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Förord	
År 2008 gavs publikationen ”Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning” ut (Airaksinen, 
M. och Heinimaa, P. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet – Utredningar 6B/2008. 31s.)  Rekommendationen 
har på ett betydande sätt hjälpt och styrt fiskeområdena att förverkliga en ändamålsenlig 
ekonomiförvaltning. Rekommendationen finns tillgänglig på nätet: 
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532875/rktlselvityksia_6b_2008_netti.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Fiskeområdenas verksamhet avslutas i enlighet med lagen om fiske i slutet av år 2018 och de nya 
fiskeriområdena tar över. Med denna ekonomiförvaltningsrekommendation som utarbetats som en del av 
ett projekt vid Centralförbundet vid Fiskerihushållning, och som baserar sig på den tidigare 
rekommendationen, vill vi från början styra de nya fiskeriområdena att sköta sin ekonomiförvaltning på ett 
enhetligt och lagenligt sätt.  

Fiskeriområdenas ekonomiförvaltning har sina särdrag, eftersom fiskeriområdena förutom egen 
medelanskaffning även får statsbidrag. Därtill hör det till fiskeriområdenas uppgifter att dela ut de i lagen 
om fiske lagstadgade ägarersättningarna till vattenområdenas ägare.  

I arbetet med att ta fram dessa rekommendationer har följande personer medverkat: NTM-centralens 
fiskerihushållningsinspektör Maija Kilpeläinen, verksamhetsledaren för Kuopio Jaktvårdsförening och 
fiskeområdesdisponent Jarmo Mononen, bokförare Mervi Vainikainen från Kymppiset Oy och från 
Centralförbundet för Fiskerihushållning verksamhetsledare Vesa Karttunen, jurist Jenny Fredrikson, 
ekonomichef Riitta Rintala och förbundschef Risto Vesa. 

I den här rekommendationen går vi igenom de centrala rekommendationerna från 2008, tittar på 
lagstiftningen som påverkar rekommendationerna och övriga förändringar som skett fram till 2018. I den 
här rekommendationen ingår också resultat från projektets styrgruppsarbete samt innehåll från utlåtandet 
av KEHA-centret (KEHA-centret är NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter).  
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Rekommendation	1	Fiskeriområdenas	ekonomiförvaltning	  
Enligt lagen om fiske är fiskeriområdena offentligrättsliga föreningar. Fiskeriområdets räkenskapsperiod 
är ett kalenderår. Fiskeriområdet ska årligen överlämna en berättelse om sin verksamhet till närings-, trafik- 
och miljöcentralen. Berättelsen ska innehålla uppgifter om väsentliga händelser under räkenskapsperioden 
och efter dess utgångsperiod, en uppskattning om den framtida utvecklingen samt en redogörelse för utfallet 
av målen i planen för nyttjande och vård (Lagen om fiske 379/2015, 31 §). 

På fiskeriområdets bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas bokföringslagen. Fiskeriområdet 
är skyldigt att förrätta revision årligen. På revisionen tillämpas revisionslagen. Fiskeriområdets 
verksamhetsledare svarar för att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett 
tillförlitligt sätt (Lagen om fiske 28 §)  

Fiskeriområdets verksamhet indelas i ordinarie verksamhet, tillförda medel samt investerings- och 
finansieringsverksamhet. Till ordinarie verksamhet hör de uppgifter som nämns i lagen om fiske, 
fiskeriområdets stadgar samt agerande enligt målsättningarna i nyttjande- och vårdplanen. Till tillförda 
medel räknas försäljning av varor och tjänster utanför den ordinarie verksamheten. Förutom 
ränteavkastning från bankkonton har fiskeriområden sällan investerings- och finansieringsverksamhet.  

Kontoplan		
Alla som är bokföringsskyldiga har en kontoplan, det vill säga en förteckning över de konton som används 
i bokföringen, anpassade efter eget behov. Kontoplanen ska också bifogas som ett av fiskeriområdets 
bokslutsdokument. Fiskeriområdets behov av konton särskiljer sig från en förenings i synnerhet i fråga om 
ägarersättningarna. För dessa ersättningsmedel behövs ett eget resultatkonto. Därtill öppnar man konton för 
att hantera medel som tillfaller fiskeriområdet med 50 euros regeln samt med fullmakt, samt ett behövligt 
antal konton för att hantera både medel som delas ut och medel som inte kan delas ut.  

