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

och pensionsstiftelsers bokslut

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

sionsstiftelsers bokslut (1336/2002) 9 § 2 mom. 3 punkten samt
ändras 13 § 1 och 2 mom., sådana de lyder 13 § 1 mom. i förordning 573/2012 och 13 §

2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 573/2012, som följer:

13 §

Nyckeltal och övriga uppgifter gällande den ekonomiska utvecklingen

Noterna till bokslutet för en pensionskassa och en pensionsstiftelse som bedriver lag-
stadgad pensionsförsäkring ska innehålla de poster som inräknas i solvenskapitalet, kravet
på minimikapital, solvensgräns och maximibeloppet för solvenskapitalet.

Följande relationstal som beskriver en försäkringskassas eller en pensionsstiftelses eko-
nomiska utveckling anges i fråga om den bedrivna lagstadgade pensionsförsäkringsverk-
samheten i verksamhetsberättelsen eller bland noterna till bokslutet för räkenskapsperio-
den och de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om försäkringskassan el-
ler pensionsstiftelsen inte har varit verksam under fem fulla räkenskapsperioder, för dess
verksamhetsperiod:

1) omsättningen,
2) försäkringskassans eller pensionsstiftelsens premieinkomst,
3) utbetalda pensioner,
4) för placeringsverksamhetens del avkastningen på det bundna kapitalet till gängse

värde specificerad enligt placeringsslag,
5) inverkan av placeringsverksamhetens resultat på understödsavgifterna,
6) totala skötselkostnader,
7) totalresultatet,
8) placeringarnas gängse värde enligt placeringsslag,
9) solvenskapital, solvensgräns, pensionsmedel i förhållande till försäkringskassans

ansvarsskuld eller pensionsstiftelses pensionsansvar, som definieras i 11 punkten, samt
solvenskapital i förhållande till solvensgränsen; uppgifterna ska redovisas såväl i form av
en tabell som en figur och, om det i solvenskapitalet ingår en post som baserar sig på ar-
betsgivarens eller delägares tillskottsplikt, utan denna post,

10) pensionsansvaret eller ansvarsskulden i balansräkningen,
11) pensionsmedel således summan av solvenskapital och ansvarsskuld eller pensions-

ansvar; med ansvarsskuld eller pensionsansvar avses i det här sammanhanget en i 83 d §
2 mom. i lagen om försäkringskassor eller i 48 c § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser
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avsedd ansvarsskuld eller pensionsansvar som utgör grund för solvenskapitalets maximi-
belopp,

12) lönesumman enligt lagen om pension för arbetstagare,
13) antalet försäkringstagare enligt lagen om pension för arbetstagare,
14) antalet försäkrade enligt lagen om pension för arbetstagare,
15) arbetsinkomstsumman enligt lagen om pension för företagare,
16) antalet pensionstagare.

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

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. Denna förordning tillämpas första
gången på bokslut för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2017 eller senare.

Helsingfors den 21 mars 2016

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä

Övermatematiker Mikko Kuusela
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