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Bakgrund 

• Finansförmedlingen har ändrat form efter finanskrisen och en allt 
större andel av finansieringen kanaliseras utanför 
kreditinstitutssektorn.

• S.k. övriga finansinstitut har under de senaste åren fått allt större betydelse 
vid finansförmedlingen. 

• Framför allt har konsumtionskrediter beviljade av aktörer utanför de 
traditionella kreditinstituten ökat kraftigt och också fått ökad betydelse inom 
finansieringen till företag.

• Det finns emellertid jämförelsevis knappt med statistik som 
omfattar finansförmedling utanför kreditinstituten och de olika 
aktörernas roll eller så är uppgifterna mycket bristfälliga.
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Lån till hushåll och företag beviljade av övriga 
finansinstitut har ökat
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Behov av att utvidga statistiken 1/2

• Eftersom en del av hushållens och företagens finansiering stannar 
utanför MFI-statistiken, är en mer ingående analys av den grupp 
som inte omfattas av statistiken förenad med flera nationella och 
internationella statistikbehov som för närvarande inte kan 
uppfyllas.

• För närvarande insamlas i Europa harmoniserad statistik om 
aktörerna utanför MFI-sektorn, investeringsfonder och 
specialföretag som ägnar sig åt värdepapperisering.
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Behov av att utvidga statistiken 2/2

• Nationella statistikbehov (bl.a.):
• Makroanalys

• Mer ingående insikt i skuldsättningsgraden

• Penningpolitisk analys
• Finansräkenskaperna

• Utveckling av statistikinsamlingen om övriga finansinstitut

• Internationella statistikbehov (bl.a.):
• IMF

• Financial Access Survey (FAS)
• Enkät om strukturella indikatorer (FSI)

• ECB
• OFI-rapporteringen (MURA), vars krav för närvarande inte uppfylls

• ESRB (Europeiska systemrisknämnden)
• Indikatordata om affärs- och bostadsfastigheter gällande övriga finansinstitut
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Statistik som omfattar övriga finansinstitut

• Ger en bättre bild av hushållens och företagens skuldsättning

För den finansiella stabiliteten är det viktigt att få en heltäckande bild av hushållens och företagens totala 

skuldsatthet.

• Breddar uppfattningen om förändringen i finansieringskanalerna

Finansieringskanalerna har efter finanskrisen förändrats på ett betydande sätt och den nuvarande 

trenden kommer sannolikt att förstärkas ytterligare.

• Gör det möjligt att bemöta internationella statistikkrav och informationskraven hos olika 

intressegrupper

I och med den nya statistikinsamlingen är det möjligt att bättre svara på internationella statistikkrav (bl.a. 

ECB och IMF) samtidigt som kvaliteten på finansräkenskaperna och betalningsbalansen förbättras.

• Ökar förståelsen för eventuella risker

Mer omfattande statistik behövs också för att bättre förstå riskerna förenade med övriga finansinstitut. 
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Statistikföringen inleds

• Finlands Banks direktion beslutade i mars 2019 att utvidga 
insamlingen av statistiska uppgifter från finanssektorn.

• Definition och genomgång av den rapporterande populationen 
sommaren 2019.

• Rapportörerna informerades om skyldigheten att inrapportera 
statistik i oktober 2019.

• Målet är att börja statistikföringen från ställningen 2020Q4.
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Målgrupp

• Rapportörspopulationen bygger på företag i sektorerna S.125–
S.127 enligt Statistikcentralens sektorindelning.

• Dessa sektorer omfattar sammanlagt över 5 500 företag.

• Vi har gjort en separat klassificering av merparten av företagen 
enligt den huvudsakliga verksamheten i fjol somras.

• Företagen indelades i nära 50 olika kategorier. Som hjälp användes 
Patent- och registerstyrelsens balans- och resultatuppgifter.

• Utifrån klassificeringen beslutade vi att fokusera på kreditgivare.
• Antalet kreditgivare var sammanlagt cirka 110 st., vilka delades in i tre 

grupper på basis av balansräkningen.
• Kvartals- och årsrapportörer samt rapportörer som tills vidare lämnas utanför 

statistikinsamlingen.
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Statistikrapportering om övriga finansinstitut (MURA)

• Vid insamlingen av statistiska uppgifter om övriga finansinstitut 
utnyttjas samma modell för statistikinsamling som för närvarande 
används vid rapporteringen om banker (RATI).

