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Verkställande
direktörens översikt 

2011
År 2011 var ett jubileumsår för Pensionsskyddscentralen. 

För att fira de gångna 50 åren utgavs festskriften 
Virastosta tietotaloksi - Juhlakirja Eläketurvakeskukselle 

(Från ämbetsverk till kunskapshus - Festskrift för 
Pensionsskyddscentralen), som redigerats av forskaren 
Jussi Vauhkonen. 50-årsjubileet firades i oktober på en 
gemensam fest för samarbetspartners och personalen. Hela 
arbetspensionssystemets 50-årsjubileum firas i augusti 2012.

Mot en ny strategiperiod
Pensionsskyddscentralen förberedde sig på en ny strategiperiod. 
Strategin går ut på att göra arbetspensionsskyddet mer känt 
och verkställigheten effektivare. Personalen deltog aktivt i 
utarbetandet av strategin redan året innan.

Med strategin vill vi uppnå att samhällsdebatten och 
beslutsfattandet om pensionsskyddet bygger på tillförlitlig 
och aktuell expertkunskap. Vi vill att folk känner till 
arbetspensionsskyddet och dess betydelse för individen och 
samhället. Pensionsskyddscentralen främjar effektiviteten i 
verkställandet av arbetspensionsskyddet och utvecklingen 
av e-tjänster. Vi vill också att kundnöjdheten med 
Pensionsskyddscentralen och dess tjänster förbättras.

Kunderna tackar 
I en kundnöjdhetsenkät som genomfördes i höstas fick 
Pensionsskyddscentralen beröm.  De positiva svaren 
kan sammanfattas så här: Pensionsskyddscentralen är 
tillförlitlig, har djup kompetens och är lätt att närma 
sig. Pensionsskyddscentralen fick utmärkt betyg om bl.a. 
tillförlitlighet, samarbetsförmåga och opartiskhet.

Även utvecklingsmål uppdagades genom enkäten. 
Pensionsskyddscentralen borde vara kostnadseffektivare, 
aktivare i kontakterna med kunderna och bättre på att 
tydliggöra invecklade frågor.

Utredningar och övervakning
Pensionsskyddscentralen producerade flera undersökningar 
och utredningar under året. Det största intresset röntes av 
den uppdaterade långtidsprognosen och en undersökning 
som kartlade pensionärernas ekonomi på 2000-
talet. I de nya kalkylerna uppskattades trycket att höja 
arbetspensionsavgifterna på lång sikt som lite större än man 
uppskattat tidigare. Fortfarande uppskattas att höjningen av 
pensionsavgifterna och -utgifterna planar ut på 2030-talet.
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Undersökningen om pensionärernas ekonomi tecknade 
en bild av ett decennium av tillväxt. Pensionerna, antalet 
pensionstagare och pensionsutgifterna ökade. Pensionstagarnas 
egen upplevelse av hur de klarar sig var nästan lika positiv som 
de förvärvsarbetandes. Sjukpensionärernas och ensamståendes 
ställning är dock svagare än andras.

Under de senaste åren har Pensionsskyddscentralen 
kraftigt utvecklat sina metoder för övervakningen av 
försäkringsskyldigheten. Resultaten syns allt tydligare. År 
2011 fann man löner för över 140 miljoner euro som inte 
pensionsförsäkrats. Siffran steg från föregående år med 50 
procent. Bristerna gällde ca 17 000 anställda. En övervägande 
majoritet av arbetsgivarna har dock ordning på saker och ting, 
det är en liten minoritet som har brister. 

Rätt information vid rätt tid
I år får de försäkrade ett arbetspensionsutdrag som för första 
gången också innehåller uppgifter om pensioner som tjänats in 
inom den offentliga sektorn. Det har varit en gemensam, flerårig 
kraftansträngning för sektorn att ta fram det mera heltäckande 
arbetspensionsutdraget.

En välfungerande webbplats är en viktig distributionskanal 
för expertkunskap. Webbplatsen Etk.fi togs i bruk i förnyad 
form i juni 2011. Den gör det möjligt att erbjuda ännu 
aktuellare nyheter och bakgrundsinformation till sakkunniga, 
beslutsfattare och medier. 

