskott? 

 

 

Uppgift 5 (5 poäng) 

 

Händelserna och personerna som förekommer i uppgiften är fiktiva. 

 

En av Europeiska unionens medlemsstater har drabbats av en svår skuldkris. Den här 
medlemsstaten tillhör euroområdet, det är alltså fråga om en stat som använder euro som valuta. 
Nils Balance, som är parlamentsledamot i landet i fråga, förbereder ett tal som han ska hålla i 
parlamentets finansutskott. I talet har han tänkt ta upp möjliga metoder för att lindra landets 
skuldbörda. Nils Balance är emellertid osäker på om de metoder han övervägt är förenliga med EU:s 
rättsregler. Därför tar han kontakt med dig, som han känner sedan tiden som utbytesstuderande, 
eftersom han vet att du är väl insatt i den rättsliga regleringen av de offentliga finanserna. Som 
parlamentariker är Nils Balans också intresserad av Finlands riksdags rätt att få information och dess 
påverkningsmöjligheter i EU-ärenden. 

 

Uppgift: 

 

Svara på följande frågor. Motivera ditt svar. Ange i svaret vilka rättsregler svaret baserar sig på.  

 

5.1. Kan centralbanken i en stat som är medlem i Europeiska unionen finansiera den offentliga 
sektorns utgifter i staten i fråga? Kan Europeiska unionens medlemsstat A om den så önskar hjälpa 
medlemsstat B, som lider av skuldproblem, så att medlemsstat A åtar sig att betala en viss andel av 
medlemsstat B:s skuld? Har det bland staterna i euroområdet skapats ett system via vilket en stat 
som är i ekonomiska svårigheter kan få finansiell hjälp? 

 

5.2. Vilken rätt har Finlands riksdag och dess utskott att få information om Europeiska unionens 
beredning av ekonomisk lagstiftning?  
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Bilaga 1 Haukkala stads bokslut för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020 
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Haukkala stad   

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 
Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin 
 

Stadsdirektörens översikt 

Haukkala stads verksamhet och ekonomi 
 
Året 2020 var ett synnerligen exceptionellt år för den kommunala sektorn med avseende på både 
verksamheten och ekonomin på grund av coronapandemin. Såväl i Haukkala som på riksnivå 
lyckades man genomföra ett veritabelt digitalt hopp, när det blev nödvändigt att övergå till 
distansarbete och distansstudier och införa digitala mötesrutiner. Flera branscher hade det till en 
början ganska tufft under mars-april, och tillfälligt kunde man redan delvis återgå till normala rutiner. 
På hösten och efter årsskiftet såg det ut som om man hade lärt sig fungera riktigt bra med de nya 
digitala metoderna.  

Under budgetarbetet hösten 2019 visste man ännu ingenting om den globala epidemi som skulle 
drabba oss alla och som i viss mån stängde ner samhällena våren 2020. Tack vare statens 
stödinsatser var det ekonomiska utfallet för 2020 i slutändan bra, vilket framgår mer ingående av 
bokslutsdokumenten och budgetjämförelsen. Utfallet för skatteinkomsterna översteg betydligt den 
ursprungliga budgeten, eftersom det betalades ersättning till kommunerna för skatteinkomstborfall 
samt kompensation för ändringarna i betalningsarrangemangen för beskattningen. 

Stadens invånarantal ökade med 175 personer och inflyttningsrörelsen till Haukkala bådar gott för 
framtiden. Visserligen ökar samtidigt servicebehovet och det blir viktigt att ordna service nära 
tätorterna i vårt vidsträckta område, men ändå i form av effektiva enheter. Staden har som bäst flera 
projekt på planeringsstadiet vilkas syfte är att utveckla servicen. 

Hälso- och sjukvårdsservicen samt socialservicen står för en betydande del av de totala 
kostnaderna, och de här kostnaderna har ökat redan i flera års tid. Det är också mycket krävande 
att budgetera för dem. Om social- och hälsovårdsreformen blir av undanröjer den det här största 
osäkerhetsmomentet i kommunernas ekonomiplanering. Enligt nuvarande planer ska de här 
uppgifterna överföras till de nya välfärdsområdena 1.1.2023.   

Under 2020 har man genomfört den stadsstrategi som godkändes 2019. Stadens långsiktiga mål är 
att skapa ett företagarvänligt klimat och bygga upp sådana servicenätverk för företagen att både 
stadens arbetsplatssufficiens och invånarantal vänder uppåt. Ett annat mål är att göra turismen 
attraktivare, eftersom turismen ökar medvetenheten om den unika helhet av dels närhet till naturen 
och dels ett aktivt urbant liv, som gör vår stad till en bra plats att bo på.  

Jag vill tacka vår personal, kommuninvånarna, de förtroendevalda och alla intressentgrupper för det 
gångna året 2020 och för utmärkt arbete och flexibilitet under synnerligen exceptionella 
omständigheter.  

 
 
Tuomo Tikka 
Stadsdirektör 
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Haukkala stad   

 
 
Stadens förvaltning och förändringar i den 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Stadens redovisningsskyldiga organ är: 

- Stadsstyrelsen 
- Välfärdsnämnden 
- Bildningsnämnden 
- Nämnden för teknik och miljö 

Stadens redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare är:  

- Stadsdirektören 
- Förvaltningsdirektören 
- Ekonomidirektören 
- Basservicedirektören (Välfärdsnämnden) 
- Bildningsdirektören (Bildningsnämnden) 
- Tekniska direktören (Nämnden för teknik och miljö) 

 
Organiseringen av förvaltningen präglades under året 2020 av övergången till digitala möten. 
Lyckligtvis var vår förvaltningsstadga uppdaterad i fråga om detta, och därför var det också lagligt 
att gå till väga på detta sätt.  Situationen belastade tidvis IT-avdelningen avsevärt, när alla 
förtroendevalda skulle förses med fungerande utrustning och nödvändig hjälp med användningen 
av systemen och förbindelserna. Å andra sidan har den här situationen inneburit ett enormt 
kunskapslyft när det gäller att agera i en digital omvärld. 

 

Den ekonomiska utvecklingen i allmänhet och i den egna regionen 

Enligt bokslutsprognoserna för 2020 stärktes den kommunala ekonomin från en rekordlåg nivå till 
exceptionellt goda siffror. Kommunernas och samkommunernas sammanräknade resultat var 1,7 
miljarder på plus. Årsbidragen stärktes i alla kommunstorleksgrupper, och kommunerna behövde 
knappast alls ta lån för löpande utgifter. 

Uppsvinget i den kommunala ekonomin förklaras av de coronastöd av engångsnatur som staten 
beviljat och av kommunalskattens oväntat positiva utveckling. Vid sidan av den starka 
inkomstutvecklingen har utgifterna ökat måttligt, eftersom flera kommunala verksamheter hade 
stängt under våren och hösten på grund av coronaläget. Kommunerna har också genomfört 
rekordmånga permitteringar. Kommunerna och samkommunerna har fått statliga stöd på cirka tre 
miljarder euro för de ekonomiska svårigheter som coronan medför. 

Kommunernas och samkommunernas verksamhetskostnader ökade i fjol med 2,0 procent, 
skatteinkomsterna med 4,0 procent och statsandelarna med 27,2 procent. Kommunernas 
exceptionellt starka kommunalskatt förklaras bland annat av skattekortsreformen, som sköt upp cirka 
350 miljoner euro av kommunalskatten från 2019 till 2020. Samfundsskatteintäkternas störtdykning 
uppvägs av att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 10 procentenheter. 

Haukkala stads skattesats var densamma som föregående år, det vill säga 20,5 procent. Även 
grunderna för fastighetsskatterna bibehölls på samma nivå som föregående år. Skatteinkomsterna 
var 8 procent större än året innan. Staden fick 21 procent större statsandel än året innan, vilket 
berodde på den ersättning för skatteinkomstbortfall som erhölls under räkenskapsperioden.  
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Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut 
I seniorhuset Joutsenlampi konstaterades problem med inomhusluften våren 2020. Vid de 
undersökningar som utfördes konstaterades mikrobtillväxt som eventuellt kan utgöra en hälsorisk. 
Regionförvaltningsverket ålade Haukkala stad att sluta exponera personalen för hälsorisk senast 
31.7.2020. Företagsläkaren förordade att verksamheten kan fortsätta fram till årets utgång, när 
ventilationskanalerna i byggnaden rengjordes och underhölls och ventilationen förbättrades. 
Regionförvaltningsverket beviljade tillstånd att förlänga serviceverksamheten fram till 31.11.2020. I 
praktiken fördröjdes nedläggningen av verksamheten med cirka en månad på grund av att 
ersättande lokaler saknades. 

Vid utgången av december hade alla de boende i seniorhuset Joutsenlampi flyttats ut. Det här var 
en ytterst krävande uppgift, eftersom det var fråga om serviceboende med heldygnsomsorg och 
antalet boende var 27. Joutsenlampibyggnaderna ägs av stiftelsen Haukkalan vanhustentalosäätiö. 
De boende var stiftelsens hyresgäster, och staden hyrde en enhet för demenssjukdomar i lokalerna. 
Stiftelsen grundades av staden och församlingen 1979. Stiftelsen har inte haft någon annan 
verksamhet än att hyra ut sin byggnad till den äldre befolkningen och staden. 

Genom vissa arrangemang lyckades man ordna bostad i andra servicehus för fem av de boende 
som flyttades från serviceboendet med heldygnsomsorg, eftersom det är ständig kö till alla 
servicehus. De övriga boende är tillfälligt inhysta i vanliga hyresbostäder och får hemservice, tills 
man hittar bostäder åt dem som motsvarar deras behov. Det lyckades att flytta 
demenssjukdomsenheten, då ett fastighetsbolag som ägs av stadsstyrelsens ordförande hade till 
försäljning en byggnad som tidigare inhyste hotell Haukkalanmetsä, och erbjöd staden att hyra 
byggnaden. Efter smärre ombyggnadsarbeten blev det före detta hotellet hyfsat bra lokaler. 
Hyresnivån är inte riktigt på sedvanlig nivå utan rätt hög, men fullmäktige godkände detta eftersom 
den akuta situationen måste få en lösning.   

 

Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen 
Bedömningen är att stadens verksamhet och ekonomi efter det exceptionella året kommer att 
fortsätta på samma sätt som före det, eftersom man ännu inte har lyckats fatta beslut om de 
betydande strukturella förändringar som behövs. I den budget som fullmäktige fastställde i december 
2020 visar åren 2021 och 2022 fortsättningsvis underskott. Å andra sidan återstår det att se om 
anpassningsåtgärder kommer att behövas i den omfattning som man tidigare bedömt. 
Ekonomiplanen sträcker sig nu fram till 31.12.2022, då en väsentlig del av kommunernas 
verksamhetshelhet överförs till landskapen 1.1.2023. 

Stadens personal  
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Miljöaspekter  
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Andra icke-finansiella faktorer 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
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Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra omständigheter 
som inverkar på verksamhetens utveckling 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

 
Redogörelse för hur stadens interna kontroll och riskhantering har ordnats 
 

Med intern kontroll och riskhantering avses bestämning av uppgifter, befogenheter och ansvar samt 
förfaranden som ingår i styr- och verksamhetsprocesserna och vilkas syfte är att säkerställa att 
Haukkala stads verksamhet är laglig och resultatrik. Stadens etiska principer har godkänts i  
samarbete med de anställda och förtroendevalda. Förvaltningsstadgan styr befogenheterna. 
Förvaltningsstadgan och andra centrala reglementen har uppdaterats de senaste åren.   

Antalet fall av begäran om omprövning och besvär i fråga om de kommunala organens beslut har 
legat på sedvanlig nivå.  Personalutbildning har ordnats i enlighet med den årliga utbildningsplanen. 
Dessutom har utbildning för de förtroendevalda ordnats i början av fullmäktigeperioden.  

Fullmäktige har godkänt principerna för intern kontroll och riskhantering. I samband med 
budgetprocessen bedömer staden årligen de risker som är förknippade med de enskilda 
verksamhetsområdena. De största riskerna hänför sig till ekonomiska utmaningar för de stora 
företagen i staden. I värsta fall kan dessa utmaningar ha stor inverkan på stadsbornas sysselsättning 
och därigenom på skatteinkomsterna. Problem med inomhusluften i stadens fastigheter kan å sin 
sida innebära personrisker.  

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut   

Stadsstyrelsen har inte kännedom om några försummelser av lagstadgade uppgifter eller agerande 
som annars strider mot lagar och bestämmelser eller god förvaltningssed och som skulle leda till 
betydande ersättning, talan e.d. yrkande eller rättslig påföljd.  

När coronaepidemin hade brutit ut var det svårt att få skyddsutrustning för sjukskötarna och läkarna 
på hälsovårdscentralerna. På hösten framgick det att man i augusti i en nödsituation hade köpt 
utrustning av representanter för skyddsutrustningsföretag som ringt upp stadens tjänsteinnehavare, 
utan att man i det skedet längre begärde offerter från någon annan. I maj hade man konstaterat att 
alla leverantörer inte längre hade skyddsutrustning att leverera. Den interna kontrollen utförde en 
granskning i anslutning till dessa anskaffningar och vid granskningen visade det sig att utrustning 
också tidigare hade anskaffats av vissa leverantörer som man av erfarenhet visste var pålitliga. 
Granskningen utvidgades till alla anskaffningar av skyddsutrustning och förbrukningsartiklar inom 
hälso- och sjukvården. Granskningen har ännu inte slutförts. 

Måluppfyllelse, tillsyn över användningen av medel, kompetent och tillförlitlig 
resultatutvärdering 

Uppföljningen av måluppfyllelsen, användningen av medel samt resultatutvärderingen har 
presenterats på annan plats i verksamhetsberättelsen. De centrala avvikelserna från de mål för 
verksamheten och ekonomin som satts upp i budgeten samt de eventuella åtgärder som vidtagits 
med anledning av dem har presenterats i budgetens utfallsdel. Systemen för uppföljning av och 
rapportering om verksamheten och ekonomin är föremål för ständig utveckling.  