• Kort sagt samlar vi in balans- och räntestatistik, statistik om nya 
utbetalningar (kvartalsvis) och på årsnivå statistik om 
resultaträkningsuppgifter.

• Resultaträkningsuppgifter insamlas endast av kvartalsrapportörerna. Mer 
information om innehållet ges i slutet av informationsmötet.

• För årsrapportörerna har vi sammanställt en mycket enkel 
rapportmodell och uppgifterna kan inrapporteras med 
webblanketten i rapporteringsportalen.
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Rapportfrekvens

• Det är fråga om kvartalsstatistik, men en del av rapportörerna 
rapporterar endast på årsnivå

• Finlands Bank uppskattar uppgifterna på årsnivå per kvartal med användning av 
fördelningen för kvartalsrapportörerna.

• Kvartalsrapportörerna rapporterar uppgifterna enligt ställningen vid 
utgången av respektive kvartal

• Uppgifterna vid utgången av mars, juni, september och december 
(stockuppgifter).

• Nya utbetalningar rapporteras för hela det kvartal som rapporten omfattar.

• Rapporteringstiden är den månad som följer efter rapportperioden
• Exempelvis är den 29 januari sista inlämningsdag vid rapportering av uppgifterna 

för december 2020 (månadens sista bankdag).
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Rapporteringssätt

• Rapporteringen kan göras på två sätt:
1. Rapportören kan själv bilda en csv-fil och skicka in filen via 

rapporteringsportalen till Finlands Bank.

2. Rapportören kan använda den webblankett som finns i 
rapporteringsportalen.

• För de rapportörer som använder det första alternativet lägger vi 
på vår webbplats ut anvisningar (postformat) som behövs för att 
bilda csv-filer.

• Detta rapporteringsalternativ är lämpligt om det finns mycket uppgifter att 
rapportera och/eller uppgifterna exempelvis kan tas från rapportörens 
datasystem.
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Kvartalsrapportens struktur (1/4)

• De uppgifter som ska rapporteras består av högst tre dataposter 
och två andra poster.

• Den första posten som inte är en datapost är en s.k. satspost. Med den 
rapporteras bl.a. uppgiftslämnarens ID-kod, typ av data, rapportperiod, 
rapporttidpunkt och radantal. Den första posten ska vara en satspost 
medan ordningsföljden mellan de övriga posterna saknar betydelse. Med 
posten rapporteras högst nio uppgifter.

• Den andra posten är en balansräkningspost. Med den rapportes bl.a. 
rapportörens ID-kod, rapporteringsfrekvens, rapportörens namn och 
balansomslutning. Högst sex uppgifter rapporteras.
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Kvartalsrapportens struktur (2/4)

• Dataposterna är indelade i tre delar:
• LD-posten innehåller utlåningsuppgifter

• SBS-posten innehåller (eventuella) värdepappersfordringar/värdepappersskulder

• REST-posten innehåller övriga tillgångar och skulder i balansräkningen

• LD-posten
• Rapporteras stockuppgifter enligt ställningen vid kvartalets slut och nya 

utbetalningar som gjorts under kvartalet.

• Uppgifterna specificeras enligt följande:
• Instrument, ändamål, säkerhet, sektor, näringsgren (företagslån), land, valuta, 

balansvärde, överenskommen årlig ränta (utbetalning), upplupen ränta (utestående 
belopp), räntebindning, räntebindningstid (utbetalning), ursprunglig löptid, företagsstorlek 
(utbetalning), avskrivningar. 

15.1.2020 16



| Offentlig

Kvartalsrapportens struktur (3/4)

• SBS-posten
• Rapporteras värdepappersfordringar och värdepappersskulder vid 

kvartalets slut.
• Uppgifterna specificeras enligt följande:

1) Om det är fråga om ett värdepapper med ISIN-kod:
• Instrument, intern ID-kod, ISIN-kod, antal (aktie), nominellt värde 

(skuldebrev), nominell valuta, marknadsvärde, emittentens namn.

2) Om det är fråga om ett värdepapper utan ISIN-kod:
• Instrument, intern ID-kod, antal (aktie), nominellt värde (skuldebrev), 

nominell valuta, marknadsvärde, utdelningar, emissionsdatum, förfallodag, 
utgivningsland, emittentens ID-kod, emittentens namn, emittentsektor, 
emittentens hemland.
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Kvartalsrapportens struktur (4/4)

• REST-posten
• Rapporteras värdepappersfordringar och värdepappersskulder för nedan 

nämnda instrument vid kvartalets slut.