Då infördes också elektroniska nyhetsbrev, som förmedlar 
information om Pensionsskyddscentralens publikationer och 
kurser samt övervakningen av arbetspensionsförsäkringen. 

Pensionspolitisk debatt
År 2011 var ett valår och den pensionspolitiska debatten var 
fortsättningsvis livlig. Pensionssystemets ekonomiska och 
sociala hållbarhet var viktiga teman, liksom hållbarhetsgapet 
i den offentliga ekonomin. Social- och hälsovårdsminister 
Paula Risikko, som talade på Arbetspensionsdagen i november, 
önskade att arbetsmarknadscentralorganisationerna skulle 
lägga fram förslag i början av år 2012.

Mot slutet av mars träffade centralorganisationerna en 
överenskommelse om riktlinjerna och en del konkreta åtgärder 
för att förlänga tiden i arbetslivet.  I förslagen behandlades bl.a. 
sysselsättningen bland ungdomar, stödet för fortsatt arbete, 
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utvecklingen av företagshälsovården och utkomststödet för 
arbetslösa. För pensionernas del stakade man ut riktlinjer för 
hur 2005 års pensionsreform uppföljs i överensstämmelse med 
förändrade omständigheter. Målet är att finna lösningar så att 
ändringarna kan träda i kraft senast 1.1.2017. De beslut som 
fattats nu utgör en god grund för fortsatta förhandlingar.

Jag tackar varmt Pensionsskyddscentralens personal för 
fina prestationer under fjolåret. Ett hjärtligt tack också till 
Pensionsskyddscentralens representantskap och styrelse för det 
stöd som vi fått. 

Jukka Rantala
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Arbetspensionspengarna i omlopp 2011

Det lagstadgade arbetspensionsskyddet 
finansieras huvudsakligen av dem som 
betalar arbetspensionsavgifter: arbetsgivarna, 
arbetstagarna och företagarna. Dessutom 
betalar Arbetslöshetsförsäkringsfonden och 
staten sin andel av pensionsutgifterna. En del av 
pensionskostnaderna betalas ur de pensionsmedel 
som arbetspensionsanstalterna fonderat och 
avkastningen av fonderna. 

Pensionsmedlen förvaltas av arbetspensionsanstalterna, 
som också betalar ut pensionerna. En del av 
arbetspensionsavgifterna under varje år fonderas för 
senare bruk, men å andra sidan löser man också upp 
fonder när pensioner betalas ut. I arbetspensionsavgifterna 
ingår också en andel för att täcka kostnaderna för 
arbetspensionsanstalternas verksamhet. 

Av avgifterna
18 100

Staten
2 900

Arbets-
tagare 
3 600

Omkostnader 600
Arbetspensionsavgifter till 
arbetspensionsanstalterna 

22 100
Utbetalda
pensioner

20 500

Ur fonderna
2 400

Avkastning
av placeringar

-3 800

Arbetslös-
hetsför-

säkrings-
fonden

600 

Till fonderna 3 400

Pensionsfonderna    
136 300

Arbets-
givare
14 000

Företagare
1 000

Siffrorna i miljoner euro, delvis uppskattningar



Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2011

Verksamhetsberättelse
2011

Omvärlden
År 2011 var Pensionsskyddscentralens 51 verksamhetsår. 
Pensionsskyddscentralens styrelse sammanträdde för 
första gången 5.10.1961 och exakt 50 år senare firade 
Pensionsskyddscentralen sitt 50-årsjubileum. Märkesåret 
till ära utgavs också en festskrift och ett nytt grafiskt uttryck 
offentliggjordes.    

Målet för arbetspensionsreformen år 2005 har varit att förlänga 
yrkesbanorna. Hittills har utvecklingen varit sådan som man 
förutspådde i samband med reformen. Pensionsövergångarna 
har senarelagts och sysselsättningen av äldre arbetstagare har 
förbättrats. 

Samhällsekonomins och de offentliga finansernas tillstånd 
och långtidsutsikter har försvagats betydligt till följd av 
den internationella ekonomiska krisen och den allmänna 
osäkerheten. Inom Europeiska unionen och euroområdet 
är utvecklingsutsikterna exceptionellt osäkra. De offentliga 
finanserna uppskattas ha ett betydande hållbarhetsgap. 
Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna har satt det 
som ett viktigt gemensamt mål att förlänga tiden i arbetslivet. 
Det pågår många olika projekt som syftar till målet. 