Under verksamhetsåret tog man i bruk ett nytt rapporteringssystem. Det nya systemet har försnabbat 
rapporteringen till organen och gjort att informationen om verksamheten och ekonomin är mer 
korrekt, mer tillräcklig och mer uppdaterad än förut.  
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Ordnande av riskhantering 

Staden har en riskhanteringsarbetsgrupp som drar upp riktlinjer för de praktiska 
riskhanteringsåtgärderna och samordnar förankringen av dessa i de olika sektorerna. 
Riskhanteringsplaner har utarbetats i ett par års tid. Man har konstaterat att planerna inte är särskilt 
enhetliga sektorerna emellan, vilket kan göra det svårare att få en helhetsbild och rapportera om 
riskhanteringen. 

Stadsstyrelsen konstaterar att kommunen har gällande ansvarsförsäkringar för egendomsrisken och 
verksamheten, skogsförsäkring med måttskydd, trafikförsäkringar och arbetsreseförsäkring för 
personalen samt lagstadgade försäkringar. Vidare konstaterar stadsstyrelsen att 
arbetarskyddsfrågorna är välskötta och att nästan inga arbetsolyckor inträffat. År 2020 inrättades 
också en säkerhetsarbetsgrupp som ansvarar för beredskapen för störningssituationer. 

Kontroll över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar  

Stadsstyrelsen har inte kännedom om några sådana försummelser av eller felaktiga förfaranden vid 
anskaffning, överlåtelse eller skötsel av tillgångar som skulle kunna medföra betydande 
ersättningsansvar eller annat rättsligt ansvar för staden. 

Byggnadsbeståndets skick är förenat med risker. Staden har för närvarande två daghemsbyggnader 
och en skolbyggnad samt en simhall där problem med inomhusluften observerats. 
Simhallsbyggnaden har konstaterats vara i så dåligt skick att det inte längre lönar sig att reparera 
den. Undersökningarna gjordes hösten 2020 och hälsomyndigheterna satte byggnaden i 
användningsförbud. Staden har planerat att förlägga en ny simhallsbyggnad på en tomt bredvid 
idrottshallen. Det återstående lånet på simhallen är lika stort som simhallens balansvärde, eftersom 
avskrivningarna har dimensionerats för att bokföras i samma takt som låneamorteringarna. Det 
återstår fortfarande två år och 500 tusen euro. Staden börjar knappast bygga en ny simhall förrän 
efter de två åren. 

I fråga om riskhanteringsåtgärderna kommer man att ta fram något systematiskt sätt att följa och 
rapportera byggnadsbeståndets status samt de enskilda byggnadernas skick och 
användningsplanerna för dem.  

Avtalsverksamhet  

Ansvaren för avtalsverksamheten har definierats och anvisningar har utarbetats för verksamheten. 
Ett avtalsregister upprätthålls i D-ärendehanteringssystemet.  

Koncerntjänsternas jurist hjälper till med upprättandet av avtal. Under räkenskapsperioden 
observerades brister i konkurrensutsättningen av anskaffningar samt i efterlevnaden och 
övervakningen av avtalsvillkor.  

Organisering av den interna granskningen   

Den interna granskningen hjälper stadens högsta ledning att uppfylla sin övervakningsskyldighet.  
Den interna granskningen har i uppgift att i enlighet med den granskningsplan som godkänts av 
stadsdirektören bedöma hur den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar och hur effektiv den 
är. Den interna granskningen är oberoende av den granskade verksamheten.   

Under året har den interna granskningen genomfört granskningar enligt verksamhetsplanen och 
granskningar som beställts som separata uppdrag. Stadsrevisorn sköter beredningen av 
revisionsnämndens ärenden samt mötesarrangemangen. Revisionssekreteraren är 
revisionsnämndens sekreterare och stadsrevisorn är närvarande vid mötena i rollen som sakkunnig. 
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Stadsstyrelsens övergripande bedömning 

Som helhet är stadens interna kontroll och riskhantering på god nivå. Utvecklingsobjekt som 
identifierats för de närmaste åren är att genomföra riskhanteringen enligt en enhetlig process i alla 
sektorer. En systematisk verksamhetsrutin bör tas fram för att övervaka genomförandet av 
upphandlingar.  

Bildande av räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten  
 
Haukkala stads ekonomiska situation förbättrades, då resultatet för räkenskapsperioden 2020 
visade överskott.  
 
I den ursprungliga budgeten hade stadens årsbidrag uppskattats till 17,4 miljoner euro medan utfallet 
blev 17,7 miljoner euro. Även om utfallet för driftsekonomin var betydligt sämre än beräknat, 
uppvägdes situationen av skatteinkomstkompensationerna under coronaåret. 
 
Jämfört med den ursprungliga budgeten inflöt cirka 18,3 miljoner euro mer i skatteinkomster, men 
den ändrade budgeten förverkligades ganska exakt. Inkomsterna från statsandelar var 3 miljoner 
euro mindre än i den ursprungliga budgeten. Staden hann göra budgetändringar på hösten, när man 
fick besked om statens kompensationer och coronastöd. 
 
Verksamhetsbidraget minskade med 12,6 miljoner euro (5,5 %) från föregående år och var 13,8 
miljoner sämre än i den ändrade budgeten. Budgetöverskridningarna uppkom huvudsakligen i 
välfärdsnämnden och gällde hälso- och sjukvården samt äldreservicen. 
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Bildande av räkenskapsperiodens resultat 
 

Resultaträkning och dess nyckeltal 

 

  2020 2019 
  1 000 € 1 000 € 
    

Verksamhetsintäkter 41 744 42 825 
Verksamhetskostnader -282 475 -270 923 
Verksamhetsbidrag -240 731 -228 098 

    
Skatteinkomster 155 739 144 864 
Statsandelar 103 032 85 223 
Finansiella intäkter och kostnader  
 Ränteintäkter 437 336 

 Övriga finansiella intäkter 260 532 
 Räntekostnader -1 019 -1 173 
 Övriga finansiella kostnader -22 -74 

Årsbidrag 17 696 1 610 
    

Avskrivningar och nedskrivningar -12 932 -13 911 
Extraordinära intäkter 986 0 
Extraordinära kostnader -182 0 

      
Räkenskapsperiodens resultat 5 568 -12 301 
Bokslutsdispositioner 428 428 
Räkenskapsperiodens överskott 
(underskott) 5 996 -11 873 

    
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL  
    
Verksamhetsintäkter / 
Verksamhetskostnader, % 14,8 15,8 
Årsbidrag / Avskrivningar, % 136,8 11,6 
Årsbidrag, euro / invånare 319 29 
Invånarantal 55 500 55 325 
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Finansiering av verksamheten 
 

Finansieringsanalys och dess nyckeltal 
 

  2020 2019 
  1 000 € 1 000 € 

Verksamhetens kassaflöde   
 Årsbidrag 17 696 1 610 

 Extraordinära poster, netto 804 0 
 Rättelseposter till internt tillförda medel -5 127 -2 016 

Investeringarnas kassaflöde   
 Investeringsutgifter -10 008 -12 943 

 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 250 248 

 
Inkomster från försäljning av tillgångar bland 
bestående aktiva 5 386 2 775 

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 9 001 -10 325 
    

Finansieringens kassaflöde   
Förändringar i utlåningen   
 Ökning av utlåningen -1 679 -3 258 

 Minskning av utlåningen 282 445 
Förändringar i lånestocken   
 Ökning av långfristiga lån 10 349 3 200 

 Minskning av långfristiga lån -12 000 -10 674 
 Förändring av kortfristiga lån -7 274 16 000 

Övriga förändringar i likviditeten -4 749 6 329 
Finansieringens kassaflöde -15 071 12 042 

    
Förändring av likvida medel -6 070 1 717 

    
Likvida medel 31.12 9 263 15 333 
Likvida medel 1.1 15 333 13 616 

    
    
    
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL  
 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde  
    under 5 år, 1 000 euro  38 599 31 131 

 Intern finansiering av investeringar, % 181,4 12,7 
 Kalkylmässigt låneskötselbidrag 1,7 0,2 
 Låneskötselbidrag 1,4 0,3 
 Likviditet, kassadagar 9 15 
 Invånarantal 55 500 55 325 
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Den finansiella ställningen och förändringar i den 

Balansräkning och dess nyckeltal 

AKTIVA 31.12.2020 31.12.2019 
   1 000 € 1 000 € 
     
BESTÅENDE AKTIVA 293 528 295 564 
Immateriella tillgångar 66 97 
 Övriga utgifter med lång verkningstid 66 97 
     
Materiella tillgångar 240 607 244 732 
 Mark- och vattenområden 87 658 87 259 
 Byggnader 89 990 94 845 
 Fasta konstruktioner och anordningar 58 197 59 592 
 Maskiner och inventarier 1 491 1 764 
 Övriga materiella tillgångar 593 592 

 
Förskottsbetalningar och pågående 
nyanläggningar 2 678 680 

     
Placeringar 52 856 50 735 
 Aktier och andelar 34 768 34 607 
 Övriga lånefordringar 4 504 3 941 
 Övriga fordringar 13 584 12 187 
     
FÖRVALTADE MEDEL 1 372 1 461 
 Statliga uppdrag 1 025 1 112 
 Donationsfondernas medel 347 349 
     
RÖRLIGA AKTIVA 18 143 26 167 
Omsättningstillgångar 232 387 
 Material och förnödenheter 232 387 
     
Fordringar 8 648 10 448 
     
 Kortfristiga fordringar 8 648 10 448 
  Kundfordringar 5 783 5 606 
  Övriga fordringar 774 1 574 
  Resultatregleringar 2 091 3 268 
     
Finansiella värdepapper 10 10 
 Övriga värdepapper 10 10 
     
Kassa och bank 9 252 15 322 
     
AKTIVA TOTALT 313 043 323 192 
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PASSIVA 31.12.2020 31.12.2019 
   1 000 € 1 000 € 
     
EGET KAPITAL 186 284 180 288 
Grundkapital 179 026 179 026 
Övriga egna fonder 1 235 1 235 
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder 27 11 900 
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 5 996 -11 873 
     
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 8 312 8 740 
 Avskrivningsdifferens 8 312 8 740 
     
FÖRVALTAT KAPITAL 1 475 1 585 
 Statliga uppdrag 1 025 1 112 
 Donationsfondernas kapital 449 473 
     
FRÄMMANDE KAPITAL 116 972 132 579 
Långfristigt 58 682 60 796 
 Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter 55 209 56 756 
 Lån från offentliga samfund 567 901 
 Erhållna förskott 4 7 
 Anslutningsavgifter och övriga skulder 2 902 3 131 
     
Kortfristigt 58 290 71 784 
 Masskuldebrevslån 15 000 22 274 
 Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter 10 017 9 694 
 Lån från offentliga samfund 107 197 
 Erhållna förskott 760 862 
 Leverantörsskulder 9 813 9 521 
 Övriga skulder 2 176 1 992 
 Resultatregleringar 20 418 27 243 
     
PASSIVA TOTALT 313 043 323 192 
     
     
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL   
  Soliditetsgrad, % 62,3 58,6 
  Relativ skuldsättningsgrad, % 38,7 48,3 
  Ackumulerat över-/underskott, 1 000 euro 6 023 27 
  Ackumulerat över-/underskott, euro/invånare 109 0 
  Lånestock 31.12, 1 000 euro 80 904 89 829 
  Lånestock 31.12, euro/invånare 1 458 1 624 
  Lån och ansvar, 31.12, 1 000 euro 104 624 114 164 
  Lån och ansvar, euro/invånare 1 885 2 064 
  Lånefordringar, 1 000 euro 13 584 12 187 
  Invånarantal 55 500 55 325 
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Totala inkomster och utgifter 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Stadskoncernens verksamhet och ekonomi 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Sammanslutningar som ingår i koncernbokslutet  
(En del av de sammanslutningar som hör till koncernen har inte tagits med i detta diagram. 
Sammanslutningarna som saknas inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

 

Samkommuner:   Ägarandel: 

Södra Finlands utbildningssamkommun  33 % 

Samkommunen Södra Finlands Förbund 25 % 

Samkommunen Södra Finlands sjukvårdsdistrikt 15 % 

Dotterbolag: 

Haukkalan Vuokra-asunnot Ab  100 % 

Yrityskehitys Haukkala Ab   100 % 

Haukkalan Toimitilakiinteistöt Ab    80 % 

Stiftelsen Haukkalan Taidesäätiö            80 % 

Intressebolag: 

Fastighets Ab Parkki    45 % 

Haukkalan Lämpö Ab    40 % 

Haukkalan Tiedepuisto Ab    47 % 

Haukkalan Liikekeskus Ab    35 % 

 
Väsentliga händelser som gäller koncernen 
Staden grundade 1.9.2020 Yrityskehitys Haukkala Ab för att utveckla tillväxtförutsättningarna och 
företagens konkurrenskraft i Haukkalaregionen. Bolagets styrelse började med att utse Toivo 
Lintunen till verkställande direktör och upprättade ett direktörsavtal med honom. Lintunen inledde 
det praktiska arbetet 1.10.2020. 

Av aktierna i Haukkalan Lämpö Ab såldes 60 procent under räkenskapsperioden, vilket innebär att 
bolaget förvandlades från dotterbolag till intressebolag. 

Under räkenskapsåret såldes ett markområde till Haukkalan Vuokra-asunnot Ab, vilket ger möjlighet 
att bygga ett nytt hyreshus på en central plats nära stadskärnan. Dessutom såldes en 
parkeringsbyggnad som varit i stadens ägo till Fastighets Ab Parkki. 

Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Redogörelse för hur koncernövervakningen är ordnad 
Med koncernövervakning avses uppföljning, analys och rapportering kring resultatet och den 
ekonomiska ställningen hos de dottersammanslutningar som koncernledningen ansvarar för. 
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Koncernledningen ska ordna aktiv ägarstyrning av dottersammanslutningarnas verksamhet, 
övervakning av verksamheten och ekonomin samt bedömning av de risker som är förenade med 
dem. I koncerndirektivet definieras vilka uppgifter dottersammanslutningarna med överenskomna 
intervaller ska rapportera till koncernledningen. Koncernövervakningen har genomförts i enlighet 
med förvaltningsstadgan och de viktigaste s.k. strategiska dotterbolagen har i enlighet med 
anvisningarna rapporterat till stadsstyrelsen om sin måluppfyllelse i kvartalsrapporter.   
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Koncernresultaträkning och dess nyckeltal 
 

 

  2020 2019 
  1 000 € 1 000 € 
    

    
Verksamhetsintäkter 143 332 142 181 
Verksamhetskostnader -387 700 -373 197 
Andel av intressesammanslutningarnas 
vinst+/förlust- 146 23 

    
Verksamhetsbidrag -244 222 -230 993 

    
Skatteinkomster 155 468 144 596 
Statsandelar 116 748 98 304 

    
Ränteintäkter 84 16 
Övriga finansiella intäkter 257 525 
Räntekostnader - -1 762 -2 020 
Övriga finansiella kostnader - -42 -86 
Finansiella intäkter och kostnader totalt -1 463 -1 565 

    
Årsbidrag 26 531 10 342 

    
Avskrivningar enligt plan -20 197 -21 418 
Differens vid eliminering av innehav  26 
Extraordinära poster 804 0 
Räkenskapsperiodens resultat 7 137 -11 050 

    
Bokslutsdispositioner 20 12 
Räkenskapsperiodens skatter -6 -33 
Latenta skatter -92 -167 
Minoritetsandelar 20 3 

    
Räkenskapsperiodens överskott+/underskott- 7 080 -11 236 

    
KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL 
Verksamhetsintäkter / Verksamhetskostnader, % 37,0 38,1 
Årsbidrag / Avskrivningar, % 131,4 48,3 
Årsbidrag, euro / invånare 478 187 
Invånarantal 55 500 55 325 
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Koncernens finansieringsanalys och dess nyckeltal 
 

   2020 2019 
   1 000 € 1 000 € 
     

Verksamhetens kassaflöde    
Årsbidrag  26 531 10 342 
  Extraordinära poster  804 0 
  Räkenskapsperiodens skatter  -6 -33 
  Rättelseposter till internt tillförda medel  -4 944 -1 652 

     
Investeringarnas kassaflöde    
  Investeringsutgifter  -15 656 -17 251 
  Finansieringsandelar för investeringsutgifter 303 458 
  Inkomster från försäljning av bestående aktiva  8 205 1 442 
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde  15 237 -6 694 

     
Finansieringens kassaflöde    
Förändringar i utlåningen    
  Ökning av utlåningen  -1 679 -58 
  Minskning av utlåningen  107 88 
Förändringar i lånestocken    
  Ökning av långfristiga lån  30 000 5 883 
  Minskning av långfristiga lån  -39 432 -14 892 
  Förändring av kortfristiga lån  -282 16 000 
Förändringar i eget kapital  0 -114 
Övriga förändringar i likviditeten    
  Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital -12 1 
  Förändring av omsättningstillgångar  287 39 
  Förändring av fordringar  -5 381 -1 036 
  Förändring av räntefria skulder  -5 512 6 116 
Finansieringens kassaflöde  -21 905 12 027 

     
Förändring av likvida medel  -6 668 5 333 

     
Likvida medel 31.12  25 772 32 440 
Likvida medel 1.1  32 440 27 107 

   -6 668 5 333 
     

NYCKELTAL I KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS   
    
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde  
under 5 år, 1 000 euro  54 332 48 443 
Intern finansiering av investeringar, %  172,8 61,6 
Kalkylmässigt låneskötselbidrag  1,5 0,6 
Låneskötselbidrag  0,7 0,7 
Likviditet, kassadagar  21 29 
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Koncernbalansräkning och dess nyckeltal 
 

  2020 2019 
  1 000 euro 1 000 euro 
    

AKTIVA   
BESTÅENDE AKTIVA 352 873 359 540 
Immateriella tillgångar 245 267 
 Immateriella rättigheter 2 1 
 Övriga utgifter med lång verkningstid 243 266 
    

Materiella tillgångar 340 410 349 051 
 Mark- och vattenområden 90 986 90 612 
 Byggnader 173 730 183 158 

  Fasta konstruktioner och anordningar   58 372 59 781 
 Maskiner och inventarier  7 018 7 523 
 Övriga materiella tillgångar   5 412 5 515 

 
Förskottsbetalningar och pågående 
nyanläggningar 4 892 2 462 

    
Placeringar  12 217 10 222 
 Andelar i intressesammanslutningar 6 245 5 842 
 Övriga aktier och andelar 3 252 3 232 
 Övriga lånefordringar 1 849 240 

  Övriga fordringar 872 908 
    

FÖRVALTADE MEDEL 2 448 2 460 
    

RÖRLIGA AKTIVA 54 271 55 843 
Omsättningstillgångar 1 253 1 539 
    

Fordringar 27 247 21 864 
 Långfristiga fordringar 9 007 2 396 
 Kortfristiga fordringar 18 240 19 469 
    

Finansiella värdepapper 2 048 1 679 
    

Kassa och bank  23 723 30 761 
     

AKTIVA TOTALT 409 592 417 843 
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   2020 2019 
   1 000 euro 1 000 euro 
     

PASSIVA    
EGET KAPITAL  207 907 200 848 
Grundkapital  179 026 179 026 
Stiftelsernas grundkapital  4 4 
Övriga egna fonder  3 117 3 137 
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 18 679 29 915 
Räkenskapsperiodens över-
/underskott  7 080 -11 236 
     

MINORITETSANDELAR  154 174 
     

     
AVSÄTTNINGAR  3 748 3 787 
 Avsättningar för pensioner  13 18 
 Övriga avsättningar  3 735 3 769 
     

FÖRVALTAT KAPITAL 2 577 2 601 
     

FRÄMMANDE KAPITAL  195 207 210 433 
Långfristigt räntebärande främmande kapital 92 133 101 565 
Långfristigt räntefritt främmande kapital 5 405 5 641 
Kortfristigt räntebärande främmande kapital 41 184 41 466 
Kortfristigt räntefritt främmande kapital 56 485 61 762 
     

PASSIVA TOTALT  409 592 417 843 
     

     
 KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL  
 Soliditetsgrad %  50,8 48,1 
 Relativ skuldsättningsgrad % 47,0 55,0 
 Ackumulerat överskott/underskott, 1 000 euro 25 760 18 679 
 Ackumulerat överskott/underskott, € / invånare 464 338 
 Koncernens lånestock 31.12, 1 000 euro 133 317 143 031 
 Koncernens lån, € / invånare 2 402 2 585 
 Lån och ansvar, 31.12, 1 000 euro 178 317 190 031 
 Lån och ansvar, euro/invånare 3 213 3 435 
 Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 euro 1 849 240 
 Invånarantal  55 500 55 325 
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Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin  
 

Stadsstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat  

 
Stadens resultat för räkenskapsperioden uppvisar ett överskott på 5 995 730,42 euro.  
Stadsstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott överförs till kontot över-/underskott i 
balansräkningen.  
 

Åtgärder för att balansera ekonomin  
 
I kommunallagen föreskrivs att om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, 
ska det i verksamhetsberättelsen redogöras för hur balanseringen av ekonomin utfallit under 
räkenskapsperioden samt för den gällande ekonomiplanens tillräcklighet för balanseringen av 
ekonomin.  
 
I stadens balansräkning finns inte underskott som saknar täckning. I bokslutet 31.12.2019 fanns det 
fortfarande kvar ett underskott på 27 179 euro och för räkenskapsperioden 2020 uppstod ett 
överskott på 5 995 730 euro. Prognoserna för de kommande årens resultat visar dock 
fortsättningsvis betydande underskott.  
 
Staden kommer att utarbeta ett förslag till åtgärder för att balansera ekonomin i det skede då man 
får planerna för hur social- och hälsovårdsreformen ska genomföras i praktiken och kan bedöma 
reformens konkreta inverkan på verksamheten och ekonomin.  
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BUDGETUTFALL 
Måluppfyllelse, tillsyn över användningen av medel, kompetent och tillförlitlig 
resultatutvärdering 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
 
 
Utfall i fråga om anslag och beräknade inkomster 
Budgetens bindande verkan 
Bindande poster inom driftsekonomin i stadens budget är stadsstyrelsens och nämndernas, dvs. 
resultatområdenas verksamhetsbidrag.    

I resultaträkningens utfall får de finansiella nettokostnaderna (skillnaden mellan finansiella intäkter 
och kostnader) inte överstiga det belopp som angetts i budgeten. 

I finansieringsdelen får ökningen av långfristiga lån inte överstiga det belopp som angetts i budgeten. 

I investeringsdelen är posterna bindande på projektgruppsnivå.  

 

Driftsekonomins utfall 
(De enskilda sektorernas utredningar om utfallet för målen för verksamheten och ekonomin har 
raderats.  
Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
  
(Utfallet för driftsekonomin, resultaträkningsdelen, finansieringsdelen och investeringarna i 
samband med enskilda projekt har lämnats bort. De presenteras endast i en sammandragstabell.) 
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Sammandrag av budgetutfallet, inbegriper också affärsverkets verksamhetsbidrag 
 

€   

Budget  
2020 

ursprunglig Ändringar 

Ändrad  
budget  
2020 

Utfall  
2020 Avvikelse 

DRIFTSEKONOMIDELEN 
(Verksamhetsbidrag)  
           
Fullmäktige           

  
Fullmäktige, val och 
revisionsnämnden -376 833   -376 833 -325 763 51 070 

Fullmäktige totalt -376 833   -376 833 -325 763 51 070 
              
Stadsstyrelsen           
  Koncerntjänster -15 622 217 1 500 000 -14 122 217 -13 943 224 178 993 
Stadsstyrelsen  
totalt -15 622 217   -14 122 217 -13 943 224 178 993 
              
Välfärdsnämnden           
  Förvaltningstjänster -500 611   -500 611 -465 873 34 738 

  
Hälso- och 
sjukvårdstjänster -100 500 000 -5 000 000 -105 500 000 -115 739 221 -10 239 221 

  Äldreservice -26 640 599 -1 000 000 -27 640 599 -31 345 542 -3 704 943 
  Socialservice -27 011 207 2 500 000 -24 511 207 -24 543 860 -32 653 
Välfärdsnämnden 
totalt -154 652 418   -158 152 418 -172 094 496 -13 942 078 
              
Bildningsnämnden           
  Undervisningstjänster -45 670 000   -45 670 000 -45 587 307 82 693 
  Fritidstjänster -9 072 695 200 000 -8 872 695 -8 893 546 -20 851 
Bildningsnämnden  
totalt -54 742 695   -54 542 695 -54 480 853 61 842 
              
Nämnden för teknik  
och miljö           
  Tekniska tjänster -3 450 000 500 000 -2 950 000 -3 125 789 -175 789 

  
Byggnads- och 
miljötjänster -1 188 408   -1 188 408 -1 161 978 26 430 

Nämnden för teknik och  
miljö totalt -4 638 408   -4 138 408 -4 287 767 -149 359 
              
Direktionen för  
Affärsverket Haukkala 
Vatten (verksam-
hetsbidrag) 4 381 406   4 381 406 4 401 345 19 939 
              
Driftsekonomidelen  
totalt -225 651 165   -226 951 165 -240 730 758 -13 779 593 
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RESULTATRÄKNINGS-
DELEN           
  Skatteinkomster 137 420 000 17 500 000 154 920 000 155 739 076 819 076 
  Statsandelar 106 205 600 -3 000 000 103 205 600 103 031 571 -174 029 
  Ränteintäkter 352 800   352 800 436 659 83 859 

  
Övriga finansiella 
intäkter 1 485 530 -1 200 000 285 530 259 610 -25 920 

  Räntekostnader -1 200 000   -1 200 000 -1 018 985 181 015 

  
Övriga finansiella 
kostnader -1 260 277   -1 260 277 -21 541 1 238 736 

Resultaträkningsdelen  
totalt 243 003 653   256 303 653 258 426 390 2 122 737 
INVESTERINGSDELEN           
  Ersättningsinvesteringar -7 260 000 1 150 000 -6 110 000 -6 253 467 -143 467 
  Utbyggnadsinvesteringar -1 748 000   -1 748 000 -967 439 780 561 
  Nyinvesteringar -4 956 000 -1 250 000 -6 206 000 -5 803 457 402 543 
  Vattenförsörjningsverket -2 112 000   -2 112 000 -1 956 732 155 268 
Investeringsdelen totalt -16 076 000   -16 176 000 -14 981 095 1 194 905 
FINANSIERINGSDELEN           
Förändringar i utlåningen           
  Ökning av utlåningen -1 224 000   -1 224 000 -1 679 342 - 455 342 
  Minskning av utlåningen 115 200   115 200 281 594 166 394 
Förändringar i lånestocken           

  
Ökning av långfristiga 
lån 16 000 000   16 000 000 10 348 807 -5 651 193 

  
Minskning av långfristiga 
lån -10 000 000   -10 000 000 -12 000 000 -2 000 000 

  
Förändring av kortfristiga 
lån -6 167 688   -6 167 688 -7 274 000 -1 106 312 

Finansieringsdelen totalt -1 276 488   -1 276 488 -10 322 941 -9 046 453 
              

 

 

 

 

 

 

  

30 (72)



