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Handbok för automatisk ekonomisk rapportering



Vad innehåller AURA?

1) Inledning

2) Kubmodellen

3) Kontoplan

4) Serviceklassificering

5) Kostnadsredovisning

6) Läsanvisning för tabellunderlagen

7) XBRL-tabellunderlag

Förordningarna uppdateras årligen. AURA 
uppdateras fortlöpande – uppdateringarna finns i 
versionshistoriken i början av handboken. 
3

https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter
-och-instruktioner/handbok-for-
automatisk-ekonomisk-rapportering-i-
kommuner-och-samkommuner/

https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-automatisk-ekonomisk-rapportering-i-kommuner-och-samkommuner/


Kubmodell för extern rapportering
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Service-klass

Partnerkod
FO-nummer
Interna poster

Kontoplan
+ Underkonto 1
+ Underkonto 2
+ Underkonto 3

Serviceklassificering 
+ Produkt a/KS
+ Produkt b/KS
+ Produkt c/KS

> > Från registreringskod till extern rapportering
> > Till exporter i bokföringen

Sektor

Konto



Kontoplan
• För varje räkenskapsperiod en tydlig och tillräckligt 

specificerad förteckning över bokföringskontona, som 
förklarar kontoinnehållet

• Kontoplanen ska förvaras i minst 10 år efter 
räkenskapsperiodens utgång

• Transaktioner av olika slag ska ha egna konton - ingen 
nettning

• Varje konto ska kontinuerligt hållas oförändrat till sitt 
innehåll

• Kan även innehålla konton på vilka man inte bokför 
externa affärshändelser och vilka inte tas med i bokslutet

• bl.a. konton för interna poster som öppnats för 
budgetuppföljning eller kostnadsredovisning eller konton 
för vårdtagare liksom hjälpkonton för lönebokföringen
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Kontoplan

• Varje kommun ska ha ett redovisnings- och 
kontosystem som utgår från ledningsbehoven, så 
att bokföringen ger information som är relevant för 
ledningen och beslutsfattandet i kommunen.

• Underkonton är tillåtna!
• Kontonumrering
• Registreringskoden bildas av kontonumret i den 

externa bokföringen och koderna för den interna 
redovisningen

• Sektorklassificeringen (bl.a. staten, kommuner, 
samkommuner och övriga) av försäljningsintäkter, 
understöd och bidrag samt köp av kundtjänster fås 
med motpartskoden
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Försäljningsintäkter/Omsättning och Övriga 
rörelseintäkter

• Försäljningsintäkter
• Ersättningar från staten till fullt belopp
• Hemkommunsersättningar
• Medlemskommunernas ersättningar och 

betalningsandelar till samkommunen
• Övriga samarbetsersättningar
• Övriga försäljningsintäkter

• T.ex. intäkter från markförsäljning

• Omsättning (LL)
• Försäljningsintäkter från affärsverk

• Övriga rörelseintäkter
• Bl.a. överlåtelsevinster samt 

försäkringsersättningar som inte är direkt 
hänförbara, till exempel ersättningar genom 
avbrottsförsäkring
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Förändring av produktlager och 
Ökning eller minskning av lager?



Servicesedel 1.1.2021

• I gruppen Köp av kundtjänster, se nedan:

Servicesedel 2020

• I gruppen Understöd och bidrag
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Verksamhetskostnader



• Utbildningsersättningar till arbetsgivare (Köp av övriga tjänster)

• Kompensationer för skatteförluster (Statsandelar)

• Amorteringar på långfristiga lån följande år (5 konton)

Till exempel:
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Nya konton

Får användas 
redan 2020



Delårsrapporter
Om tabellunderlagen



Läsanvisning för tabellunderlagen

• Fältens färg

• Noggrannhetsnivå för de siffror som ska 
rapporteras

• Rapportering av nollvärden

• Förtecken

• Anmärkningsfält och fritextanmärkningar i 
rapporterna

• Rapporternas fullständighet och 
korrigering/återsändning av information

• Rapporteringshelheter och hierarkier samt 
fliken t00
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Snabbhjälp 
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Tillåt makron
 Kommun
 Dölj rader
 Dölj kolumner

Gul cell = uppgift som ska rapporteras
Ljusgrå = frivillig
Kryss/mörkgrå = förbjuden

Ladda ner 

Packa upp 

https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/tjanster-for-den-offentliga-forvaltningen-2/tjanster-for-
statsforvaltningen/koder-for-ekonomisk-rapportering/

•

https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/tjanster-for-den-offentliga-forvaltningen-2/tjanster-for-statsforvaltningen/koder-for-ekonomisk-rapportering/


Delårsrapporter (statsrådets förordning)

• Halvårsrapport
• resultaträkningar och balansräkningar för 

kommuner, affärsverk och balansenheter
• relevanta händelser i verksamheten och 

ekonomin
• budgetutfall 
• prognos för hela årets intäkter och kostnader
• 15.8 och 15.4