• Instrument: Finansiella derivat, kapital, anläggningstillgångar och övriga 
poster.

• Uppgifterna specificeras enligt följande:
• Sektor, land, valuta, balansvärde

• Med LD-posten rapporteras (i teorin) högst 30, med SBS-posten 
högst 31 och med REST-posten högst 13 uppgifter.
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LD-posten mer i detalj (1/7)

• De kodlistor som hänför sig till statistikinsamlingen publiceras på Finlands Banks 
webbplats.

• Instrumentindelning av utlåning:
”223” = Skuldebrev (icke omsättbara)
”224” = Repor
”41” = Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara)
”42” = Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)
”43” = Kontokrediter
”44” = Äkta kreditkortskredit
”45” = Betaltidskredit (oäkta kreditkortskredit)
”46” = Omvända repor
”47211” = Finansiell leasing
”47311” = Factoring
”47319” = Övriga kundfordringar
”47911” = Övriga lån
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LD-posten mer i detalj (2/7)

• Instrumentindelning av ändamål vid utlåning rapporteras, om lånet 
har beviljats ett hushåll eller en icke-vinstsyftande organisation 
(S.14–S.15):

”M” = Bostadslån exkl. investeringsbostadslån

”I” = Investeringsbostadslån

”V” = Billån

”P” = Övriga konsumtionskrediter än billån

”O” = Annat ändamål

”N” = Ospecificerat
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LD-posten mer i detalj (3/7)

• Uppgiften om lånets säkerhet rapporteras, om lånet har beviljats 
ett icke finansiellt företag (S.11), ett hushåll eller en icke-
vinstsyftande organisation (S.14–S.15):

”U” = Utan säkerhet

”D” = Säkerhetsunderskott

”M” = Säkerhet i fastighet eller bostad (≥ 100 %)

”P” = Säkerhet i fastighet eller bostad (< 100 %)

”O”= Annan säkerhet

”G” = Garanti
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LD-posten mer i detalj (4/7)

• Räntebindning som hänför sig till lånet rapporteras för utestående 
belopp och nya utbetalningar enligt följande:

”E” = Euriborräntor

”R” = Egna referensräntor

”F” = Fasta räntor

”I” = Index eller derivat

”O” = Övriga räntor
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LD-posten mer i detalj (5/7)

• Räntebindningstiden för lån rapporteras för nya utbetalningar enligt 
följande:

”1” = Rörlig ränta och upp till 1 månad

”2” = Över 1 månad och upp till 3 månader

”31” = Över 3 månader och upp till 6 månader

”32” = Över 6 månader och upp till 12 månader

”4” = Över 1 år och upp till 3 år

”5” = Över 3 år och upp till 5 år

”6” = Över 5 år och upp till 10 år

”7” = Över 10 år
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LD-posten mer i detalj (6/7)

• Uppgiften om företagsstorlek i anslutning till lån rapporteras för nya 
utbetalningar enligt följande:

”4” = Stort företag

”3” = Medelstort företag

”2” = Litet företag

”1” = Mikroföretag

”0” = Ospecificerat
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LD-posten mer i detalj (7/7)

• Uppgiften om motpartens sektor rapporteras med användning av 
koderna i Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet 
”S”.

• Uppgiften om näringsgren rapporteras för lån som beviljats icke 
finansiella företag (S.11) med användning av koderna i 
Statistikscentralens näringsindelning 2008.

• Statistikcentralen tillhandahåller en avgiftsfri klassificeringstjänst 
för klassificering av motparten med hjälp av FO-nummer

• Uppgifterna kan laddas ner i csv-format på adressen:
http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html
• Enskilda företags uppgifter kan kontrolleras här: http://www.stat.fi/yty/
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SBS- och REST-posten mer i detalj (1/3)

• Instrumentindelning av värdepapper:
”33” = Räntebärande värdepapper

”511” = Noterade aktier

”512” = Onoterade aktier

”513” = Övriga ägarandelar

”52” = Fondandelar
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SBS- och REST-posten mer i detalj (2/3)

• Vid rapportering av värdepappersfordringar ska det uppges om 
innehavet är en (utländsk) direktinvestering.

