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1 Finlands Banks pensionsfond 

Finlands Bank svarar för de anställdas pensioner och för finansieringen av pensionerna, tillhanda
håller pensionsförmåner i tillämpliga delar enligt statens pensionssystem och administrerar pen
sionsbesluten och pensionsutbetalningen. Mandatum Life Service Ab (nedan Mandatum; Innova 
Service Ab till den 4 december 2017) handlägger Finlands Banks pensionsbeslut och betalar ut pen
sionerna. Mandatum är dotterbolag till Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Mandatum anlitar 
Mandatum Lifes (Mandatum Livförsäkringsaktiebolag) tjänster för pensionshanteringen. 

Pensionerna finansierades sedan 2002 genom att vissa tillgångar i bankens balansräkning 
reserverades för att täcka pensionsåtagandet och förvaltades av ledningsgruppen för förmögenhets
förvaltningen. Finansieringsmetoden ändrades då bankens direktion den 7 mars 2017 beslutade slå 
samman pensionsfondens marknadsvärderade tillgångar, som särredovisats i bankens bokföring, 
med bankens finansiella tillgångar. För pensionsfonden skapades en motsvarande fordran på 
Finlands Bank, som löper med en ränta motsvarande räntan i de huvudsakliga refinansieringstrans
aktionerna. Uppläggningen över Finlands Banks balansräkning förändrade inte bankens ställning 
som pensionsanstalt, som har sistahandsansvaret för de anställdas pensioner och relaterade tjänster.

Värdet av tillgångarna i pensionsfonden uppgick till 596 387 278,84 euro den 31 december 
2018. I resultat för 2018 redovisade pensionsfonden –17 528 403,45 euro. Finlands Bank betalade 
in en avgift på 10 000 000,00 euro till pensionsfonden och resten av underskottet täcktes genom 
upplösning av pensionsfonden med 7 528 403,45 euroa.  Under 2018 utbetalades pensioner för 
27,8 miljoner euro. Täckningsgraden för pensionsfondens pensionsåtagande var vid årets slut ca 
107,5 %, då målet är 100 %.

Pensionsfondens organisation är en del av Finlands Banks organisation:

Bankfullmäktige
Direktionen
Ledningsgruppen för förmögenhetsförvaltningen 

Administrativa avdelningen
Avdelningen för marknadsoperationer

Finlands Banks internrevision
Riksdagens revisorer
Revisorer godkända av Eurosystemet

Bankfullmäktige svarar för de allmänna principerna för pensionsfonden, bestämmer täckningen av 
pensionsåtagandet och bankens avgifter till pensionsfonden samt beslutar om grunderna för 
pensions skyddet. Bankfullmäktige övervakar att pensionsåtagandet uppfylls när den fastställer 
grunderna för bankens bokslut och fattar beslut om att fastställa bokslutet.

Finlands Banks direktion svarar för organisationen av bankens pensionsfond och övervakar 
att denna följs. Inom ramen för sin arbetsfördelning svarar direktionen också för enskilda pensions
beslut, som bereds av Mandatum Life. 

Direktionen har tillsatt en ledningsgrupp för förmögenhetsförvaltningen som för sin del över
vakar finansieringen av pensionerna och utvärderar utvecklingen av pensionsåtagandet och dess 
täckningsgrad. 

I ledningsgruppen är de avdelningar representerade som svarar för bankens investerings
verksamhet och pensionsförvaltningen. Vidare ingår en representant för personalen. Lednings
gruppen sammanträdde två gånger under året. 
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Administrativa avdelningen sköter pensionsfondens bokföring. Juridiska enheten och personal 
och ekonomistyrningsbyrån förbereder ändringar i pensionsstadgarna. Tjänsteleverantören bereder 
pensionsbesluten och svarar för pensionsutbetalningen. 

Avdelningen för marknadsoperationersvarar för bankens finansiella tillgångsförvaltning. 
Internrevisionen granskar diskretionärt pensionsfondens bokföring och den räkenskaps

revision den ansvarar för som ett led i förvaltningen. 
Riksdagens revisorer granskar Finlands Banks bokföring och förvaltning och som ett led i 

detta uppdrag även den i balansräkningen redovisade pensionsfondens bokföring och förvaltning. 
Revisorer godkända av Eurosystemet granskar Finlands Banks bokföring och som ett led i 

detta uppdrag även den i balansräkningen redovisade pensionsfondens bokföring och bokslut enligt 
ett avtal som ingåtts om revisionen.   