Arbetskarriärsgruppen, som i synnerhet dryftade behoven att 
reformera pensionsskyddet, fortsatte sitt arbete ännu år 2011. 
Gruppens utförliga rapport publicerades i februari 2011. 

Verksamhetens resultat
Utredningar för utvärderingen och utvecklingen av 
pensionsskyddet publicerades i början av år 2011 i två 
omfattande rapporter som beretts som underlag för 
arbetskarriärsgruppens arbete. 

År 2011 genomfördes en kundnöjdhetsenkät som omfattade 
alla kundgrupper. Resultaten visade att intressegrupperna och 
kunderna var mycket nöjda med Pensionsskyddscentralen och 
dess tjänster. 

En ny långtidsprognos om pensionsutgifterna, 
pensionsavgifterna och pensionernas nivå och en omfattande 
översikt av utvecklingen av pensionärernas ekonomi åren 2000–
2010 publicerades. 

Webbplatsen etk.fi öppnades i förnyad form i maj. 
Pensionsansökningar som sökandena lämnat in på FPA 
har mottagits elektroniskt på Pensionsskyddscentralen och 
pensionsanstalterna sedan november 2011.  Förberedelserna 
för de ändringar i it-systemen som behövdes för att kunna ge ut 
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pensionsutdrag med uppgifter om den offentliga sektorn pågick 
hela året och systemet togs i bruk i mars 2012.

Beredningen av elektroniskt informationsutbyte inom 
socialförsäkringssektorn inom EU har inte framskridit 
enligt planerna. EU har förlängt övergångsperioden till maj 
2014. Detta påverkar framskridandet av it-projekt på såväl 
Pensionsskyddscentralen, FPA som Arek.

Den ekonomiska utvecklingen
  
År 2011 uppgick intäkterna till 44,4 milj. euro, varav 
kostnadsandelen i arbetspensionsavgiften utgjorde 89,2 procent. 
Försäljningen av registertjänster inbringade ca 1,6 mn euro. 
Övriga intäkter (bl.a. försäljning av utbildningstjänster och 
hyresintäkter) uppgick till ca 3,2 mn euro. I övriga intäkter ingår 
0,7 mn euro i ersättning för 2011 års kostnader för registrering 
av oavlönade perioder enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn 
under 3 år eller för tiden för studier (StPEL). År 2011 fick 
Pensionsskyddscentralen också 0,3 mn euro i skadestånd för 
dröjsmål med ett ärendehanteringsprojekt.  Ränteintäkterna 
fördubblades jämfört med året innan och uppgick till 0,6 
miljoner euro. Arek Oy betalade 0,4 mn euro i utdelning för år 
2010. 

Pensionsskyddscentralens kostnader var 46,2 miljoner euro. 
Kostnaderna minskade med 4 mn euro, dvs. 8 procent, från 
året innan, vilket till största delen berodde på att priserna 
på registertjänster som köptes av Arek Oy sjönk. Köpet av 
registertjänster uppgick till 11,9 mn euro, dvs. 4,4 mn mindre 
än året innan. Kostnaderna för övriga köpta tjänster höjdes 
med 0,7 mn euro, vilket berodde på att kostnaderna för 
it-underleveranser steg med 1,1 mn euro från året innan. 

Pensionsskyddscentralens personalkostnader, inklusive 
frivilliga lönebikostnader, var 20,8 miljoner euro. 
Personalkostnaderna hölls på samma nivå som året innan.

De övriga verksamhetskostnaderna minskade med 2 procent 
jämfört med året innan. 

År 2011 inleddes en ombyggnad av sanitetsutrymmena i 
våningarna 4–11. Ombyggnaden blir färdig våren 2012.

Arek Oy korrigerade faktureringen för uppbyggnaden av 
intjäningssystemet under tidigare år. Nettoeffekten för PSC av 
detta var 0,9 mn euro. Förskott för utdragstjänster (2,1 mn euro 
med ränta) som betalats till Arek Oy börjar krediteras mot köp 
av utdragstjänstprodukter år 2012. 