• Kommunen gör ett eget paket, 
rekommendation för kännedom till fullmäktige

• Uppgifter som ska rapporteras:
• KTPE = bokslutsprognos 15.8
• Hela kommunen, inkl. affärsverk och 

balansenheter, interna poster eliminerade
• Inga uppgifter på sektornivå
• Prognoser för hela året; oberoende av om 

budgetändringar har gjorts
• Kommentarer i godkännandetjänsten fältvis 

eller i fältet för tilläggsuppgifter på fliken t-00
• Kommentarer om eventuella ändringar efter 

den ursprungliga budgeten, vilka påverkar 
avvikelsen i budgeten och prognosen
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KTPE = bokslutsprognos 15.8

• Resultaträkning

• Investeringar 
• Specificerade 
• Finansieringsandelar
• Överlåtelseinkomster brutto

• Verksamhetens och investeringarnas 
kassaflöde

• Lånebeståndet 31.12

• Antalet anställda 31.12
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OBS! BOKFÖRING AV SEMESTERPENNING



Delårsrapporter (statsrådets förordning)

• Kvartalsrapport
• resultaträkningar och balansräkningar för 

kommuner, affärsverk och balansenheter
• relevanta händelser i verksamheten och 

ekonomin
• budgetutfall
• centrala faktorer som förväntas påverka 

räkenskapsperiodens intäkter och kostnader
• 30.4. och 31.10.

• Kommunen gör ett eget paket, 
rekommendation för kännedom till fullmäktige

• Uppgifter som ska rapporteras:
• KKNR, dvs. kvartalsrapportering
• Hela kommunen, inkl. affärsverk och balansenheter, 

inbördes poster eliminerade
• Kumulativa saldon för resultaträkningens och 

balansräkningens konton (+ investeringar)
• Uppgifter enligt sektorklassificeringen
• Naturaförmånernas penningvärde
• Mervärdesskatt för driftsekonomi och investeringar i 

återbäringssystemet
• Allmänna bokslutsprinciper
• Det är möjligt att i korthet kommentera sådana 

faktorer som inte fördelas jämnt över året  
• 30.4, 15.8, 31.10 och 15.4
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Allmänna anvisningar från bokföringsnämndens 
kommunsektion
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https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/bokforing-och-bokslut/bokforingsnamndens-
kommunsektion/bokforingsnamndens-kommunsektions-gallande-allmanna-anvisningar

OSV.

https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/bokforing-och-bokslut/bokforingsnamndens-kommunsektion/bokforingsnamndens-kommunsektions-gallande-allmanna-anvisningar
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Bokslutsprognos KKTPA 25.1.

Uppgifter på kontosaldonivå räcker inte, utan korrigering med eventuella 
obokförda kända poster krävs.

I rapporteringen ingår uppgifter om resultaträkningen och balansräkningen 
på kontonivå så att en finansieringsanalys kan bildas av dem. 

Investeringsspecifikationer enligt 
tillgångstyp 

Investeringsutgifter
Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Överlåtelseinkomster, överlåtelsevinster och -förluster
Moms från investeringar i återbäringssystemet



Ingår i anvisningarna om tabellunderlag i AURA
KTAS, KKYTT
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Budget och ekonomiplan samt rapportering av ekonomiska 
uppgifter?

Budgetanvisningarna återgår 
till Kommunförbundet



KKYTT övriga ekonomiska uppgifter som kompletterar 
bokslutsuppgifterna 31.5.
• Statistikcentralens, FM:s, THL:s och SHM:s 

särskilda informationsbehov

• Kriterier för kriskommuner, hyresförpliktelser

• Kommunen som helhet, dessutom separata 
uppgifter om affärsverk

• THL: till exempel 

20 I kontoplanen



KKYTT övriga ekonomiska uppgifter som kompletterar 
bokslutsuppgifterna 31.5.
• Hyresförpliktelserna uppges enligt noterna

• Till exempel lokaler, maskiner och anordningar, 
markområden (inkl. indexvillkor), även 
hyresförpliktelser för tillfälliga och flyttbara 
byggnader samt lokaler som vidareuthyrts

• Uppsägningstiden betraktas som hyrestid för 
hyresavtal som gäller tills vidare

• Dessutom ska andelen leasingansvar som 
gäller fastigheter redovisas 
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FM:s informationsbehov:

Statistikcentralens 
informationsbehov:



FM:s informationsbehov

• Kapitalkostnader som ingår i interna hyror
• Småbarnspedagogik
• Biblioteksverksamhet
• Social- och hälsovård

• Små projekt

Statistikcentralens informationsbehov
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KKYTT övriga ekonomiska uppgifter som kompletterar 
bokslutsuppgifterna 31.5.
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