För ägarersättningar som inte kan delas ut på grund av avsaknad av kontaktuppgifter behövs ett skilt konto 
för varje år, så att ersättningar som förfaller enligt 85 § i lagen om fiske kan flyttas över till fiskeriområdet 
för att nyttjas för ändamålen i lagen om fiske 82 § 1 momentet 1 punkten. Om detta finns mer information 
på sidan 13 i stycket ” Att bokföra ägarersättningar efter fiskeriområdets fördelningsbeslut”.   

Bokföring			

Enligt lagen om fiske tillämpas bokföringslagen på fiskeriområdets bokföringsskyldighet, bokföring och 
bokslut. Enligt bokföringslagens 1 kapitel 4 b § räknas fiskeriområdet som ett mikroföretag. Vilka uppgifter 
som ska tas upp i resultaträknings- och balansräkningsscheman samt vad som ska framgå av noterna finns 
närmare stadgat i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut 
(1753/2015). 

Bokföringen ska ordnas så att noteringarna kan granskas kronologiskt och systematiskt. 
 
Kontantbetalningar noteras i bokföringen för varje dag. Övriga noteringar och de sammanställda noteringar 
i delbokföringarna som överförs till huvudbokföringen får göras månadsvis eller för någon annan 
motsvarande period, om det inte i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
krävs kronologiskt mer exakta noteringar. För statsbidrag kan det till exempel förutsättas att man gör 
noteringar månadsvis.  

Bokföringslagen förutsätter att noteringar görs i så god tid att:  
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1) i denna eller i någon annan lag förutsatta anmälningar eller deklarationer till myndigheterna för 
beskattning eller andra syften kan upprättas på det sätt som föreskrivs om uppdaterad bokföring i 6 § andra 
meningen, och 
2) den som ansvarar för ett företags eller en stiftelses bokföring kan uppfylla sin tillsynsskyldighet. 

Det här betyder, att de bokföringsskyldiga, som inte under räkenskapsperioden är tvungna att rapportera till 
myndigheter, kan ha en noteringsperiod på en hel räkenskapsperiod. Noteringarna ska göras innan bokslutet 
uppgörs och eventuella årliga anmälningar härrör sig från bokföringen. Det här gör det möjligt för många 
mindre samfund att göra sina noteringar en gång i året.  

Hänvisningen till 6 § betyder att fungerande företag för att kunna göra sin periodskatteanmälan hamnar att 
uppgöra bokföring månadsvis och för dessa bokföringsskyldiga definieras bokföringsperioden enligt det att 
noteringskedjan från bokföring till exempelvis periodskatteanmälan kan konstateras.  

Momsskyldiga fiskeriområden måste i praktiken göra upp bokföringen månadsvis, för momsanmälning 
jämte redovisning ska lämnas in till skattemyndigheterna före den 15: onde följande månad.   

I bokföringen använder man bokföring enligt prestationsprincip, vilket betyder att grunden för bokföringen 
av kostnader och intäkter sker då varor eller tjänster överlåts eller mottas. Bokföringen kan också under 
räkenskapsperioden föras enligt kontantprincipen, men i bokslutet måste bokföringen korrigeras till 
prestationsbaserad. Om kostnaderna och intäkterna under räkenskapsperioden bokförs enligt 
kontantprincipen, måste man hela tiden kunna hålla reda på leverantörsskulder och kundfordringar. 
Bokföring enligt prestationsprincipen för in kostnader och intäkter under rätt räkenskapsperiod oberoende 
av när de betalts. Exempelvis en fiskyngelleverans som betalts i förskott, inom pågående räkenskapsperiod, 
är inte en kostnad under räkenskapsperioden om leverans mottas först under nästa räkenskapsperiod.  

Verifikat	

Att göra upp bokföring förutsätter att kontoutdrag och verifikat till kontotransaktionerna har arkiverats i 
rätt ordning innan de förs till bokföraren. Att reda ut kvitton i oordning ökar jobbet för bokföraren och höjer 
fiskeriområdets bokföringskostnader samt äventyrar en saklig bokföring.  

I bokföringen bestyrker verifikat kontotransaktionen. Exempel på verifikat är t.ex. bankens kontoutdrag, 
kopior på de fakturor fiskeriområdet har skickat ut, och de fakturor man betalat, utsättningsprotokoll, beslut 
om fördelning av ägarersättningar samt myndigheternas beslut om verksamhets- eller projektanslag. Av 
verifikatet ska framgå vilken vara eller tjänst som överlåtits eller mottagits samt tidpunkten för händelsen.  