Haukkala stad   

BOKSLUTSKALKYLER 
 

Resultaträkning, staden 
 

    1.1–31.12.2020  1.1–31.12.2019  
Verksamhetsintäkter     
 Försäljningsintäkter 17 338 273,06  16 603 116,78  
 Betalningsintäkter 14 162 635,43  13 723 137,69  
 Understöd och bidrag 3 790 127,60  4 114 828,66  
 Övriga verksamhetsintäkter 6 453 630,63 41 744 666,73 8 384 553,42 42 825 636,55 
Verksamhetskostnader     
 Personalkostnader     
  Löner och arvoden -103 727 144,62  -99 864 476,14  
  Lönebikostnader     
   Pensionskostnader -22 501 627,04  -21 812 994,46  

   
Övriga 
lönebikostnader -3 498 117,77  -3 663 783,37  

 Köp av tjänster -119 199 775,26  -112 278 568,77  
 Material, förnödenheter och varor -15 024 338,71  -15 019 954,00  
 Understöd -13 962 114,42  -13 957 136,78  
 Övriga verksamhetskostnader -4 562 307,70 -282 475 425,53 -4 326 409,60 -270 923 323,11 
Verksamhetsbidrag  -240 730 758,80  -228 097 686,56 
Skatteinkomster   155 739 075,95  144 864 376,42 
Statsandelar  103 031 571,20  85 223 155,20 
Finansiella intäkter och kostnader     
 Ränteintäkter 436 658,82  335 654,67  
 Övriga finansiella intäkter 259 610,18  532 102,32  
 Räntekostnader -1 018 985,01  -1 173 491,40  
 Övriga finansiella kostnader -21 540,93 -344 256,94 -74 060,62 -379 795,02 
Årsbidrag   17 695 631,42  1 610 050,03 
Avskrivningar och nedskrivningar     
 Avskrivningar enligt plan -12 923 672,99  -13 910 700,26  
 Nedskrivningar -8 000,00 -12 931 672,99 0,00 -13 910 700,26 
Extraordinära poster     
 Extraordinära intäkter 986 221,62  0,00  
 Extraordinära kostnader -182 069,19 804 152,42 0,00 0,00 
Räkenskapsperiodens resultat  5 568 110,85  -12 300 650,22 
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens 427 619,57  427 619,57 
     
Räkenskapsperiodens 
överskott/underskott  5 995 730,42  -11 873 030,66 
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Finansieringsanalys, staden  
 

  2020  2019  
      

Verksamhetens kassaflöde     
 Årsbidrag 17 695 631,42  1 610 050,03  
 Extraordinära poster 804 152,42  0,00  

 
Rättelseposter till internt 
tillförda medel -5 126 701,19 13 373 082,65 -2 015 654,72 -405 604,69 

Investeringarnas kassaflöde     
 Investeringsutgifter -10 008 028,61  -12 942 987,31  

 
Finansieringsandelar för  
investeringsutgifter 250 305,79  248 021,34  

 

Inkomster från försäljning av 
tillgångar bland bestående 
aktiva 5 386 107,61 -4 371 615,21 2 775 157,99 -9 919 807,98 

Verksamhetens och 
investeringarnas kassaflöde  9 001 467,44  -10 325 412,66 

      
Finansieringens kassaflöde     
Förändringar i utlåningen     
 Ökning av utlåningen -1 679 342,40  -3 257 847,55  
 Minskning av utlåningen 281 594,27 -1 397 748,13 444 941,51 -2 812 906,04 
Förändringar i lånestocken     
 Ökning av långfristiga lån 10 348 807,24  3 200 000,00  
 Minskning av långfristiga lån -12 000 000,00  -10 674 281,74  
 Förändring av kortfristiga lån -7 274 000,00 -8 925 192,76 16 000 000,00 8 525 718,26 
     
Övriga förändringar i likviditeten     

 
Förändringar av förvaltade 
medel och förvaltat kapital -21 097,86  24 848,57  

 
Förändring av 
omsättningstillgångar 154 839,38  85 787,87  

 Förändring av fordringar 1 799 493,30  174 481,94  
 Förändring av räntefria skulder -6 681 718,77 -4 748 483,95 6 044 084,85 6 329 203,22 
Finansieringens kassaflöde  -15 071 424,84  12 042 015,44 

      
Förändring av likvida medel  -6 069 957,40  1 716 602,78 

      
Förändring av likvida medel     
 Likvida medel 31.12 9 262 621,48  15 332 578,88  
 Likvida medel 1.1 15 332 578,88 -6 069 957,40 13 615 976,10 1 716 602,78 
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Balansräkning, staden  
 

AKTIVA 31.12.2020  31.12.2019 
      
BESTÅENDE AKTIVA 293 528 461,77  295 564 070,23 
Immateriella tillgångar 65 640,97  96 504,01 
 Övriga utgifter med lång verkningstid 65 640,97  96 504,01 
      
Materiella tillgångar 240 606 736,49  244 732 138,88 
 Mark- och vattenområden 87 657 501,28  87 259 330,53 
 Byggnader 89 989 652,50  94 844 647,63 
 Fasta konstruktioner och anordningar 58 197 360,22  59 592 231,89 
 Maskiner och inventarier 1 490 714,81  1 764 114,44 
 Övriga materiella tillgångar 593 465,82  592 113,82 

 
Förskottsbetalningar och pågående 
nyanläggningar 2 678 041,86  679 700,57 

      
Placeringar 52 856 084,31  50 735 427,34 
 Aktier och andelar 34 768 028,12  34 607 463,65 
 Övriga lånefordringar 4 503 660,95  3 941 316,58 
 Övriga fordringar 13 584 395,24  12 186 647,11 
      
FÖRVALTADE MEDEL 1 372 187,46  1 461 284,40 
 Statliga uppdrag 1 025 418,86  1 112 133,88 
 Donationsfondernas särskilda täckning 346 768,61  349 150,52 
      
RÖRLIGA AKTIVA 18 142 581,57  26 166 871,64 
Omsättningstillgångar 231 887,08  386 726,46 
 Material och förnödenheter 231 887,08  386 726,46 
      
Fordringar 8 648 073,01  10 447 566,30 
 Kortfristiga fordringar 8 648 073,01  10 447 566,30 
  Kundfordringar 5 782 803,99  5 606 127,37 
  Övriga fordringar 773 786,79  1 573 588,29 
  Resultatregleringar 2 091 482,22  3 267 850,65 
      
Finansiella värdepapper 10 334,34  10 334,34 
 Övriga värdepapper 10 334,34  10 334,34 
      
Kassa och bank 9 252 287,14  15 322 244,54 
      
AKTIVA TOTALT 313 043 230,80  323 192 226,27 
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PASSIVA 31.12.2020  31.12.2019 
      

EGET KAPITAL 186 284 108,70  180 288 378,29 
Grundkapital 179 026 359,66  179 026 359,66 
Övriga egna fonder 1 234 839,30  1 234 839,30 
Överskott (underskott) från tidigare 
räkenskapsperioder 27 179,32  11 900 209,98 
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 5 995 730,42  -11 873 030,66 

      
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER    
 Avskrivningsdifferens 8 311 948,43  8 739 568,00 

      
FÖRVALTAT KAPITAL 1 474 892,40  1 585 087,20 

 Statliga uppdrag 1 025 418,86  1 112 133,88 
 Donationsfondernas kapital 449 473,54  472 542,54 
 Övrigt förvaltat kapital 0,00  410,78 
      

FRÄMMANDE KAPITAL 116 972 281,26  132 579 192,78 
Långfristigt 58 682 135,12  60 795 516,01 

 
Lån från finansinstitut och 
försäkringsanstalter 55 209 195,26  56 756 201,00 

 Lån från offentliga samfund 567 072,00  901 014,79 
 Erhållna förskott 4 268,80  6 960,00 
 Anslutningsavgifter och övriga skulder 2 901 599,06  3 131 340,22 
      

Kortfristigt 58 290 146,14  71 783 676,78 
 Masskuldebrevslån 15 000 000,00  22 274 000,00 

 
Lån från finansinstitut och 
försäkringsanstalter 10 016 938,55  9 694 043,28 

 Lån från offentliga samfund 106 688,00  197 136,29 
 Erhållna förskott 760 392,34  861 743,68 
 Leverantörsskulder 9 812 720,70  9 521 431,20 
 Övriga skulder 2 175 851,74  1 992 218,62 
 Resultatregleringar 20 417 554,82  27 243 103,71 
      

PASSIVA TOTALT 313 043 230,80  323 192 226,27 
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Koncernresultaträkning 
 

   2020  2019 
      

Verksamhetsintäkter  143 331 594  142 180 804 
Verksamhetskostnader  -387 700 194  -373 196 967 
Andel av intresse-
sammanslutningens vinst (förlust)  146 338  22 741 
Verksamhetsbidrag  -244 222 263  -230 993 421 
Skatteinkomster  155 467 924  144 595 713 
Statsandelar  116 748 335  98 304 445 
Finansiella intäkter och kostnader     
 Ränteintäkter 83 978  15 926  
 Övriga finansiella intäkter 257 091  525 361  
 Räntekostnader -1 762 163  -2 020 163  
 Övriga finansiella kostnader -42 381 -1 463 476 -85 852 -1 564 728 
Årsbidrag  26 530 521  10 342 008 
Avskrivningar och nedskrivningar     
 Avskrivningar enligt plan -20 197 298  -21 417 689  

 
Differens vid eliminering av 
innehav   25 577  

   -20 197 298  -21 392 112 
Extraordinära poster  804 152  0 
Räkenskapsperiodens resultat  7 137 375  -11 050 104 
Bokslutsdispositioner  20 514  11 927 
Räkenskapsperiodens skatter  -5 823  -33 487 
Latenta skatter  -92 433  -166 624 
Minoritetsandelar  20 385  2 760 
Räkenskapsperiodens överskott 
(underskott)  7 080 019  -11 235 528 
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Finansieringsanalys, koncernen  
 

   31.12.2020  31.12.2019  
       
Verksamhetens kassaflöde      
   Årsbidrag  26 530 521  10 342 008  
   Extraordinära poster  804 153  0  
   Räkenskapsperiodens skatter  -5 823  -33 487  

 
  Rättelseposter till internt 
tillförda medel  -4 943 251 22 385 600 -1 652 199 8 656 322 

       
Investeringarnas kassaflöde      
   Investeringsutgifter  -15 655 822  -17 250 623  

 
  Finansieringsandelar för 
investeringsutgifter  302 538  458 201  

 
  Inkomster från försäljning av 
bestående aktiva  8 204 812 -7 148 472 1 441 714 -15 350 709 

Verksamhetens och 
investeringarnas kassaflöde   15 237 128  -6 694 387 

       
Finansieringens kassaflöde      
Förändringar i utlåningen      
   Ökning av utlåningen  -1 679 342  -58 262  
   Minskning av utlåningen  106 783 -1 572 559 88 318 30 056 
Förändringar i lånestocken      
   Ökning av långfristiga lån  30 000 000  5 883 406  
   Minskning av långfristiga lån  -39 431 927  -14 891 735  
   Förändring av kortfristiga lån  -281 903 -9 713 830 16 000 000 6 991 670 
Förändringar i eget kapital   0  -113 925 
Övriga förändringar i likviditeten      

 
  Förändringar av förvaltade medel 
och förvaltat kapital -12 135  572  

 
  Förändring av 
omsättningstillgångar  286 836  39 286  

   Förändring av fordringar  -5 380 849  -1 036 321  

 
  Förändring av räntefria 
skulder  -5 512 397 -10 618 545 6 115 838 5 119 376 

Finansieringens kassaflöde   -21 904 934  12 027 177 
       

Förändring av likvida medel   -6 667 806  5 332 790 
       

Förändring av likvida medel      
 Likvida medel 31.12  25 771 736  32 439 542  
 Likvida medel 1.1  32 439 542 -6 667 806 27 106 752 5 332 790 
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Koncernbalansräkning 
 

   31.12.2020  31.12.2019 
      

AKTIVA     
      
BESTÅENDE AKTIVA  352 872 710  359 539 803 
Immateriella tillgångar  244 831  266 946 
 Immateriella rättigheter  1 726  1 094 

 
Övriga utgifter med lång 
verkningstid  243 105  265 851 

      
Materiella tillgångar  340 410 393  349 050 676 
 Mark- och vattenområden  90 986 288  90 612 146 
 Byggnader  173 730 365  183 157 901 

  
Fasta konstruktioner och 
anordningar    58 372 099  59 780 676 

 Maskiner och inventarier   7 018 246  7 522 679 
 Övriga materiella tillgångar    5 411 856  5 515 422 

 
Förskottsbetalningar och pågående 
nyanläggningar 4 891 539  2 461 853 

      
Placeringar   12 217 485  10 222 182 

 
Andelar i 
intressesammanslutningar  6 244 768  5 842 243 

 Övriga aktier och andelar  3 251 939  3 231 719 
 Övriga lånefordringar  1 849 211  240 455 

  Övriga fordringar  871 567  907 764 
      

FÖRVALTADE MEDEL  2 448 178  2 460 468 
      

RÖRLIGA AKTIVA  54 271 206  55 842 940 
Omsättningstillgångar  1 252 510  1 539 346 
      

Fordringar  27 246 960  21 864 053 
Långfristiga fordringar  9 006 652  2 395 544 
Kortfristiga fordringar  18 240 308  19 468 509 
      

Finansiella värdepapper  2 048 466  1 678 760 
      

Kassa och bank   23 723 270  30 760 782 
       

AKTIVA TOTALT  409 592 094  417 843 211 
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   31.12.2020  31.12.2019 
      

PASSIVA     
      

EGET KAPITAL  207 907 294  200 847 789 
Grundkapital  179 026 360  179 026 360 
Stiftelsernas grundkapital  4 466  4 466 
Övriga egna fonder  3 116 962  3 137 476 
Överskott (underskott) från tidigare 
räkenskapsperioder  18 679 487  29 915 015 
Räkenskapsperiodens överskott 
(underskott)  7 080 019  -11 235 528 
      

MINORITETSANDELAR  153 663  174 048 
      

      
AVSÄTTNINGAR  3 747 606  3 787 191 
 Avsättningar för pensioner  12 894  18 035 
 Övriga avsättningar  3 734 712  3 769 156 
      

FÖRVALTAT KAPITAL  2 576 855  2 601 280 
      

FRÄMMANDE KAPITAL  195 206 675  210 432 902 
Långfristigt räntebärande främmande 
kapital  92 132 814  101 564 742 
Långfristigt räntefritt främmande kapital  5 405 046  5 640 506 
Kortfristigt räntebärande främmande 
kapital  41 184 141  41 466 044 
Kortfristigt räntefritt främmande kapital  56 484 674  61 761 610 
      

PASSIVA TOTALT  409 592 094  417 843 211 
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NOTER TILL BOKSLUTET 
 

Noter angående upprättandet av bokslutet och bokslutets framställningssätt 
Siffrorna i noterna är angivna i tusen euro om inte annat nämns. 

