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Lag

Nr 1319

om ändring av lagen om försäkringsbolag

Given i Helsingfors den 30 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 10 kap. 4 e
och 10 §, 11 b § 1 mom. samt 11 kap. 5 § 1 mom. 9 punkten,
sådana de lyder, 10 kap. 4 e § och 11 b § 1 mom. i lag 1204/1998, 10 kap. 10 § i lag 611/1997
och i sistnämnda lag och 11 kap. 5 § 1 mom. 9 punkten i lag 416/2004,
ändras 1 kap. 3 § 3 mom., 8 kap. 7 § 1 mom. och 8 a § 4 mom., 9 kap. 3 a § 1 mom.,
rubriken för 10 kap. och 10 kap. 1, 1 b och 1 c §, 2 § 6 mom., 4 b § 1 mom. 2 punkten,
4 c § 1, 2 och 4—6 mom., 4 d § 1 mom., 5 § 2 mom., 11, 11 a och 12 §, 13 § 2 mom. och
14 §, 12 kap. 2 § 1 mom., 14 kap. 1 § 2 mom. och 2 §, 16 kap. 7 §, 16 a kap. 5 § samt 18
kap. 5 § 1 mom. 7 punkten och 10 a § 2 mom.,
av dem 1 kap. 3 § 3 mom. och 14 kap. 1 § 2 mom. sådana de lyder i lag 389/1995, 8 kap.
8 a § 4 mom. och rubriken för 10 kap. sådana de lyder i nämnda lag 611/1997, 9 kap. 3 a
§ 1 mom. sådant det lyder i lag 1022/1996, 10 kap. 1 § sådan den lyder i nämnda lag 1204/1998
och i lag 79/1999, 10 kap. 1 b § sådan den lyder i lag 49/2002, 10 kap. 1 c, 11 a och 14 §
samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i nämnda lag 79/1999, 10 kap. 2 § 6 mom.
sådant det lyder i lag 1087/1996, 10 kap. 4 b § 1 mom. 2 punkten, 4 c § 1, 2 och 4—6 mom.,
4 d § 1 mom., 5 § 2 mom. och 12 § samt 12 kap. 2 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag
1204/1998, 10 kap. 11 § sådan den lyder i nämnda lag 1204/1998 samt i lagarna 949/2000
och 707/2004, 10 kap. 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag 109/1999, 12 kap. 2 § 1 mom., 16
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kap. 7 § och 16 a kap. 5 § sådana de lyder i nämnda lagar 611/1997 och 1204/1998, 14 kap.
1 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 389/1995, 14 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad
i nämnda lag 949/2000 samt 18 kap. 10 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 416/2004, samt
fogas till 10 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1087/1996 och i lag
355/1997, ett nytt 7 mom., till 4 c §, sådan den lyder i nämnda lag 1204/1998, nya 7—11
mom. och till 12 kap. 2 §, sådan den lyder i nämnda lagar 611/1997, 1204/1998 och 416/2004,
ett nytt 6 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Med livförsäkring avses verksamhet som
hänförs till de livförsäkringsklasser som avses
i Europaparlamentets och rådets direktiv
(2002/83/EG) om livförsäkring. Med skade-
försäkring avses verksamhet som hänförs till
de skadeförsäkringsklasser som avses i rådets
första direktiv (73/239/EEG) om samordning
av lagar och andra författningar angående
rätten att etablera och driva verksamhet med
annan direkt försäkring än livförsäkring samt
återförsäkring. Närmare bestämmelser om
försäkringsklasserna utfärdas genom förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet.

8 kap.

Bolagsstämma

7 §
Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom
sex månader efter utgången av räkenskaps-
perioden. Vid stämman skall framläggas
bokslutet, verksamhetsberättelsen och revi-
sionsberättelsen samt, om bolaget har ett
förvaltningsråd, dess utlåtande över ifrågava-
rande handlingar.
— — — — — — — — — — — — —

8 a §
— — — — — — — — — — — — —
När bokslutet och verksamhetsberättelsen
skall behandlas vid bolagsstämman, skall
bokslutshandlingarna och verksamhetsberät-
telsehandlingarna eller en kopia av dem minst
en vecka före stämman hållas tillgängliga för
delägarna på bolagets huvudkontor och utan
dröjsmål sändas till de delägare som begär
det.

9 kap.

Revision och särskild granskning

3 a §
Ett försäkringsbolags revisor skall utan

dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla
sådana omständigheter och beslut som gäller
försäkringsbolaget och som denne i sitt
uppdrag fått kännedom om och som kan anses
1) väsentligt bryta mot förutsättningarna

för beviljande av koncession eller mot lag-
stiftningen om bedrivande av försäkringsbo-
lags verksamhet,
2) äventyra försäkringsbolagets fortsatta

verksamhet, eller
3) leda till en anmärkning i revisionsbe-

rättelsen eller ett nekande utlåtande om
fastställande av bokslutet och verksamhets-
berättelsen.
— — — — — — — — — — — — —

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberät-
telse och täckning av ansvarsskuld

1 §
Utöver vad som bestäms i detta kapitel

tillämpas på försäkringsbolags bokslut och
verksamhetsberättelse även 11 kap. 2 och 6 a
§, 9 § 2, 4 och 6 mom. samt 9 a § 1—3 mom.
och 14 § i lagen om aktiebolag. Vad som i
dessa lagrum bestäms om aktier och aktie-
kapital iakttas i tilllämpliga delar i fråga om
garantiandelar och garantikapital i ett ömsesi-
digt försäkringsbolag.
I försäkringsbolagets bokföring och vid

upprättandet av bokslut, verksamhetsberät-
telse och koncernbokslut iakttas bokförings-
lagen, om inte något annat följer av bestäm-
melserna i detta kapitel, samt bokföringsför-
ordningen (1339/1997), om inte något annat
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följer av bestämmelserna i detta kapitel eller
social- och hälsovårdsministeriets eller För-
säkringsinspektionens på försäkringsverk-
samhetens speciella karaktär baserade före-
skrifter.
Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 2 kap.
4 § 2 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 6 §, 4
kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5 kap.
2, 2 a, 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 2—5 § samt
8 kap. 6 § i bokföringslagen tillämpas inte på
upprättandet av bokslut och verksamhetsbe-
rättelse för försäkringsbolag.
Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 §, 5 § 1
mom., 7 § 6 mom., 7 a kap. 2—5 § och 8 kap.
6 § i bokföringslagen tillämpas inte på upp-
rättandet av koncernbokslut för försäkrings-
bolag och verksamhetsberättelse för moder-
bolag. Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 3 mom.
i bokföringslagen, med undantag för de ovan
nämnda bestämmelserna i 3 mom., tillämpas
på upprättandet av bokslut och verksamhets-
berättelse för försäkringsbolag.
Bestämmelsen i 3 kap. 3 § 1 mom. 2
a-punkten i bokföringslagen tillämpas inte på
behandlingen av försäkringsavtal enligt finsk
lagstiftning i bokslut eller koncernbokslut för
försäkringsbolag.
Med bestående aktiva i bokföringslagen
avses posterna materiella och immateriella
tillgångar i balansräkningen för försäkrings-
bolag, med undantag för varulager, och med
omsättningstillgångar avses varulager. På ma-
teriella och immateriella tillgångar tillämpas
bestämmelserna om bestående aktiva i bok-
föringslagen, med undantag för de ovan
nämnda bestämmelserna i 3 mom. samt 5 kap.
13 och 16 §. På varulager tillämpas bestäm-
melserna om omsättningstillgångar i bokfö-
ringslagen, med undantag för de ovan nämnda
bestämmelserna i 3 mom. samt 5 kap. 16 §.
De internationella redovisningsstandarder
som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen
följs vid upprättandet av bokslut och kon-
cernbokslut så att
1) ett försäkringsbolag och en försäk-
ringsholdingsammanslutning som är ett så-
dant noterat bolag som avses i artikel 4 i
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1606/2002 (IAS-förordningen) upp-
rättar sitt koncernbokslut i enlighet med
internationella redovisningsstandarder,
2) om ett försäkringsbolag som avses i 1

punkten inte är skyldigt att upprätta ett
koncernbokslut, skall det upprätta sitt bokslut
i enlighet med internationella redovisnings-
standarder, samt så att
3) andra än försäkringsbolag och försäk-

ringsholdingsammanslutningar enligt 1 och 2
punkten får upprätta sitt koncernbokslut i
enlighet med internationella redovisnings-
standarder.
På bokslut och koncernbokslut enligt 7

mom. tillämpas vad som föreskrivs om
bokföringsskyldighet i 1 kap. 1 §, dubbel
bokföring i 2 §, god bokföringssed i 3 §,
bestämmande inflytande i 5 §, koncernföre-
tag, moderföretag och dotterföretag i 6 §,
bokföring av affärshändelser samt bokfö-
ringsmaterial i 2 kap., språk och valuta i 3
kap. 5 §, datering och underskrift av bokslut
i 7 §, balansbok i 8 §, registrering av bokslut
i 9 §, offentliggörande av bokslut i 10 §,
skyldighet att ge kopior i 11 §, uppgifter om
revision i 12 §, specifikationer till balansräk-
ningen och till noterna i 13 § och arkivering
av sammanställningsdokument i 6 kap. 19 §
i bokföringslagen.
På bokslut och koncernbokslut enligt 7

mom. samt den verksamhetsberättelse som
skall fogas till dem tillämpas vad som
föreskrivs om bokföring av affärshändelser i
10 kap. 1 b §, tiden för upprättande av
verksamhetsberättelse och bokslut i 1 c §,
försäkringsteknisk ansvarsskuld och solvens i
2 § 7 mom., upptagandet av de placeringar
som utgör täckning för fondförsäkringars
ansvarsskuld i balansräkningen i 4 d §,
koncernbokslut och noter i 11 § 1 mom. samt
verksamhetsberättelse i 11 och 12 § i denna
lag.
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet kan föreskrivas att i bokslut
och koncernbokslut enligt 7 mom. skall ges
sådana tillläggsuppgifter som inte krävs i de
internationella redovisningsstandarderna.

1 b §
Kontantbetalning skall utan dröjsmål no-

teras kronologiskt i bokföringen för varje dag.
Övriga noteringar i bokföringen får göras
månadsvis eller för en motsvarande period
inom tre månader från utgången av kalen-
dermånaden eller perioden.
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1 c §
För varje räkenskapsperiod skall upprättas
ett bokslut som består av
1) en balansräkning, som ger en bild av den
ekonomiska ställningen på balansdagen,
2) en resultaträkning, som beskriver hur
resultatet har uppkommit,
3) en finansieringsanalys, som beskriver
anskaffningen och användningen av medel
under räkenskapsperioden, samt
4) uppgifter som skall lämnas i bilagor till
balansräkningen, resultaträkningen och finan-
sieringsanalysen (noter).
För varje post i balansräkningen, resultat-
räkningen och finansieringsanalysen skall
motsvarande uppgifter för den närmast före-
gående räkenskapsperioden anges (jämförel-
setal). Om specificeringen av balansräkning-
en, resultaträkningen eller finansieringsana-
lysen har ändrats, skall jämförelsetalet om
möjligt korrigeras. På samma sätt skall
förfaras, om jämförelsetalet av något annat
skäl inte är användbart.
Till bokslutet skall bifogas en verksam-
hetsberättelse som ger uppgifter om viktiga
omständigheter som gäller utvecklingen av
den bokföringsskyldiges verksamhet.
Handlingar som ingår i bokslutet och som
bifogats till bokslutet skall vara överskådliga
och bilda en helhet.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall
upprättas inom tre månader från räkenskaps-
periodens utgång.

2 §
— — — — — — — — — — — — —
Har en försäkring beviljats av flera än en
försäkringsanstalt gemensamt på villkor att de
ansvarar solidariskt, får oavsett sådana villkor
från ansvarsskulden utelämnas den del av
ansvarighetens kapitalvärde, som enligt av-
talet hänför sig till en annan finsk försäkrings-
anstalt eller ett utländskt EES-försäkrings-
bolag, förutsatt att detta inte befinner sig i
likvidation eller i nedan i 14 kap. 6 § avsedd
ställning. I det sistnämnda fallet eller om det
är fråga om ett annat utländskt försäkrings-
bolag har Försäkringsinspektionen rätt att
bestämma om och i vilken mån kapitalvärdet
av ett annat försäkringsbolags ansvarighet får
utelämnas från ansvarsskulden.

Ett försäkringsbolag som har upprättat sitt
bokslut i enlighet med de internationella
redovisningsstandarder som avses i 1 § 7
mom. i detta kapitel skall som noter till
bokslutet uppge den försäkringstekniska ans-
varsskulden beräknad i enlighet med 4 b § 1
mom. 2 punkten i detta kapitel. Försäkrings-
inspektionen kan utfärda närmare föreskrifter
om hur den försäkringstekniska ansvars-
skulden och solvensen skall tas upp i bok-
slutet.

4 b §
I balansräkningen upptas

— — — — — — — — — — — — —
2) försäkringsteknisk ansvarsskuld till det

värde som beräknats med beaktande av 2 § i
detta kapitel, 14 § i lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag (354/1997) och förordning-
en om principerna för beräkning av ansvars-
skulden i försäkringsbolag (248/1999) samt
social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter
och beslut, samt
— — — — — — — — — — — — —

4 c §
Anskaffningsutgiften för de placeringar

som står under balansräkningens huvudgrupp
″Placeringar″ och som återstår vid utgången
av räkenskapsperioden skall aktiveras. An-
skaffningsutgiften för byggnader skall under
sin verkningstid kostnadsföras som avskriv-
ningar enligt plan. I det fall att placeringens
verkliga värde vid räkenskapsperiodens ut-
gång underskrider den ännu oavskrivna an-
skaffningsutgiften eller den med stöd av detta
moment med tidigare gjorda nedskrivningar
minskade anskaffningsutgiften, skall skillna-
den kostnadsföras som nedskrivning. Om inte
social- och hälsovårdsministeriet av särskilda
skäl bestämmer något annat, behöver place-
ringar som skall betraktas som bestående
aktiva och fordringar inte nedskrivas, om
nedskrivningen skall anses vara tillfällig. Om
nedskrivningen visar sig vara obefogad senast
vid utgången av räkenskapsperioden, skall
den tas upp som en rätttelse av kostnadsfö-
ringen.
Masskuldebrevslån samt andra motsvaran-

de penning- och kapitalmarknadsinstrument
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kan tas upp i balansräkningen på ett sätt som
avviker från 1 mom. enligt vad social- och
hälsovårdsministeriet närmare föreskriver ge-
nom förordning.
— — — — — — — — — — — — —
Om värdet på en byggnad har uppskrivits,
beräknas en avskrivning enligt 1 mom. på
anskaffningsutgiftens och uppskrivningens
sammanlagda belopp. Ur uppskrivningsfon-
den kan som en separat post jämställbar med
den balansräkningspost som innehåller vins-
ter och förluster för tidigare räkenskapsperi-
oder överföras ett belopp som motsvarar
avskrivningar som under räkenskapsperioden
eller tidigare räkenskapsperioder har gjorts
för uppskrivningen och som har tagits upp
som kostnader i resultaträkningen.
Med avvikelse från 1—3 mom. och 4 b §

kan finansiella instrument värderas till sitt
verkliga värde. Förändringar i det verkliga
värdet upptas såsom intäkter eller kostnader
i resultaträkningen eller i fonden för verkligt
värde, som ingår i det egna kapitalet i
balansräkningen. Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet utfärdar genom förordning närmare
bestämmelser om huvudprinciperna för fö-
rutsättningar för värdering enligt verkligt
värde och fastställande av det verkliga värdet,
hur förändringar i det verkliga värdet upptas
i resultaträkningen och balansräkningen samt
om noter till finansiella instrument och
uppgifter som skall ges i verksamhetsberät-
telsen. Placeringar med vilka försäkringsbo-
laget idkar handel kan klassificeras som
finansiella instrument som försäkringsbolaget
innehar för handel. Försäkringsinspektionen
meddelar närmare föreskrifter om klassificer-
ingen av finansiella instrument och om
säkringsredovisning.
Med avvikelse från 1, 3 och 4 mom. kan
förvaltningsfastigheter och övriga placeringar
som nämns i en förordning av social- och
hälsovårdsministeriet värderas till sitt
verkliga värde. Förändringar i det verkliga
värdet upptas såsom intäkter eller kostnader
i resultaträkningen. Social- och hälsovårds-
ministeriet utfärdar genom förordning när-
mare bestämmelser om huvudprinciperna för
förutsättningar för värdering enligt verkligt
värde och fastställande av det verkliga värdet,
hur ändringar i det verkliga värdet upptas i

resultaträkningen samt noter till dessa poster
och uppgifter som skall ges i verksamhets-
berättelsen.
Försäkringsbolaget skall välja värderings-

metod så att enhetliga värderingsprinciper
tillämpas på tillgångar som hänförs till ett
visst användningsändamål. Om försäkrings-
bolaget väljer värdering till verkligt värde
enligt 5 eller 6 mom. som värderingsprincip,
kan det inte samtidigt tillämpa de värderings-
principer som anges i 1—4 mom. på andra
motsvarande tillgångar som hänförs till mot-
svarande användningsändamål. Den valda
värderingsmetoden skall följas konsekvent.
En tillgång som överförs från en till

placeringstillgångarna eller bestående aktiva
hänförd grupp av placeringar till en annan
skall åsättas det balansvärde som avses i 1—4
mom., då de värderingsprinciper som anges i
1—4 mom. iakttas.
I en not till balansräkningen skall balans-

postvis uppges placeringarnas anskaffnings-
utgift och verkliga värde på det sätt som
Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.
Om en i 3 mom. avsedd uppskrivning

gäller aktier eller andelar som ett moderfö-
retag äger i ett dotterföretag, skall de aktier
eller andelar som dotterföretaget äger i
moderföretaget anses vara utan värde när
uppskrivningen görs.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare

föreskrifter om förutsättningarna för värde-
ring av placeringar enligt verkligt värde,
fastställande av verkligt värde och anskaff-
ningsutgift för placeringar, överföringar mel-
lan placerings- tillgångar och bestående ak-
tiva samt om framställningssättet för bygg-
nadsavskrivningar enligt plan.

