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ALLMÄNT
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje
tilläggsbudget för 2007.

AnslagenTill utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås ett tillägg av
139,5 miljoner euro, vilket föreslås bli anvisat för nyteckning av ak-
tier i Finnair Abp.  Samtidigt med denna tilläggsbudgetproposition
överlämnas till riksdagen regeringens proposition med förslag till
en fjärde tilläggsbudget, som är höstens egentliga tilläggsbudget
och i vilken föreslås ändringar i de övriga anslagen och i inkomst-
posterna.  Avsikten är att riksdagen ska godkänna den tredje till-
läggsbudgetpropositionen enligt en snabbare tidtabell så att propo-
sitionen kan beaktas vid Finnair Abp:s extra bolagsstämma.

Balans och statsskuldenDen tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2007 uppvisar ett un-
derskott på 139,5 miljoner euro.  Det föreslås att underskottet finan-
sieras genom att man minskar minskningen av statsskulden.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2007 och ändringar som nu föreslås, 
euro

Inkomstposter
(utan netto-

upplåning och
skuldhantering)

Anslag
(utan netto-

amorteringar och
skuldhantering)

Nettoamorteringar och
skuldhantering

Ordinarie budget+ tilläggs-
budgetarna 42 172 681 000 40 827 965 000 1 344 716 000
III tilläggsbudgetpropositionen - 139 500 000 -139 500 000
Sammanlagt 42 172 681 000 40 967 465 000 1 205 216 000



III tilläggsbudgeten för 2007

ANSLAG

Huvudtitel 23 €

23. STATSRÅDET i 139 500 000

02. Statsrådets kansli i 139 500 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i ........................................... 139 500 000

Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i -139 500 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i -139 500 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), minskning i -139 500 000

Anslagens totalbelopp:

—
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 139 500 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av teck-

ningspriset för de aktier som staten tecknar i
statsbolagens eller de statliga intressebolagens
aktieemissioner, eller för grundande av nya
statligt ägda bolag.  Anslaget får även använ-
das för betalning av andra utgifter som föran-
leds av ägar- och företagsarrangemang samt av
utgifter för försäljningen av statens aktier och
för ägarstyrningen.  Anslaget får dessutom an-
vändas för teckning av i aktiebolagslagens
(624/2006) 10 kap. avsedda särskilda rättighe-
ter som berättigar till aktier, som t.ex. konver-
tibla skuldebrev.  Om tecknandet gäller ett

skuldebrev behöver det konvertibla skuldebre-
vet inte vara förenat med säkerhet.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget behövs för att fi-
nansiera ett aktieförvärv i samband med vilket
staten tecknar aktier i Finnair Abp:s nyemissi-
on till ett värde av högst 139,5 miljoner euro.
Finnair Abp har förbundit sig att åren 2007—
2016 förnya sin fjärrtrafikflotta genom inves-
teringar till ett belopp av sammanlagt ca 2,3
miljarder euro.  Den planerade aktieemissio-
nen behövs för att säkerställa genomförandet
av det investeringsprogram som ingår i bola-
gets strategi. 

2007 III tilläggsb. 139 500 000
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Huvudtitel 37
MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering
(förslagsanslag)

Under momentet avdras 139 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Under nettoamorteringar

till nominellt värde avdras 139 500 000 euro,
varvid beloppet av nettoamorteringarna till no-
minellt värde är 1 157 216 000 euro. Inberäk-
nat posterna för skuldhantering uppgår belop-
pet av nettoamorteringar till sammanlagt
1 205 216 000 euro år 2007. 2007 III tilläggsb. -139 500 000

2007 II tilläggsb. 1 126 419 000
2007 I tilläggsb. 183 785 000
2007 budget 34 512 000
2006 bokslut 1 486 387 905
2005 bokslut 3 780 204 511

Beräknad fördelning av 
anvädningen av anslaget efter
de föreslagna ändringarna €

Nettoamorteringar till nominellt 
värde (netto) 1 157 216 000
Emissionsförluster (netto) 25 000 000
Kapitalförluster (netto) 23 000 000
Sammanlagt 1 205 216 000