Periodiseringsprinciper 
Inkomster och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis. Avvikande från 
redovisning på prestationsbasis har skatteinkomster bokförts enligt redovisningstidpunkten på 
räkenskapsperioden i fråga. 
 

Värdering av bestående aktiva 
Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till 
anskaffningsutgiften minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för 
investeringsutgifter. Avskrivningarna har beräknats utgående från en avskrivningsplan som 
godkänts av stadsfullmäktige 24.3.2014. Då justerades avskrivningstiderna så att de i väsentliga 
delar motsvarar bokföringsnämndens kommunsektions rekommendation. 

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till 
ett lägre värde. Grunden för värderingen utgörs av de sannolika framtida inkomster som 
sammanhänger med tillgången eller dess värde för produktionen av tjänster. 
 
I Haukkala stads anvisningar för upprättande av budget 2020 har det bestämts att de gränser för 
små anskaffningar som anges i avskrivningsplanen ska tillämpas vid bokföringen av anskaffningar. 
Anskaffningar på över 10 000 euro ska tas upp bland investeringar. 
 

Värdering av finansiella tillgångar 
Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till ett lägre sannolikt värde. 
Finansiella värdepapper har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre 
sannolikt överlåtelsepris.  

Haukkala stad har skyddat sig mot variationer i låneräntorna genom att ingå ränteswapavtal till ett 
nominellt värde av 27,5 miljoner euro. I noterna angående säkerheter och ansvarsförbindelser finns 
en redogörelse för värderings- och beräkningsprinciperna. 

 
Hantering av understöd 
Finansiella understöd för anskaffning av materiella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits 
som minskningar av anskaffningsutgiften för ifrågavarande tillgång. 
 
Räkenskapsperiodernas jämförbarhet 
Principerna för upprättande av resultaträkning och balansräkning har inte ändrats jämfört med 
föregående räkenskapsperiod och det har inte företagits några justeringar i uppgifterna från 
föregående räkenskapsperiod. 
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Noter angående upprättandet av koncernbokslutet 
Koncernbokslutets omfattning 
I koncernbokslutet har samtliga dottersammanslutningar sammanställts. I koncernbokslutet har 
samtliga samkommuner där kommunen är medlem sammanställts.  
 

Interna affärstransaktioner och internbidrag 
Koncernsammanslutningarnas interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har 
avdragits med undantag av mindre affärstransaktioner. Några väsentliga interna bidrag har inte 
ingått i affärstransaktionerna. Fastighetsskatter som koncernens dottersammanslutningar har 
betalat har avdragits i stadens skatteinkomster. 
 
Avskrivningsdifferens och reserver 
I koncernens balansräkning har frivilliga och skattebaserade reserver samt avskrivningsdifferensen 
indelats i fritt eget kapital och latent skatteskuld. 

Eliminering av internt innehav 
Stadens och dess dottersammanslutningars samt samkommunernas interna innehav har 
eliminerats. 

Minoritetsandelar 
Minoritetsandelarna har separerats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen 
och från koncernens eget kapital i koncernbalansräkningen. 

Korrigering av avskrivningar enligt plan 
Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar i ömsesidiga 
fastighetsdottersammanslutningar har korrigerats enligt plan. Differensen i restvärdena har i 
koncernresultaträkningen bokförts som en korrigering av dottersammanslutningens avskrivningar 
och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av över- eller 
underskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansräkningen.   
 
Sammanställning av intressesammanslutning 
Intressesammanslutningen har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.  
 
Noter till resultaträkningen 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
 
Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan  
Avskrivningarna har fastställts på basis av en på förhand upprättad avskrivningsplan som godkänts 
av stadsfullmäktige. Avskrivningarna enligt plan har beräknats på anskaffningsutgiften för materiella 
och immateriella tillgångar enligt den uppskattade ekonomiska användningstiden.  
 
Gränsen för små anskaffningar har fastställts till 20 000 
euro.   
Avskrivningsmetoder och avskrivningstider i avskrivningsplanen per tillgångskategori: 
 
Immateriella rättigheter  5 år Linjär avskrivning 
Övriga utgifter med lång verkningstid  5 år Linjär avskrivning 
Mark- och vattenområden   Ingen avskrivningstid 
Byggnader och konstruktioner    
 - Förvaltnings- och institutionsbyggnader  20 år Linjär avskrivning 
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 - Fabriks- och produktionsbyggnader  20 år Linjär avskrivning 
 - Ekonomibyggnader  10 år Linjär avskrivning 
 - Fritidsbyggnader  20 år Linjär avskrivning 
 - Bostadsbyggnader  40 år Linjär avskrivning 
Fasta konstruktioner och anordningar    
 - Gator, vägar, torg och parker  15 år Linjär avskrivning 
 - Broar, kajer, badinrättningar  10 år Linjär avskrivning 
 - Övriga jord- och vattenkonstruktioner  15 år Linjär avskrivning 
 - Vattendistributions- och avloppsnät  30 år Linjär avskrivning 
 - Fjärrvärmenät  20 år Linjär avskrivning 
 - Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning 15 år Linjär avskrivning 
 - Telefonnät, central och abonnentcentraler  10 år Linjär avskrivning 
 - Maskinerier och anordningar vid el-,  vatten- o dyl. verk 10 år Linjär avskrivning 
Maskiner och inventarier    
 - Anordningar och inventarier  3 år Linjär avskrivning 
 - Övriga tunga maskiner  10 år Linjär avskrivning 
 - Övriga lätta maskiner  5 år Linjär avskrivning 

 
Redogörelse för överlåtelsevinster och -förluster vid försäljning av tillgångar bland 
bestående aktiva 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
 
Redogörelse för poster redovisade som extraordinära intäkter och kostnader 
Bland extraordinära intäkter har upptagits 986 000 euro som intäkter enligt förlikningsavtalet  
i tvistemålet mellan byggföretaget Deveri Ab och staden, i enlighet med vad man 24.5.2020  
kommit överens om som ersättning till staden.  
Bland extraordinära kostnader har upptagits försäljningsförluster som uppkommit vid försäljning av  
två vägplogar (72 000 euro) samt försäljning av en skolbyggnad och en hälsogård (totalt 110 000 
euro).  
 
Noter till balansräkningens aktiva 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
 

Noter till balansräkningens passiva 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
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Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför 
balansräkningen 
 
Det sammanlagda beloppet av återstående hyror enligt hyresavtal 
 

Leasingansvar, 1 000 euro Koncernen Staden 
 2020 2019 2020 2019 
Hyresansvar för verksamhetslokaler 43 745 45 686 23 668 24 275 
Hyresansvar för maskiner och 
anordningar 

1 255  1 439 52 60 

Hyresansvar totalt 45 000 47 000 23 720 24 335 
     
Därav andel som ska betalas nästa 
räkenskapsperiod 

   

Hyresansvar för verksamhetslokaler 3 725 3 510 2 360 2 420 
Hyresansvar för maskiner och 
anordningar 

227 228 13 15 

Totalt 3 952 3 738 2 373 2435 
 

Ansvarsförbindelser och ansvar utanför balansräkningen 
 

Ansvarsförbindelser, 1 000 euro Koncernen Staden 
 2020 2019 2020 2019 
Borgen för sammanslutningar inom 
samma koncern 

    

Ursprungligt kapital   18 000 18 000 
Återstående kapital   5 100 5 850 
     
Borgen för andra     
Ursprungligt kapital 1 412 1 412 1 412 1 412 
Återstående kapital 623 665 623 665 
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Noter om övriga ansvarsförbindelser och ansvar samt arrangemang utanför balansräkningen  
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

 

Ränteswapavtal                        Koncernen                      Staden 
      2020 2019 2020 2019 
Ränteswapavtal 1 
Z-bank Ab, ränteswap 5 år. 
Ränteswapavtalet har ingåtts för att 
säkra ränterisken med ett enskilt lån från 
Z-Bank. Lånets och ränteswapavtalets 
kapital motsvarar varandra. Betalningar 
enligt ränteswapavtalet utväxlas 
kvartalsvis.          
  Nominella värden   4 125 000 4 125 000 4 125 000 4 125 000 
  Marknadsvärden   -21 800 -13 200 -21 800 -13 200 
Ränteswapavtal 2 
Kommunfinans, ränteswap 10 år. 
Ränteswapavtalet har ingåtts för att 
säkra ränterisken med ett enskilt lån från 
Kommunfinans. Genom avtalet betalar 
staden fast ränta och Kommunfinans 
rörlig euriborränta. Lånets och 
ränteswapavtalets kapital, förfallodag 
och räntebetalningsdagar motsvarar 
varandra.         
  Nominella värden   23 375 000 23 375 000 23 375 000 23 375 000 
  Marknadsvärden   -3 270 577 -2 976 390 -3 270 577 -2 976 390 
              
Totalt nominella värden   27 500 000 27 500 000 27 500 000 27 500 000 
Totalt marknadsvärden   -3 292 377 -2 989 590 -3 292 377 -2 989 590 
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Noter angående personalen och revisorns arvoden 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
 
 
 Noter angående transaktioner med intressenter 
 
Med stadsdirektören har staden 1.6.2018 ingått ett direktörsavtal enligt kommunallagen. I avtalet har 
man kommit överens om ett avgångsvederlag på 50 000 euro. 
 
Till sitt dotterbolag Haukkalan Vuokra-asunnot Ab sålde staden 10.12.2020 ett markområde, för 
vilket staden bokförde en försäljningsvinst på 1,2 miljoner euro i bokslutet. 
 
Inga andra betydande transaktioner har genomförts med stadens eller koncernens krets av 
närstående/intressenter. 
 

SÄRREDOVISADE BOKSLUT OCH ÖVRIGA SÄRREDOVISADE 
KALKYLER 
 
Affärsverket Haukkalan Vesi 
(Affärsverkets bokslut och noter har raderats. De raderade kalkylerna och noterna inverkar inte på 
hur uppgiften ska lösas.) 

Övriga särredovisade kalkyler 
(De resultaträkningar som krävs enligt 30 d § i konkurrenslagen har raderats. De raderade kalkylerna 
inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
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UNDERSKRIFTER OCH REVISIONSANTECKNING 
 

Bokslutets underskrifter 
 

Haukkala 29.3.2021 

 

Tuomo Tikka   Paavo Palokärki  Ritva Koppelo 
Tuomo Tikka   Paavo Palokärki  Ritva Koppelo 
Stadsdirektör   ordförande   vice ordförande 
 
 
 
Tiina Tilhi   Sami Uikku   Antti Kuikka 
Tiina Tilhi   Sami Uikku   Antti Kuikka 
 

 

Kirsi Peippo  Teemu Kuukkeli  Nella Tipula 
Kirsi Peippo   Teemu Kuukkeli  Nella Tipula 
 

 

Ansa Kananen 
Ansa Kananen 

 

Revisionsanteckning 
 

Över utförd revision har i dag avgivits berättelse. 

Helsingfors 17.5.2021 

Tarkastustiimi Ab 
Revisionssammanslutning 

 

Tiina Tilli 

Tiina Tilli 
OFGR, CGR 
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Använda bokföringsböcker 1.1–31.12.2020 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
 

Verifikationsslag 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
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Bilaga 2 Delar av protokoll  

 

STADSFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 30.3.2020 

--- 

§ 42 Beviljande av borgen till Haukkalan Toimitilakiinteistöt Ab  

Haukkalan Toimitilakiinteistöt Ab anhåller om stadens borgen för ett lån 
på 30 000 000 euro som ska konkurrensutsättas. Investeringarna 
hänför sig till en nybyggnad som bolaget planerat att uppföra på en bra 
plats i stadens centrum. Bolaget har ingått ett föravtal med byggnadens 
kommande hyresgäst, och därför kommer 80 procent av lokalerna med 
säkerhet att hyras ut redan i förväg. På gatuplanet får byggnaden små 
affärslokaler, och enligt bolagets lednings uppfattning är det lätt att hitta 
hyresgäster till dem senast när byggnaden står färdig.  

 

Stadsstyrelsens förslag 23.3.2019 78 § 

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att Haukkalan Toimitilakiinteistöt 
Ab ska beviljas borgen för 80 procent av det lånebelopp som tas upp. 
Som borgensprovision föreslås 0,25 procent av lånebeloppet, vilket 
motsvarar den allmänna nivån på finansmarknaden. Som motsäkerhet 
för borgen förutsätts bolaget ge staden fastighetsinteckningar till ett 
värde som motsvarar borgen. 

 

Beslut:  

Stadsstyrelsens förslag godkändes. Stadsdirektören och 
ekonomidirektören befullmäktigades att underteckna handlingarna i 
anslutning till ärendet.  

 

 

STADSFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 25.5.2020 

--- 

§ 53 Uthyrning av det tidigare campingområdet Kotkanniemi till Erämajat Ab 
som bedriver inkvarterings- och äventyrsverksamhet 

Kotkanniemi campingområde var på 1990-talet ett semesterställe för 
stadens anställda. Efter att campingområdet togs ur bruk har dess 
infrastruktur inte längre underhållits. På området finns en 
huvudbyggnad med matsal samt tio stugor och en brygga som inte 
längre är i användbart skick. Campingområdet har ännu inte satts till 
försäljning, men det har varit ett alternativ i tidigare planer. 