4 d §
Vad som bestäms i 4 c § 1—9 mom. gäller

inte fondförsäkringar.
— — — — — — — — — — — — —

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Kapitallån tas upp som en särskild post i

balansräkningen enligt vad social- och häl-
sovårdsministeriet närmare bestämmer ge-
nom förordning.
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11 §
Ett försäkringsbolag som är moderbolag
skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett
koncernbokslut. Koncernbokslutet skall upp-
rättas som en sammanställning av koncern-
företagens balansräkningar och resultaträk-
ningar samt noterna till dessa. Koncernbok-
slutet skall upprättas samma dag som mo-
derföretagets bokslut. I ett koncernbokslut
skall tas in en finansieringsanalys över
koncernen, i vilken skall redogöras för
anskaffningen och användningen av medel
under räkenskapsperioden.
Vid upprättandet av koncernbokslut skall i
tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i 1 c
§ 1, 2, 4 och 5 mom., 4, 4 a—4 d, 5, 8 och
9 §, 14 § 2 mom. i denna lag samt bestäm-
melserna i 11 kap. 2 och 6 a § i lagen om
aktiebolag.
I moderbolagets verksamhetsberättelse ges
de uppgifter som avses i 1 c § 3 mom. i detta
kapitel även om koncernen.
Handlingar som ingår i och som fogas till
koncernbokslutet skall vara överskådliga och
bilda en helhet.
Koncernbokslut behöver inte upprättas, om
1) ett samfund som lyder under lagstift-
ningen i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet äger minst nio tiondelar av
moderbolaget,
2) moderbolagets övriga ägare har gett sitt
samtycke till att koncernbokslut inte upprät-
tas, och
3) boksluten för moderbolaget och dess
dottersamfund sammanställs med koncern-
bokslutet för ett samfund som lyder under
lagstiftningen i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och koncern-
bokslutet ges in för registrering enligt be-
stämmelserna i 3 kap. 9 § i bokföringslagen.
Koncernbokslut skall dock alltid upprättas,
om moderbolaget är ett publikt försäkrings-
bolag eller ett sådant privat försäkringsbolag
som delar ut medel till delägarna, ger sådant
penninglån eller ställer sådan säkerhet som
avses i 12 kap. 5 § 1 eller 5 mom. eller i fråga
om kapitallån återbetalar kapital eller betalar
ränta eller annan gottgörelse.
Vad som i detta kapitel bestäms om
koncernbokslut och de uppgifter som skall
ges om koncernen i moderbolagets verksam-
hetsberättelse iakttas i tillämpliga delar i fråga

om koncernbokslut och moderbolagets verk-
samhetsberättelse i sådana koncerner där en
finsk försäkringsholdingsammanslutning är
moderbolag.
Om ett kreditinstitut eller värdepappersfö-

retag hör till ett försäkringsbolags eller en
försäkringsholdingsammanslutnings koncern,
får koncernbokslutet utan hinder av detta
kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 4
kap. i lagen om tillsyn över finans- och
försäkringskonglomerat, om det är nödvän-
digt för att ge en rättvisande och riktig bild
av resultatet av koncernens verksamhet och
av dess ekonomiska ställning.

11 a §
Ett dottersamfunds bokslut behöver inte tas

med i koncernbokslutet, om det finns en
grund för detta enligt 6 kap. 3 § i bokfö-
ringslagen. Bokslutsuppgifter för ett dotter-
eller intresseföretag som bedriver lagstadgad
arbetspensionsförsäkringsrörelse får inte sam-
manställas med koncernbokslutet för ett annat
försäkringsbolag eller en annan sammanslut-
ning.
Ett inhemskt dottersamfund vars bokslut

skall sammanställas med koncernbokslutet
skall ha samma räkenskapsperiod som det
försäkringsbolag eller den försäkringshol-
dingsammanslutning som är moderbolag, om
inte Försäkringsinspektionen beviljar undan-
tag enligt 14 § 7 mom. från detta.

12 §
I verksamhetsberättelsen för ett moderbo-

lag skall sådana redogörelser som avses i 11
kap. 9 § 2 mom. och 9 a § 1—3 mom. i lagen
om aktiebolag lämnas om koncernen. Dess-
utom skall uppges det belopp som bolagen
inom koncernen enligt bolagsordningen skall
överföra av koncernens fria egna kapital till
bundet eget kapital.

13 §
— — — — — — — — — — — — —
Försäkringsinspektionen meddelar emeller-

tid, med avvikelse från 11 kap. 12 § i lagen
om aktiebolag, föreskrifter om innehållet i
och offentliggörandet av de rapporter som
avses i 1 mom. samt beviljar undantag i dessa
avseenden.
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14 §
Närmare bestämmelser som beror på för-
säkringsverksamhetens speciella karaktär
utfärdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet om balansräknings- och
resultaträkningsscheman, finansieringsanaly-
sen, noter till balansräkningen, resultaträk-
ningen och finansieringsanalysen och upp-
gifter som skall ges i verksamhetsberättelsen,
om koncernbalansräkningen, koncernresulta-
träkningen och koncernens finansieringsana-
lys, upplysningar som skall ges i noterna till
koncernbalansräkningen, koncernresultaträk-
ningen och koncernens finansieringsanalys
samt om balansspecifikationer och specifika-
tioner av noterna.
Social- och hälsovårdsministeriet kan ge-
nom förordning bestämma när och hur avvi-
kelser, för att en rättvisande bild skall kunna
ges, får göras från bestämmelserna om upp-
rättande av bokslutet och verksamhetsberät-
telsen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter som beror på försäkringsverksam-
hetens speciella karaktär om hur bokslut,
koncernbokslut, verksamhetsberättelse,
delårsrapport, årsrapport samt bokslutskom-
muniké för försäkringsbolag skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisning-
ar och utlåtanden om hur detta kapitel, social-
och hälsovårdsministeriets förordningar en-
ligt 1 mom., bestämmelserna om bokslut,
koncernbokslut och verksamhetsberättelse i
lagen om aktiebolag samt bokföringslagen
och bokföringsförordningen skall tillämpas
på försäkringsbolag och försäkringshol-
dingsammanslutningar. Anvisningar och ut-
låtanden om tillämpningen av de internatio-
nella revisionsstandarder som avses i 7 a kap.
i bokföringslagen kan ges när dessa gäller
enbart försäkringsverksamhet.
Försäkringsinspektionen kan på ansökan av
ett försäkringsbolag eller en försäkringshol-
dingsammanslutning av särskilda skäl för viss
tid bevilja tillstånd att avvika från de i 4 mom.
angivna bestämmelserna och föreskrifterna,
om undantaget behövs för att ge en rättvi-
sande bild av resultatet av bolagets eller
sammanslutningens verksamhet och av dess
ekonomiska ställning.
Om en bestämmelse eller föreskrift, en
anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som

avses i denna paragraf är av vikt med tanke
på den allmänna tillämpningen av bokförings-
lagen eller bokföringsförordningen eller be-
stämmelserna om bokslut, koncernbokslut
och verksamhetsberättelse i lagen om aktie-
bolag, skall social- och hälsovårdsministeriet
eller Försäkringsinspektionen, innan bestäm-
melsen eller föreskriften, anvisningen, utlå-
tandet eller tillståndet utfärdas, begära bok-
föringsnämndens utlåtande härom.
Försäkringsinspektionen kan av särskilda

skäl för viss tid i enskilda fall bevilja
undantag från 1 c § 5 mom., 11 a § 2 mom.,
14 § 1 mom. i detta kapitel och 2 kap. 9 § 1
mom. i bokföringslagen. En förutsättning för
att undantag skall beviljas är att det inte
strider mot Europeiska unionens rättsakter om
årsbokslut och koncernbokslut.

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av
bolagets tillgångar

2 §
Ett försäkringsbolags vinstutdelning får

inte överstiga det sammanlagda beloppet av
vinst enligt fastställd balansräkning för den
senaste räkenskapsperioden och bolagets öv-
riga fria egna kapital, med avdrag för den
förlust som balansräkningen utvisar och andra
icke utdelningsbara poster, vilka är:
1) belopp som enligt bolagsordningen skall

avsättas till reservfonden eller annars lämnas
outdelat,
2) belopp som av försäkringsbolagets ut-

jämningsbelopp i ett bokslut som upprättats
enligt 10 kap. 1 § 7 mom. har upptagits som
fritt eget kapital, och
3) belopp som av de orealiserade värdeök-

ningarna på de placeringar som står under
huvudgruppen ’’Placeringar’’ i försäkrings-
bolagets balansräkning, på grundval av 10
kap. 4 c § 5 och 6 mom. eller 10 kap. 1 § 7
mom. har upptagits som fritt eget kapital.
— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelserna i 1 mom. 3 punkten gäller

inte arbetspensionsförsäkringsbolag enligt la-
gen om arbetspensionsförsäkringsbolag.
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14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag och företag
som hör till finans- och försäkringskong-

lomerat

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Den finansiella tillsynen över försäkrings-
bolag ankommer på Försäkringsinspektionen
också i fråga om sådan försäkringsrörelse som
avses i 2 a kap. 1 § 1 mom. och 8 § 1 mom.
Den finansiella tillsynen skall särskilt omfatta
kontroll av försäkringsbolagets solvens, den
försäkringstekniska ansvarsskulden och de
tillgångar som utgör täckning för denna samt
kontrollen av de resurser som används för
bedrivande av försäkringsklass 18 (turistas-
sistans).

2 §
Försäkringsbolag skall årligen, inom en
månad från den bolagsstämma vid vilken
bokslutet och verksamhetsberättelsen fast-
ställts, dock senast i juli månad eller vid en
senare tidpunkt som godkänns av Försäkring-
sinspektionen tillställa inspektionen berättelse
över bolagets verksamhet och ställning, upp-
gjord enligt av inspektionen fastställt formu-
lär.
Livförsäkringsbolag skall dessutom före
revisionens början tillställa Försäkring-
sinspektionen en redogörelse för beräknandet
av ansvarsskulden samt inom en av inspek-
tionen bestämd tid en undersökning av
försäkringsrörelsen. Redogörelsen och under-
sökningen skall uppgöras i enlighet med
inspektionens anvisningar.
Finska försäkringsholdingsammanslut-
ningar skall årligen inom en av Försäkrings-
inspektionen bestämd tid tillställa inspektio-
nen sitt bokslut, sin verksamhetsberättelse
och sitt koncernbokslut.

16 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

7 §
Till fusionsplanen skall i fråga om varje
bolag som deltar i fusionen fogas
1) kopior av bokslutshandlingarna och

verksamhetsberättelsehandlingarna för de tre
föregående räkenskapsperioderna eller, om
fastställelsen av bokslutet eller verksamhets-
berättelsen behandlas vid den bolagsstämma
som beslutar om fusionen, en kopia av
bokslutshandlingarna och verksamhetsberät-
telsehandlingarna för denna räkenskapsperiod
och för de två föregående räkenskapsperiod-
erna,
2) en kopia av ett mellanbokslut och en

verksamhetsberättelse, som inte får vara äldre
än fyra månader och som har uppgjorts och
granskats med iakttagande i tillämpliga delar
av bestämmelserna och föreskrifterna om
bokslut och verksamhetsberättelse, om det har
förflutit över sex månader från utgången av
den räkenskapsperiod som det senaste bok-
slutet gäller till den bolagsstämma som
beslutar om fusionen och fastställelsen av
bokslutet och verksamhetsberättelsen inte
behandlas av bolagsstämman,
3) en kopia av den delårsrapport som har

uppgjorts efter det senaste bokslutet, om
mellanbokslutet inte omfattar rapportperio-
den,
4) styrelsens redogörelse för händelser som

har inträffat efter det senaste bokslutet eller
mellanbokslutet, den senaste verksamhetsbe-
rättelsen eller delårsrapporten och som vä-
sentligt påverkar bolagets ställning,
5) revisorernas och förvaltningsrådets ut-

låtande om mellanbokslutet, verksamhetsbe-
rättelsen, delårsrapporten och styrelsens re-
dogörelse,
6) det utlåtande om fusionsplanen som

avses i 6 §, och
7) Försäkringsinspektionens samtycke en-

ligt 4 § 4 mom. och 6 § 2 mom.

16 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

5 §
Till planen för överlåtelse av försäkrings-

beståndet skall i fråga om såväl det över-
låtande som det övertagande bolaget fogas
1) kopior av bokslutshandlingarna och

verksamhetsberättelsehandlingarna för de tre
föregående räkenskapsperioderna eller, om
fastställelsen av bokslutet och verksamhets-
berättelsen behandlas vid den bolagsstämma
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som beslutar om överlåtelsen av försäkrings-
beståndet, en kopia av bokslutshandlingarna
och verksamhetsberättelsehandlingarna för
denna räkenskapsperiod och för de två före-
gående räkenskapsperioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut och en
verksamhetsberättelse som inte får vara äldre
än fyra månader och som har uppgjorts och
granskats med iakttagande i tillämpliga delar
av bestämmelserna och föreskrifterna om
bokslut och verksamhetsberättelse, om det har
förflutit över sex månader från utgången av
den räkenskapsperiod som det senaste bok-
slutet gäller till den bolagsstämma som
beslutar om överlåtelsen av försäkringsbe-
ståndet och fastställelsen av bokslutet och
verksamhetsberättelsen inte behandlas av bo-
lagsstämman,
3) en kopia av den delårsrapport som har
uppgjorts efter det senaste bokslutet, om
mellanbokslutet inte omfattar rapportperio-
den,
4) styrelsens redogörelse för händelser som
har inträffat efter det senaste bokslutet eller
mellanbokslutet, den senaste verksamhetsbe-
rättelsen eller delårsrapporten och som vä-
sentligt påverkar bolagets ställning,
5) revisorernas och förvaltningsrådets ut-
låtande om mellanbokslutet, verksamhetsbe-
rättelsen, delårsrapporten och styrelsens re-
dogörelse, och
6) det utlåtande om planen för överlåtelse
av försäkringsbeståndet som avses i 4 §.

18 kap.