Nyckeltal mn euro

	 	 2011	 2010	 2009

Intäkter	sammanlagt	 44,4	 49,9	 46,2

	 Kostnadsandelar	 39,6	 44,5	 40,8

	 Försäljning	av	registertjänster	 1,6	 2,3	 2,8

	 Övriga	intäkter	 3,2	 3,1	 2,6

Kostnader	sammanlagt	 46,2	 50,2	 46,9

	 Köp	av	registertjänster	 11,9	 16,3	 12,4

	 Köpta	tjänster	 3,7	 3,0	 	3,8

	 Personalkostnader	 20,8	 20,8	 20,3

	 Avskrivningar	 	1,0	 1,1	 0,8

	 Övriga	verksamhetskostnader	 8,8	 9,0	 9,6

Extraordinära	poster	 0,9	 -	 -

Kostnadsandelsskuld	 29,5	 24,0	 20,9
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FPA bygger upp Finlands kontaktpunkt för elektroniskt 
informationsutbyte som EU förutsätter för hela 
socialförsäkringssektorns bruk. Pensionsskyddscentralens 
andel av kostnaderna för uppbyggnaden var 0,4 mn euro åren 
2010–2011.

Av det överförda kreditförsäkringsbeståndets verksamhet 
återbördades 0,2 miljoner euro till pensionsanstalterna. 
Klareringen av det till Garantia Oy överförda 
kreditförsäkringsbeståndet har upphört bortsett från det som 
gäller Kansa International. 

Pensionsskyddscentralens kostnadsandelsskuld steg till 29,5 mn 
euro huvudsakligen för att kostnaderna blev 8,2 mn euro mindre 
än budgeterat. En viktig orsak till detta var att kostnaderna för 
köpta tjänster och i synnerhet registertjänster som köptes av 
Arek Oy blev mindre än budgeterat. Övriga intäkter var 0,4 mn 
och finansiella intäkter 0,8 mn euro större än budgeterat. 
Justeringen av Arek Oy:s fakturering hade inte heller beaktats i 
budgeten. 

Inför år 2012 minskades PSC:s kostnadsandelskoefficient 
till en nivå som tryggar PSC:s likviditet, men vänder 
kostnadsandelsskulden neråt.

Marknadsdomstolen behandlade en ansökan angående 
Pensionsskyddscentralens offentliga upphandling. 
Marknadsdomstolen avslog ansökan.

Personalen
Antalet anställda på Pensionsskyddscentralen har minskat som 
planerat under de senaste åren. 
  

Riskhantering
Pensionsskyddscentralens riskhantering bygger på en 
riskhanteringspolicy som styrelsen slog fast år 2006. 
Riskanalyser med anknytning till resultatplaneringen 
genomfördes på alla avdelningar och i ledningen. År 
2011 låg tyngdpunkten för den operativa riskhanteringen 
på riskbeskrivningarna och deras inverkan på 
Pensionsskyddscentralens mål. Riskerna utvärderades ur 
tjänsteverksamhetens och de strategiska målens perspektiv. 
Utöver detta gjordes externa och interna auditeringar 
beträffande den operativa verksamhetens kontinuitet samt 
separata riskanalyser i samband med utvecklingsprojekt. De 
mest betydande operativa riskerna hänförde sig till tjänsterisker, 
personalrisker och avbrottsrisker. Tillbörliga hanteringsåtgärder 
planerades för nyckelriskerna.

Pensionsskyddscentralens	genomsnittliga	
personalantal	och	lönerna	och	arvodena	till	
personalen	åren	2009–2011	

		 Personalen	 Löner	och	arvoden	
		 	 (1	000	€)

2011	 393	 16	664
2010	 403	 16	757
2009	 408	 16	519	
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Framtidsutsikter
Utvecklingen under de nästa två årtiondena kommer att präglas 
av att befolkningens åldersstruktur förändras. De som uppnått 
pensionsåldern ökar snabbt i både antal och befolkningsandel. 

Antalet nypensionerade kommer att vara stort under de 
närmaste åren. Pensionsutgifterna ökar allt snabbare. 
Utvecklingsutsikterna för ekonomin och sysselsättningen, 
Europeiska unionen och arbetspensionssystemet är oklara. Det 
torde betyda bl.a. ett ökat behov av tjänster för utvärdering och 
utveckling av pensionsskyddet.