Erämajat Ab har kontaktat staden och meddelat att bolaget är villigt att 
hyra campingområdet för sin inkvarterings- och äventyrsverksamhet. 
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Erämajat Ab är berett att förbinda sig att på egen bekostnad reparera 
campingområdets infrastruktur samt byggnaderna och bryggan. Som 
avtalsvillkor föreslås en hyrestid på 30 år, den årshyra som nämns i 
avtalsvillkoren (bilaga 1) samt närmare specificerade förbindelser 
angående ombyggnad.   

 

 

Stadsstyrelsens förslag 25.5.2019 98 § 

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att Kotkanniemi campingområde 
hyrs ut till Erämajat Ab. Staden har inte haft någon plan för 
iståndsättning av området eller användning av området i stadens 
verksamhet. Området står och förfaller och det skulle vara bra för 
stadens image att det tas i aktiv användning. Företaget skulle 
sysselsätta ett tiotal personer i sin verksamhet och göra staden till ett 
attraktivare turistmål. 

 

Beslut:    

Stadsstyrelsens förslag godkändes och stadsdirektören och 
ekonomidirektören befullmäktigades att underteckna det bifogade 
utkastet till hyresavtal.  
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Bilaga 3 Arto Auttajas observationer med bilagor 
 

 

Intervju med den interna revisorn 

• Den interna revisionen har under räkenskapsperioden gjort följande granskningar och 
observationer vid sin revision:  

o Kassagranskningar: inga observationer 
o Beslut angående dagvårdsavgifter: inga observationer 
o Övervakning och godkännande av övertidstimmar, betalningsprocessen: 

verksamheten överensstämmer med anvisningarna 
o Genomförandet av riskhantering i de enskilda sektorerna: praxis varierar i viss 

mån, men riskhantering har utförts 
o Hälso- och sjukvårdens anskaffningar: 

 Har gått igenom resultatenhetens konton 4530 kläder och textilier samt 
4536 förbrukningsartiklar 

 Har gjort en lista över fakturor som bokförts på kontona leverantörsvis och 
utrett upphandlingsförfarandena i samband med de största fakturorna. 

 Observationer: 
Giltiga ramavtal eller andra upphandlingsavtal kunde inte företes till alla 
delar. För vissa anskaffningar saknades tjänsteinnehavarbeslut. Från 
vissa leverantörer hade det under året köpts förnödenheter eller 
skyddsutrustning för över en miljon euro. 

 De intervjuade ansvarspersonerna inom hälso- och sjukvården berättade 
att de inte hade haft tid att förbereda någon grundlig upphandling som 
beaktar kvaliteten. Genom diskussioner via telefon eller e-post hade man 
lyckats hålla priserna på nästan samma nivå som i de gamla avtalen. 
Sektorchefen har varit medveten om förfarandet och godkänt det inofficiellt 

 Någon slutrapport om revisionen har ännu inte gjorts, eftersom man beslutade utvidga 
revisionen till att också omfatta anskaffningarna under 2019. Revisionen utvidgades 
därför att man vid revisionen hade upptäckt ramavtal som gått ut redan sommaren 2019. 

 

Revision av förvaltningen 

• Vi fäste uppmärksamhet vid särskilda händelser under räkenskapsåret. Möten hölls digitalt 
och i koncernen skedde några stora förändringar 

• Allmänt taget har förvaltningsförfarandena och dokumenthanteringen i anslutning till 
protokollen ordnats på behörigt sätt 

 

  

Kund 

Haukkala stad 

Räkenskapsperiod 

2020 

Revisorns arbetspapper 

Revisor  

Arto Auttaja 

Ämne 

Sammandrag av 
observationerna 

Datum 

22.4.2021 
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Revision av bokslutskalkylerna 

• Bokslutskalkylerna är härledda från huvudboken 
• Nyckeltalen är korrekt beräknade 
• Koncernbokslutet stämmer överens med koncernbokslutsprogrammets så kallade 

lakanrapport 

 

Revision av koncernbokslutet 

• De sammanställda boksluten motsvarar de separata boksluten 
• Kontinuiteten i det egna kapitalet har tillgodosetts 
• Koncernverifikationerna var adekvata 

 

Revision av skatteinkomster och statsandelar 

• Skatteinkomster och statsandelar överensstämde med utomstående bekräftelser (se 
separat arbetspapper) 
 

Revision av koncernövervakningen och genomförandet av den 

• Vi granskade att förvaltningsstadgan och/eller koncerndirektivet innehåller de 
föreskrifter som kommunallagen förutsätter beträffande  

o planeringen och styrningen av stadskoncernens ekonomi och investeringar 
o ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen 
o informationen och tryggad rätt för kommunens förtroendevalda att få 

upplysningar 
o skyldigheten att inhämta kommunens åsikt före beslutsfattandet 
o koncernens interna tjänster 
o sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens 

dottersammanslutningar 
o en god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens dottersammanslutningar 
o  inga observationer 

 
• Vi granskade att det har satts upp mål för koncernsammanslutningarna, mål och 

indikatorer hade satts upp för de s.k. strategiska bolagen. 
• Stadsstyrelsen och -fullmäktige har fått ekonomirapporter enligt koncerndirektivet 

under räkenskapsperioden 
• Vid revisionen av förvaltningen konstaterade vi att dotterbolagen inte har begärt 

förhandsställningstaganden till något enda av sina beslut. 

 

Revision av förvaltningsstadgan och efterlevnaden av den 

• Eftersom man under räkenskapsperioden har infört digitala möten på grund av 
coronapandemin, granskade vi att förvaltningsstadgan innehåller föreskrifter om detta. 
 

Utdrag ur paragrafer i förvaltiningsstadgan som gäller de granskade frågorna 
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KAPITEL 13 

SAMMANTRÄDESFÖRFARANDE  

133 § Tillämpning av bestämmelserna  
Bestämmelserna i detta kapitel ska iakttas vid stadens andra organs än fullmäktiges 
sammanträden, och i tillämpliga delar vid förrättningsmännens och syneförrättarnas möten. 
Kapitlet är sekundärt i förhållande till de övriga kapitlen i förvaltningsstadgan, om inte något 
annat bestäms separat.  
 
 
134 § Sätt att fatta beslut i organ  
Organen kan behandla ärenden vid ett ordinarie sammanträde där deltagarna är närvarande 
på sammanträdesplatsen. Vid ett ordinarie sammanträde kan ett elektroniskt 
ärendehanterings- eller röstningssystem användas.  
 
Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en 
elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde).  
 
Organen kan också fatta beslut i ett slutet elektroniskt beslutsförfarande före sammanträdet 
(elektroniskt beslutsförfarande).  
 
Stadsstyrelsen eller en tjänsteinnehavare som den utsett svarar för att den tekniska utrustning 
och de tekniska system och förbindelser som behövs för elektroniska sammanträden och 
elektroniskt beslutsförfarande är uppdaterade och informationssäkra på det sätt som lagen 
kräver.  
 
 
135 § Elektroniskt sammanträde  
Organen kan hålla ett sammanträde elektroniskt. Deltagande i slutna elektroniska 
sammanträden är möjligt endast i en lokal där utomstående varken kan se eller höra 
sekretessbelagda uppgifter och de diskussioner som förs vid sammanträdet.  
 
 
136 § Elektroniskt beslutsförfarande  
Organen kan fatta beslut om ärenden i elektroniskt beslutsförfarande i enlighet med 100 § i 
kommunallagen. Förfarandet kan tillämpas på alla ärenden som hör till organets behörighet. 
______________ 
 
KAPITEL 4 
KONCERNSTYRNING OCH HANTERING AV AVTAL 
27 §  
Dottersammanslutningarnas förhandlingsskyldighet, dvs. inhämtning av koncernanvisningar  
En dottersammanslutning måste inhämta av staden ägarens förhandsuppfattning innan egna 
beslut fattas.  
 
Stadsstyrelsens förhandsuppfattning ska inhämtas i följande ärenden:  
1. bildande av dottersammanslutning  
2. en ändring av sammanslutningens verksamhet som innebär att sammanslutningen kan gå 
miste om sin ställning som anknuten enhet i förhållande till kommunen enligt 
upphandlingslagstiftningen eller rättspraxis  
3. ändring av kapitalstrukturen (betydande ändringar i kapitalet) 
4. val av verkställande direktör och direktörsavtal samt  
den till verkställande direktör valda personens egna och närstående parters bindningar som 
är av betydelse med avseende på bolagets verksamhet  
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5. planering och finansiering av investeringar som är betydande i förhållande till verksamheten  
6. betydande förändringar i verksamheten, t.ex. väsentliga utlokaliseringar av verksamheten 
eller avstående från olika delar av affärsverksamheten, företagsförvärv eller fusioner o.d. 
företagsomstruktureringar samt principiella eller ekonomiskt betydande avtal  
7. betydande upplåning och utlåning samt givande av säkerheter, borgensförbindelser eller 
andra betydande finansiella skyldigheter som är bindande för bolaget eller ändring av villkoren 
för dem samt övriga ekonomiska ansvar och skyldigheter (t.ex. rättegångar osv.)  
8. betydande teckning av aktier, om inte bolaget särskilt har i uppgift att sköta köp av aktier 
och aktieägande  
9. anskaffning, försäljning, uthyrning, överlåtelse eller pantsättning av egendom eller 
rättigheter (även immateriella) som är väsentliga med tanke på verksamheten  
10. betydande principiella personal- och personpolitiska beslut (till exempel incitament- och 
belöningssystem för bolagets ledning och anställda)  
11. förslag till bolagsstämman angående resultat och resultatfördelning  
12. överlåtelse av sammanslutningens egendom för konkurs eller likvidation eller inledande 
av saneringsförfarande. 
_____________ 
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Bilaga 3a Koncernverifikation 1   

     Koncernverifikation 1 

 

KALKYLER OCH BOKFÖRINGSNOTERINGAR I ANSLUTNING TILL UPPRÄTTANDET 
AV KONCERNBOKSLUT  
(En del av bokföringsnoteringarna har raderats. De raderade noteringarna inverkar inte på hur 
uppgiften ska lösas.)  
  

Haukkalan Vuokra-asunnot Ab (ej ömsesidigt)  

Stadens ägarandel 100 %  

I sin egen bokföring bokför bolaget anskaffningsutgiften för sina nyttigheter som kostnad i form 
av avskrivningar under deras verkningstid, i enlighet med en i förväg fastställd plan. Bolagets 
avskrivningar under räkenskapsperioden skiljer sig från stadens avskrivningsplan med 10 000 
euro och till tidigare räkenskapsperioder hänför sig ett avskrivningsunderskott på 80 000 euro. 

Haukkala stad har under räkenskapsperioden betalat 600 000 euro i hyra till bolaget för de 
lokaler som tekniska byrån hyr. I bokslutet har bolaget en kundfordran på 250 000 euro hos 
staden. 

Bolaget har ett långfristigt lån på 5 000 000 euro från staden. Till staden har man betalat 
50 000 euro i räntor. 

Haukkalan Vuokra-asunnot Ab har sålt ekonomiförvaltningstjänster för 300 000 euro till 
Haukkalan Toimitilakiinteistöt Ab, som staden äger till 80 procent.  

Inga andra inbördes transaktioner som ska elimineras förekom under 2020. 

 

 

Elimineringsnoteringar som gjorts i stadens koncernbokslut (euro):  

Interna transaktioner:  

Per Verksamhetsintäkter an Verksamhetskostnader 600 000  

Per Leverantörsskulder an Kundfordringar 250 000  

Per Långfristiga lån an Lånefordringar 5 000 000 

Per Ränteintäkter an Räntekostnader 50 000 

Per Verksamhetsintäkter an Verksamhetskostnader 300 000 
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Bilaga 3b Koncernverifikation 2 

     Koncernverifikation 2 

 

Samkommunen Södra Finlands sjukvårdsdistrikt 

Stadens andel av grundkapitalet 15 %  

 

Enligt meddelande från samkommunen Södra Finlands sjukvårdsdistrikt har 
sjukvårdsdistriktet fakturerat staden på 62 500 000 euro för produktion av primärvårdstjänster 
och specialiserade sjukvårdstjänster.  

Stadens leverantörsskulder innehåller en obetald faktura på 1 800 000 euro till 
samkommunen. Fakturan överensstämmer med samkommunens kundfordran hos staden.  

Samkommunen Södra Finlands sjukvårdsdistrikt har producerat företagshälsovårdstjänster 
för 450 000 euro för Haukkalan Vuokra-asunnot Ab.  

 

 

 

Elimineringsnoteringar som gjorts i stadens koncernbokslut (euro):  

Interna transaktioner:  

Per Verksamhetsintäkter an Verksamhetskostnader 9 375 000  

Per Leverantörsskulder an Kundfordringar 270 000 

Per Verksamhetsintäkter an Verksamhetskostnader 67 500 
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Bilaga 3c Koncernverifikation 3 

   Koncernverifikation 3 

 

 

Fastighets Ab Parkki 

Stadens ägarandel 45 %  

Fastighets Ab Parkki har varit stadens intressesammanslutning sedan 1.1.2019.  I det senaste 
koncernbokslutet hade andelen i intressesammanslutningen ett värde på 1 100 000 euro. 

Staden har sålt parkeringshuset till bolaget 1.6.2020. Staden har bokfört en försäljningsvinst 
på 600 000 euro vid affären.  

Fastighets Ab Parkkis resultat för räkenskapsperioden 2020 är 0,00 euro. 

 

Elimineringsnoteringar som gjorts i stadens koncernbokslut (euro):  

Eliminering av internbidrag: 

Per Andel av intressesammanslutningarnas vinst/förlust an Byggnader 600 000  
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Bilaga 3d Koncernverifikation 4 

 

   Koncernverifikation 4 

Haukkalan Lämpö Ab  

Stadens ägarandel 40 %  

Staden sålde 60 % av aktierna i det bolag den själv grundat till Haukkalan Energia Ab för 
köpesumman 6 000 000 euro 31.10.2020. Staden bokförde en försäljningsvinst på 3 000 000 
euro i sitt eget bokslut vid affären.  