Verifikatet (t.ex. inköpsfaktura) ska alltid vara utfärdat av den som mottar betalningen (försäljaren), av den 
instans som förmedlar betalningen, eller motsvarande.  Om det inte finns ett verifikat av en utomstående 
part, måste fiskeriområdets funktionär själv skapa ett sakenligt daterat verifikat som bestyrks med 
namnteckning. De kvitton man får från butik och som skrivs ut på termisk skrivare bleknar med tiden, 
därför ska man ta en kopia på dem till bokföringen. Om fiskeriområdet har registrerat sig som momsskyldigt 
ska man observera skattemyndigheternas krav på utformning av fakturan.  

Att	godkänna	verifikat	och	kontering		

Enligt lagen om fiske 30 § ska fiskeriområdena i sina stadgar ange grunderna för användningen av medel 
och för räkenskapsföringen. Här har man t.ex. kunnat skriva in hur man genomför godkännandet av 
verifikat.  

Inköpsfakturor godkänns av den person eller de personer som styrelsen befullmäktigat. Den som godkänner 
fakturor ska markera fakturan innan den går till betalning, räkningar som inte har godkänts får inte betalas. 
Den som godkänner fakturor och den som betalar dem ska vara olika personer. På verifikatet ska man redan 
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då man godkänner räkningen med penna skriva in vilka konton eller kostnadsställen som används, så att 
bokföraren kan föra in händelsen på rätt ställe i bokföringen.  

Att	följa	upp	myndighetsbidrag	via	bokföringen		

Hur bidrag beviljade av myndigheter används och hur användningen övervakas styrs av statsbidragslagen 
och av de tilläggsanvisningar som myndigheten som beviljat bidraget ger. Fiskeriområdet måste ordna sin 
bokföring så att man ur bokföringsrapporterna kan se att beslutsvillkoren efterföljts.  

Uppföljningen av understöden underlättas, om man skiljer på varje bidrag genom att ge det ett eget 
projektnummer eller helst ett eget kostnadsställe. Då man betalar räkningar med bidragsmedel, måste den 
som granskar räkningen göra en anteckning åt bokföraren, så att man i bokföringen får in fakturan under 
rätt bidrag. Med hjälp av kostnadsställen är det lätt att skriva ut en förteckning över betalningar per projekt. 
Detta underlättar rapporteringen av olika bidrag.  

Ägarersättningar	i	fiskeriområdets	bokföring		

Ägarersättningar baserar sig på lagen om fiske och de är så kallade genomflödesposter via fiskeriområdenas 
konton, och de behandlas i bokföringen som skuld. Undantaget utgörs av de ägarersättningar på högst 50 
euro som tillfaller fiskeområdet som intäkt, på samma sätt som de medel som vattenägarna ger som gåva 
(med fullmakt eller avtal) till fiskeriområdet.  

Vid bokföringen är det skäl att notera om det finns villkor till de ägarersättningar som vattenägarna lämnar 
till fiskeriområdet, t.ex. att man med pengarna ska sköta fiskevården inom ett visst område, kan man inte 
räkna dessa som fiskeriområdets intäkter utan de är pengar som fåtts för att man ska sköta ett uppdrag enligt 
avtal och räknas som främmande kapital. 

Om en del av ersättningarna inte betalas ut under räkenskapsperioden, skrivs de in som skuld i bokslutet. 
Den ränta som tillkommer på de medel som inte betalats ut, är inte fiskeriområdets inkomst eller egendom, 
utan en del av ägarersättningarna och tillhör vattenområdets ägare. Outbetalda tillgångar bokförs alltså på 
årsbasis, något som förklaras närmare i kapitlet ”Att bokföra ägarersättningar efter fiskeriområdets 
fördelningsbeslut” på sidan 13.  

Fiskeområdets	övergångsbestämmelser	som	ska	beaktas		

Ersättningar till en vattenägare som ska betalas med stöd av 89 a och 91 § i den upphävda lagen om fiske, 
som finns deponerade på regionalförvaltningsverket efter 10 års tidsfristen, ska utbetalas till det 
fiskeriområde, till vilket den som är berättigad till ersättning hör.  

Löner,	arvoden	och	köptjänster		

För de eventuella löner och arvoden som fiskeriområdet betalar ut åt sina funktionärer ska fiskeriområdet 
även verkställa förskottsinnehållning och uppbära arbetsgivaravgifter. För de mötesarvoden som 
fiskeriområdet betalar för sina förtroendevalda ska fiskeriområdet verkställa förskottsinnehållning och 
socialskyddsavgift, men inga andra arbetsgivaravgifter. Mötesarvodet är en personlig ersättning, så man 
kan inte fakturera det via ett företag.  