• Direktinvesteringar ska rapporteras om aktien eller andelen motsvarar en 
ägarandel på minst 10 %.

• Direktinvesteringar rapporteras endast på tillgångssidan.
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SBS- och REST-posten mer i detalj (3/3)

• Instrumentindelning av övriga tillgångar och skulder:
”21” = Kassa

”34” = Finansiella derivat

”711” = Ränteavstämning

”712” = Betalningsförmedlingsfordringar/betalningsförmedlingsskulder

”713” = Kundfordringar/leverantörsskulder avseende värdepapper

”714” = Blankning

”719” = Övriga poster

”81” = Övrigt kapital och reserver

”82” = Anläggningstillgångar
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Rapporteringsexempel (1/3)

En privatperson tar ett minilån på 500 euro med en effektiv ränta på 
20 % för 4 månader från konsumtionskreditföretaget A.

Företaget A rapporterar till Finlands Bank enligt följande:
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Trans-

aktion

Instru-

ment

Ändamål Säkerhet Sektor Land Valuta Balans-

värde

Överenskommen 

årlig ränta

Effektiv 

ränta

Ränte-

bindning

Ränte-

bindningstid

Ursprunglig 

löptid

E 4791 P U 143 FI EUR 500 20,00 26,50 R 31 203

Ny utbetalning

Övrigt lån

Konsumtions-

kredit

Utan säkerhet

Anställda

Finland

Euro

Värdet på det 

lån som lyfts

Ränta, %

Ränta, %

Egen 

referensränta

Över 3 månader 

och upp till 6 

månader

Över 3 månader 

och upp till 1 år



| Offentlig

Rapporteringsexempel (2/3)

• Det utestående beloppet av dollarlån som beviljats kinesiska 
pappersföretag har vid rapportperiodens slut varit 12,5 miljoner euro.
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Trans-

aktion

Instru-

ment

Ändamål Säkerhet Sektor Närings-

gren

Land Valuta Balansvärde Överenskommen 

årlig ränta

Företags-

storlek

Ränte-

bindning

Ursprunglig 

löptid

S 4791 N U 11102 17 CN USD 12500000,00 3,50 4 O 9

Utestående 

belopp

Övrigt lån

Ospecificerat

Utan säkerhet

Icke-finansiella företag, 

privata nationella Kina

US-dollar

Balansvärde

Ränta, %

Stort företag

Övriga räntor

Över 7 år och upp 

till 8 år

Pappers- och 

pappersvarutillverkning
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Rapporteringsexempel (3/3)

• Företaget B har beviljat finländska hushåll billån för sammanlagt 
44 125 369,23 euro vid rapportperiodens slut.
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Trans-

aktion

Instru-

ment

Ändamål Säkerhet Sektor Land Valuta Balansvärde Överenskommen 

årlig ränta

Ränte-

bindning

Ränte-

bindningstid

Ursprunglig 

löptid

S 4791 V U 143 FI EUR 44125369,23 5,26 E 32 6

Utestående 

belopp

Övrigt lån

Billån

Utan säkerhet

Anställda

Finland

Euro

Balansvärde

Ränta, %

Euribor

Över 6 månader och 

upp till 12 månader

Över 4 år och upp 

till 5 år
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Årsrapport

• Avsikten har varit att minimera innehållet i årsrapporten:

• Lånestatistik insamlas med motpartens sektorindelning, men som uppgift om land räcker 
indelningen Finland/utlandet.

• Årsrapportörer behöver inte rapportera resultaträkningsuppgifter.
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Balanspost Utestående 

belopp

Överenskommen årlig ränta

SUMMA TILLGÅNGAR X

Värdepappersfordringar X

Lån, enligt sektor och Finland/utlandet X X

Övriga tillgångar X

SUMMA SKULDER X

Värdepappersskulder X

Övriga skulder X
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Projektets tidtabell

• Information för rapportörer 15.1.2020

• Webbsidorna publiceras före utgången av januari.

• Enskilda samtal 20.1–28.2.2020 (+ alltid möjligt)

• Systemutveckling på Finlands Bank i februari–december 2020.

• Rapporteringsportalen testas i september–oktober 2020.

• De första rapporterna enligt ställningen i december 2020 levereras 
under januari 2021.