Vid försäljningstidpunkten upprättades ett mellanbokslut i bolaget, enligt vilket bolagets 
resultat för perioden 1.1-31.10.2020 visade 550 000 euro underskott. Resultaträkningen per 
försäljningstidpunkten har sammanställts och resultatet har tagits upp med omvänt förtecken 
som korrigering av den försäljningsvinst moderbolaget bokfört. Under den tid bolaget ingick i 
koncernen har det genererat en vinst på 2 000 000  euro för koncernen, vilket i sin helhet har 
korrigerats i koncernens överskott från föregående räkenskapsperiod för att trygga det egna 
kapitalets kontinuitet.  

Haukkalan Lämpö Ab har varit stadens intressesammanslutning sedan 1.11.2020.  I stadens 
balansräkning har andelen i intressesammanslutningen haft ett värde på 2 000 000 euro. 

Bolaget har 31.12.2020 sammanställts i koncernbokslutet som intressesammanslutning i 
enlighet med kapitalandelsmetoden. Bolagets resultat för hela året visade 700 000 euro förlust 
till följd av minskad omsättning på grund av det exceptionella verksamhetsåret. Av förlusten 
har 40 procent eller 280 000 euro sammanställts i koncernbokslutet. 

 

Elimineringsnoteringar som gjorts i stadens koncernbokslut (euro):  

Korrigering av koncernens försäljningsvinst 

Per Verksamhetsintäkter an Överskott från tidigare räkenskapsperioder 2 000 000 

 

Sammanställning av intressesammanslutning 

Per Andel av intressesammanslutningarnas vinst/förlust an Andelar i 
intressesammanslutningar 280 000 
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Bilaga 3e Koncernverifikation 5 

   Koncernverifikation 5 

 

Yrityskehitys Haukkala Ab 

Ägarandel 100 %. 

 

Staden har grundat Yrityskehitys Haukkala Ab 1.9.2020 för att sköta utvecklingen av 
näringslivets verksamhetsförutsättningar i stadens område. Bolaget får sin omsättning genom 
att till lokala företag sälja rådgivningstjänster samt tjänster kring utveckling av 
marknadsföringen. Staden är bolagets enda ägare. 

Vid grundandet placerade staden 500 000 euro i bolaget. I bolagets bokföring togs 
placeringen upp i det egna kapitalet på följande sätt: 100 000 euro i aktiekapitalet och 400 000 
i fonden för placerat fritt eget kapital. Bolagets eget kapital 1.9.2020 var totalt 500 000 euro. 

Staden gjorde en tilläggsplacering på 300 000 euro i bolaget 30.11.2020. I bolagets bokföring 
togs tilläggsplaceringen upp i fonden för placerat fritt eget kapital.   

I stadens balansräkning var värdet på dottersammanslutningsaktierna i Yrityskehitys 
Haukkala Ab totalt 800 000 euro 31.12.2020.  

 

Elimineringsnoteringar som gjorts i stadens koncernbokslut (euro):  

 

Eliminering av innehav 

Per Aktiekapital an Aktier i dottersammanslutningar 100 000 

Per Fonden för placerat fritt eget kapital an Aktier i dottersammanslutningar 400 000 

 

Eliminering av tilläggsplaceringen 

Per Fonden för placerat fritt eget kapital an Aktier i dottersammanslutningar 300 000 
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Bilaga 3f Statsandelar 

 
• Bekräftelse på utbetalda statsandelar hämtade från FM:s webbplats 

 

Kommunernas statsandelar och ersättning för skattebortfall år 2020     
         
           

 A B  C D E = B + D  F G H = E + F + G   

Kommun Invånarantal 

Statsandel  
för 
kommunal  
basservice 
(mom. 
28.90.30) varav: 

Utjämning av 
statsandel på  
basis av 
skatte- 
inkomsterna 

Övriga  
statsandelar  
för utbildning 
  
och kultur- 
väsendet 

Stats- 
andelar  
sammanlagt 

Ersättning 
för  
skattebortfall 

Kompensation  
av försenade 
skatte- 
inkomster,  
mom. 28.90.35 

Statsandelar (E), 
ersättning för 
skattebortfall (F)  
och  
kompensation 
(G)  

               

 31.12.2018   2020 UKM 18.12.2020 2020 
FM 
30.12.2019 FM 5.10.2020 euro  

€/ 
invånare 

Alla 
kommuner 5 491 052 8 564 456 218   779 336 001 -3 204 930 8 561 251 288 2 264 159 811 113 813 249 10 939 224 348 1 992 

               
Haukkala 55 243 104 919 344  26 753 592 -1 887 773 103 031 571 19 365 450 744 800 123 141 821 2 229 

 

 Statsandelar sammanlagt avstämda mot resultaträkningen, hittade inget att anmärka på vid avstämningen. 

Kund 
Haukkala 

Räkenskapsperiod 
2020 

Revisorns arbetspapper 

Revisor  
Arto Auttaja 

Ämne 
Statsandelar 

Datum 
19.4.2021 
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Bilaga 3g Skatteinkomster 

 

 

Kund  Räkenskapsperiod Revisorns arbetspapper 
Haukkala 2020 
Uppgjord av Ämne Datum 
Arto Auttaja Skatteinkomster 19.4.2021 

 

Redovisningsuppgifter hämtade från skattemyndighetens webbplats: 

 

        
        
        

 
Ovanstående 
bekräftelse vero.fi      135 628 826,00   

 Därtill erhållen ersättning för skattebortfall      19 365 450,00   
 Kompensation av försenade skatteinkomster            744 800,00   

 
Skatteinkomster 
sammanlagt       155 739 076,00   

        
 I resultaträkningen:       155 739 075,95   
        
    Differens  -                   0,05     

 

Den observerade differensen är inte väsentlig.   

Vald kommun 
 

Vald redovisningsperiod: December 2020     
   

Från kalenderårets början 
Kommunalskatt 

  
117 124 938 € 

Samfundsskatt 
  

8 710 374 € 
Fastighetsskatt 

  
9 793 514 €     

Belopp som ska 
betalas till 
skattetagaren 

  
135 628 826 € 
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Bilaga 4 Ansa Apulainens observationer med bilagor 

 

Granskning av leverantörsfakturor 

• Vi gjorde ett slumpmässigt urval av leverantörsfakturor och granskade följande i dem: 
- att fakturan hör till staden 
- att konteringen är korrekt 
- att de som granskat och godkänt ärendet är olika personer 
- om upphandlingen överstiger tröskelvärdet på 20 000 euro enligt stadens 
upphandlingsanvisningar eller det nationella tröskelvärdet på 60 000 euro, att 
upphandlingen har konkurrensutsatts genom korrekt förfarande 
 Inga observationer att rapportera 

 

Granskning av tekniska väsendets upphandlingsavtal 

• Vi gick igenom upphandlingsavtalen på basis av leverantörsfakturorna och 
granskade följande: 
- att ett avtal gjorts upp 
- att avtalet undertecknats av en behörig person 
- att det fakturerade priset motsvarar avtalet  
 Inga observationer att rapportera. Tekniska direktören har undertecknat alla 
upphandlingsavtal så som upphandlingsanvisningarna förutsätter. Ramavtal hade 
använts i stor utsträckning och de hade konkurrensutsatts på behörigt sätt. 

 

Granskning av upphandlingar av hälsovårdstjänster 

•  Vi skrev ut ur inköpsreskontran de största leverantörerna av vilka resultatenheten har 
gjort upphandlingar. Vi granskade följande i de mest betydande leverantörernas 
leverantörsfakturor: 
- att ett avtal gjorts upp 
- att avtalet undertecknats av en behörig person 
- att det fakturerade priset motsvarar avtalet och att avtalet har konkurrensutsatts på 
behörigt sätt 
 Förbrukningsartiklar hade anskaffats utan konkurrensutsättning av flera 
leverantörer över det nationella och även över EU tröskelvärdet. Upphandlingar hade 
fortfarande gjorts utifrån ramavtal som gått ut. 
 Hälsovårdstjänster hade anskaffats av läkarcentral Hyvä Hoito Ab under hela 
räkenskapsperioden, sammanlagt för ca 8 miljoner euro. Upphandlingsavtalet gick ut 
i november 2019. Enligt den uppgift vi fått inleds konkurrensutsättningen under våren 
2021. 

 

Kund 

Haukkala 

Räkenskapsperiod 

2020 

Revisorns 
arbetspapper 

Revisor  

Ansa Apulainen 

Ämne 

Sammandrag av 
observationerna 

Datum 

23.4.2021 
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Granskning av upphandlingsanvisningarna 

• Upphandlingsanvisningarna i förvaltningsstadgan är allmänt hållna. I 
förvaltningsstadgan hänvisas till de upphandlingsanvisningar som stadsstyrelsen 
beslutat om. 

• Stadsstyrelsens upphandlingsanvisningar enligt beslut 15.1.2020: 
o Organ: stadsstyrelsen, nämnderna och affärsverket beslutar om 

upphandlingar vilkas värde överstiger 30 000 euro. 
o Stadsdirektören, sektorcheferna och affärsverkets verkställande direktör 

beslutar om upphandlingar på 10 000–30 000 euro 
o Serviceområdenas chefer beslutar om upphandlingar upp till 10 000 euro 

 

Granskning av bokföringen 

• Resultaträkningen härledd ur bokföringen  OK 
• Inköpsreskontrans saldo 31.12.2020 skiljer sig från huvudbokföringen med 12 323,54 

euro, saldot i reskontran är mindre än i huvudbokföringen  oväsentlig differens 
Vi försökte inte utreda differensen. I det föregående bokslutet hade differensen 
mellan inköpsreskontran och huvudbokföringen varit 23 tusen euro, också saldot i 
reskontran är 23 tusen euro mindre än i huvudbokföringen. Bokförarna hade inte 
gjort någon avstämning under räkenskapsperioden. 

• Kundreskontrans saldo överensstämmer med huvudbokföringen  OK 
 

 

Avstämning av bankkontona 

Utdrag av de saldobekräftelser som revisorn fått skannades till arbetspappren 

Avstämningsberäkning: 

Y-Bank 1 040 567,30 
X-Bank 7 965 401,45 
N-Bank 246 318,39 
Totalt 9 252 287.14 
I balansräkningen 9 252 287,14 
Differens 0,00 

 

 OK 

Stadens dotterbolags likvida medel finns på stadens koncernkonto. Medlen på de egna 
enhetskontona uppgick totalt till cirka 0,7 miljoner euro.  

Granskning av noter 

• Ansvar och säkerheter har avstämts mot noterna. Uppgifterna i noterna 
överensstämde med den detaljerade specifikationen.  
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Kund: Haukkala stad    Revisor: Ansa Apulainen    
Räkenskaps-
period:  2020  Datum 

 
22.4.2021   

Revisions-
objekt: 

TEKNISKA VÄSENDETS 
FAKTUROR    

               
Kont-
ering 

Faktura-
nummer 

Verifi-
katnum
-mer 

Faktura- 
datum 

Leverantör Fakturan 
granskad 
av 

  Fakturan 
godkänd 
av 

Faktura-
belopp 

Slutsats Av-
klipp 

Upphandling 
  

OK 91-13833 749 1.12.2020 HKR Rakentajat Oy Katja Riekko T Peippo 125 090,28 

OK till den 
del som 
granskats OK 

Överens-
stämmer med 
ramavtalet 

OK 35804099 786 5.12.2020 Kamstrup Oy Katja Riekko T Peippo 31 675,80 

OK till den  
del som 
granskats OK 

Konkurrensuts
att 

OK 1430 800 6.12.2020 HKR Rakentajat Oy Sami Sorsa T Peippo 243 997,00 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Överens-
stämmer med 
ramavtalet 

OK 63679771 816 11.12.2020 Ahlberg Oy Katja Riekko T Peippo 16 502,36 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Överens-
stämmer med 
ramavtalet 

OK 63685570 784 12.12.2020 Ahlberg Oy Sami Sorsa T Peippo 26 915,72 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Överens-
stämmer med 
ramavtalet 

OK 10012 798 15.12.2020 Rinos Oy Katja Riekko T Peippo 29 661,65 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Genom tjänste-
innehavar-
beslut (skannat 
till 
arbetspappret) 

OK 1486 821 19.12.2020 HKR Rakentajat Oy Sami Sorsa T Peippo 56 800,00 

OK till den 
del som 
granskats OK 

Överens-
stämmer med 
ramavtalet 
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OK 3629 810 19.12.2020 
Maanrakennus ja 
kuljetusliike H Oy Katja Riekko T Peippo 12 400,00 

OK till den 
del som 
granskats OK 

Under gränsen 
  

OK 63695891 819 18.12.2020 Ahlström Oy Sami Sorsa T Peippo 27 127,39 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Konkurrens-
utsatt 

OK 1562 837 29.12.2020 
Haukkalan 
Moniosaaja Oy Katja Riekko T Peippo 146 863,12 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Hade varit på 
Hilma 

OK 1574 845 31.12.2020 Mäntylä Oy Katja Riekko T Peippo 35 324,30 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Konkurrens-
utsatt 

OK 11819494 846 31.12.2020 RV Kunnostus Oy Sami Sorsa T Peippo 41 080,51 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Konkurrens-
utsatt 

OK 1590 46 31.1.2021 HKR Rakentajat Oy Sami Sorsa T Peippo 155 000,00 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Överens-
stämmer med 
ramavtalet 

OK 1598 44 31.1.2021 HKR Rakentajat Oy Katja Riekko T Peippo 40 274,58 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Överens-
stämmer med 
ramavtalet 

OK 11830362 41 31.1.2021 RV Kunnostus Oy Katja Riekko T Peippo 12 944,68 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Konkurrens-
utsatt 

OK 13739 36 23.1.2021 
Haukkalan 
Pesuhuolto Oy Sami Sorsa T Peippo 12 603,68 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Under gränsen 
  

OK 90101380 52 18.1.2021 Trimmol Oy Katja Koskinen T Peippo 18 699,20 

OK till den 
 del som 
granskats OK 

Under gränsen 
  

63 (72)



   
 

 

Bilaga 4a Tekniska direktörens tjänsteinnehavarbeslut 

 

 

 

Haukkala stad   Protokoll 

Teknik- och miljösektorn   23.4.2020 

 

34 § 

Upphandling av avtal om hisservice 

 

Beslut   

Tekniska direktören beslutade ingå ett ettårigt avtal om hisservice med Rinos 
Ab. Avtalet gäller 1.6.2020–31.5.2021. 