Ledningsgruppen för förmögenhetsförvaltningen hade 2018 följande sammansättning:
– Direktionsmedlem  Marja Nykänen
– Senior jurist Eija Brusila, med jurist Anne Hedman som suppleant (till 30.9.2018)
– Avdelningschef VeliMatti Lumiala från administrativa avdelningen, med personalchef  

Antti Vuorinen som suppleant
– Byråchef Jarno Ilves från tillgångsförvaltningsbyrån på avdelningen för marknadsoperationer, 

med chefshandlare  
Roger Karlsson som suppleant

– Som personalens representant vice ordföranden för Finlands Banks personalförening,  
Antti Komonen, med marknadsövervakare Päivi Turunen som suppleant. 
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2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner
Resultatet för pensionsfonden genereras av arbetstagarnas och arbetsgivarens – Finlands Banks och 
Finansinspektionens – avgifter, intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten, 
utbetalda pensioner och kostnaderna för verksamheten. I samband med bokslutet godkänner bank
fullmäktige eventuella avgifter till pensionsfonden. 

Finlands Banks pensionsfond hade den 31 december 2018 totalt 1 330 löpande pensioner. 
Under 2018 betalades pensioner ut enligt följande:

Pensionsslag Antal
pensionstagare

Euro

Ålderspension                  1 076 25 046 554 

Ålderspension som 
engångsbelopp 73 733

Invalidpension   63 360 326

Invalidpension som engångsbelopp 8 436

Arbetslivspension 0 0

Familjepension 108 1 401 732

Familjepension so engångsbelopp 4 180

Förtida ålderspension  59 824 635

Partiell förtida ålderspension 22 47 613

Deltidspension 2 36 438 

Summa 1 330 27 803 619

Rehabiliteringspenning 0 0

Summa utbetalda förmåner 2018 1 330 27 803 619

Under 2018 pensionerades 21 personer direkt från banken eller Finansinspektionen. 
Underlaget för beräkning av pensionsåtagandet enligt Finlands Banks pensionsstadga den 31 

december 2018 omfattade 586 anställda i tjänsteförhållande och 2 945 fribrevsinnehavare utöver 
pensions tagarna. 

Pensionsåtagandet enligt ArPL för 2018 uppgick till 554 831 767,00 euro och var därmed 
1,496 miljoner euro större än året förut. Förändringen i arbetspensionsindex från föregående år var 
0,6 %. Lönesumman ökade med 2,7 miljoner euro från året innan.
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3 Bokslut
3.1   Balansräkning

Balansräkning 31.12.2018  

Tusen euro 2018 2017

AKTIVA

Placeringar 

Inlåningstillgånger i Finlands Bank 582 432 589 170

Fastigheter och fastighetsaktier 13 954 15 124

Fordringar 
Fordran 1 –

SUMMA 596 387 604 293

PASSIVA

Pensionsfond  
Uppskrivningsfond 5 591 5 974

Pensionsavsättning 554 832 553 336

Nettoställning 35 960 44 984

Främmande kapital 
Leverantörsskuld 5 0

SUMMA 596 387 604 293
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3.2 Resultaträkning

Resultaträkning 1.1–31.12.2018  

Tusen euro 2018 2017

Premieinkomst
Arbetstagarandel 2 720 2 562

Arbetsgivarandel 7 684 7 419

Intäkter av placeringsverksamheten
Aktiefonder – 10 010

Intäkter från indirekta fastighetsplaceringar – 151

Intäkter på statslåneportföljen – –995

Fastighetsintäkter 1 636 1 632

Övriga intäkter 1 1

Kostnader för placeringsverksamheten 
Kostnader för placeringsfonder 

Förvaltningskostnader – –10

Fastighetskostnader
Driftskostnader –534 –480

Avskrivningar – 916 – 915

Pensioner 
Utbetalda pensioner –27 805 –27 439

Förskott till arbetslöshetsförsäkringsfonden 228 332

Administrationskostnader 
Personalkostnader –38 –63

Övriga kostnader –505 –463

Pensionsfondsavgift till/från Finlands Bank 10 000 –

Resultat före pensionsavsättning –7 528 –8 258

Förändring av pensionsavsättning 7 528 8 258

Förändring av pensionsåtagande –1 496 10 381

Förändring av nettoställning 9 024 –2 123

ÅRETS RESULTAT – –

Helsingfors den 27. februari 2019
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Tabell 1. Fastigheter 31.12.2018 
Euro