Särskilda stadganden

5 §
Den som uppsåtligen
— — — — — — — — — — — — —
7) bryter mot vad som i 11 kap. 14 § i lagen
om aktiebolag bestäms om ingivande av
bokslut, koncernbokslut eller verksamhetsbe-
rättelse till registermyndigheten eller under-
låter att göra en anmälan eller lämna andra
uppgifter som enligt denna lag skall lämnas
social- och hälsovårdsministeriet eller Försäk-
ringsinspektionen,
— — — — — — — — — — — — —
skall, om gärningen inte är ringa eller
strängare straff för den inte stadgas på något

annat ställe i lag, för försäkringsbolagsför-
seelse dömas till böter.
— — — — — — — — — — — — —

10 a §
— — — — — — — — — — — — —
På Försäkringsinspektionen tillämpas inte

vad som i 1 kap. 3 § 3 mom., 4 § 1 och 6
mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap. 1 a
§ 2 mom., 2 § 1 och 4—6 mom. samt 2 a och
5 a §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 1 § 1 och 2 mom.,
2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten, 4 mom.
samt 5 mom. 12 punkten, 3 a § 2—5 mom.,
4 b § 1 mom. 2 punkten, 4 c § 1, 2, 5 och
6 mom., 5 § 2 mom. och 14 §, 11 kap., 13
kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 § 1 mom. samt 5 a
§ 1 mom., 14 b kap. 5 och 6 §, 15 kap. 13 §
samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, 6, 6 a,
6 b och 7 §, 8 § 1 mom. och 9 § 2 mom. i
denna lag föreskrivs om social- och hälso-
vårdsministeriet eller vederbörande ministe-
rium.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2004.
Denna lag tillämpas första gången på

bokföringen för ett försäkringsbolag för den
räkenskapsperiod som börjar den 1 januari
2005 eller därefter. Ett försäkringsbolag får
tillämpa denna lag på bokföringen för den
räkenskapsperiod som pågår när lagen träder
i kraft.
Bestämmelserna i 10 kap. 1 § 7 mom. 1 och

2 punkten om obligatorisk tillämpning av
internationella redovisningsstandarder tilläm-
pas dock på försäkringsbolag och försä-
kringsholdingsammanslutningar först från
och med den räkenskapsperiod som börjar
den 1 januari 2005 eller därefter. På försäk-
ringsbolag och försäkringsholdingsammans-
lutningar, av vilkas värdepapper som denne
satt i omlopp endast skuldebrev är föremål för
offentlig handel, tillämpas nämnda punkter
obligatoriskt först från och med den räken-
skapsperiod som börjar den 1 januari 2007
eller därefter. Bestämmelserna i 10 kap. 1 §
7 mom. 3 punkten om frivillig tillämpning av
internationella redovisningsstandarder får till-
lämpas på försäkringsbolag och försäk-
ringsholdingsammanslutningar först från och
med den räkenskapsperiod som börjar den 1
januari 2005 eller därefter.

3741Nr 1319

2 440201/195



Denna lags 10 kap. 4 c § 5—7 mom. får
tilllämpas från den 1 januari 2005. På
uppskrivningar som gjorts innan denna lag
träder i kraft får tillämpas de bestämmelser
som är i kraft när denna lag träder i kraft.
Aktiveradegrundläggnings-ochforsknings-

utgifter som avskrivs under sin verkningstid
enligt de bestämmelser i bokföringslagen som
är i kraft när denna lag träder i kraft, skall vid
tilllämpningen av 12 kap. 2 § 1 mom. beaktas
som icke-utdelningsbara poster.

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 1320

om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Given i Helsingfors den 30 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 1 kap. 5
a §, 10 kap. 5 d och 9 b §, 9 d § 1 mom. och 9 f §,
sådana de lyder, 1 kap. 5 a §, 10 kap. 5 d §, 9 d § 1 mom. och 9 f § i lag 340/2000 och
10 kap. 9 b § i sistnämnda lag och i lag 709/2004,
ändras 1 kap. 5 b §, 7 kap. 8 § 1 mom., 9 kap. 5 § 1 mom., rubriken för 10 kap. och 10

kap. 1 och 2 §, 5 § 3 mom., 5 c §, 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 9, 9 c, 9 e, 11 och 12 §, 11
kap. 2 § 1 och 3 mom., 12 kap. 5 §, 14 kap. 6 §, 14 a kap. 5 § och 16 kap. 9 § 1 mom. 6
punkten,
av dem 1 kap. 5 b §, 9 kap. 5 § 1 mom., rubriken för 10 kap. och 10 kap. 1 och 2 §, 5 §
3 mom. 5 c §, 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 9, 9 c, 9 e, 11 och 12 §, 11 kap. 2 § 1 och 3 mom.,
14 kap. 6 §, 14 a kap. 5 § och 16 kap. 9 § 1 mom. 6 punkten sådana de lyder i nämnda lag
340/2000 och 12 kap. 5 § sådan den lyder i lag 81/1999 och i nämnda lagar 340/2000 och
709/2004, samt
fogas till 10 kap. nya 1 a—1 c § samt till 10 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag

451/1995 och i nämnda lag 340/2000, ett nytt 6 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

5 b §
Till en försäkringsförenings närmaste krets
hör
1) den som har sådan bestämmanderätt i
föreningen som avses i 1 kap. 5 § i bokför-

ingslagen (1336/1997) eller i 1 kap. 3 § 2—4
mom. i lagen om aktiebolag (734/1978) eller
som lyder under den som har bestämmande-
rätt i föreningen eller som hör till samma
koncern som föreningen,
2) den som på grundval av ägande innehar

eller kan inneha minst en procent av före-
ningens garantiandelar eller det röstetal som
garantiandelarna medför eller motsvarande

RP 224/2004
EkUB 31/2004
RSv 230/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002; EGT nr L 243, 11.9.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG; EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16
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innehav eller rösträtt i ett samfund som hör
till föreningens koncern eller i ett samfund
eller en stiftelse som har bestämmanderätt i
föreningen,
3) föreningens verkställande direktör, sty-
relsemedlemmar, förvaltningsrådsmedlem-
mar och revisorer samt den som har motsva-
rande ställning i ett sådant samfund eller en
sådan stiftelse som avses i 1 punkten,
4) en i 1—3 punkten nämnd persons make,
syskon och halvsyskon samt släktingar i rakt
upp- eller nedstigande led till en i 1—3
punkten nämnd person eller till dennes make
och maken till en här nämnd person, varvid
med make jämställs den med vilken personen
i fråga lever i ett äktenskapsliknande förhåll-
ande, samt
5) ett samfund eller en stiftelse där en
person som avses i 2—4 punkten ensam eller
tillsammans med någon annan har sådan
bestämmanderätt som avses i 1 kap. 5 § i
bokföringslagen eller 1 kap. 3 § 2—4 mom.
i lagen om aktiebolag.
Vid beräkning av innehav och rösträtt som
avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas 1 kap. 5 §
2, 4 och 5 mom. i bokföringslagen och 1 kap.
3 § 3 mom. i lagen om aktiebolag och hänförs
till den andel som en delägare eller medlem
i samfundet har också en sådan persons
innehav och rösträtt som står i ett sådant
förhållande till den som avses i 1 mom. 4
punkten samt ett sådant samfunds och en
sådan stiftelses innehav och rösträtt som står
i ett sådant förhållande till den som avses i
5 punkten.

7 kap.

Föreningsstämman

8 §
Ordinarie föreningsstämma skall hållas
inom fyra månader efter utgången av räken-
skapsperioden. Vid stämman skall bokslutet,
verksamhetsberättelsen och revisionsberättel-
sen läggas fram samt, om försäkringsföre-
ningen har ett förvaltningsråd, dess utlåtande
i saken.
— — — — — — — — — — — — —

9 kap.

Revision och särskild granskning

5 §
En försäkringsförenings revisor skall utan

dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla
sådana omständigheter och beslut som gäller
försäkringsföreningen och som han eller hon
i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan
anses
1) väsentligt bryta mot förutsättningarna

för fastställelse av stadgarna eller mot lag-
stiftningen om bedrivande av försäkringsfö-
reningsverksamhet,
2) äventyra försäkringsföreningens fort-

satta verksamhet, eller
3) leda till en anmärkning i revisionsbe-

rättelsen eller ett nekande utlåtande om
fastställandet av bokslutet och verksamhets-
berättelsen.
— — — — — — — — — — — — —

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberät-
telse och täckning av ansvarsskuld

1 §
I försäkringsföreningens bokföring, bokslut

och verksamhetsberättelse samt vid upp-
rättandet av koncernbokslut iakttas bokfö-
ringslagen, om inte något annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel, samt bokför-
ingsförordningen (1339/1997), om inte något
annat följer av bestämmelserna i detta kapitel
eller social- och hälsovårdsministeriets eller
Försäkringsinspektionens på försäkringsverk-
samhetens speciella karaktär baserade före-
skrifter.
Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 2 kap.
4 § 2 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom. och 6 §,
4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5
kap. 2 §, 2 a §, 12 § 2 mom. samt 13, 16
och 17 §, 7 a kap. 2—5 § samt 8 kap. 6 § i
bokföringslagen tillämpas inte på upprättan-
det av bokslut och verksamhetsberättelse för
försäkringsföreningar.
Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 §, 5 § 1

mom. och 7 § 6 mom., 7 a kap. 2—5 § och
8 kap. 6 § i bokföringslagen tillämpas inte på
upprättandet av koncernbokslut och verksam-
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hetsberättelse för försäkringsföreningar som
är modersamfund (moderförening). Bestäm-
melserna i 6 kap. 4 § 3 mom. i bokförings-
lagen, med undantag för de ovan nämnda
bestämmelserna i 2 mom., tillämpas på
upprättandet av koncernbokslut och verksam-
hetsberättelse för försäkringsföreningar.
Bestämmelsen i 3 kap. 3 § 1 mom. 2
a-punkten i bokföringslagen tillämpas inte på
behandlingen av försäkringsavtal enligt finsk
lagstiftning i bokslut eller koncernbokslut för
försäkringsföreningar.
Med bestående aktiva i bokföringslagen
avses posterna materiella och immateriella
tillgångar i balansräkningen för försäkrings-
föreningar, med undantag för varulager, och
med omsättningstillgångar avses varulager.
På materiella och immateriella tillgångar
tillämpas bestämmelserna om bestående ak-
tiva i bokföringslagen, med undantag för de
ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom., samt
5 kap. 13 och 16 §. På varulager tillämpas
bestämmelserna om omsättningstillgångar i
bokföringslagen, med undantag för de ovan
nämnda bestämmelserna i 2 mom., samt 5
kap. 16 §.
En moderförening får upprätta koncern-
bokslut i enlighet med de internationella
redovisningsstandarder som avses i 7 a kap.
1 § i bokföringslagen.
På ett koncernbokslut enligt 6 mom.
tillämpas vad bokföringslagen föreskriver om
bokföringsskyldighet i 1 kap. 1 §, dubbel
bokföring i 2 §, god bokföringssed i 3 §,
bestämmande inflytande i 5 §, koncernföre-
tag, moderföretag och dotterföretag i 6 §,
bokföring av affärshändelser samt bokför-
ingsmaterial i 2 kap., språk och valuta i 3 kap.
5 §, datering och underskrift av bokslut i 7 §,
balansbok i 8 §, registrering av bokslut i 9 §,
offentliggörande av bokslut i 10 §, skyldighet
att ge kopior i 11 §, uppgifter om revision i
12 §, specifikationer till balansräkningen och
till noterna i 13 § och arkivering av sam-
manställningsdokument i 6 kap. 19 §.
På ett koncernbokslut enligt 6 mom. samt
den verksamhetsberättelse som skall fogas till
det tillämpas vad som föreskrivs om bokför-
ing av affärshändelser i 10 kap. 1 b §, tiden
för upprättande av verksamhetsberättelse och
bokslut i 1 c §, försäkringsteknisk ansvars-
skuld och solvens i 3 § 6 mom., koncernbok-

slut och noter i 9 c § 1 mom. samt
verksamhetsberättelse i 9 e §.
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet kan föreskrivas att i ett
koncernbokslut enligt 6 mom. skall ges
sådana tilläggsuppgifter som inte krävs i de
internationella redovisningsstandarderna.

1 a §
Försäkringsföreningars räkenskapsperiod

är kalenderåret. När föreningar inleder eller
avslutar sin verksamhet får räkenskapsperio-
den vara kortare eller längre än kalenderåret,
dock högst 18 månader.

1 b §
Kontantbetalning skall utan dröjsmål no-

teras kronologiskt i bokföringen för varje dag.
Övriga noteringar i bokföringen får göras
månadsvis eller för en motsvarande period
inom tre månader från utgången av kalen-
dermånaden eller perioden.

1 c §
För varje räkenskapsperiod skall upprättas

ett bokslut som består av
1) en balansräkning, som ger en bild av den

ekonomiska ställningen på balansdagen,
2) en resultaträkning, som beskriver hur

resultatet har uppkommit,
3) en finansieringsanalys, som beskriver

anskaffningen och användningen av medel
under räkenskapsperioden, samt
4) uppgifter som skall lämnas i bilagor till

balansräkningen, resultaträkningen och finan-
sieringsanalysen (noter).
För varje post i balansräkningen, resultat-

räkningen och finansieringsanalysen skall
motsvarande uppgifter för den närmast före-
gående räkenskapsperioden anges (jämförel-
setal). Om specificeringen av balansräkning-
en, resultaträkningen eller finansieringsana-
lysen har ändrats, skall jämförelsetalet om
möjligt korrigeras. På samma sätt skall
förfaras, om jämförelsetalet av något annat
skäl inte är användbart.
Till bokslutet skall bifogas en verksam-

hetsberättelse som ger uppgifter om viktiga
omständigheter som gäller utvecklingen av
den bokföringsskyldiges verksamhet.
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Handlingar som ingår i bokslutet och som
bifogats till bokslutet skall vara överskådliga
och bilda en helhet.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall
upprättas inom tre månader från räkenskaps-
periodens utgång.

2 §
Bokslutet, verksamhetsberättelsen och kon-
cernbokslutet skall tillställas revisorerna
minst en månad före den ordinarie förenings-
stämman.

3 §
— — — — — — — — — — — — —
En försäkringsförening som har upprättat
sitt koncernbokslut i enlighet med de inter-
nationella redovisningsstandarder som avses i
1 § 6 mom. i detta kapitel skall som noter till
koncernbokslutet uppge den försäkringstek-
niska ansvarsskulden beräknad i enlighet med
5 b § 1 mom. 2 punkten i detta kapitel.
Försäkringsinspektionen kan utfärda närmare
föreskrifter om hur den försäkringstekniska
ansvarsskulden och solvensen skall tas upp i
bokslutet.

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Tillgångar uppdelade enligt användning-
sändamål hör till olika tillgångsgrupper enligt
de relationstal som fås av användningsända-
målen.