Om fiskeriområdet köper tjänster, måste man granska om den som erbjuder tjänsterna är i 
förskottsuppbördsregistret. Dessa uppgifter fås via företags- och organisationsdatasystemets hemsida 
(www.ytj.fi). Om den som bjuder ut sina tjänster inte finns i förskottsuppbördsregistret måste 
fiskeriområdet verkställa förskottsinnehållning. Tilläggsuppgifter finns på skatteförvaltningens hemsidor 
(www.skatt.fi). 
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Bokslut	

Bokslut uppgörs enligt stadgarna i statsrådets förordning 1753/2015 för små- och mikroföretag. 
Fiskeriområdets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut ska uppgöras inom fyra månader från att 
räkenskapsperioden tagit slut. Bokslutsdokument är resultaträkningen, balansräkningen samt noter.  

Avsikten med bokslutet är att ge rätta och tillräckliga uppgifter om fiskeriområdets resultat och ekonomiska 
ställning vid avslutad räkenskapsperiod och bokslutet ska utgöra en helhet. Styrelsen daterar och 
undertecknar bokslutet. I samband med undertecknandet måste man nämna, om det inte i noterna eller på 
annat ställe i bokslutet framgår att bokslutet har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna i statsrådets 
förordning om små- och mikroföretag.  Fiskeriområdets stämma fastställer bokslutet.  

För en ge en rättvisande bild av bokföringen är det att rekommendera att man sammanställer bokslut och 
en berättelse över verksamheten under räkenskapsperioden samt en förteckning över bokföringsböckerna 
och verifikationsslagen samt information om hur de förvaras efter bokslutet i en skild balansbok. 
Bokföringen och bokslutsuppgifterna kan numera även skötas och arkiveras elektroniskt. Detta kan man 
komma överrens om med bokföringsbyrån.  

Innehåll i fiskeriområdets balansbok:  
• resultaträkning   
• balansräkning  
• noter (bilagor) 
• berättelse över verksamhet under avslutad räkenskapsperiod  
• förteckning över bokföringsböckerna och om på vilket sätt de förvaras  
• förteckning över verifikationsslagen och på vilket sätt de förvaras  
• revisorns revisionsanteckning  
• revisionsberättelse (not till bokslutet) 

Att	förvara	bokföringsdokument		

Verifikat, affärshändelsekorrespondens samt övrigt material som gäller affärshändelser ska sparas i minst 
6 år, räknat från slutet av det år då räkenskapsperioden tagit slut. Materialet ska förvaras så, att verifikat 
och deras samband till bokföringen lätt kan konstateras.  

Egentliga bokföringsböcker (b.la. balansbok, specifikationer till balansräkningen, huvudböcker och 
verifikationslista/dagbok samt övriga bokföringsböcker) och en kontoplan med anteckningar om 
användningstid, ska sparas minst 10 år efter räkenskapsperiodens slut.  

Vissa finansieringsformer (t.ex. EU-finansiering) kan ha förvaringsanvisningar som avviker från 
bokföringslagen. Vad kommer till bidrag som fiskeriområdet får, ska man alltid skilt granska, hurudana 
förvaringsvillkor som nämns i understödsbeslutet och förvara bokföringsdokumenten i enlighet med dem.  
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Rekommendation	2	Fiskeriområdets	bokslutsrapporter	och	innehåll	i	dem		

Allmänt		

Bokslutet ska göras upp enligt stadgarna i statsrådets förordning 1753/2015 om uppgifter som ska tas upp 
i små- och mikroföretags bokslut och stadgarna i kapitel 2 och 3 som gäller små företag.   

Huvudmålsättningen med bokslutet är att det ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av den 
bokföringsskyldiges verksamhet och dennes ekonomiska ställning. Bokslutet ska uppgöras inom fyra 
månader efter räkenskapsperiodens slut, eller enligt kortare tidsfrist angiven i stadgarna. Bokslutet ska 
dateras och det undertecknas endera för hand eller elektroniskt av den bokföringsskyldiga. I samband med 
undertecknandet måste man nämna, om det inte i noterna eller på annat ställe i bokslutet framgår att 
bokslutet har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna i statsrådets förordning om små- och mikroföretag.  

Balansräkning		
Utgångsläget är att man följer anvisningarna som finns stadgade i statsrådets förordning 1753/2015 om 
uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags  bokslut och stadgarna i kapitel 2 och 3 som gäller små 
företag. 