De försäkrades och lagstiftningens krav och förväntningar 
på e-tjänster ökar ytterligare. Vid tjänsteproduktionen ska 
man fästa särskild uppmärksamhet vid kostnaderna för 
tjänsteproduktionen för att få bukt på arbetspensionssektorns 
ökande it-kostnader.  

I sitt ordinarie vårsammanträde godkände representantskapet 
allmänna riktlinjer för verksamheten som var avsedda 
som bakgrund för strategin. Styrelsen godkände den nya 
strategin för åren 2012–2016 som i synnerhet siktar på att göra 
arbetspensionsskyddet känt och effektivera verkställigheten. 
Med strategin vill Pensionsskyddscentralen svara på ovan 
beskrivna utmaningar. Många utvecklingsprojekt som inleddes 
på den förra strategiperioden fortgår. De siktar på fler e-tjänster, 
bättre tjänster och effektivare verksamhet. 

Det är fortfarande ett strategiskt mål att 
Pensionsskyddscentralens kostnaders andel av hela 
arbetspensionssystemets kostnader inte ökar. Effektivare 
verksamhet och utvecklade arbetssätt möjliggör en behärskad 
personalminskning under de närmaste åren. 

Pensionsskyddscentralen har redan länge beaktat miljö-
konsekvenserna av sin verksamhet. Den anslöt sig till Världs-
naturfondens Green Office-miljöprogram i början av år 2012. 
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Resultaträkning
ORDINARIE	VERKSAMHET	 	 1.1.–31.12.2011	 	 1.1.–31.12.2010	

Intäkter	
Kostnadsandelar	 39	571	158,81	 	 44	497	516,56
Övriga	intäkter	 4	788	823,30	 44	359	982,11	 5	422	926,06	 49	920	442,62

Konstnadsfördelning	
Intäkter	 1	741	666	490,59	 	 1	672	546	665,37
Kostnader	 -1	741	622	080,07	 	 -1	672	640	290,55	
Överföring	till	följande	period	 -44	410,52	 -	 93	625,18	 -

Kostnader	
Köpta	tjänster	 -15	592	477,14	 	 -19	275	707,66	
Personalkostnader	

Löner	och	arvoden	 -16	664	013,12	 	 -16	757	197,42
Pensionskostnader	 -3	222	102,94	 	 -3	141	944,98
Övriga	lönebikostnader	 -923	338,86	 	 -922	476,25

Avskrivningar	 -988	671,59	 	 -1	069	927,66	
Övriga	verksamhetskostnader	 -8	833	029,54	 -46	223	633,19	 -9	007	925,13	 -50	175	179,10

Resultat	före	finansiella	poster	 	 -1	863	651,08	 	 -254	736,48	

Finansiella	intäkter	och	kostnader	
Intäkter	av	placeringar	i	
bestående	aktiva	 434	000,00	 	 -	
Ränteintäkter	 554	771,81	 	 257	010,84	
Räntekostnader	 -1	392,01	 987	379,80	 -2	274,36	 254	736,48

Resultat	före	extraordinära	poster	 	 -876	271,28	 	 -

Extraordinära	poster	
Esxtraordinära	intäkter	 	 876	271,28	 	 -

Den	ordinarie	verksamhetens	resultat	 	 0	 	 0

DET	ÖVERFÖRDA	KREDITFÖRSÄKRINGSBESTÅNDET

Klarering	av	överskottet	
Betalningar	från	Garantia	 245	932,69	 	 368	899,04
Återbäringar	till	pensionsanstalterna	 -245	932,69	 	 -404	598,25
Överföring	till	balansräkningen	 -	 -	 35	699,21	 -

Resultat	av	skötseln	av	beståndet	 	 0	 	 0
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Balansräkning
AKTIVA	 		 31.12.2011	 	 31.12.2010

Bestående	aktiva	 	 	
Materiella	nyttigheter	 	 	

Byggnader	och	konstruktioner	 6	460	436,00	 	 6	798	527,00
Maskiner	och	inventarier	 1	871	319,69	 	 2	003	920,31
Övriga	materiella	nyttigheter	 88	178,16	 	 114	985,54
Pågående	anskaffningar	 58	976,85	 8	478	910,70	 -	 8	917	432,85