5 c §
Anskaffningsutgiften för de placeringar
som står under balansräkningens huvudgrupp
″Placeringar″ och som återstår vid utgången
av räkenskapsperioden skall aktiveras. An-
skaffningsutgiften för byggnader skall under
sin verkningstid kostnadsföras som avskriv-
ningar enligt plan. I det fall att placeringens
verkliga värde vid räkenskapsperiodens ut-
gång underskrider den ännu oavskrivna an-
skaffningsutgiften eller den med stöd av detta
moment med tidigare gjorda nedskrivningar
minskade anskaffningsutgiften, skall skillna-
den kostnadsföras som nedskrivning. Om inte
social- och hälsovårdsministeriet av särskilda
skäl bestämmer något annat, behöver place-
ringar som skall betraktas som bestående
aktiva och fordringar inte nedskrivas, om

nedskrivningen skall anses vara tillfällig. Om
nedskrivningen visar sig vara obefogad senast
vid utgången av räkenskapsperioden, skall
den tas upp som en rättelse av kostnadsfö-
ringen.
Masskuldebrevslån samt andra motsvaran-

de penning- och kapitalmarknadsinstrument
kan tas upp i balansräkningen på ett sätt som
avviker från 1 mom. enligt vad social- och
hälsovårdsministeriet närmare föreskriver ge-
nom förordning.
Om det verkliga värdet av ett jord- eller

vattenområde, en byggnad, ett värdepapper
eller någon annan jämförbar tillgång på
bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre än
anskaffningsutgiften, får i balansräkningen
utöver den ännu oavskrivna anskaffningsut-
giften tas upp en uppskrivning som är högst
så stor som skillnaden mellan det verkliga
värdet och den oavskrivna anskaffningsut-
giften. Ett belopp som motsvarar uppskriv-
ningen skall i fråga om en till placeringstill-
gångarna hänförd tillgång tas upp i resulta-
träkningen och i fråga om en till bestående
aktiva hänförd tillgång i uppskrivningsfonden
bland eget kapital. Om en uppskrivning visar
sig vara obefogad skall den uppskrivning som
tagits upp i resultaträkningen korrigeras på ett
resultatpåverkande sätt och den uppskrivning
som har tagits upp i uppskrivningsfonden
skall återföras.
Om värdet på en byggnad har uppskrivits,

beräknas en avskrivning enligt 1 mom. på
anskaffningsutgiftens och uppskrivningens
sammanlagda belopp.
Ur uppskrivningsfonden kan som en sepa-

rat post jämställbar med den balansräknings-
post som innehåller vinster och förluster för
tidigare räkenskapsperioder överföras ett be-
lopp som motsvarar avskrivningar som under
räkenskapsperioden eller tidigare räkenskaps-
perioder gjorts för uppskrivningen och som
har tagits upp som kostnader i resultaträk-
ningen.
Med avvikelse från 1—3 mom. och 5 b §

kan finansiella instrument värderas till sitt
verkliga värde. Förändringar i det verkliga
värdet upptas såsom intäkter eller kostnader
i resultaträkningen eller i fonden för verkligt
värde, som ingår i det egna kapitalet i
balansräkningen. Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet utfärdar genom förordning närmare
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bestämmelser om huvudprinciperna för för-
utsättningar för värdering enligt verkligt
värde och fastställande av det verkliga värdet,
hur förändringar i det verkliga värdet upptas
i resultaträkningen och balansräkningen samt
om noter till finansiella instrument och
uppgifter som skall ges i verksamhetsberät-
telsen. Placeringar med vilka försäkringsfö-
reningen idkar handel kan klassificeras som
finansiella instrument som försäkringsföre-
ningen innehar för handel. Försäkrings-
inspektionen meddelar närmare föreskrifter
om klassificeringen av finansiella instrument
och om säkringsredovisning.
Med avvikelse från 1, 3 och 4 mom. kan
förvaltningsfastigheter och övriga placeringar
som nämns i en förordning av social- och
hälsovårdsministeriets värderas till verkligt
värde. Förändringar i det verkliga värdet
upptas såsom intäkter eller kostnader i resul-
taträkningen. Social- och hälsovårdsministe-
riet utfärdar genom förordning närmare be-
stämmelser om huvudprinciperna för förut-
sättningar för värdering enligt verkligt värde
och fastställande av det verkliga värdet, hur
förändringar i det verkliga värdet upptas i
resultaträkningen samt noter till dessa poster
och uppgifter som skall ges i verksamhets-
berättelsen.
Försäkringsföreningen skall välja värder-
ingsmetod så att enhetliga värderingsprincip-
er tilllämpas på tillgångar som hänförs till ett
visst användningsändamål. Om försäkrings-
föreningen väljer värdering till verkligt värde
enligt 6 eller 7&#8194;mom. som värderings-
princip, kan den inte samtidigt tillämpa de
värderingsprinciper som anges i 1—4 mom.
på andra motsvarande tillgångar som hänförs
till motsvarande användningsändamål. Den
valda värderingsmetoden skall följas konsek-
vent.
En tillgång som överförs från en till
placeringstillgångarna eller bestående aktiva
hänförd grupp av placeringar till en annan
skall åsättas det balansvärde som avses i 1—4
mom. samt 6 och 7 mom.
I en not till balansräkningen skall balans-
postvis uppges placeringarnas anskaffnings-
utgift och verkliga värde på det sätt som
Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.
Om en i 3 mom. avsedd uppskrivning
gäller aktier eller andelar som ett moderfö-

retag äger i ett dotterföretag, skall de aktier
eller andelar som dotterföretaget äger i
moderföretaget anses vara utan värde när
uppskrivningen görs.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare

föreskrifter om förutsättningarna för värder-
ing av placeringar enligt verkligt värde,
fastställande av verkligt värde och anskaff-
ningsutgift för placeringar, överföringar mel-
lan placeringstillgångar och bestående aktiva
samt om framställningssättet för bygg-
nadsavskrivningar enligt plan.

6 §
— — — — — — — — — — — — —
Kapitallån tas upp som en särskild post i

balansräkningen enligt vad social- och häl-
sovårdsministeriet närmare bestämmer ge-
nom förordning.

7 §
— — — — — — — — — — — — —
Vad som sägs i 1 mom. gäller också

penninglån till den som med stöd av innehav
av garantiandelar har eller kan ha minst 10
procent av garantiandelarna eller röstetalet för
garantiandelarna eller med stöd av innehav av
aktier eller garantiandelar, optionsrätter eller
konvertibla skuldebrev motsvarande innehav
eller rösträtt i ett samfund som tillhör samma
koncern som försäkringsföreningen, om det
sammanlagda beloppet av dessa penninglån
överstiger den gräns som Försäkringsinspek-
tionen fastställt.

9 §
En moderförening skall upprätta och i sitt

bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncern-
bokslutet skall upprättas som en samman-
ställning av koncernföretagens balansräknin-
gar och resultaträkningar samt noterna till
dessa. Koncernbokslutet skall upprättas
samma dag som moderföreningens bokslut. I
ett koncernbokslut skall tas in en finansie-
ringsanalys över koncernen, i vilken skall
redogöras för anskaffningen och användning-
en av medel under räkenskapsperioden.
Vid upprättandet av koncernbokslut skall i

tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i 1 c
§ 1, 2 och 4 mom., 2, 5, 5 a—5 c, 6, 6 a, 7,
8 och 9 § i detta kapitel.
I moderföreningens verksamhetsberättelse
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ges de uppgifter som avses i 1 c § 3 mom.
i detta kapitel även om koncernen.
Handlingar som ingår i och som fogas till
koncernbokslutet skall vara överskådliga och
bilda en helhet.
Koncernbokslut behöver inte upprättas, om
1) ett samfund som lyder under lagstift-
ningen i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet äger minst nio tiondelar av
moderföreningen,
2) moderföreningens övriga ägare har gett
sitt samtycke till att koncernbokslut inte
upprättas, och
3) boksluten för moderföreningen och dess
dottersamfund sammanställs med koncern-
bokslutet för ett samfund som lyder under
lagstiftningen i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och koncern-
bokslutet ges in för registrering enligt be-
stämmelserna i 3 kap. 9 § i bokföringslagen.
Koncernbokslut skall dock alltid upprättas,
om moderföreningen är en sådan försäkrings-
förening som delar ut medel till delägarna, ger
sådant penninglån som avses i 11 kap. 7 § 1
mom. eller beviljar dem som nämns i det
momentet säkerhet eller i fråga om kapitallån
återbetalar kapital eller betalar ränta eller
annan gottgörelse.
Utan hinder av vad som i denna lag
föreskrivs om koncernbokslut och de upplys-
ningar om koncernen som skall ges i moder-
föreningens verksamhetsberättelse kan de
bestämmelser i 10 kap. i lagen om försäk-
ringsbolag som motsvarar denna lag tillämpas
på koncernbokslut och på verksamhetsberät-
telse för en moderförening i sådana koncerner
där en finsk försäkringsholdingsammanslut-
ning är moderföretag.
Om ett kreditinstitut eller värdepappersfö-
retag hör till en försäkringsförenings eller en
försäkringsholdingsammanslutnings koncern,
får koncernbokslutet utan hinder av detta
kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 4
kap. i lagen om tillsyn över finans- och
försäkringskonglomerat, om det är nödvän-
digt för att ge en rättvisande och tillräcklig
bild av resultatet av koncernens verksamhet
och av dess ekonomiska ställning.

9 c §
Ett dottersamfunds bokslut behöver inte
sammanställas med koncernbokslutet, om det

finns en grund för detta enligt 6 kap. 3 § i
bokföringslagen.
Ett inhemskt dottersamfund vars bokslut

skall sammanställas med koncernbokslutet
skall ha samma räkenskapsperiod som mo-
derföreningen, om inte Försäkringsinspektio-
nen beviljar ett undantag enligt 12 § 7 mom.
i detta kapitel från detta.

9 e §
I verksamhetsberättelsen för en moderfö-

rening skall om koncernen lämnas sådana
uppgifter som avses i 11 kap. 9 § 2 mom. i
lagen om aktiebolag samt i tillämpliga delar
sådana redogörelser för garantiandelar som
avses i 11 kap. 9 a § 1—3 mom. i lagen om
aktiebolag. Dessutom skall uppges det belopp
som samfunden inom koncernen enligt bo-
lagsordningen eller föreningens stadgar skall
överföra av koncernens fria egna kapital till
bundet eget kapital.

11 §
På anmälan av en försäkringsförenings

bokslut, verksamhetsberättelse och koncern-
bokslut för registrering och på handlingar som
skall bifogas anmälan tillämpas 11 kap. 14 §
i lagen om aktiebolag.

12 §
Närmare bestämmelser som beror på för-

säkringsverksamhetens speciella karaktär
utfärdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet om balansräknings- och
resultaträkningsscheman, finansieringsanaly-
sen, noter till balansräkningen, resultaträk-
ningen och finansieringsanalysen och upp-
gifter som skall ges i verksamhetsberättelsen,
om koncernbalansräkningen, koncernresultat-
räkningen och koncernens finansieringsana-
lys, upplysningar som skall ges i noterna till
koncernbalansräkningen, koncernresultaträk-
ningen och koncernens finansieringsanalys
samt om balansspecifikationer och specifika-
tioner av noterna.
Social- och hälsovårdsministeriet kan ge-

nom förordning bestämma när och hur avvi-
kelser, för att en rättvisande bild skall kunna
ges, får göras från bestämmelserna om upp-
rättande av bokslutet och verksamhetsberät-
telsen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
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föreskrifter som beror på försäkringsverksam-
hetens speciella karaktär om hur bokslut,
koncernbokslut och verksamhetsberättelse för
försäkringsföreningar skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisning-
ar och utlåtanden om hur detta kapitel, social-
och hälsovårdsministeriets förordning enligt 1
mom., bestämmelserna om bokslut, koncern-
bokslut och verksamhetsberättelse i lagen om
aktiebolag samt bokföringslagen och bokför-
ingsförordningen skall tillämpas på försäk-
ringsföreningar. Anvisningar och utlåtanden
om tillämpningen av de internationella redo-
visningsstandarder som avses i 7 a kap. i
bokföringslagen kan ges när dessa gäller
enbart försäkringsverksamhet.
Försäkringsinspektionen kan på ansökan av
en försäkringsförening av särskilda skäl för
viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i
4 mom. angivna bestämmelserna och före-
skrifterna, om undantaget behövs för att ge en
rättvisande bild av resultatet av försäkrings-
föreningens verksamhet och av dess ekono-
miska ställning.
Om en bestämmelse eller föreskrift, en
anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
avses i denna paragraf är av vikt med tanke
på den allmänna tillämpningen av bokförings-
lagen eller bokföringsförordningen eller be-
stämmelserna om bokslut, koncernbokslut
och verksamhetsberättelse i lagen om aktie-
bolag, skall social- och hälsovårdsministeriet
eller Försäkringsinspektionen, innan bestäm-
melsen eller föreskriften, anvisningen, utlå-
tandet eller tillståndet utfärdas, begära bok-
föringsnämndens utlåtande härom.
Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja
undantag från 1 c § 5 mom., 9 c § 2 mom.
och 12 § 1 mom. i detta kapitel samt 2 kap.
9 § 1 mom. i bokföringslagen. En förutsätt-
ning för att undantag skall beviljas är att det
inte strider mot Europeiska unionens rättsak-
ter om årsbokslut och koncernbokslut.

11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av
föreningens tillgångar

2 §
Vinstutdelning får inte överstiga det sam-

manlagda beloppet av vinst enligt fastställd
balansräkning för den senaste räkenskapspe-
rioden och bolagets övriga fria egna kapital,
med avdrag för den förlust som balansräk-
ningen utvisar och andra icke utdelningsbara
poster, vilka är
1) belopp som enligt stadgarna skall

avsättas till reservfonden eller annars lämnas
outdelat, samt
2) belopp som av de orealiserade värdeök-

ningarna på de placeringar som står under
huvudgruppen ’’Placeringar’’ i försäkrings-
föreningens balansräkning, på grundval av 10
kap. 5 c § 6 och 7 mom. har upptagits som
fritt eget kapital.
— — — — — — — — — — — — —
Som vinst i moderföreningen får inte

utdelas ett belopp som överstiger det sam-
manlagda beloppet av vinst enligt fastställd
koncernbalansräkning för den senaste räken-
skapsperioden och koncernens övriga fria
egna kapital, med avdrag för den förlust som
koncernbalansräkningen utvisar, sådana andra
icke utdelningsbara poster som avses i 1
mom., sådana poster som avses i 2 mom. och
poster som är
1) belopp till vilket i bokföringslagen

avsedda reserver i bokslutet för samfunden i
koncernen samt skillnaden mellan de regi-
strerade och planenliga avskrivningarna har
upptagits som fritt eget kapital i koncern-
bokslutet,
2) belopp som av utjämningsbeloppet för

en försäkringsförening i koncernen i det
koncernbokslut som upprättats enligt 10 kap.
1 § 6 mom. har upptagits som fritt eget
kapital, och
3) belopp som av de orealiserade värdeök-

ningarna på de placeringar som står under
huvudgruppen ’’Placeringar’’ i balansräk-
ningen för en försäkringsförening i koncer-
nen, på grundval av 10 kap. 1 § 6 mom. har
upptagits som fritt eget kapital.
— — — — — — — — — — — — —

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

5 §
En försäkringsförening skall varje år inom

en månad från den föreningsstämma vid

3749Nr 1320

3 440201/195



vilken bokslutet och verksamhetsberättelsen
fastställts, dock senast i juli månad eller vid
en senare tidpunkt som godkänns av Försäk-
ringsinspektionen, till Försäkringsinspektio-
nen sända en enligt Försäkringsinspektionens
formulär avfattad berättelse över sin verk-
samhet och över sitt tillstånd. Till berättelsen
skall fogas kopior av de handlingar som avses
i 10 kap. 11 §.
En försäkringsförening och en finsk för-
säkringsholdingsammanslutning skall inom
en skälig tid som social- och hälsovårdsmi-
nisteriet och Försäkringsinspektionen bestäm-
mer lämna ministeriet och inspektionen också
andra för utförandet av uppgifterna enligt
denna lag nödvändiga upplysningar om sin
verksamhet än de som avses i 1 mom. Det
som ovan i detta moment föreskrivs om
försäkringsföreningar och finska försäk-
ringsholdingsammanslutningar tillämpas på
motsvarande sätt på inhemska och utländska
företag som hör till ett finans- och försä-
kringskonglomerat, om Försäkringsinspektio-
nen är samordnande tillsynsmyndighet enligt
den nämnda lagen eller i övrigt utför uppgifter
som med stöd av den nämnda lagen hör till
den.

14 kap.

Fusion

6 §
Till fusionsplanen skall i fråga om varje
förening som deltar i fusionen fogas
1) kopior av bokslutshandlingarna och
verksamhetsberättelsehandlingarna för de tre
föregående räkenskapsperioderna eller, om
fastställandet av bokslutet och verksamhets-
berättelsen behandlas vid den förenings-
stämma som beslutar om fusionen, en kopia
av bokslutshandlingarna och verksamhetsbe-
rättelsehandlingarna för denna räkenskapspe-
riod och för de två föregående räkenskaps-
perioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut och en
verksamhetsberättelse, som inte får vara äldre
än fyra månader och som har uppgjorts och
reviderats med iakttagande i tillämpliga delar
av bestämmelserna och föreskrifterna om
bokslut och verksamhetsberättelser, om det
har förflutit över sex månader från utgången

av den räkenskapsperiod som det senaste
bokslutet gäller till den föreningsstämma som
beslutar om fusionen och fastställelsen av
bokslutet och verksamhetsberättelsen inte
behandlas av föreningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser som

har inträffat efter det senaste bokslutet eller
mellanbokslutet och som väsentligt påverkar
föreningens ställning,
4) revisorernas och förvaltningsrådets ut-

låtande om mellanbokslutet, verksamhetsbe-
rättelsen och styrelsens redogörelse,
5) det utlåtande om fusionsplanen som

avses i 5 §,
6) Försäkringsinspektionens samtycke en-

ligt 3 § 4 mom. och 5 § 4 mom.