Upphandlingens uppskattade värde är 50 000 euro. 

 

Motivering till beslutet 

Anbud begärdes från alla fyra företag i Finland som utför hisservice. 

Anbud lämnades av tre leverantörer, av vilka man valde den som hade det lägsta 
timpriset. 

 

 

Mer information:  Tomi Peippo, teknisk direktör  

 

Bilagor och anvisning om sökande av ändring  
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
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Bilaga 4b Verifikation till noter/ specifikation av ansvarsförbindelser 

Verifikation till noter/ specifikation av ansvarsförbindelser 

Leasingansvar för maskiner och anordningar,  
1 000 € 

Belopp i det 
särredovisade 

bokslutet 

Koncernen Staden 

  
2020 / 2019 2020 2019 2020 2019 

Förfaller under följande 
räkenskapsperiod 

  
13 15 13 15 

Södra Finlands utbildningssamkommun 
 

10 / 15 3 5 
  

Samkommunen Södra Finlands Förbund 
 

25 / 30 6 8 
  

Samkommunen Södra Finlands sjukvårdsdistrikt 200 / 200 200 200 
  

Yrityskehitys Haukkala Ab 
 

5 / - 5 
   

Belopp som förfaller senare 
  

39 45 39 45 
Södra Finlands utbildningssamkommun 

 
200 / 215 66 71 

  

Samkommunen Södra Finlands Förbund 
 

350 / 380 88 95 
  

Samkommunen Södra Finlands sjukvårdsdistrikt 800 / 1 000 800 1 000 
  

Yrityskehitys Haukkala Ab 
 

35 / - 35 
   

Leasingansvar sammanlagt 
  

1 255 1 439 52 60        

Ansvarsförbindelser, euro 
   

 
 

Ursprungligt 
kapital 

 
 
 

2020 

 
 
 

2019 Borgen för sammanslutningar inom samma koncern År då borgen 
ställdes 

Dotterbolag 
      

Haukkalan Vuokra-asunnot Ab 
 

2012 12 000 000 4 500 000 5 000 000 
Haukkalan Lämpö Ab 

 
2014 5 000 000 500 000 700 000 

Intressesammanslutningar Fastighets Ab Parkki 2010 1 000 000 100 000 150 000 
Ansvarsförbindelser totalt 31.12 

   
18 000 000 5 100 000 5 850 000 

65 (72)



   
 

 

       

Stadens övriga ansvarsförbindelser,  
euro 

   
Ursprungligt 
kapital 

2020 2019 

Borgen för andra 
  

År då  
borgen 
ställdes 

Haukkalan Järvenperän viemäriosuuskunta 2010 332 000 210 263 232 397 
Metsäaron tiekunta  

 
2008 80 000 15 000 25 000 

Joutsenlammen  Vanhustentalosäätiö sr. 
 

2005 1 000 000 397 630 407 630        
Stadens övriga ansvarsförbindelser totalt 31.12 

 
1 412 000 622 893 665 027        

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar 
  

2020 2019 
(Bekräftelsedokumentet har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur 
uppgiften ska lösas.) 

  

Stadens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12. 
  

287 945 677 275 456 880 
Stadens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12. 

  
0 0 

Stadens eventuella ansvarstäckande andel av garanticentralens fonder 31.12. 190 450 181 680 
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Bilaga 4 c Utdrag ur bankernas saldobekräftelser: 

HAUKKALA Y-BANK   SALDOSITUATION 

    1.2.2021 

HAUKKALA STAD 

BETALNINGSRÖRELSEKONTO FI99 8800 7700 6600 55 

 

Haukkala stad  1 040 567,30 € Tid 31.12.2020 

Kan lyftas   1 040 567,30 € 

Kreditlimit                   0,00 € 

___________________________________________________________ 

HAUKKALA X-BANK   SALDOSITUATION 

     25.1.2021 

KONCERNKONTO  

HAUKKALA STAD 

KONCERNKONTOTS ENHETSKONTO FI77 6500 5400 4300 22 

 

Haukkala stad  7 965  401,45 € Tid 31.12.2020 

Kan lyftas   7 965 401,45 € 

Kreditlimit                   0,00 € 

___________________________________________________________ 

 

HAUKKALA N-BANK   SALDOINTYG 

    Per 31.12.2020 

HAUKKALA STAD 

CHECKKONTO FI55 4400 3300 2200 11 

 

Haukkala stad     246 318,39 €  

Kan lyftas      246 318,39 € 

Kreditlimit                   0,00 € 
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Bilaga 5 Bokslut för stiftelsen Joutsenlammen vanhustentalosäätiö 2020 
(Stiftelsens verksamhetsberättelse har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur 
uppgiften ska lösas.)  

Joutsenlammen Vanhustentalosäätiö sr.    
FO-nummer 0969843-0    
      
Resultaträkning 1.1–31.12.2020  1.1–31.12.2019 

      
Ordinarie verksamhet    
 Intäkter    
  Hyresintäkter från fastigheten 529 220,00  522 000,00 

 Kostnader    
  Personalkostnader    
  Löner och arvoden -40 567,00  -39 847,00 

  
Skötselkostnader för 
fastigheten -289 589,00  -285 792,00 

  Rivningskostnader -200 000,00   

  
Övriga kostnader för ordinarie 
verksamhet -151 968,00  -120 573,00 

  Avskrivningar -33 876,00  -35 677,00 
  Nedskrivningar -956 800,00   

      
 Intäkts-/kostnadsrest -1 143 580,00  40 111,00 

      
Finansieringsverksamhet    
 Intäkter    
  Ränteintäkter 4,67  5,23 

 Kostnader    

 
Kostnader för 
finansieringsverksamhet    

  Räntekostnader -17 856,23  -21 353,48 
  Övriga finansiella kostnader   -576,00 
      

 Intäkts-/kostnadsrest -1 161 431,56  18 186,75 
      

Räkenskapsperiodens resultat -1 161 431,56  18 186,75 
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Balansräkning   31.12.2020  31.12.2019 
Aktiva     
 Immateriella rättigheter    
  Immateriella rättigheter 16 788,00  16 788,00 

 Materiella tillgångar    
  Byggnader och konstruktioner 0,00  974 998,00 

  Maskiner och inventarier 0,00  15 678,00 
      

 Kortfristiga fordringar    
  Övriga fordringar 3 542,00  4 329,00 

  Resultatregleringar 0,00  4 576,00 
      

 Kassa och bankfordringar 34 289,00  57 324,00 
      

Aktiva   54 619,00  1 073 693,00 
 

 

 

Passiva  31.12.2020  31.12.2019  
 Stiftelsekapital 100 000,00  100 000,00  
 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 67 151,98  48 965,23  
 Räkenskapsperiodens överskott/underskott -1 161 431,56  18 186,75  
       
 Avsättningar 200 000,00  0,00  
       
 Lån från finansinstitut     
  Statskontoret 435 000,00  450 000,00  
  X-Bank 387 632,02  397 632,02  
 Kortfristigt främmande kapital    

  
Lånens kortfristiga andel 
Statskontoret 15 000,00  15 000,00  

  X-Bank 10 000,00  10 000,00  
  Leverantörsskulder 688,56  30 482,00  
  Resultatregleringsskulder 578,00  3 427,00  
       
Passiva  54 619,00  1 073 693,00  
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NOTER TILL BOKSLUTET  
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
Värderings- och periodiseringsprinciper samt metoder    
       
 Stiftelsens värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper 

och -metoder överensstämmer med SMF 3:1.2–3 §, och därför presenteras 
inga särskilda noter angående dessa.  

 
       
Väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter den    
       
 I stiftelsens byggnad upptäcktes problem med inomhusluften våren 2020, och 

vid undersökningarna visade det sig att orsaken var mikrobtillväxt som är 
skadlig för hälsan. På order av myndigheterna har man blivit tvungen att 
tömma byggnaden på boende, vilket avklarades före årsskiftet.  
 
Kostnaden för att reparera byggnaden har uppskattats bli större än att 
uppföra en ny byggnad, och stiftelsen har inte resurser för investeringar av 
den storleksklassen. Stiftelsen söktes i konkurs i december 2020. 

 
 
 
 
 
 
       
Säkerheter och ansvarsförbindelser    
       
 Skulder för vilka inteckningar i fastigheten har ställts som säkerhet    
   2020  2019  
  Statskontoret 450 000,00  465 000,00  
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Bilaga 6 Budget och ekonomiplan 2021–2022, resultaträkningsdelen i förkortad form 
 
 
Budget och ekonomiplan 2021–2022, resultaträkningsdelen i förkortad form, affärsverket 
inkluderat 
 

 Euro 
Bokslut  

2019 

Budget 
Ändrad 

budget 2020 
Budget 

2021 

Ekonomi- 
plan 
2022 

         
 Verksamhetsintäkter 42 825 637 43 854 000 44 000 000 45 000 000 
 Verksamhetskostnader -270 923 323 -270 805 165 -273 200 000 -274 700 000 
Verksamhetsbidrag -228 097 687  -226 951 165 -229 200 000 -229 700 000 
Skatteinkomster    144 864 376  154 920 000 147 000 000 149 000 000 
Statsandelar 85 223 155   103 205 600 86 350 000 87 500 000 
Finansiella intäkter och 
kostnader         
Ränteintäkter 335 655 352 800 350 000 320 000 
Övriga finansiella intäkter 532 102 285 530 250 000 200 000 
Räntekostnader -1 173 491 -1 200 000 -1 350 000 -1 400 000 
Övriga finansiella 
kostnader -74 061 -1 260 277 -80 000 -90 000 
Årsbidrag 1 610 050 29 352 488 3 320 000 5 830 000 
Avskrivningar och 
nedskrivningar         
Avskrivningar enligt plan -13 910 700 -15 000 000 -15 000 000 -14 000 000 
Räkenskapsperiodens 
överskott/ 
underskott -11 873 031 14 352 488 -11 680 000 -8 170 000 

 

 

72 (72)


	Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin
	Stadens förvaltning och förändringar i den
	Den ekonomiska utvecklingen i allmänhet och i den egna regionen

	Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi
	Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut
	Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen
	Stadens personal
	Miljöaspekter
	Andra icke-finansiella faktorer
	Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra omständigheter som inverkar på verksamhetens utveckling
	Redogörelse för hur stadens interna kontroll och riskhantering har ordnats
	Bildande av räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten
	Bildande av räkenskapsperiodens resultat
	Finansiering av verksamheten
	Finansieringsanalys och dess nyckeltal
	Totala inkomster och utgifter
	Stadskoncernens verksamhet och ekonomi
	Sammanslutningar som ingår i koncernbokslutet
	Väsentliga händelser som gäller koncernen
	Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling
	Redogörelse för hur koncernövervakningen är ordnad
	Koncernresultaträkning och dess nyckeltal
	Koncernens finansieringsanalys och dess nyckeltal
	Koncernbalansräkning och dess nyckeltal
	Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

	BUDGETUTFALL
	Måluppfyllelse, tillsyn över användningen av medel, kompetent och tillförlitlig resultatutvärdering
	Utfall i fråga om anslag och beräknade inkomster
	Budgetens bindande verkan

	Driftsekonomins utfall
	Sammandrag av budgetutfallet, inbegriper också affärsverkets verksamhetsbidrag

	BOKSLUTSKALKYLER
	Resultaträkning, staden
	Finansieringsanalys, staden
	Balansräkning, staden
	Koncernresultaträkning
	Finansieringsanalys, koncernen
	Koncernbalansräkning

	NOTER TILL BOKSLUTET
	Noter angående upprättandet av bokslutet och bokslutets framställningssätt
	Periodiseringsprinciper
	Värdering av bestående aktiva
	Värdering av finansiella tillgångar
	Hantering av understöd
	Räkenskapsperiodernas jämförbarhet

	Noter angående upprättandet av koncernbokslutet
	Koncernbokslutets omfattning
	Interna affärstransaktioner och internbidrag
	Avskrivningsdifferens och reserver
	Eliminering av internt innehav
	Minoritetsandelar
	Korrigering av avskrivningar enligt plan
	Sammanställning av intressesammanslutning

	Noter till resultaträkningen
	Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan
	Redogörelse för överlåtelsevinster och -förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva
	Redogörelse för poster redovisade som extraordinära intäkter och kostnader

	Noter till balansräkningens aktiva
	Noter till balansräkningens passiva
	Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen
	Det sammanlagda beloppet av återstående hyror enligt hyresavtal
	Ansvarsförbindelser och ansvar utanför balansräkningen
	Noter om övriga ansvarsförbindelser och ansvar samt arrangemang utanför balansräkningen
	Noter angående personalen och revisorns arvoden
	Noter angående transaktioner med intressenter


	SÄRREDOVISADE BOKSLUT OCH ÖVRIGA SÄRREDOVISADE KALKYLER
	Affärsverket Haukkalan Vesi
	Övriga särredovisade kalkyler

	UNDERSKRIFTER OCH REVISIONSANTECKNING
	Bokslutets underskrifter
	Revisionsanteckning

	Använda bokföringsböcker 1.1–31.12.2020
	Verifikationsslag