• Information om eventuella ändringar ges efter hand via e-post.
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Ta kontakt

• Förfrågningar om innehållet:
• MURA@bof.fi

• Jaakko Suni, telefon 09 183 2402

• Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495
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DCS2-tjänsten

• DCS2 (Data Collection Service 2) är en rapporteringstjänst som 
används vid Finlands Banks statistikinsamling.

• Fungerar som ”inmatningssystem” till bankens system.
• Omfattar ingen vidarebehandling eller bearbetning.

• Rapportören kan leverera rapportfilen (.csv) via tjänsten eller 
skapa rapporten med blanketten i DCS2-tjänsten och på detta sätt 
uppfylla sin rapporteringsskyldighet.
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DCS2-tjänsten /2

• Rapporterna levereras inom en på förhand fastställd tidsfrist, 
beroende på rapporteringsfrekvensen.

• Rapporten betraktas som levererad först när den validerats och godkänts i 
DCS2-tjänsten.

• Rapportören får till DCS2-tjänsten en ”feedbackfil” över levererad 
rapport, både godkända och kasserade rapporter.

• Utöver produktionsmiljön har rapportörerna tillgång till en testmiljö.

• Tjänsten tillhandahålls av Posti Messaging Oy.
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Inloggningssida till DCS2-tjänsten
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Länk till anvisningarna finns på 

tjänstens förstasida
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Registrering i DCS2

• DCS2-tjänstens koder är personliga, varje användare ska således 
registrera sig i DCS2.

• Man kan registrera sig på två sätt:
• Suomi.fi-identifiering

• Inloggarens identitet och rapporteringsfullmakt verifieras.

• Rapporteringsfullmakterna administreras via Suomi.fi-tjänsten.

• OTP-inloggning
• Inloggning med en separat kodlista.
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Registrering i DCS2 /2

• Suomi.fi-identifiering förutsätter tills vidare finsk personbeteckning 
och för företag ett finskt FO-nummer.

• Verkställande direktören eller en person med behörig 
firmateckningsrätt befullmäktigar personer att sköta rapporteringen 
för företagets räkning och/eller administrera 
rapporteringsfullmakter.

• DCS2-tjänsten kontrollerar i samband med identifieringen att 
företaget är rapporteringsskyldigt inom ramen för respektive 
statistikinsamling. Finlands Bank godkänner inte användarna 
separat vid användning av Suomi.fi.
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Registrering i DCS2 /3

• Vid användning av en OTP-lista (One Time Password) ska 
Finlands Bank godkänna registreringen av en ny användare.

• Användaren registrerar sig under ett bestämt företag för att 
rapportera önskad statistikinsamling.

• Vid inloggning används OTP-listan utöver personligt 
användarnamn och lösenord.

• Tillämpas tills vidare.
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Användargränssnitt för DCS2-tjänsten
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Användargränssnitt för DCS2-tjänsten
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Leveranssätt för rapporterna

• Rapportörerna kan leverera uppgifterna på tre sätt via DCS2-tjänsten:

1) Skyddad dataöverföringsförbindelse (SFTP)
- Rapportörens IT-system genererar filen och den förmedlas via Posti Messaging till 
Finlands Bank. Lämpar sig för rapporteringsskyldiga som har omfattande rapporter eller 
som önskar automatisera inrapporteringen.

2) Filöverföring (Web upload)

- En rapportfil i CSV-format laddas direkt ner till DCS2-tjänsten. Lämpar sig för 
rapporteringsskyldiga som bildar filen från sina egna system, men där filstorleken inte är 

större än några tusen rader.

3) Webblankett

- De uppgifter som ska rapporteras skickas med den blankett som finns i DCS2-
tjänsten. Lämpar sig för rapporteringsskyldiga med få uppgifter att rapportera.
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| Offentlig

SFTP-nycklar
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| Offentlig

Filöverföring (Web upload)
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| Offentlig

Webblankett
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Satspost (000)
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| Offentlig

Balansräkningspost (BS)
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| Offentlig

Utlånings- och inlåningspost (LD)
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| Offentlig

Allmän datapost (REST)
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| Offentlig

Värdepapperspost (SBS)
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| Offentlig

Validering av rapporterna

• I DCS2-tjänsten ingår valideringar av filnamn och innehåll. Om den 
levererade rapporten inte uppfyller villkoren, genererar tjänsten ett 
felmeddelande till rapportören.

• Mer detaljerad information ges i postformatet, rapporteringsanvisningarna 
och kodlistorna för statistikinsamlingen.