14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

5 §
Till planen för överlåtelse av försäkrings-

beståndet skall i fråga om såväl den över-
låtande som den övertagande föreningen
fogas
1) kopior av bokslutshandlingarna och

verksamhetsberättelsehandlingarna för de tre
föregående räkenskapsperioderna eller, om
fastställelsen av bokslutet och verksamhets-
berättelsen behandlas vid den förenings-
stämma som beslutar om överlåtelsen av
försäkringsbeståndet, en kopia av bokslut-
shandlingarna och verksamhetsberättelsehan-
dlingarna för denna räkenskapsperiod och för
de två föregående räkenskapsperioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut och en

verksamhetsberättelse som inte får vara äldre
än fyra månader och som har upprättats och
reviderats med iakttagande i tillämpliga delar
av bestämmelserna och föreskrifterna om
bokslut och verksamhetsberättelser, om det
har förflutit över sex månader från utgången
av den räkenskapsperiod som det senaste
bokslutet gäller till den föreningsstämma som
beslutar om överlåtelsen av försäkringsbe-
ståndet och fastställelsen av bokslutet och
verksamhetsberättelsen inte behandlas av fö-
reningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser som

har inträffat efter det senaste bokslutet eller
mellanbokslutet och som väsentligt påverkar
föreningens ställning,

3750 Nr 1320



4) revisorernas och förvaltningsrådets ut-
låtande om mellanbokslutet och styrelsens
redogörelse,
5) det utlåtande om planen för överlåtelse
av försäkringsbeståndet som avses i 4 §.

16 kap.

Särskilda stadganden

9 §
Den som uppsåtligen
— — — — — — — — — — — — —
6) bryter mot vad som i 10 kap. 11 §
bestäms om ingivande av bokslut, koncern-
bokslut eller verksamhetsberättelse till regis-
termyndigheten eller underlåter att göra en
anmälan eller lämna andra uppgifter som
enligt denna lag skall lämnas till social- och
hälsovårdsministeriet eller Försäkrings-
inspektionen,
— — — — — — — — — — — — —
skall, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff föreskrivs i någon annan lag,
för försäkringsföreningsförseelse dömas till
böter.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 31 december
2004.
Denna lag tillämpas första gången på

bokföringen för en försäkringsförening för
den räkenskapsperiod som börjar den 1
januari 2005 eller därefter. En försäkrings-
förening får tillämpa denna lag för den
räkenskapsperiod som pågår när lagen träder
i kraft.
Ett koncernbokslut som upprättats i en-

lighet med de internationella redovisnings-
standarder som avses i 7 a kap. 1 § i
bokföringslagen får upprättas för räkenskaps-
perioder som börjar den 1 januari 2005 eller
därefter.
Denna lags 10 kap. 5 c § 6—8 mom. får

tillämpas från och med den 1 januari 2005. På
uppskrivningar som har gjorts innan denna
lag träder i kraft får tillämpas de bestämmel-
ser som är i kraft när denna lag träder i kraft.
Aktiveradegrundläggnings-ochforsknings-

utgifter som avskrivs under sin verkningstid
enligt de bestämmelser i bokföringslagen som
är i kraft när denna lag träder i kraft, skall vid
tillämpningen av 11 kap. 2 § 1 mom. beaktas
som icke-utdelningsbara poster.

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 1321

om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

Given i Helsingfors den 30 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 40 a § 1
mom., sådant det lyder i lag 359/2002, samt
ändras 40 §, rubriken för 40 a §, 40 a § 3 mom. och 40 b §, sådana de lyder i lag 359/2002,
som följer:

40 §

Representationens bokslut och verksamhets-
berättelse

I bokföringen och vid upprättandet av
bokslutet och verksamhetsberättelsen för re-
presentationen för ett försäkringsbolag från
tredje land iakttas bokföringslagen
(1336/1997), om inte något annat följer av
vad som bestäms om bokföring och bokslut
i denna lag, samt bokföringsförordningen
(1339/1997), om inte något annat följer av
vad som i denna lag bestäms om bokföring
och bokslut samt verksamhetsberättelse eller
av en förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet som givits med stöd av 40 b § eller
av Försäkringsinspektionens föreskrifter som
givits med stöd av nämnda paragraf.
Bestämmelserna i 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom.,
9 §, 11 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och
7 §, 5 kap. 2, 2 a, 13, 16 och 17 § samt 6 kap.
och 7 a kap. 2—5 § i bokföringslagen
tillämpas inte på upprättandet av bokslutet för
en representation.
På bokslutet och verksamhetsberättelsen
för en representation iakttas förutom denna
lag i tillämpliga delar 10 kap. 1 § 6 och 10
mom., 1 c § 1—4 mom. och 4—4 d § i lagen
om försäkringsbolag samt 11 kap. 6 a §, 9 §

2 och 6 mom. och 9 a § 1—3 mom. i lagen
om aktiebolag (734/1978). Vad som i nämnda
lagrum bestäms om aktier och aktiekapital
gäller i tillämpliga delar garantiandelar och
garantikapital samt övriga bolagsandelar och
det grundkapital som bildas av dem.
Representationen får upprätta sitt bokslut i

enlighet med de internationella redovisnings-
standarder som avses i 7 a kap. 1 § i
bokföringslagen förutsatt att det försäkrings-
bolag som representationen hör till upprättar
sitt bokslut i enlighet med dessa.
På ett sådant bokslut som avses i 3 mom.
tilllämpas vad bokföringslagen föreskriver
om bokföringsskyldighet i 1 kap. 1 §, dubbel
bokföring i 2 §, god bokföringssed i 3 §,
bokföring av affärshändelser samt bokfö-
ringsmaterial i 2 kap., språk och valuta i 3
kap. 5 §, datering och underskrift av bokslut
i 7 §, balansbok i 8 §, offentliggörande av
bokslut i 10 §, skyldighet att ge kopior i 11 §,
uppgifter om revision i 12 § och specifika-
tioner till balansräkningen och till noterna i
13 § samt vad som föreskrivs om registrering
av bokslut, verksamhetsberättelse och revi-
sionsberättelse i 40 a § 3 mom. i denna lag.
På ett sådant bokslut som avses i 3 mom.
tillämpas vad som föreskrivs om verksam-
hetsberättelse i 10 kap. 1 c § och om hur de
placeringar som utgör täckning för fondför-
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säkringars ansvarsskuld skall tas upp i balans-
räkningen i 4 d § i lagen om försäkringsbolag.

40 a §

Registrering av bokslut

— — — — — — — — — — — — —
Representationen skall ge in bokslutet,
verksamhetsberättelsen och revisionsberättel-
sen för registrering hos patent- och register-
styrelsen inom sex månader från räkenskaps-
periodens utgång.

40 b §

Närmare bestämmelser och föreskrifter om
bokslut och verksamhetsberättelse samt avvi-

kelser

Närmare bestämmelser som beror på för-
säkringsverksamhetens speciella karaktär
utfärdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet om balansräknings- och
resultaträkningsscheman, finansieringsanaly-
sen, noter till balansräkningen, resultaträk-
ningen och finansieringsanalysen och om de
uppgifter som skall ges i verksamhetsberät-
telsen samt om balansspecifikationer och
specifikationer av noterna.
Social- och hälsovårdsministeriet kan ge-
nom förordning bestämma när och hur avvi-
kelser, för att en rättvisande bild skall kunna
ges, får göras från bestämmelserna om upp-
rättande av bokslutet och verksamhetsberät-
telsen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter som beror på försäkringsverksam-
hetens speciella karaktär om hur bokslut och
verksamhetsberättelse för representationer
skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisnin-
gar och utlåtanden om hur denna lag, social-
och hälsovårdsministeriets förordning enligt 1

mom., bestämmelserna om bokslut och verk-
samhetsberättelse i lagen om aktiebolag samt
bokföringslagen och bokföringsförordningen
skall tillämpas på en representation.
Försäkringsinspektionen kan på ansökan av

en representation av särskilda skäl för viss tid
bevilja tillstånd att avvika från de i 4 mom.
angivna bestämmelserna och föreskrifterna,
om avvikelsen behövs för att ge en rättvisande
bild av resultatet av representationens verk-
samhet och av dess ekonomiska ställning.
Om en bestämmelse eller föreskrift, en

anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
avses i denna paragraf är av vikt med tanke
på den allmänna tillämpningen av bokförings-
lagen eller bokföringsförordningen eller be-
stämmelserna om bokslut, koncernbokslut
och verksamhetsberättelse i lagen om aktie-
bolag, skall social- och hälsovårdsministeriet
eller Försäkringsinspektionen, innan bestäm-
melsen eller föreskriften, anvisningen, utlå-
tandet eller tillståndet utfärdas, begära bok-
föringsnämndens utlåtande härom.
Försäkringsinspektionen kan av särskilda

skäl för viss tid i enskilda fall bevilja
avvikelse från 40 a § 2 mom., i fråga om de
scheman som skall användas för resultaträk-
ningen och balansräkningen, noterna och
verksamhetsberättelsens närmare innehåll
samt från 3 kap. 6 § i bokföringslagen. En
förutsättning för att en sådan avvikelse skall
beviljas är att den inte strider mot Europeiska
unionens rättsakter om årsbokslut.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2004.
Denna lag tillämpas första gången på

bokföringen för en representation för den
räkenskapsperiod som börjar den 1 januari
2005 eller därefter. En representation får
tillämpa denna lag för den räkenskapsperiod
som pågår när lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 1322

om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Given i Helsingfors den 30 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3
mom., sådant det lyder i lag 708/2004, som följer:

1 §

Lagens tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — —
På arbetspensionsförsäkringsbolag tilläm-
pas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap.
1 a § 2 mom., 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §,
4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 1, 2 och 5
mom., 2 a kap., 3 kap., 1 § 1 mom., 1 a, 3,
4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2, 3
och 3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2 §
1—6 mom., 3 a, 3 b, 4 d och 7 §, 11 kap. 1

och 6—14 §, 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och
5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom.,
4 a, 5 b, 6 och 7 §, 14 a kap. 7 § 4 mom. och
8 §, 15 kap. 25 § 3 mom., 26 och 27 § och
34 § 2 mom., 16 kap. 13 § 4 mom., 16 a kap.
9 § 4 mom. samt 10 och 13—15 §, 16 b kap.
4 § 3 mom. och 18 kap. 9 § 2 mom. i lagen
om försäkringsbolag.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2004.

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 1323

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Given i Helsingfors den 30 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 40 § 3 mom.

och 41 b §,
sådana de lyder, 40 § 3 mom. i lag 1135/1998 och 41 b § i lag 85/1999,
ändras rubriken för 5 kap., 37, 38, 39 och 41 §, 41 a § 1 och 2 mom., 42 §, 65 § 1 mom.,

81 § 1 och 2 mom., 87 och 130 § och 134 § 2 mom.,
av dem 37, 38, 41 och 42 § samt 134 § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, 39 § och
41 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1135/1998 och 130 § sådan den lyder delvis ändrad
i lag 582/1998, samt
fogas till 41 a §, sådan den lyder i nämnda lag 1135/1998, nya 4—9 mom. som följer:

5 kap.

Bokslut och verksamhetsberättelse

37 §
I pensionsstiftelsens bokföring och vid
upprättande av bokslutet och verksamhetsbe-
rättelsen iakttas bokföringslagen (1336/1997),
om inte något annat följer av bestämmelserna
i detta kapitel, samt bokföringsförordningen
(1339/1997), om inte något annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel eller social-
och hälsovårdsministeriets eller Försäkrings-
inspektionens på försäkringsverksamhetens
speciella karaktär baserade föreskrifter.
Bestämmelserna i bokföringslagens 1 kap.
4 § 1 mom. och 5—8 §, 3 kap. 1 §, 2 § 2
mom., 9—12 § samt 13 § 1 och 3 mom., 4
kap. 1—4 §, 5 § 3—5 mom. och 7 §, 5 kap.

2, 2 a och 4 §, 5 § 1 mom., 5 a § 2 mom.,
6—13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 §, 6, 7
och 7 a kap. samt 8 kap. 6 § tillämpas inte på
upprättandet av en pensionsstiftelses bokslut
eller verksamhetsberättelse.
Med bestående aktiva i bokföringslagen

avses posterna materiella och immateriella
tillgångar i balansräkningen för pensionsstif-
telser. På materiella och immateriella till-
gångar tillämpas, om inte något annat före-
skrivs nedan, bestämmelserna om bestående
aktiva i bokföringslagen, med undantag för de
ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom., samt
5 kap. 13 och 16 §.

38 §
För varje räkenskapsperiod skall upprättas

ett bokslut som består av
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1) en balansräkning, som ger en bild av den
ekonomiska ställningen på balansdagen,
2) en resultaträkning, som beskriver hur
resultatet har uppkommit, och
3) uppgifter som skall lämnas i bilagor till
balansräkningen och resultaträkningen (no-
ter).
För varje post i balansräkningen och
resultaträkningen skall motsvarande uppgifter
för den närmast föregående räkenskapsperio-
den anges (jämförelsetal). Om specificerin-
gen av balansräkningen eller resultaträknin-
gen har ändrats, skall jämförelsetalet om
möjligt korrigeras. På samma sätt skall
förfaras, om jämförelsetalet av något annat
skäl inte är användbart.
Till bokslutet skall bifogas en verksam-
hetsberättelse som ger uppgifter om viktiga
omständigheter som gäller utvecklingen av
pensionsstiftelsens verksamhet.
Handlingar som ingår i bokslutet och som
bifogats till bokslutet skall vara överskådliga
och bilda en helhet.

39 §
Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall
tillställas revisorerna inom fyra månader efter
räkenskapsperiodens slut, om Försäkrings-
inspektionen på ansökan av pensionsstiftelsen
av särskilda skäl inte beviljar undantag från
detta. Revisorerna skall inom en månad avge
en revisionsberättelse till styrelsen.

41 §
I balansräkningen upptas
1) pengar och andra fordringar än sådana
som tagits upp som placeringar i balansräk-
ningen, till det nominella värdet, likväl högst
till det sannolika värdet,
2) pensionsansvar till det värde som be-
räknats med beaktande av 43 § och social-
och hälsovårdsministeriets samt Försäkrings-
inspektionens föreskrifter, samt
3) övriga skulder till nominellt värde eller,
om skulden är bunden vid index eller någon
annan jämförelsegrund, till det högre belopp
som den stiger till på grund av den förändrade
jämförelsegrunden.
Om en kostnadsföring som har gjorts enligt
1 mom. 1 punkten visar sig vara obefogad

senast vid utgången av räkenskapsperioden,
skall den tas upp som en rättelse av kost-
nadsföringen.

