
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2016

138/2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors 

och pensionsstiftelsers bokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pen-

sionsstiftelsers bokslut (1336/2002) 13 a, 15 och 16 §, av dem 13 a § sådan den lyder i för-
ordning 1413/2004,

ändras 1, 2 och 5 §, det inledande stycket i 8 § 1 mom., 12 § och 13 § 4 mom., av dem
1 och 2 § samt det inledande stycket i 8 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1413/2004,
5 § sådan den lyder i förordningarna 1413/2004 och 260/2010 samt 13 § 4 mom. sådant
det lyder i förordning 260/2010, som följer:

1 §

Tillämpning av bokföringsförordningen

På upprättande av försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut och verksamhets-
berättelse tillämpas bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat bestäms i
denna förordning.

2 §

Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut eller koncernbok-
slut tillämpas inte 1 kap. 1—7 och 10 § samt 11 § 1 mom. och andra meningen i 3 mom.,
2 kap. 2 § 1 mom. 5 a- och 5 b-punkten, 2 a § 3 mom., 3 § 1 mom. 1, 3 a- och 7 punkten,
4 § 1 mom. 7 punkten samt 2—7 mom., 5 § 1 mom. 1 a—1 c punkten samt 2 och 3 mom.
samt 7 § 6 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 1 och 2 mom. samt 3 § 1—3 och 5 mom., 4 kap. 1 §,
5 kap. 1 §, 5 a kap. samt 6 kap. 1 och 2 § i bokföringsförordningen.

5 §

Uppgifter i verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen för en försäkringskassa och pensionsstiftelse ska utöver de
omständigheter som avses i 3 kap. 1 a § i bokföringslagen (1336/1997), 72 § 3 mom. i la-
gen om försäkringskassor (1164/1992) och 38 § 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser
(1774/1995) ges en redogörelse över de tillgångar och skulder som försäkringskassan eller
pensionsstiftelsen mottagit eller överlåtit under räkenskapsperioden på basis av en an-
svarsöverföring eller ett ansvarsövertagande eller på basis av överlåtelse eller övertagande
av försäkringsverksamhet. 

I verksamhetsberättelsen för en försäkringskassa ska dessutom ges
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1) uppgift om antalet delägare i försäkringskassan samt om antalet delägare som under
räkenskapsperioden har utträtt ur eller anslutit sig till försäkringskassan, 

2) uppgift om antalet medlemmar och övriga försäkrade som vid räkenskapsperiodens
utgång hör till försäkringskassans verksamhetskrets, specificerade enligt lagstadgad verk-
samhet och övrig verksamhet, i fråga om den övriga verksamheten dessutom uppgift om
antalet medlemmar och övriga försäkrade specificerade enligt förmånsbaserade arrange-
mang, premierelaterade arrangemang där den försäkrade beslutar om placeringsobjekten
och enligt övriga premierelaterade arrangemang,

3) uppgift om antalet pensionstagare vid räkenskapsperiodens utgång, 
4) uppgift om stängning av försäkringskassan eller en del av den och om tidpunkten för

stängningen,
5) en redogörelse för betydande transaktioner mellan försäkringskassan och de företag

som är delägare i den, 
6) uppgift om tillstånd som Finansinspektionen beviljat försäkringskassan att med stöd

av 82 § i lagen om försäkringskassor ange ansvarsskulden till ett lägre belopp under en
viss tid än den skulle vara räknat enligt de nya grunderna samt uppgift om ansvarsskuldens
belopp räknat enligt de nya grunderna och om en av Finansinspektionen godkänd plan för
att årligen minska skillnaden, 

7) uppgift om det underskott som avses i 180 § i lagen om försäkringskassor och om
en av Finansinspektionen godkänd plan för att täcka underskottet,

8) en redogörelse för i 83 a § i lagen om försäkringskassor avsedda återbetalningar av
pensionskassans övertäckning eller överskjutande del till delägarna, 

9) en redogörelse för pensionskassans interna överföringar och återbetalningar till del-
ägarna av övertäckning, samt 

10) en redogörelse för tillgångar som bytts mellan avdelningar inom en pensionskassa.
I verksamhetsberättelsen för en pensionsstiftelse ska dessutom ges
1) namnen på de arbetsgivarföretag till vilka pensionsstiftelsen är knuten,
2) namnen på de arbetsgivarföretag som hör till en sampensionsstiftelse samt antalet

arbetsgivarföretag som under räkenskapsperioden har utträtt ur eller anslutit sig till sam-
pensionsstiftelsen,

3) uppgift om huruvida pensionsstiftelsen utifrån sin verksamhet är en A-, B- eller AB-
pensionsstiftelse,

4) uppgift om antalet anställda vid pensionsstiftelsen som vid räkenskapsperiodens ut-
gång hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, och inom AB-pensionsstiftelser dess-
utom avdelningsvis,

5) uppgift om antalet arbetstagare och övriga försäkrade som vid räkenskapsperiodens
utgång hör till verksamhetskretsen i en A-pensionsstiftelse specificerade enligt förmåns-
baserade arrangemang, premierelaterade arrangemang där den försäkrade beslutar om pla-
ceringsobjekten och enligt övriga premierelaterade arrangemang, 

6) uppgift om antalet pensionstagare vid räkenskapsperiodens utgång,
7) uppgift om stängning av pensionsstiftelsen eller en del av den och om tidpunkten för

stängningen,
8) en redogörelse för betydande transaktioner mellan pensionsstiftelsen och arbetsgi-

varföretaget,
9) en redogörelse för fusioner, delningar och överlåtelser som hänför sig till försäk-

ringsverksamheten,
10) en redogörelse för interna överföringar och återbetalningar av övertäckning till ar-

betsgivarföretaget, 
11) en redogörelse för tillgångar som bytts mellan avdelningarna inom en AB-pen-

sionsstiftelse,
12) pensionsstiftelsens styrelses beslut gällande användning av överskott eller under-

skott.
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8 §

Noter till balansräkningens aktiva

Utöver de noter som uppräknas i 2 kap. 4 § 1 mom. 5, 6, och 11 punkten i bokförings-
förordningen ska som noter till balansräkningen uppges

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Innehav i andra företag

Som noter till bokslutet ska i fråga om ett företag som ägs av försäkringskassan eller
pensionsstiftelsen uppges företagets namn och hemstat samt kassans eller stiftelsens äga-
randel och aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde och verkliga värde, om aktiernas el-
ler andelarnas bokföringsvärde hos en pensionskassa eller pensionsstiftelse överstiger
500000 euro och hos andra försäkringskassor 100000 euro eller aktiernas eller andelarnas
verkliga värde överstiger två procent av det verkliga värdet av posten "Aktier och andelar"
i huvudgruppen "Övriga placeringar".

13 §

Nyckeltal och övriga uppgifter gällande den ekonomiska utvecklingen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vid framläggandet av nyckeltal i fråga om premierelaterad försäkringsrörelse ska nyck-

eltal som hänför sig till försäkringsrörelse där den försäkrade väljer placeringsobjekt upp-
ges separat från övriga nyckeltal som beskriver premierelaterad försäkringsrörelse.

————
Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2016.
Denna förordning tillämpas första gången på bokföringen för en försäkringskassa och

en pensionsstiftelse för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter.

Helsingfors den 17 februari 2016

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä

Försäkringsöverinspektör Tom Strandström
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