• Om rapporten inte uppfyller valideringskriterierna, levereras 
rapporten inte till Finlands Bank. Genom valideringarna säkerställs 
rapporternas tekniska integritet, kvalitetskontrollen görs i Finlands 
Banks egna system.

• Rapportören ombes vid behov korrigera uppgifterna, varefter hela den 
korrigerade rapporten ska skickas på nytt via DCS2-tjänsten.

15.1.2020 54



| Offentlig

DCS2:s funktioner

• Rapportfunktionerna ger rapportören möjlighet att bläddra i 
avsända, icke avsända och felaktiga rapporter och rapporter som 
sparats som oavslutade.

• Rapportören kan också använda en tidigare levererad rapport som 
underlag för en ny rapportperiod (endast vid rapportering med 
blankett). 

• Det är också möjligt att kontrollera rapportperiodens förfallodag i 
tjänsten.

• Huvudanvändaren kan administrera kontaktuppgifter och 
underanvändarnamn.
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| Offentlig

Försändelse
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Försändelse /2
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Icke avsända
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Övervakning
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Godkännande av användarnamn
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Varför samlar Statistikcentralen in 
resultaträkningsuppgifter? 

Jukka-Pekka Pyylampi, 15.1.2020
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Varför samlar Statistikcentralen in 
resultaträkningsuppgifter? 
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1) Statistikproduktionen utvecklas
– Reformen av förordningen om europeisk företagsstatistik (FRIBS)

2) Statistikbehoven inom statistikproduktionen



1) Statistikproduktionen utvecklas
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– Reformen av förordningen om europeisk företagsstatistik (FRIBS)
 En reform av lagstiftningen om företagsstatistik har beretts inom ramen för EU-samarbetet 

(Frame regulation for integrated business statistics, FRIBS)

 Upphäver nuvarande tio separata rättsakter på området företagsstatistik 

 Förbättrar företagsregistrens och företagsstatistikens kvalitet, aktualitet och jämförbarhet

 Svarar bättre mot nya statistikbehov

 Målet är att förordningshelheten ska träda i kraft i början av 2021



Ramförordningen omfattar följande 
företagsstatistik:

6415.1.2020

• Företagsregister (inkl. EuroGroups-registret om företagsgrupper, EGR)

• Strukturstatistik (struktur- och bokslutsstatistik, regional företagsstatistik, företagsdemografi, tillväxtföretag osv.) 

• Industriproduktion, företagstjänster

• Konjunkturstatistik på kort sikt (volymindex, omsättningsgrafer, lönegrafer, prisindex osv.)

• Internationell handel med varor

• Internationell handel med tjänster

• Forsknings- och utvecklingsinsatser

• Innovationsforskning

• IT-teknik i företagen

• Globala värdekedjor



FRIBS:s inverkan på statistikproduktionen
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→ Ny statistik

→ Snabbare tidtabeller

→ Bättre kvalitet

→ Bättre branschtäckning



2) Statistikbehoven inom statistikproduktionen
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– Nationalräkenskaperna
• Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem som beskriver Finlands 

samhällsekonomi på ett heltäckande, systematiskt och detaljerat sätt.
* BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos 

inhemska produktionsenheter. Den kan definieras som summan av förädlingsvärden brutto för de olika 
institutionella sektorerna eller de olika branscherna plus produktskatter och minus subventioner.

• Grundar sig på Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010, som 
följer de världsomfattande rekommendationerna för nationalräkenskaper 
SNA2008 (System of National Accounts). 



Vilka resultaträkningsuppgifter behövs?

Omsättning, netto

Ränteintäkter

varav ränteintäkter av derivat

(Räntekostnader)

(varav räntekostnader av derivat)

Utdelningsintäkter

(Utdelningskostnader)

Provisionsintäkter

(Provisionskostnader)

Vinster eller (-) förluster av refinansieringstransaktioner, netto

Statsandelar och subventioner som hänför sig till omsättningen

Handel med varor och tjänster

Övriga rörelseintäkter

(Övriga rörelsekostnader)

(Administrationskostnader)

(Personalkostnader)

(Socialskyddsavgifter)

(Övriga administrationskostnader)

Rörelsevinst eller (-) rörelseförlust, netto

Avskrivningar

VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT

(Skattekostnader)

VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT
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Tack!

jukka-pekka.pyylampi@stat.fi
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