41 a §
Anskaffningsutgiften för de placeringar

som står under balansräkningens huvudgrupp
’’Placeringar’’ och som återstår vid utgången
av räkenskapsperioden skall aktiveras. An-
skaffningsutgiften för byggnader och övriga
utgifter med lång verkningstid samt inventa-
rier skall under sin verkningstid kostnadsföras
som avskrivningar. I det fall att placerings-
tillgångarnas verkliga värde vid räkenskaps-
periodens utgång underskrider anskaffnings-
utgiften eller den med stöd av detta moment
med tidigare gjorda nedskrivningar minskade
anskaffningsutgiften, skall skillnaden kost-
nadsföras som nedskrivning. Om inte social-
och hälsovårdsministeriet av särskilda skäl
bestämmer något annat, behöver placeringar
som skall betraktas som bestående aktiva och
fordringar inte kostnadsföras, om nedskriv-
ningen skall anses vara tillfällig. Om kost-
nadsföringen visar sig vara obefogad senast
vid utgången av räkenskapsperioden, skall
den tas upp som en rättelse av kostnadsför-
ingen.
Masskuldebrevslån samt andra penning-

och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i
balansräkningen på ett sätt som avviker från
1 mom. enligt vad som närmare föreskrivs
genom förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet.
— — — — — — — — — — — — —
Med avvikelse från 1—3 mom. och 41 §

kan finansiella instrument värderas till sitt
verkliga värde. Förändringar i det verkliga
värdet upptas såsom intäkter eller kostnader
i resultaträkningen eller i fonden för verkligt
värde, som ingår i det egna kapitalet i
balansräkningen. Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet utfärdar genom förordning närmare
bestämmelser om huvudprinciperna för fö-
rutsättningar för värdering enligt verkligt
värde och fastställande av det verkliga värdet,
hur förändringar i det verkliga värdet upptas
i resultaträkningen och balansräkningen samt
om noter till finansiella instrument och
uppgifter som skall ges i verksamhetsberät-
telsen. Placeringar med vilka pensionsstiftel-
sen idkar handel kan klassificeras som finan-

3756 Nr 1323



siella instrument som pensionsstiftelsen in-
nehar för handel. Försäkringsinspektionen
kan meddela närmare föreskrifter om klassi-
ficeringen av finansiella instrument som
innehas för handel och om säkringsredovis-
ning.
Med avvikelse från 1 och 3 mom. kan
förvaltningsfastigheter och övriga placeringar
som nämns i social- och hälsovårdsministe-
riets förordning värderas till sitt verkliga
värde. Förändringar i det verkliga värdet
upptas såsom intäkter eller kostnader i resul-
taträkningen. Social- och hälsovårdsministe-
riet utfärdar genom förordning närmare be-
stämmelser om förutsättningar för värdering
enligt verkligt värde, fastställande av det
verkliga värdet, hur förändringar i det
verkliga värdet upptas i resultaträkningen
samt noter till dessa poster och uppgifter som
skall ges i verksamhetsberättelsen.
Pensionsstiftelsen skall välja värderings-
metod så att enhetliga värderingsprinciper
tillämpas på tillgångar som hänförs till ett
visst användningsändamål. Om pensionsstif-
telsen väljer värdering till verkligt värde
enligt 4 eller 5 mom. som värderingsprincip,
kan den inte samtidigt tillämpa de värder-
ingsprinciper som anges i 1—3 mom. på
andra motsvarande tillgångar som hänförs till
motsvarande användningsändamål. Den valda
värderingsmetoden skall följas konsekvent.
En tillgång som överförs från en till
placeringstillgångarna eller bestående aktiva
hänförd grupp av placeringar till en annan
skall åsättas det balansvärde som avses i 1—3
mom., då de värderingsprinciper som anges i
1—3 mom. iakttas.
I en not till balansräkningen skall balans-
postvis uppges placeringarnas anskaffnings-
utgift och verkliga värde på det sätt som
Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om förutsättningarna för värder-
ing av placeringar enligt verkligt värde,
fastställande av verkligt värde och anskaff-
ningsutgift för placeringar, överföringar mel-
lan placeringstillgångar och bestående aktiva
samt om framställningssättet för bygg-
nadsavskrivningar och avskrivningar av andra
utgifter med lång verkningstid.

42 §
Närmare bestämmelser som beror på för-

säkringsverksamhetens speciella karaktär
utfärdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet om balansräknings- och
resultaträkningsscheman, noter till balansräk-
ningen och resultaträkningen och de uppgifter
som skall ges i verksamhetsberättelsen samt
balansspecifikationer och specifikationer av
noterna.
Social- och hälsovårdsministeriet kan ge-

nom förordning föreskriva om när och hur
avvikelser, för att en rättvisande bild skall
kunna ges, får göras från bestämmelserna om
upprättande av bokslutet och verksamhetsbe-
rättelsen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare

föreskrifter som beror på försäkringsverksam-
hetens speciella karaktär om hur bokslut och
verksamhetsberättelse för pensionsstiftelser
skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisning-

ar och utlåtanden om hur detta kapitel, social-
och hälsovårdsministeriets förordning enligt 1
mom. samt bokföringslagen och bokförings-
förordningen skall tillämpas på pensionsstif-
telser.
Försäkringsinspektionen kan på ansökan av

en pensionsstiftelse av särskilda skäl för viss
tid bevilja tillstånd att avvika från de i 4 mom.
angivna bestämmelserna och föreskrifterna,
om avvikelsen behövs för att ge en rättvisande
bild av resultatet av försäkringsstiftelsens
verksamhet och av dess ekonomiska ställning.
Om en bestämmelse eller föreskrift, en

anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
avses i denna paragraf är av vikt med tanke
på den allmänna tillämpningen av bokförings-
lagen eller bokföringsförordningen eller be-
stämmelserna om bokslut och verksamhets-
berättelse i bokföringslagen eller bokförings-
förordningen, skall social- och hälsovårdsmi-
nisteriet eller Försäkringsinspektionen, innan
bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen,
utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära
bokföringsnämndens utlåtande härom.
Försäkringsinspektionen kan av särskilda

skäl för viss tid i enskilda fall bevilja
undantag från 1 mom. och från bokförings-
lagens 2 kap. 9 § 1 mom. och 3 kap. 6 §.

65 §
En pensionsstiftelse skall varje år inom fem

månader från räkenskapsperiodens slut eller

3757Nr 1323

4 440201/195



vid en senare tidpunkt som Försäkrings-
inspektionen bestämmer till inspektionen
lämna in bokslutet, verksamhetsberättelsen,
revisorernas utlåtande samt en statistikberät-
telse enligt ett fastställt formulär.
— — — — — — — — — — — — —

81 §
När pensionsstiftelsen har trätt i likvidation
skall likvidatorerna utan dröjsmål upprätta
bokslut och verksamhetsberättelse för den tid
före likvidationen för vilken bokslut ännu inte
har upprättats. Därvid skall i tillämpliga delar
iakttas vad som bestäms om bokslut, verk-
samhetsberättelse och revision.
Om den i 1 mom. angivna tiden även
omfattar föregående räkenskapsperiod, skall
för denna upprättas ett särskilt bokslut och en
särskild verksamhetsberättelse.
— — — — — — — — — — — — —

87 §
Likvidatorerna skall för varje räkenskaps-
period upprätta ett bokslut och en verksam-
hetsberättelse inom fyra månader efter räken-
skapsperiodens slut. Har likvidationen inte
avslutats inom två år, skall de samtidigt
meddela orsaken till dröjsmålet.

130 §
Den som
1) bryter mot denna lags bestämmelser om

upprättande av bokslut, verksamhetsberättelse
eller revisionsberättelse eller om avgivande
av slutredovisning över en pensionsstiftelses
likvidation, eller
2) i strid med förbud som Försäkrings-

inspektionen meddelat med stöd av 69 §
överlåter eller pantsätter egendom som en
pensionsstiftelse har i sin besittning,
skall, om inte gärningen är ringa eller

strängare straff för den föreskrivs någon
annanstans i lag, för pensionsstiftelsebrott
dömas till böter.

134 §
— — — — — — — — — — — — —
Var och en har rätt att ta del av pensions-

stiftelsers bokslut och verksamhetsberättelser
som social- och hälsovårdsministeriet och
Försäkringsinspektionen har i sin besittning.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2004.
Denna lag tillämpas första gången på

bokföringen för en pensionsstiftelse för den
räkenskapsperiod som börjar den 1 januari
2005 eller därefter. En pensionsstiftelse får
tillämpa denna lag under den räkenskapspe-
riod som pågår när lagen träder i kraft.
På uppskrivningar som har gjorts innan

denna lag träder i kraft får tillämpas de
bestämmelser som är i kraft när denna lag
träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 1324

om ändring av lagen om försäkringskassor

Given i Helsingfors den 30 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 72 a § 1 och
2 mom., 72 b §, 73 § 3 mom. och 74 c §,
sådana de lyder, 72 a § 1 och 2 mom., 72 b § och 73 § 3 mom. i lag 1136/1998 och 74
c § i lag 84/1999,
ändras rubriken för 6 kap., 70, 72 och 74 a §, 74 b § 1 och 2 mom., 77 §, 97 § 1 mom.,
115 och 118 §, 123 § 1 mom., 132 § 7 mom., 155 § 2 mom., 163 § och 167 § 2 mom.,
av dem 70, 72, 74 a och 77 § samt 167 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 84/1999,
74 b § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1136/1998, 132 § 7 mom. sådant det lyder
i lag 420/2003 och 163 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 583/1998, samt
fogas till 74 b §, sådan den lyder i nämnda lag 1136/1998, nya 4—9 mom. som följer:

6 kap.

Bokslut och verksamhetsberättelse

70 §
I fråga om kassans bokföring samt bokslut
och verksamhetsberättelse iakttas bokförings-
lagen (1336/1997), om inte något annat följer
av bestämmelserna i detta kapitel, samt
bokföringsförordningen (1339/1997), om nå-
got annat inte följer av bestämmelserna i detta
kapitel eller av social- och hälsovårdsmini-
steriets eller Försäkringsinspektionens på för-
säkringsverksamhetens speciella karaktär ba-
serade föreskrifter.

Bestämmelserna i bokföringslagens 1 kap.
4 § 1 mom. och 5—8 §, 3 kap. 1 §, 2 § 2
mom., 9—12 § samt 13 § 1 och 3 mom., 4
kap. 1—4 §, 5 § 3—5 mom. och 7 §, 5 kap.
2, 2 a och 4 §, 5 § 1 mom., 5 a § 2 mom.
6—13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 §, 6, 7
och 7 a kap. samt 8 kap. 6 § tillämpas inte på
upprättandet av en försäkringskassas bokslut
eller verksamhetsberättelse.
Med bestående aktiva i bokföringslagen

avses posterna materiella och immateriella
tillgångar i balansräkningen för försäkrings-
kassor. På materiella och immateriella till-
gångar tilllämpas, om inte något annat före-
skrivs nedan, bestämmelserna om bestående
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aktiva i bokföringslagen, med undantag för de
ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom. samt
5 kap. 13 och 16 §.

72 §
För varje räkenskapsperiod skall upprättas
ett bokslut som består av
1) en balansräkning, som ger en bild av den
ekonomiska ställningen på balansdagen,
2) en resultaträkning, som beskriver hur
resultatet har uppkommit, samt
3) uppgifter som skall lämnas i bilagor till
balansräkningen och resultaträkningen (no-
ter).
För varje post i balansräkningen och
resultaträkningen skall motsvarande uppgifter
för den närmast föregående räkenskapsperio-
den anges (jämförelsetal). Om specificerin-
gen av balansräkningen och resultaträkningen
har ändrats, skall jämförelsetalet om möjligt
korrigeras. På samma sätt skall förfaras, om
jämförelsetalet av något annat skäl inte är
användbart.
Till bokslutet skall bifogas en verksam-
hetsberättelse som ger uppgifter om viktiga
omständigheter som gäller utvecklingen av
försäkringskassans verksamhet.
Handlingar som ingår i bokslutet och som
bifogats till bokslutet skall vara överskådliga
och bilda en helhet.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall
tillställas revisorerna minst en månad före det
ordinarie kassamötet.

74 a §
I balansräkningen upptas
1) pengar och andra fordringar än sådana
som tagits upp som placeringar, till det
nominella värdet, likväl högst till det sanno-
lika värdet,
2) ansvarsskulden till det värde som be-
räknats med beaktande av 79 § och 80 § 2
mom. och social- och hälsovårdsministeriets
samt Försäkringsinspektionens föreskrifter,
samt
3) övriga skulder till nominellt värde eller,
om skulden är bunden vid index eller någon
annan jämförelsegrund, till det högre belopp
som den stiger till på grund av den förändrade
jämförelsegrunden.
Om en kostnadsföring över fordringar som
har gjorts enligt 1 mom. 1 punkten visar sig

vara obefogad senast vid utgången av räken-
skapsperioden, skall den tas upp som en
rättelse av kostnadsföringen.

74 b §
Anskaffningsutgiften för de placeringar

som står under balansräkningens huvudgrupp
’’Placeringar’’ och som återstår vid utgången
av räkenskapsperioden skall aktiveras. An-
skaffningsutgiften för byggnader och andra
utgifter med lång verkningstid samt inventa-
rier skall under sin verkningstid kostnadsföras
som avskrivningar. I det fall att placerings-
tillgångarnas verkliga värde vid räkenskaps-
periodens utgång underskrider anskaffnings-
utgiften eller den med stöd av detta moment
med tidigare gjorda nedskrivningar minskade
anskaffningsutgiften, skall skillnaden kost-
nadsföras som nedskrivning. Om inte social-
och hälsovårdsministeriet av särskilda skäl
bestämmer något annat, behöver placeringar
som skall betraktas som bestående aktiva och
fordringar inte kostnadsföras, om nedskriv-
ningen skall anses vara tillfällig. Om kost-
nadsföringen visar sig vara obefogad senast
vid utgången av räkenskapsperioden, skall
den tas upp som en rättelse av kostnadsfö-
ringen.
Masskuldebrevslån samt andra penning-

och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i
balansräkningen på ett sätt som avviker från
1 mom. enligt vad som närmare föreskrivs
genom förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet.
— — — — — — — — — — — — —
Med avvikelse från 1—3 mom. kan finan-

siella instrument värderas till sitt verkliga
värde. Förändringar i det verkliga värdet
upptas såsom intäkter eller kostnader i resul-
taträkningen eller i fonden för verkligt värde,
som ingår i det egna kapitalet i balansräk-
ningen. Social- och hälsovårdsministeriet
utfärdar genom förordning närmare bestäm-
melser om huvudprinciperna för förutsättnin-
gar för värdering enligt verkligt värde och
fastställande av det verkliga värdet, hur
förändringar i det verkliga värdet upptas i
resultaträkningen och balansräkningen samt
om noter till finansiella instrument och
uppgifter som skall ges i verksamhetsberät-
telsen. Placeringar med vilka försäkringskas-
san idkar handel kan klassificeras som finan-
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siella instrument som innehas för handel.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter som kompletterar ministeriets
förordning om förutsättningarna för värdering
av verkligt värde och fastställandet av verkligt
värde. Försäkringsinspektionen meddelar när-
mare föreskrifter om klassificeringen av
finansiella instrument som innehas för handel
och om säkringsredovisning.
Med avvikelse från 1 och 3 mom. kan
förvaltningsfastigheter och övriga placeringar
som nämns i en förordning av social- och
hälsovårdsministeriet värderas till sitt
verkliga värde. Förändringar i det verkliga
värdet upptas såsom intäkter eller kostnader
i resultaträkningen. Social- och hälsovårds-
ministeriet utfärdar genom förordning när-
mare bestämmelser om huvudprinciperna för
förutsättningar för värdering enligt verkligt
värde och fastställande av det verkliga värdet,
hur förändringar i det verkliga värdet upptas
i resultaträkningen samt om noter till dessa
poster och uppgifter som skall ges i verk-
samhetsberättelsen. Försäkringsinspektionen
meddelar närmare föreskrifter som komplet-
terar ministeriets förordning om förutsättnin-
garna för värdering av verkligt värde och
fastställandet av verkligt värde.
Försäkringskassan skall välja värderings-
metod så att enhetliga värderingsprinciper
tillämpas på tillgångar som hänförs till ett
visst användningsändamål. Om försäkrings-
kassan väljer värdering till verkligt värde
enligt 4 eller 5 mom. som värderingsprincip,
kan den inte samtidigt tillämpa de värder-
ingsprinciper som anges i 1—3 mom. på
andra motsvarande tillgångar som hänförs till
motsvarande användningsändamål. Den valda
värderingsmetoden skall följas konsekvent.
En tillgång som överförs från en till
placeringstillgångarna eller bestående aktiva
hänförd grupp av placeringar till en annan
skall åsättas det balansvärde som avses i 1—3
mom., då de värderingsprinciper som anges i
1—3 mom. iakttas.
I en not till balansräkningen skall balans-
postvis uppges placeringarnas anskaffnings-
utgift och verkliga värde på det sätt som
Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om förutsättningarna för värder-
ing av placeringar enligt verkligt värde,

fastställande av verkligt värde och anskaff-
ningsutgift för placeringar, överföringar av
investeringstillgångar och bestående aktiva
samt om framställningssättet för bygg-
nadsavskrivningar och avskrivningar för
andra utgifter med lång verkningstid.

77 §
Närmare bestämmelser som beror på för-

säkringsverksamhetens speciella karaktär
utfärdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet om balansräknings- och
resultaträkningsscheman, noter till balansräk-
ningen och resultaträkningen och uppgifter
som skall ges i verksamhetsberättelsen samt
balansspecifikationer och specifikationer av
noterna.
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet kan föreskrivas om när och
hur avvikelser, för att en rättvisande bild skall
kunna ges, får göras från bestämmelserna om
upprättande av bokslutet och verksamhetsbe-
rättelsen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare

föreskrifter som beror på försäkringsverksam-
hetens speciella karaktär om hur bokslut och
verksamhetsberättelse för försäkringskassor
skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisning-

ar och utlåtanden om hur detta kapitel, social-
och hälsovårdsministeriets förordning enligt 1
mom., bokföringslagen och bokföringsförord-
ningen skall tillämpas på försäkringskassor.
Försäkringsinspektionen kan på ansökan av

en försäkringskassa av särskilda skäl för viss
tid bevilja tillstånd att avvika från de i 4 mom.
angivna bestämmelserna och föreskrifterna,
om undantaget behövs för att ge en rättvi-
sande bild av resultatet av försäkringskassans
verksamhet och av dess ekonomiska ställning.
Om en bestämmelse eller föreskrift, en

anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
avses i denna paragraf är av vikt med tanke
på den allmänna tillämpningen av bestäm-
melserna om bokslut och verksamhetsberät-
telse i bokföringslagen eller bokföringsför-
ordningen, skall social- och hälsovårdsmini-
steriet eller Försäkringsinspektionen, innan
bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen,
utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära
bokföringsnämndens utlåtande härom.
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Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja
undantag från 1 mom. samt bokföringslagens
2 kap. 9 § 1 mom. och 3 kap. 6 §.