Aktier	och	andelar	 	 	
Andelar	i	ägarintresseföretag	 2	800	000,00	 	 2	800	000,00
Övriga	aktier	och	andelar	 335	652,14	 3	135	652,14	 335	652,14	 3	135	652,14

	 	 	
Rörliga	aktiva	 	 	
Fordringar	 	 	

Försäljningsfordringar	 462	384,23	 	 642	380,64
Övriga	fordringar	 2	087	960,51	 	 2	048	564,03
Resultatregleringar	 6	352	800,29	 	 966	972,26
Utjämningsandelar	
för	kostnadsfördelningen	 12	466,70	 8	915	611,73	 54	528,39	 3	712	445,32

Finansiella	värdepapper	 	 	
Övriga	värdepapper	 	 8	900	565,41	 	 8	925	499,61

Kassa	och	bank	 	 10	186	521,91	 	 7	826	316,52

	 	 39	617	261,89	 	 32	517	346,44

PASSIVA	 	 31.12.2011	 	 31.12.2010

Eget	kapital	 	 	
Resultat	från	tidigare	verksamhetsperioder	 0	 	 0
Räkenskapsårets	resultat	 0	 0	 0	 0

Främmande	kapital	 	 	
Kortfristigt	 	 	

Skulder	till	leverantörer	 2	739	915,93	 	 2	243	985,19
Övriga	skulder	 549	578,67	 	 564	092,53
Resultatregleringar	 6	822	269,66	 	 5	735	153,76
Kostnadsandelsskuld	 29	505	497,63	 39	617	261,89	 23	974	114,96	 32	517	346,44

	 	 39	617	261,89	 	 32	517	346,44



Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2011

Noter till bokslutet
UPPRÄTTANDE	AV	BOKSLUT	 	

På	anläggningstillgångar	har	det	gjorts	maximala	restvärdesavskrivningar	enligt	näringsskattelagen.	Anläggningstillgångar	med	en	eko-
nomisk	användningstid	på	mindre	än	tre	år	har	bokförts	som	kostnader	under	den	räkenskapsperiod	då	anskaffningen	gjorts.	Avskriv-
ningsplanen	är	densamma	som	året	innan.
										Den	ordinarie	verksamhetens	resultat	överförs	som	en	intern	överföring	till	kostnadsandelsposten	i	resultaträkningen	samt	till	
kostnadsandelsskulden	i	balansräkningen.	

PERSONAL	OCH	MEDLEMMAR	I	FÖRVALTNINGSORGANEN	 2011	 2010

	 Löner	och	arvoden	till	ledningen	
	 	 Verkställande	direktören	och	hans	ställföreträdare	 376	010,80	 365	634,00
	 	 Styrelsen	 113	340,00	 99	896,94
	 	 Representantskapet	 38	965,00	 36	520,00

	 Genomsnittligt	antal	anställda	 393	 403
	 Personalkostnader	 20	809	454,92	 20	821	618,65

Verkställande	direktörens	lön	och	naturaförmåner	var	231	013,00	euro.
Verkställande	direktörens	ställföreträdares	lön	och	naturaförmåner	var	144	997,80	euro.
Verkställande	direktörens	och	hans	ställföreträdares	pensionsålder	och	pensionsförmåner	bestäms	enligt	ArPL.

REVISORSARVODEN	 2011	 2010

	 Revision	 	 35	516	 33	825
	 Övriga	tjänster	 108	311	 3	506

NOTER	TILL	RESULTATRÄKNINGEN	 2011	 2010	

Ordinarie	verksamhet	
	 Övriga	intäkter	
	 	 Försäljning	av	registertjänster	 1	616	861,41	 2	349	868,47
	 	 Försäljning	av	utbildningstjänster	 481	820,00	 418	544,60
	 	 Övrig	försäljning	 1	168	020,28	 930	027,88
	 	 Hyresintäkter	 483	261,76	 510	105,33
	 	 Övriga	intäkter	 1	038	859,85	 1	214	379,78
	 Övriga	intäkter	sammanlagt	 4	788	823,30	 5	422	926,06