För att beakta kraven på rättvisande bild i bokslutet är det för fiskeriområdet motiverat att både 
ägarersättningsskulden till vattenägarna samt statsbidrag som inte använts, skrivs in som egna poster i 
balansräkningen under rubriken ”övriga skulder”. På motsvarande sätt bokför man de bidrag man under 
räkenskapsperioden använt, men ännu inte fått av NTM-centralen som fordran i bokslutet.  

Resultaträkning	

I resultaträkningen delar man in verksamheten i ordinarie verksamhet, tillförda medel samt investerings- 
och finansieringsverksamhet. Intäkterna och kostnaderna för respektive grupp måste presenteras tillräckligt 
separat i resultaträkningen eller som en not. Därtill ska intäkter och kostnader för ordinarie verksamhet  
utgående från verksamhetens typ och omfattning skilt presenteras enligt verksamhetsgren i 
resultaträkningen eller som en not.  

Kostnader för egentlig verksamhet ska i resultaträkningen indelas i åtminstone personalkostnader, 
avskrivningar och övriga kostnader. Till personalkostnader hör löner och arvoden samt pensionsavgifter 
samt övriga tillhörande bikostnader, t.ex. socialskyddsavgift.  

Utgångsläget är att fiskeriområdena i beskattningen ses som allmännyttiga samfund. Allmännyttigheten 
avgörs vid behov från fall till fall genom att bedöma fiskeriområdets stadgar och faktiska verksamhet,  

Berättelse	över	verksamhet	under	avslutad	räkenskapsperiod		

Även om utgångsläget är att mikroföretag är befriande från att uppgöra en verksamhetsberättelse, gäller 
detta inte för fiskeriområdet. Enligt lagen om fiske tillämpas bokföringslagen på fiskeriområdets 
bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut. Fiskeriområdet är skyldigt att årligen förrätta revision. På 
revisionen tillämpas revisionslagen. Fiskeriområdet ska årligen överlämna en berättelse om sin verksamhet 
till närings-, trafik- och miljöcentralen. Berättelsen ska innehålla uppgifter om väsentliga händelser under 
räkenskapsperioden och efter dess utgång, en uppskattning om den framtida utvecklingen samt en 
redogörelse för utfallet av målen i planen för nyttjande- och vård. NTM-centralen torde i ett senare skede 
ge närmare anvisningar om vilka dessa väsentliga händelser är.  

Noter	
I statsrådets förordning 1753/2015 om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags  bokslut 
stadgas om de noter som ska ges i samband med bokslutet. Enligt den ska ” noterna innehålla uppgift om 
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de värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder som följts vid 
upprättandet av bokslutet”. Krav på noter framgår mer noggrant i förordningen:  
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20151753#Pidp446880608. 

Fiskeriområdet måste enligt ifrågavarande förordnings 3 § och även enligt lagen om fiske i sina noter 
presentera annan information, om detta är nödvändigt för att ge en rättvisande bild. Därför ska man som 
noter till resultaträkningen presentera åtminstone följande:  

• uträkning över hur ägarersättningarna fördelas som inkomst för fiskeriområdet och som ersättningar 
som utbetalas till ägarna, eftersom man i resultaträkningen endast kan se de medel som tillfaller 
fiskeriområdet.  

• Bidrag som fiskeriområdet beviljats, specificerat per bidrag, även om bidragen ännu inte skulle ha 
lyfts/använts.  
 

Specifikationer	till	balansräkningen	och	specifikationen	av	noter		

För att bestyrka bokslutet och verksamhetsberättelsen måste fiskeriområdet uppgöra balansspecifikationer 
och specifikation av noter. I balansspecifikationen ska man i detalj per grupp lista bestående och rörliga 
aktiva, främmande kapital samt avsättningar. Specifikationerna bestyrks genom att de dateras och 
undertecknas av dem som gjort upp dem.  
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Rekommendation	3	Verksamhets‐	och	främjandeanslag,	användning,	
boksföringskonton,	bokföringsposter	samt	presentation	av	medlen	i	
bokslutsrapporterna		

Allmänt		

Medel som beviljas för kostnader för fiskeriområdets verksamt enligt lagen om fiske 82 §, 2) punkten och 
som projektbidrag är statsbidrag för att stöda fiskeriområdets verksamhet. Hur statsbidrag används och hur 
användningen av dem övervakas finns stadgat i lagen om fiske och statsbidragslagen. Bägge understöds 
söks från fiskerimyndigheten enligt den tidtabell och enligt den praxis denne meddelar.  