97 §
En försäkringskassa skall varje år inom en
månad från det kassamöte där bokslutet har
fastställts till Försäkringsinspektionen lämna
in bokslutet, verksamhetsberättelsen, reviso-
rernas utlåtande och protokollet från det
nämnda kassamötet, och samtidigt eller vid en
senare tidpunkt som inspektionen bestämmer
en berättelse över sin verksamhet enligt ett
fastställt formulär.
— — — — — — — — — — — — —

115 §
När försäkringskassan har trätt i likvidation
skall likvidatorerna utan dröjsmål uppgöra
bokslut och verksamhetsberättelse för den tid
före likvidationen för vilken bokslut och
verksamhetsberättelse ännu inte har förelagts
kassamötet. Bokslutet och verksamhetsberät-
telsen skall så snart som möjligt föreläggas
kassamötet. Därvid skall i tillämpliga delar
iakttas vad som föreskrivs om bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberät-
telse.
Om den i 1 mom. angivna tiden även
omfattar föregående räkenskapsperiod, skall
för denna uppgöras ett särskilt bokslut och en
särskild verksamhetsberättelse.

118 §
Likvidatorerna skall för varje räkenskaps-
period uppgöra ett bokslut och en verksam-
hetsberättelse som skall föreläggas kassamö-
tet inom fyra månader efter räkenskapsperi-
odens slut. Har likvidationen inte avslutats
inom två år, skall de samtidigt meddela
orsaken till dröjsmålet.

123 §
Sedan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag
skall de så snart som möjligt avge slutredo-
visning över sin förvaltning genom att upp-
göra en berättelse över likvidationen i dess
helhet. Berättelsen skall även innehålla en
redogörelse för skiftet av försäkringskassans
tillgångar. Till berättelsen skall fogas bok-
slutshandlingarna och verksamhetsberättelse-

handlingarna för hela likvidationstiden. Be-
rättelsen jämte bilagor skall överlämnas till
revisorerna, som inom en månad skall avge en
revisionsberättelse över slutredovisningen
och förvaltningen under likvidationen.
— — — — — — — — — — — — —

132 §
— — — — — — — — — — — — —
Följande handlingar skall under minst två

veckor före kassamötet hållas tillgängliga för
medlemmarna och för delägarna eller repre-
sentantskapet på kassans kontor samt läggas
fram på kassamötet:
1) avtalet om fusion eller överföring av

ansvaret,
2) styrelsens redogörelse för de omstän-

digheter som kan vara av betydelse vid
bedömningen av frågan om avtalet om fusion
eller överföring av ansvaret skall godkännas,
3) om den övertagande försäkringsanstalt-

en är en försäkringskassa, dennas stadgar och
förslag till sådan ändring av stadgarna som
föranleds av fusionen eller ansvarsöverför-
ingen, och
4) kopior av den överlåtande och den

övertagande kassans bokslutshandlingar och
verksamhetsberättelsehandlingar för den
senaste räkenskapsperioden eller, om det är
fråga om ansvarsöverföring till en annan
kassa, de handlingar som gäller den över-
låtande och den övertagande kassans bokslut
och verksamhetsberättelse.
— — — — — — — — — — — — —

155 §
— — — — — — — — — — — — —
Kassamötets beslut om beviljande av an-

svarsfrihet eller avstående från att väcka talan
hindrar inte kassan att väcka talan, om inte
kassamötet i bokslutet, verksamhetsberättel-
sen eller revisionsberättelsen eller annars fått
väsentligen riktiga och fullständiga uppgifter
om det beslut eller den åtgärd som ligger till
grund för talan.
— — — — — — — — — — — — —

163 §
Den som
1) är mellanhand för någon annan i syfte

att kringgå en bestämmelse i denna lag eller
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en bestämmelse i en försäkringskassas stadgar
om begränsning av rösträtten,
2) bryter mot denna lags bestämmelser om
upprättande av bokslut, verksamhetsberättelse
eller revisionsberättelse eller om avgivande
av slutredovisning över en kassas likvidation,
eller
3) i strid med ett förbud som Försäkrings-
inspektionen meddelat med stöd av 101 §
överlåter eller pantsätter egendom som en
kassa har i sin besittning,
skall, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff för den föreskrivs någon
annanstans i lag, för försäkringskassebrott
dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

167 §
— — — — — — — — — — — — —
Var och en har rätt att ta del av försäk-

ringskassors bokslut och verksamhetsberät-
telser som social- och hälsovårdsministeriet
och Försäkringsinspektionen har i sin besitt-
ning.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2004.
Denna lag tillämpas första gången på

bokföringen för en försäkringskassa för den
räkenskapsperiod som börjar den 1 januari
2005 eller därefter. En försäkringskassa får
tillämpa denna lag under den räkenskapspe-
riod som pågår när lagen träder i kraft.
På uppskrivningar som har gjorts innan

denna lag träder i kraft får tillämpas de
bestämmelser som är i kraft när denna lag
träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 1325

om ändring av lagen om sjömanspensioner

Given i Helsingfors den 30 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 37 § 1 mom., 44 §
2 och 3 mom., 51 § 2 mom., 51 b § 1 mom., rubriken för 7 kap., 54 §, 54 a § 1—3 och 6
mom. och 57 § 1 mom.,
av dem 37 § 1 mom., 51 § 2 mom., 51 b § 1 mom., 54 §, 54 a § 1—3 och 6 mom. samt
57 § 1 mom. sådana de lyder i lag 485/2002 samt 44 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat
i lagarna 1253/1995 och 739/1996, som följer:

37 §
Styrelsen skall
1) sköta pensionskassans förvaltning och
sörja för att verksamheten ordnas på behörigt
sätt,
2) avgöra pensionsärenden,
3) avge utlåtanden och framställa förslag i
ärenden som gäller pensionsskyddet för sjö-
folket och utvecklandet av det,
4) sörja för att tillsynen över pensionskas-
sans bokföring och medelsförvaltning ordnas
på behörigt sätt samt att pensionskassan har
tillräcklig intern kontroll och tillräckliga
riskhanteringssystem med beaktande av verk-
samhetens art och omfattning,
5) godkänna pensionskassans placer-
ingsplan,
6) besluta om placeringen av pensionskas-
sans medel,
7) utse pensionskassans verkställande di-
rektör och övriga ledande tjänstemän samt

besluta om deras avlöning och andra frågor
som har samband med tjänsterna,
8) årligen för pensionskassan upprätta ett

bokslut och en verksamhetsberättelse,
9) kära och svara för pensionskassan, samt
10) sköta de ärenden vid pensionskassan

som inte hör till fullmäktige.
— — — — — — — — — — — — —

44 §
— — — — — — — — — — — — —
Vid ordinarie mötet
1) framläggs bokslutet, verksamhetsberät-

telsen och revisionsberättelsen,
2) behandlas frågan om fastställande av

bokslutet och verksamhetsberättelsen för fö-
regående år,
3) fattas beslut om de åtgärder som

föranleds av det föregående årets förvaltning
och bokslut,
4) bestäms styrelsemedlemmarnas och re-

visorernas arvoden,
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5) förrättas val av revisorer och deras
suppleanter, samt
6) behandlas övriga i möteskallelsen
nämnda ärenden.
Fastställelse av bokslutet och verksamhets-
berättelsen samt beslut om åtgärd, som
föranleds av föregående års förvaltning och
redovisningen för det året, skall uppskjutas
till ajournerat möte, som inom två veckor
skall hållas utan särskild kallelse, om detta
föreslås och ingen motsätter sig förslaget eller
om förslaget vid omröstning omfattas av
minst två tredjedelar av de vid mötet närva-
randes röster. Samtidigt skall beslut även
fattas om tid och plats för det ajournerade
mötet.

51 §
— — — — — — — — — — — — —
För revision av pensionskassans bokföring,
bokslut och verksamhetsberättelse samt för-
valtning skall för en räkenskapsperiod i
sänder utses minst två godkända revisorer och
revisorssuppleanter, som skall uppfylla mot-
svarande behörighetsvillkor. Minst en revisor
och revisorssuppleant skall vara en av Cen-
tralhandelskammaren godkänd revisor. Revi-
sorns uppdrag upphör vid det ordinarie möte
som pensionskassans fullmäktige håller efter
räkenskapsperiodens utgång eller när en ny
revisor har valts i dennes ställe.
— — — — — — — — — — — — —

51 b §
Pensionskassans revisor skall utan dröjs-
mål till Försäkringsinspektionen anmäla så-
dana omständigheter och beslut som gäller
pensionskassan och som revisorn i sitt upp-
drag fått kännedom om och som kan anses
1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om
bedrivande av pensionskassaverksamhet,
2) äventyra pensionskassans fortsatta verk-
samhet, eller
3) leda till en anmärkning i revisionsbe-
rättelsen eller ett nekande utlåtande om
fastställandet av bokslutet och verksamhets-
berättelsen.
— — — — — — — — — — — — —

7 kap.

Pensionskassans bokslut, verksamhetsberät-
telse och tillgångar

54 §
I pensionskassans bokföring och vid upp-

rättandet av bokslut och verksamhetsberät-
telse samt koncernbokslut iakttas bokförings-
lagen, om inte något annat följer av bestäm-
melserna i detta kapitel, samt bokföringsför-
ordningen (1339/1997), om inte något annat
följer av bestämmelserna i detta kapitel eller
av den förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet som avses i 54 a § eller av
Försäkringsinspektionens föreskrifter.
Utöver vad som bestäms i detta kapitel

iakttas i fråga om pensionskassans bokslut
och verksamhetsberättelse i tillämpliga delar
även 10 kap. 1 § 5 och 6 mom., 1 a—1 c §,
4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten
och 2 mom. samt 4 c § i lagen om försäk-
ringsbolag (1062/1979).
På upprättande av pensionskassans bokslut

och verksamhetsberättelse tillämpas inte 1
kap. 4 § 1 mom., 2 kap. 4 § 2 mom., 3 kap.
1 §, 2 § 2 mom. samt 6, 9 och 11 §, 4 kap.
1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5 kap. 2,
2 a, 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 2—5 § samt 8
kap. 6 § i bokföringslagen.
Pensionskassan skall upprätta och i sitt

bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 § 4 mom.,
1 c §, 1, 2, 4 och 5 mom., 4 och 4 a §, 4 b §
1 mom. 1 och 3 punkten och 2 mom., 4 c §,
11 § 1 mom. 2—4 meningen, 3—5 och 8
mom. samt 11 a och 11 b § i lagen om
försäkringsbolag.
På upprättande av pensionskassans kon-

cernbokslut och verksamhetsberättelse för en
pensionskassa som är moderföretag tillämpas
inte 6 kap. 1 och 2 §, 7 § 6 mom., 7 a kap.
2—5 § och 8 kap. 6 § i bokföringslagen.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall

lämnas till revisorerna minst en månad innan
pensionskassans fullmäktige håller möte.

54 a §
Närmare bestämmelser som beror på för-

säkringsverksamhetens speciella karaktär
utfärdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet om balansräknings- och
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resultaträkningsscheman, finansieringsanaly-
sen, noter till balansräkningen, resultaträk-
ningen och finansieringsanalysen och upp-
gifter som skall ges i verksamhetsberättelsen,
om koncernbalansräkningen, koncernresultat-
räkningen och koncernens finansieringsana-
lys, upplysningar som skall ges i noterna till
koncernbalansräkningen, koncernresultaträk-
ningen och koncernens finansieringsanalys
samt om balansspecifikationer och specifika-
tioner av noterna.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter som beror på försäkringsverksam-
hetens speciella karaktär om hur bokslut och
verksamhetsberättelse för pensionskassan och
dess koncern skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisning-
ar och utlåtanden om hur bestämmelserna om
bokföring och bokslut samt verksamhetsbe-
rättelse i denna lag, den förordning av social-
och hälsovårdsministeriet som avses i 1 mom.
samt bokföringslagen och bokföringsförord-
ningen skall tillämpas på pensionskassor.
— — — — — — — — — — — — —
Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja
undantag från 54 § 4 mom., från 10 kap. 1 c §
5 mom. och 11 a § 2 mom. i lagen om
försäkringsbolag och i fråga om de scheman
som skall användas för resultaträkningen och

balansräkningen, noterna, det närmare in-
nehållet i verksamhetsberättelsen, balansspe-
cifikationerna och specifikationerna till no-
terna samt de scheman och noter som skall
användas för koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

57 §
Sjömanspensionskassan står under Försäk-

ringsinspektionens tillsyn. Pensionskassan
skall årligen inom två veckor från det
bokslutet och verksamhetsberättelsen fast-
ställts till Försäkringsinspektionen lämna en
kopia av bokslutet, verksamhetsberättelsen
och revisorernas utlåtande samt en berättelse
över sin verksamhet och sin ställning. Berät-
telsen skall tillställas Försäkringsinspektionen
på en blankett enligt formulär som inspek-
tionen fastställt.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 31 december
2004.
Denna lag tillämpas första gången på

bokföringen för pensionskassan för den rä-
kenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005
eller därefter. Pensionskassan får tillämpa
denna lag för den räkenskapsperiod som
pågår när denna lag träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 1326

om ändring av lagen pension för lantbruksföretagare

Given i Helsingfors den 30 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 17 b §,
17 c § 2 mom., 17 e § 1 mom., 17 f § 1 mom. och 17 g § 1—3 och 6 mom., sådana de lyder
i lag 484/2002, som följer:

17 b §
I pensionsanstaltens bokföring och vid
upprättandet av bokslut och verksamhetsbe-
rättelse samt koncernbokslut iakttas bokfö-
ringslagen (1336/1997), om inte något annat
följer av bestämmelserna om bokföring, bok-
slut och verksamhetsberättelse i denna lag,
samt bokföringsförordningen (1339/1997),
om inte något annat följer av bestämmelserna
om bokföring, bokslut och verksamhetsberät-
telse i denna lag eller av den förordning av
social- och hälsovårdsministeriet som avses i
17 g § eller av Försäkringsinspektionens
föreskrifter.
Utöver vad som bestäms i denna lag iakttas
i fråga om pensionsanstaltens bokslut och
verksamhetsberättelse i tillämpliga delar även
10 kap. 1 § 5 och 6 mom., 1 a—1 c, 4 och
4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2
mom. och 4 c § i lagen om försäkringsbolag.
På upprättande av pensionsanstaltens bok-
slut och verksamhetsberättelse tillämpas inte
1 kap. 4 § 1 mom., 2 kap. 4 § 2 mom., 3 kap.
1 §, 2 § 2 mom. samt 6, 9 och 11 §, 4 kap.
1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5 kap. 2,
2 a, 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 2—5 § samt 8
kap. 6 § i bokföringslagen.
Pensionsanstalten skall upprätta och i sitt
bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i
tilllämpliga delar iaktta 10 kap. 1 § 4 mom.,
1 c § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 och 4 a §, 4 b §
1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §,

11 § 1 mom. 2—4 meningen, 3—5 och 8
mom. samt 11 a och 11 b § i lagen om
försäkringsbolag.
På upprättande av pensionsanstaltens kon-

cernbokslut och verksamhetsberättelse för en
pensionsanstalt som är moderföretag tilläm-
pas inte 6 kap. 1 och 2 §, 7 § 6 mom., 7 a kap.
2—5 § och 8 kap. 6 § i bokföringslagen.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall

senast före utgången av mars året efter
räkenskapsperiodens slut lämnas till reviso-
rerna, som senast den 15 april efter räken-
skapsperioden skall lämna sin revisionsberät-
telse till styrelsen.