	 Finansiella	intäkter	och	-kostnader	
	 	 Dividendintäkter	
	 	 	 Från	ägarintresseföretag	 434	000,00	 -
	 	 Ränteintäkter	
	 	 	 Från	ägarintresseföretag	 87	590,63	 29	045,93
	 	 	 Från	övriga	 467	181,18	 227	964,91
	 	 Räntekostnader	
	 	 	 Till	övriga	 -1	392,01	 -2	274,36
	 Finansiella	intäkter	och	-kostnader	sammanlagt	 987	379,80	 254	736,48

Extraordinära	poster	

Extraordinära	intäkter	876	271,28	euro	utgörs	av	en	korrigering	av	kostnaderna	för	uppbyggnaden	av	intjäningssystemet	åren	2007–
2010.	Summan	består	av	en	kreditnota	på	1	668	777,50	euro,	varav	Pensionsskyddscentralen	krediterar	vidare	sina	egna	kunder	med	
792	506,22	euro.	Kostnaderna	för	uppbyggnaden	av	intjäningssystemet	har	bokförts	som	köp	och	försäljning	av	registertjänster	i	
bokföringen	åren	2007–2010.	
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Noter till bokslutet
NOTER	TILL	BALANSRÄKNINGEN

Anläggningstillgångar	 Byggnader	och	 Maskiner	och	 Övriga	materiella	 Aktier	och
	 	 	 	 konstruktioner	 Inventarier	 nyttigheter	 andelar
	 Bokfört	värde01.01.2011	 6	798	527,00	 2	003	920,31	 114	985,54	 3	135	652,14
	 	 Ökning	 -	 493	382,59	 -	 -
	 	 Minskning	 -	 -2	210,00	 -	 -
	 	 Avskrivningar	 -338	091,00	 -623	773,21	 -26	807,38	 -

	 Bokfört	värde	31.12.2011	 6	460	436,00	 1	871	319,69	 88	178,16	 3	135	652,14
	
	 Bokfört	värde	01.01.2010	 4	421	373,00	 1	498	775,11	 141	792,84	 3	135	652,14
	 	 Ökning	 2	752	300,94	 1	205	284,25	 -	 -
	 	 Minskning	 -	 -32	165,63	 -	 -
	 	 Avskrivningar	 -375	146,94	 -667	973,42	 -26	807,30	 -
	 Bokfört	värde	31.12.2010	 6	798	527,00	 2	003	920,31	 114	985,54	 3	135	652,14

	 Pågående	anskaffningar		58	976,85	euro	utgörs	av	en	ombyggnad	av	sanitetsutrymmena	i	våningarna	4–11	i	kontorshuset.	
	 Den	slutförs	år	2012.	

Fordringar	 	 	 	 2011	 2010

	 Försäljningsfordringar	
	 	 Hos	ägarintresseföretag	 	 	 152	586,21	 266	042,64
	
	 Övriga	fordringar	
	 	 Förskott	för	utdragstjänsten	hos	ägarintresseföretag	 	 	 2	087	472,41	 2	047	902,03
	 Resultatregleringar	
	 	 Räntefordringar	 	 	 38	407,25	 23	981,64
	 	 Kreditnotor	från	ägarintresseföretag	 	 	 5	196	321,36	 237	359,85
	 	 Kreditnotor	från	övriga	 	 	 29	363,39	 2	972,84
	 	 Utgiftsförskott	 	 	 243	969,09	 77	146,40
	 	 Uppskattad	ersättning	för	hälsovårdskostnader	 	 	 76	009,20	 81	373,95
	 	 Uppskattad	ersättning	för	StPeL-anmälningar	 	 	 700	000,00	 543	000,00
	 	 Övriga	resultatregleringar	 	 	 68	730,00	 1	137,58

	 Resultatregleringar	sammanlagt	 	 	 6	352	800,29	 966	972,26

Finansiella	värdepapper	 	 	 2011	 2010

	 Finansiella	värdepapper	utgörs	huvudsakligen	av	företagscertifikat	som	är	föremål	för	offentlig	handel.	
	 	 Bokfört	värde	 	 	 8	900	565,41	 8	925	499,61
	 	 Nominellt	värde	 	 	 9	000	000,00	 9	000	000,00
	