Väl beredda samt välmotiverade projekt som är i enlighet med olika officiella fiskeristrategier och 
fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan kan få projektbidrag. Projektbidrag kan endast användas för de 
kostnader som uppstår i projektet i fråga. Om det ser ut som om man inte på grund av olika orsaker använda 
projektbidraget enligt det ursprungliga beslutet, måste man meddela om detta till den myndighet som 
beviljat bidraget, som eventuellt kan ge ett ändringsbeslut för hur bidraget får användas.  

KEHA-centret förutsätter att man inte med verksamhetsbidrag täcker kostnader som täcks av 
främjandebidrag. Att i rekvisitionen kontrollera att dessa inte överlappar är utmanande och tar tid. Man 
måste i bokföringen märka ut tillräckligt noggrant, tex. genom att markera med penna i huvudboken, vilka 
kostnader som har täckts av verksamhetsbidraget. I avräkningen ska man skriva in kostnader för endast så 
mycket som fiskeriområdet beviljats verksamhetsbidrag under ifrågavarande år. Om verksamhetsbidraget 
inte används till fullo, överflyttas den outnyttjade andelen till nästa år.  

Om fiskeriområdet med flit eller av oaktsamhet bryter mot bidragsvillkoren, eller låter bli att rapportera, 
har fiskerimyndigheten rätt att avbryta utbetalningen av bidrag, återkräva bidrag och kräva förseningsränta 
för den del av bidraget för vilken man inte efterföljt villkoren.  

Att	föra	in	kostnader	under	rätt	bidrag	i	bokföringen		

Hur bidragen används följs årligen upp med hjälp av bokföringen. KEHA-centret förutsätter att 
fiskeriområdet ordnar sin bokföring så att det är lätt att följa upp hur bidragen används, endera med faktura- 
och betalningsverifikat eller med utdrag ur bokföringen. I praktiken lyckas detta om man ger varje bidrag 
ett eget projektnummer eller kostnadsställe. Det kan finnas behov av att för samma bidrag öppna fler 
kostnadsställen om bidraget redan i beslutet har delats in på flera användningsområden. Då fiskeriområdet 
betalar räkningar med bidraget är det bra att på varje räkning skilt skriva in till vilket projekt räkningen hör, 
så att bokföraren kan föra in kostnaderna rätt.  

Att	periodisera	kostnaderna	till	olika	räkenskapsperioder		

Ibland är bidragen tvååriga reservationsanslag, alltså kan de användas under året de beviljats, samt därpå 
följande år. I bokföringen förs bidragen in som intäkt för den räkenskapsperiod, då de verkligen inbetalts. 
”Verkligen inbetald” betyder att det under räkenskapsperioden har uppstått kostnader som kan godkännas. 
I resultaträkningen presenterar man alltså inte den summa som fiskerimyndigheten beviljat eller betalat ut 
under räkenskapsperioden, utan den del av bidragen som använts under räkenskapsperioden. Summan kan 
från fall till fall vara mindre, större, eller lika stort som bidraget som beviljats under räkenskapsperioden.  

Att	bokföra	statsbidrag	

Man kan dela in statsbidrag i två grupper. Bidrag för lagstadgad verksamhet och bidrag för 
projektverksamhet. Den förstnämnda kan i bokföringen betecknas verksamhetsanslag. Projektbidrag kan 
betecknas främjandeanslag.  
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För att förenhetliga bokföringen av statsbidrag, rekommenderar vi att fiskeriområdena i sin bokföring och 
bokslutsrapportering följer den bokföringspraxis som ges i den gamla publikationen ”Rekommendationer 
för fiskeriområdenas ekonomiförvaltning” från år 2008 sid. 17–22 (BILAGA 2).  

Det är att rekommendera att då fiskeriområdet gör rekvisition över verksamhetsanslaget till 
fiskerimyndigheten rekvirerar kostnader endast för den mängd man fått bidrag, och inte över. Då styr man 
kostnaderna rätt och detta syns i fiskeriområdets bokföring och behöver inte göras hos den myndighet som 
granskar fiskeriområdet.  