17 c §
— — — — — — — — — — — — —
För revision av pensionsanstaltens bokfö-

ring, bokslut och verksamhetsberättelse samt
förvaltning skall delegationen för en räken-
skapsperiod i sänder utse minst två godkända
revisorer och revisorssuppleanter som skall
uppfylla motsvarande behörighetsvillkor.
Minst en revisor och revisorssuppleant skall
vara en av Centralhandelskammaren godkänd
revisor. Revisorns uppdrag upphör vid det
ordinarie möte som pensionsanstaltens dele-
gation håller efter räkenskapsperiodens slut
eller när en ny revisor har valts i dennes ställe.
— — — — — — — — — — — — —

17 e §
Pensionsanstaltens revisor skall utan dröjs-
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mål till Försäkringsinspektionen anmäla så-
dana omständigheter och beslut som gäller
pensionsanstalten och som revisorn i sitt
uppdrag fått kännedom om och som kan anses
1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om
bedrivande av pensionsanstaltsverksamhet,
2) äventyra pensionsanstaltens fortsatta
verksamhet, eller
3) leda till en anmärkning i revisionsbe-
rättelsen eller ett nekande utlåtande om
fastställandet av bokslutet och verksamhets-
berättelsen.
— — — — — — — — — — — — —

17 f §
Pensionsanstalten skall årligen inom två
veckor från det att bokslutet och verksam-
hetsberättelsen har fastställts tillställa Försäk-
ringsinspektionen en kopia av bokslutet,
verksamhetsberättelsen och revisorernas ut-
låtande samt sända en berättelse över sin
verksamhet och ställning
1) till pensionsskyddscentralen till den del
det är fråga om annan verksamhet som avses
i lagen om pension för lantbruksföretagare än
grupplivförsäkringar,
2) till jord- och skogsbruksministeriet till
den del det är fråga om verksamhet som avses
i de lagar som gäller avträdelseförmåner för
lantbruksföretagare, samt
3) till Försäkringsinspektionen i fråga om
hela sin verksamhet.
— — — — — — — — — — — — —

17 g §
Närmare bestämmelser som beror på för-
säkringsverksamhetens speciella karaktär
utfärdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet om balansräknings- och
resultaträkningsscheman, finansieringsanaly-
sen, noter till balansräkningen, resultaträk-
ningen och finansieringsanalysen och upp-
gifter som skall ges i verksamhetsberättelsen,
om koncernbalansräkningen, koncernresulta-

träkningen och koncernens finansieringsana-
lys, upplysningar som skall ges i noterna till
koncernbalansräkningen, koncernresultaträk-
ningen och koncernens finansieringsanalys
samt om balansspecifikationer och specifika-
tioner av noterna.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare

föreskrifter som beror på försäkringsverksam-
hetens speciella karaktär om hur bokslut och
verksamhetsberättelse för pensionsanstalten
och dess koncern skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisnin-

gar och utlåtanden om hur bestämmelserna
om bokföring och bokslut samt verksamhets-
berättelse i denna lag, den förordning av
social- och hälsovårdsministeriet som avses i
1 mom. samt bokföringslagen och bokför-
ingsförordningen skall tillämpas på pensions-
anstalten.
— — — — — — — — — — — — —
Försäkringsinspektionen kan av särskilda

skäl för viss tid i enskilda fall bevilja
undantag från 17 b § 4 mom. samt från 10
kap. 1 c § 5 mom. och 11 a § 2 mom. i lagen
om försäkringsbolag och i fråga om de
scheman som skall användas för resultaträk-
ningen och balansräkningen, noterna, det
närmare innehållet i verksamhetsberättelsen,
specifikationerna till balansräkningen och
specifikationerna till noterna samt de sche-
man och noter som skall användas för
koncernresultaträkningen och koncernbalans-
räkningen.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2004.
Denna lag tillämpas första gången på

bokföringen för pensionsanstalten för den
räkenskapsperiod som börjar den 1 januari
2005 eller därefter. Pensionsanstalten får
tillämpa denna lag under den räkenskapspe-
riod som pågår när lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 1327

om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och
vissa andra placeringar i försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut

Given i Helsingfors den 31 december 2004

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
föreskrivs med stöd av 41 a § 4 och 5 mom. i lagen av den 29 december 1995 om
pensionsstiftelser (1774/1995) och 74 b § 4 och 5 mom. i lagen av den 27 november 1992
om försäkringskassor (1164/1992),
sådana de lyder, 41 a § 4 och 5 mom. i lagen om pensionsstiftelser i lag 1323/2004 och
74 b § 4 och 5 mom. i lagen om försäkringskassor i lag 1324/2004, som följer,

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när försäkrings-
kassor och pensionsstiftelser antecknar ett
finansiellt instrument, en förvaltningsfas-
tighet, en biologisk tillgång eller en annan i
denna förordning definierad placering i sitt
bokslut i enlighet med 41 a § 4 eller 5 mom.
i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) när
det gäller pensionsstiftelser och i enlighet
med 74 b § 4 eller 5 mom. i lagen om
försäkringskassor (1164/1992) när det gäller
försäkringskassor.
Denna förordning innehåller inte någon
bokföringsmässig definition av placeringar
som avses i 1 mom. Denna förordning
tillämpas på andra balansräkningsposter än
placeringar endast på det sätt som avses i 3 §.

2 §

Värdering av finansiella skulder till verkligt
värde

Av de finansiella skulderna värderas så-
dana skulder till verkligt värde som
1) ingår som en del i en handelsportfölj
eller
2) utgörs av derivativsinstrument.

3 §

Värdering av derivativsinstrument till verkligt
värde

Derivativsinstrumenten värderas till
verkligt värde.
I denna förordning betraktas på finansiella

instrument baserade avtal som ger endera
avtalsparten rätt att betala med kontanter eller
något annat finansiellt instrument som deri-
vatinstrument, utom när avtalen
a) har ingåtts för och fortsätter att uppfylla

bolagets förväntade anskaffnings-, försälj-
nings- eller användningsbehov,
b) utformades för detta ändamål när de

ingicks, och
c) förväntas bli reglerade genom leverans

av en vara.

4 §

Finansiella instrument som inte värderas till
verkligt värde

Värdering enligt verkligt värde tillämpas
inte på
1) icke-derivata finansiella instrument som

hålls till förfall,
2) lån och andra fordringar som försäkrings-

kassan eller pensionsstiftelsen själv beviljat
och som inte innehas för handel, och
3) finansiella instrument av sådan särskild
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karaktär att instrumenten, enligt vad som är
allmänt accepterat, bör redovisas på annat sätt
än andra finansiella instrument.

5 §

Värdering som tillämpas vid säkringsredo-
visning och antecknande i bokslut

Tillgångar och skulder som uppfyller kra-
ven för en säkrad post enligt ett system för
säkringsredovisning till verkligt värde, eller
en bestämd del av sådana tillgångar eller
skulder, värderas till det specifika belopp som
fordras enligt systemet.

6 §

Verkligt värde

För de finansiella instrument för vilka en
tillförlitlig marknad med lätthet kan bestäm-
mas skall det verkliga värdet bestämmas
utifrån marknadsvärdet.
För andra än i 1 mom. avsedda finansiella
instrument bestäms det verkliga värdet
1) till det värde som härleds från be-
ståndsdelarna i det finansiella instrumentet
eller marknadsvärdet på liknande finansiella
instrument, om deras marknadsvärde kan
bestämmas på ett tillförlitligt sätt, eller
2) till ett värde som beräknats med hjälp av
allmänt vedertagna värderingsmodeller och
värderingsmetoder, om värdet kan fastställas
på ett tillförlitligt sätt.
Om det verkliga värdet på ett finansiellt
instrument inte kan fastställas på ett tillför-
litligt sätt enligt 1 mom. eller 2 mom. 1 och
2 punkten, värderas det finansiella instrumen-
tet i enlighet med 41 a § 1 och 2 mom. i lagen
om pensionsstiftelser och 74 b § 1 och 2
mom. i lagen om försäkringskassor.
För de förvaltningsfastigheter för vilka en
tillförlitlig marknad med lätthet kan bestäm-
mas skall det verkliga värdet bestämmas
utifrån marknadsvärdet.
För andra än i 4 mom. avsedda förvalt-
ningsfastigheter bestäms det verkliga värdet
1) till det värde som härleds från förvalt-
ningsfastighetens beståndsdelar eller mark-
nadsvärdet på motsvarande förvaltningsfas-
tigheter, om deras marknadsvärde kan be-
stämmas på ett tillförlitligt sätt, eller

2) till ett värde som beräknats med hjälp av
allmänt vedertagna värderingsmodeller och
värderingsmetoder som grundar sig på av-
kastningsvärdet, om värdet kan fastställas på
ett tillförlitligt sätt.
Bestämmandet av det verkliga värdet på en

förvaltningsfastighet skall grunda sig på den
tillförlitliga värdering som årligen görs för
varje fastighet.
Om det verkliga värdet på en förvaltnings-

fastighet inte kan bestämmas på ett tillförlit-
ligt sätt enligt 4 mom. eller 5 mom. 1 och 2
punkten, värderas förvaltningsfastigheten i
enlighet med 41 a § 1 mom. i lagen om
pensionsstiftelser eller 74 b § 1 mom. i lagen
om försäkringskassor.
Bestämmandet av det verkliga värdet på

biologiska tillgångar skall grunda sig på det
marknadsvärde som köpet mellan en villig
försäljare och en oberoende köpare ger eller
på den tillförlitliga värdering som årligen görs
för varje placeringsobjekt. Om det verkliga
värdet på en biologisk tillgång inte kan
bestämmas på ett tillförlitligt sätt, värderas
den till anskaffningsutgiften minskad med
avskrivningar och nedskrivningar.

7 §

Antecknande av förändringar i det verkliga
värdet i resultaträkningen

Som intäkt eller utgift under räkenskaps-
perioden antecknas i resultaträkningen i en-
lighet med denna paragraf skillnaden mellan
det verkliga värdet på de finansiella instru-
ment, förvaltningsfastigheter och biologiska
tillgångar som antecknas till verkligt värde
och bokföringsvärdet i det föregående bok-
slutet på bokslutsdagen. Om ett finansiellt
instrument, en förvaltningsfastighet eller en
biologisk tillgång som antecknas till verkligt
värde har förvärvats under räkenskapsperio-
den, antecknas som intäkt eller utgift under
räkenskapsperioden skillnaden mellan det
verkliga värdet på det finansiella instrumen-
tet, förvaltningsfastigheten och den biolo-
giska tillgången på bokslutsdagen och an-
skaffningsutgiften enligt 41 a § 1 mom. i
lagen om pensionsstiftelser eller 74 b § 1
mom. i lagen om försäkringskassor.
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8 §

Fond för verkligt värde

Med avvikelse från bestämmelserna i 7 §
antecknas den skillnad som avses i det
nämnda momentet när det gäller finansiella
instrument i fonden för verkligt värde som
ingår i eget kapital
1) om instrumentet är ett säkringsinstru-
ment enligt ett system för säkringsredovisning
som tillåter att en del av eller hela värdeför-
ändringen inte tas med i resultaträkningen,
2) om det är fråga om sådana finansiella
instrument som värderas enligt det verkliga
värdet och inte innehas för handel, med
undantag av derivatinstrument.
Den latenta skatteskuld eller skattefordran
som ingår i förändringen i det verkliga värdet
antecknas i balansräkningen med iakttagande
av särskild försiktighet.
Fonden för verkligt värde skall justeras när
en fordran, en skuld eller ett derivatavtal
upphör eller ett finansiellt instrument över-
låts.

9 §

Noter

Som noter skall följande uppgifter anges
för finansiella instrument som antecknats till
verkligt värde:
1) grunderna för de värderingsmodeller och
värderingsmetoder som tillämpats när det
gäller de finansiella instrument vars verkliga
värde har bestämts i enlighet med 6 § 2 mom.
2 punkten,
2) värdeförändringar som har redovisats
direkt i resultaträkningen samt värdeför-
ändringar som redovisats i fonden för verkligt
värde för varje grupp av finansiella instru-
ment som antecknats till verkligt värde,
specificerat för varje grupp av finansiella
instrument,
3) specificering av det verkliga värdet
separat för varje balansräkningspost, indelat i
grupper enligt användningsändamål,
4) uppgifter för varje balansräkningspost
om det verkliga värdet på de finansiella
instrument som skall hållas till förfall samt
om de periodiserade anskaffningsutgifterna
för dem,

5) bokföringsvärdet på de finansiella in-
strument som hör till den grupp som säljs och
vars verkliga värde inte har kunnat bestäm-
mas på ett tillförlitligt sätt och de därför inte
har kunnat upptas i bokföringen till verkligt
värde samt orsakerna till varför det verkliga
värdet på dessa tillgångar inte har kunnat
bestämmas på ett tillförlitligt sätt,
6) upplysningar om de använda derivat-

instrumentens omfattning och typ för varje
slag av derivatinstrument, inklusive viktiga
villkor som kan påverka beloppen av, tid-
punkten för och sannolikheten av framtida
kassaflöden,
7) en tabell av vilken förändringar i fonden

för verkligt värde under räkenskapsåret fram-
går.
Som noter skall följande uppgifter anges

för de förvaltningsfastigheter som tas upp i
balansräkningen till verkligt värde:
1) principerna för de värderingsmodeller

och värderingsmetoder som tillämpats när det
gäller de förvaltningsfastigheter vars verkliga
värde har bestämts i enlighet med 6 § 5 mom.
2 punkten,
2) beloppet av de värdeförändringar som

har antecknats i resultaträkningen,
3) om försäkringskassan eller pensionsstif-

telsen inte kan bestämma det verkliga värdet
på några förvaltningsfastigheter på ett tillför-
litligt sätt, skall en beskrivning av förvalt-
ningsfastigheten samt en utredning om varför
det verkliga värdet inte kan bestämmas på ett
tillförligt sätt ges,
4) begränsningar i fråga om fastigheternas

realiserbarhet eller överföring av avkastningar
eller försäljningsintäkter samt begränsningar-
nas belopp,
5) väsentliga avtalsbaserade förpliktelser

som gäller köp, byggande eller renovering av
fastigheter eller reparation, underhåll eller
ombyggnad av dem, samt
6) de principer och kriterier som försäk-

ringskassan eller pensionsstiftelsen tillämpar
för att åtskilja förvaltningsfastigheter från
rörelsefastigheter.
Som noter skall följande uppgifter anges

för biologiska tillgångar som antecknats till
verkligt värde:
1) en redogörelse för de biologiska till-

gångar som värderats till verkligt värde och
deras grupperingar,
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2) om marknadsvärdet på de biologiska
tillgångarna inte kan bestämmas på ett till-
förlitligt sätt skall principerna för de tilläm-
pade värderingsmodellerna och värderings-
metoderna samt de viktigaste bakomliggande
antagandena, på basis av vilka det verkliga
värdet på de biologiska tillgångarna har
bestämts, anges,
3) beloppet av de värdeförändringar som
har antecknats i resultaträkningen,
4) specificering av det verkliga värdet
separat för varje balansräkningspost,
5) i tillämpliga delar sådana väsentliga
uppgifter utgående från vilka de biologiska
tillgångarnas inverkan på försäkringskassans
eller pensionsstiftelsens ekonomiska ställning
eller resultat kan bedömas.

10 §

Riskhantering

Utöver vad som i bokföringslagen
(1336/1997), lagen om pensionsstiftelser, la-
gen om försäkringskassor, bokföringsförord-
ningen (1339/1997) och social- och hälso-
vårdsministeriets förordning om försäkrings-

kassor och pensionsstiftelsers bokslut
(1336/2002) föreskrivs om de uppgifter som
skall anges i verksamhetsberättelsen eller
noterna till bokslutet i fråga om försäkrings-
kassor eller pensionsstiftelser, skall följande
uppgifter anges för finansiella instrument som
antecknats till verkligt värde:
1) mål och förfaringssätt för finansiell

riskhantering,
2) exponering för prisrisk, kreditrisk, lik-

viditetsrisk och kassaflödesrisk,
om dessa uppgifter är väsentliga för be-

dömningen av försäkringskassans eller pen-
sionskassans tillgångar, skulder, finansiella
ställning och vinst eller förlust.

12 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31
december 2004.
Denna förordning tillämpas första gången

på bokföringen för pensionsstiftelser och
försäkringskassor för den räkenskapsperiod
som börjar den 1 januari 2005 eller därefter.

Helsingfors den 31 december 2004

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare Juhani Turunen
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