Främmande	kapital	 	 	 2011	 2010	

	 Skulder	till	leverantörer	 	
	 	 Till	ägarintresseföretag	 	 	 1	007	808,46	 1	139	182,30

	 Resultatregleringar	
	 	 Semesterlöneskuld	inkl.	socialkostnader	 	 	 3	859	809,00	 3	722	096,37
	 	 Övriga	resultatregleringar	 	 	 2	962	460,66	 2	013	057,39

	 Resultatregleringar	sammanlagt	 	 	 6	822	269,66	 5	735	153,76

Aktieinnehav		 	 	 2011	 2010	

	 Arek	Oy,	hemort	Helsingfors	
	 	 Antal	aktier	 2	800	000	
	 	 Ägarandel	%	 20	
	 	 Andel	röster	%	 20	
	 	 Bokfört	värde	 2	800	000,00	
	 	 Eget	kapital	 	 	 14	145	640,89	 18	862	472,03
	 	 Räkenskapsperiodens	resultat	 	 	 -2	546	831,14	 10	570	493,94
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Helsingfors	den	28	mars	2012	

	 Leo	Suomaa	 Raija	Volk	 	 	

Merja	Ailus	 Risto	Alanko	 Eija	Kaipainen-Perttula	

Kaija	Kallinen	 Keijo	Karhumaa	 Sini	Kivihuhta	

Lasse	Laatunen	 Timo	Laitinen	 Jarmo	Pätäri	

Markku	Salomaa	 Timo	Sipilä	 Antti	Tanskanen	

Rauno	Vanhanen	

Jukka	Rantala	 	 	 	

Verkställande	direktör	 	 	 	

Undertecknande av bokslutet och verksamhetsberättelsen

ÖVRIGA	NOTER	 	 	 2011	 2010	

Ansvarsförbindelser	och	övriga	ansvar	 	 	 	
	 Inteckning	i	arrenderätt	och	byggnad			 	 	 387	336,00	 387	336,00
	 Leasingansvar	sammanlagt	 	 	 	
	
	 	 Ska	betalas	nästa	räkenskapsperiod	 	 	 82	917,24	 108	645,03
	 	 Ska	betalas	senare	 	 	 40	475,35	 101	190,03
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Revisionsberättelse till
Pensionsskyddscentralens 

representantskap

Vi har granskat Pensionsskyddscentralens bokföring, bokslut, 
verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsåret 1.1–
31.12.2011. Bokslutet omfattar balansräkningen, resultaträk-
ningen och noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättan-
det av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att dessa 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter, i enlighet med de bestäm-
melser och föreskrifter om upprättande av bokslut och verksam-
hetsberättelse som gäller i Finland. Styrelsen ansvarar för att 
tillsynen av bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på 
behörigt sätt och verkställande direktören ansvarar för att bok-
föringen är lagenlig och att medelsförvaltningen har ordnats på 
ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksam-
hetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen för-
utsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisio-
nen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed 
förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en 
rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättel-
sen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrel-
semedlemmarna eller verkställande direktören har gjort sig skyl-
diga till en handling eller försummelse som kan leda till skade-
ståndsskyldighet gentemot Pensionsskyddscentralen eller brutit 
mot lagen om Pensionsskyddscentralen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information som ingår i bok-
slutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgär-
der baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedöm-
ning av risken för väsentlig felaktighet på grund av oegentlig-
heter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den 
interna kontrollen som på Pensionsskyddscentralen har en bety-
dande inverkan för upprättandet av ett bokslut och en verksam-
hetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revi-
sorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera rele-
vanta granskningsåtgärder, men inte i syfte om att göra ett utta-
lande om effektiviteten i Pensionsskyddscentralens interna kon-
troll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten hos principerna för upprättandet av bokslutet och av 
rimligheten i den operativa ledningens bokföringsmässiga upp-
skattningar och en bedömning av den övergripande presentatio-
nen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.
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Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsen-
liga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Utlåtande
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen rik-
tiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av Pensionsskydds-
centralens verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlig-
het med de bestämmelser och föreskrifter om upprättande av 
bokslut och verksamhetsberättelse som gäller i Finland. Uppgif-
terna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.

Helsingfors den 17 april 2012

Deloitte & Touche Oy
CGR-samfund

Hannu T. Koskinen
CGR