Bidragen	i	bokslutet			

Om det vid räkenskapsperiodens slut finns kvar beviljade och utbetalda bidrag, ska den oanvända delen 
som redan betalats ut till fiskeriområdet korrigeras från bidragskontot till kortfristiga skulder: 
Verksamhetsanslag an Verksamhetsanslagsskuld  

Främjandeanslag an Främjandeanslagsskuld 

Om det under räkenskapsperioden har uppstått kostnader som är bidragsberättigade, men för vilka 
fiskeriområdet inte har fått pengar i förskott av fiskerimyndigheten, ska de föras in som fordran i bokslutet:  

Främjandeanslagsfordran an Främjandeanslag  

Om fiskeområdet har fått ett beslut om finansiering, men det inte uppstått kostnader och bidraget inte betalts 
i förskott, ska uppgifterna om bidraget ges som not. I det här fallet förs bidraget inte alls in i 
räkenskapsperiodens bokföring. Jos kalatalousalueelle on myönnetty määrärahaa, mutta avustus ja sillä 
katetut laskut eivät ole kulkeneet kalatalousalueen rahatilien kautta, on avustuksen saaminen ja käyttö 
esitettävä liitetiedoissa. 

Bidrag	vid	räkenskapsperiodens	början	

De verksamhets- och främjandemedel som inte använts returneras vid början av en ny räkenskapsperiod till 
sina egna konton:  

Verksamhetsanslagsskuld an Verksamhetsanslag från föregående räkenskapsperiod (eller 
Verksamhetsanslag)  

Främjandeanslagsskuld an Främjandeanslag från föregående räkenskapsperiod (eller Främjandeanslag)  

Resultaträkning	

Verksamhetsanslaget förs in i resultaträkningen under punkten allmänna bidrag. Främjandeanslagen förs in 
som intäkt under punkten ordinarie verksamhet. Främjandeanslaget ska föras in som intäkt under det projekt 
till vilket bidraget beviljats. Om främjandeanslagen inte särskiljs i resultaträkningen, måste man ge en 
specifikation som not.  

I bägge fallen måste man som not till resultaträkningen bifoga en kalkyl över verksamhets- och 
främjandeanslagen. Om fiskeområdet har fått främjandeanslag för flera projekt, ska uppgifter presenteras 
per projekt. 

Airaksinens och Heinimaas ”Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning” från år 2008 
innehåller fortfarande gångbara exempel på hur man bokför bidrag.  
   



13 
 

Rekommendation	4	Behandling	av	ägarersättningar,	bokföringskonton,	behövliga	
bokföringsåtgärder	samt	presentation	av	medlen	i	bokslutsrapporterna		

Allmänt	

Vattenägarna betalas ersättning ur fiskevårdsavgiftsmedlen för att deras vatten nyttjas av allmänna 
fiskerättigheter och till fiskeguideverksamhet. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar ersättningarna 
årligen och flyttar över medlen till de regionala fiskerimyndigheterna som enligt ministeriets anvisningar 
flyttar vidare medlen till fiskeriområdena. Fiskeriområdena ansvarar i enlighet med lagen om fiske om den 
tekniska fördelningen av medlen till vattenområdenas ägare baserat på ett uträknat fisketryck.  

Preskription	av	ersättningar	
Till fiskeriområdets stämmas uppgifter hör bland annat att enligt sina stadgar fastställa fördelningen av 
ägarersättningar. Om man inte kan betala ut ersättningen på grund av avsaknaden av kontaktuppgifter, 
preskriberas ägarersättningen. I fallet av avsaknad av uppgifter preskriberas ägarersättningen jämte räntor 
tre år från ingången av året efter det år då fiskeriområdet beslut om ersättning fattades.  

I enlighet med 85 § i lagen om fiske tillfaller den preskriberade ersättning fiskeriområdet för att användas 
”till kostnader för planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar 
vård av fiskevattnen samt för fiskeövervakning”.  

Bokföringsåtgärder	för	ägarersättningar		

För att förenhetliga bokföringen av ägarersättningar, rekommenderar vi att fiskeriområdena i fråga om 
dessa använder de kontonamn och följer den bokföringspraxis som ges i Airaksinens och Heinimaas 
publikation från 2008 ”Rekommendationer för fiskeriområdenas ekonomiförvaltning” på sidorna 23-26.  

Att	bokföra	ägarersättningar	som	kommer	från	fiskerimyndigheterna		

I fråga om ägarersättningar är de i fiskeriområdena, precis som de var i fiskeområdena, medel som enbart 
går via fiskeriområdets konton och utgångsläget är att de behandlas som skuld i bokföringen. Då 
fiskerimyndigheten flyttar över ägarersättningar på fiskeriområdets konto uppstår en det en kortfristig 
ägarersättningsskuld.   

Att	bokföra	ägarersättningar	efter	fiskeriområdets	fördelningsbeslut		

Då fiskeriområdets stämma har fattat beslut om hur ägarersättningarna ska fördelas och besvärstiden löpt 
ut, flyttar man de andelar som tillfaller fiskeriområdets vederbörande inkomstkonto, de medel som ska 
utbetalas till ägarna till kortfristigt främmande kapital samt medel som inte kan utbetalas till ett eget konto.  

Enligt lagen om fiske tillfaller ägarersättningar på högst 50 euro fiskeriområdet för att användas till vård av 
fiskbestånden. Ersättningarna betraktas inte som statsunderstöd som avses i statsunderstödslagen.  

En del av ägarersättningarna kan tillfalla fiskeriområdet genom ägarens medgivande, fullmakt eller avtal 
och är på så sätt fiskeriområdets egna pengar.  

För de ägarersättningar som det saknas uppgifter om mottagaren, blir kvar på fiskeriområdets konton som 
långfristig skuld. Som långfristig ser man fordringar eller den del av fordringen som förfaller till betalning 
längre fram än ett år. Eftersom de här pengarna om tre år enligt lagen ska tillfalla fiskeriområdet, ska den 
här pengaposten årligen inskrivas skilt i bokföringen. Den tre år långa preskriptionstiden börjar efter 
avslutas stämma. Ett års ägarersättningspost ses upp till fem år i bokföringen. Detta sker om fiskeriområdets 
utdelningsbeslut fattas i slutet av året och utdelningen av medel sker på följande års sida. 
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Ägarersättningarnas skuldkonton ska namnges så att året då beslutet fattats ses i namnet. Därtill behöver 
man ett inkomstkonto, till vilket ägarersättningar som preskriberats flyttas över.  

 
Fiskeriområdets intäkter: 
Ägarersättningar NTM an Ägarersättningar högst 50 euro  
Ägarersättningar NTM an Ägarersättningar med fullmakt  
 
Kortfristiga skulder:  
Ägarersättningar NTM an Ägarersättningar som utbetalas  
 
Långfristiga skulder:  
Ägarersättningar NTM (vv) an Ägarersättningar som inte kan utbetalas (vv) 

Ägarersättningarna	i	resultaträkningen			
I resultaträkningen visar man bara de andelar av ägarersättningarna som tillfaller fiskeriområdet. De förs 
in som intäkter under ordinarie verksamhet. Rekommendationen är att intäkterna särskiljs enligt exemplet 
nedan. Om intäkterna inte särskiljs i resultaträkningen, måste man ge en specifikation som not till 
resultaträkningen.  

RESULTATRÄKNING_________________________  
Ordinarie verksamhet  
Intäkter  
    Ägarersättningar högst 50 euro  
    Ägarersättningar med fullmakt   
Kostnader_______________________________________ 
 

I bägge fall ska resultaträkningen åtföljas av en not som presenterar en uträkning över ägarersättningarna 
enligt nedanstående exempel.  

  Ägarersättningar 
Ersättningar som tillfallit området   20 
Ersättningar som utbetalats åt 
vattenägarna  

70 

Ersättningar som inte kunnat 
utbetalas  

10 

Sammanlagt  100 

 

Ägarersättningar	i	balansräkningen		

Om räkenskapsperiodens ägarersättningar inte har utbetalats vid tidpunkten för bokslut, presenteras dessa 
ersättningar som skuld i fiskeriområdets balansräkning under Övriga skulder. De ägarersättningar som ska 
betalas ut presenteras som kortfristigt främmande kapital och de ägarersättningar som inte kan betalas ut 
(som väntar på att preskriptionstiden ska gå ut eller ägaruppgifterna hittas och därefter gå till utbetalning) 
presenteras som långfristigt främmande kapital, där varje års tillgångar finns på skilda konton.  

Ägarersättningsrapportering	till	fiskerimyndigheten		

Fiskeriområdet måste hela tiden veta – på grund av den korta preskriptionstiden – de outbetalda medlens 
mängd jämte fastighetsregisterbeteckning. De meddelas också årligen i balansspecifikationen. 
Fiskeriområdet ska årligen meddela till fiskerimyndigheten hur ägarersättningarna har utbetalats. Man ska 
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göra upp förteckningar över utdelningen, där man särskiljer ägarna med fastighetsbeteckningsnummer, 
innehållande arealuppgifter, fördelningsgrunderna samt på basen av dessa de slutliga ersättningarna i euro. 
Därtill ska det ur tabellen framgå ersättningens slutliga behandling (utbetalas till ägaren, överförs med 
fullmakt till området eller överflyttas till outbetalade medel).  
 

 