Snellmansgatan 6 Snellmansgatan 2 Summa

Markområden 2 522 818,90 325 000,00 2 847 818,90

Byggnader 9 503 306,14 1 602 903,18 11 106 209,32

Summa 12 026 125,04 1 927 903,18 13 954 028,22

Tabell 2. Fastighetsintäkter 31.12.2018  
Euro

Snellmansgatan 4–6 Snellmansgatan 2 Summa

Intäkter 1 371 640,07 264 618,00 1 636 258,07

Driftskostnader –453 740,32 –80 518,59 –534 258,91

Driftsöverskott 917 899,75 184 099,41 1 101 999,16

Avskrivningar –761 225,53 –154 464,92 –915 690,45

Nettointäkter                     156 674,22 29 634,49 186 308,71

Avkastning på balansvärde 
31.12.2018, % 7,63 % 9,55 % 7,90 %

Avkastning på genomsnittligt 
bundet kapital 2018, % 4,39 % 6,18 % 4,61 %
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3.3 Noter till bokslutet

Redovisningsprinciper

ECBS harmoniserade redovisningsriktlinjer gäller inte pensionsfondens bokföring.
Pensionsfondens fastigheter upptas i balansräkningen till värdet vid överföringstidpunkten efter 

avskrivningar. Till den del byggnaderna uppskrivits i balansräkningen redovisas motsvarande ned
skrivningar mot återförda uppskrivningar utan resultatverkan.

Noter till balansräkningen

Placeringar
Inlåningstillgångarna i Finlands Bank uppgick den 31 december 2018 till  582 432 tusen euro. 
Inlåningstillgångarna upplöstes i bokslutet med    6 737 tusen euro för att täcka underskottet i 
kassan. 

Balansvärdet av pensionsfondens fastighetsplaceringar uppgick den 31 december 2018 till 
13 954 tusen euro (tabell 1).

Pensionsavsättning
Uppskrivningsfonden upplöstes med 383 tusen euro i nedskrivningar, varefter värdet på den 
uppgick till 5 591 tusen euro. Fastigheter, markområden och motsvarande uppskrivningar 
överfördes från Finlands Banks balansräkning till pensionsfonden 2002. 

Pensionsåtagandet enligt Finlands Banks pensionsstadga uppgick den 31 december 2018 till 
554 832 tusen euro, vilket är 1 496 tusen euro mindre än 2017. Beräkningen har gjorts i tillämpliga 
delar enligt Finansinspektionens föreskrift 5/2012 (Dnr FIVA 3/01.00/2012) för pensionsstiftelser 
enligt lagen om pensionsstiftelser och enligt beräkningsgrunderna för det registrerade tilläggs
pensionsskyddet enligt APL. I beräkningen har den nya dödligheten beaktats i enlighet med ArPL. 
Räntesatsen är 3 % och belastningen 5 % av nettopensionsåtagandet. 

Enligt Mandatum Life Service Ab, som räknat ut pensionsåtagandet, har indexförhöjningen av 
löpande pensioner och fribrev från och med den 1 januari 2019 beaktats i pensionsåtagandet. 
Indexförhöjningen på löpande pensioner är 1,5 %. Löpande pensioner har justerats med en 
livslängdskoefficient, såsom den tillämpats på varje enskilt pensionsbeslut. Avsättningen för löpande 
pensioner och fribrev har beräknats enligt Pensionsskyddscentralens preliminära uppskattning 
(0,95672) av livslängdskoefficienten som fastställs 2018 och tillämpas på nya pensioner från och 
med den 1 januari 2019. 

Vid räkenskapsårets början uppgick pensionsavsättningen till 604 293 tusen euro. År 2018 
upplöstes pensionsavsättningen med 7 528 tusen euro för att täcka räkenskapsårets förlust. Efter 
återförda uppskrivningar 2018 uppgick värdet av pensionsfondens tillgångar för täckning av 
pensions åtagandet till 596 387 tusen euro. Detta täcker 107,5 % av Finlands Banks pensions
åtagande på 554 832 tusen euro, varför nettoställningen uppgår till 35 960 tusen euro.

Noter till resultaträkningen

Premieinkomst
Arbetstagarandelen av arbetspensionsförsäkringsavgiften för 2018 var 6,35 %/7,85 % av löne
kostnaderna i Finlands Bank och Finansinspektionen. Arbetstagarandelen avräknas från lönerna 
månatligen. 
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Under 2018 betalade Finlands Bank 19,85 % av de utbetalda lönerna i arbetsgivares pensions
avgift till Finlands Banks pensionsfond. Finansinspektionen betalade likaså 19,85 % av lönerna i 
arbetsgivares pensionsavgift. Pensionsavgiften redovisades direkt som kostnad för Finlands Bank. 

Intäkter av placeringsverksamheten
Fastighetsintäkterna uppgick 2018 till 1 636 tusen euro.

I jämförelsetalen för investeringsverksamheten ingår siffrorna för aktiefonden, indirekta 
fastighets placeringar och statslåneportföljen, vilka alla avyttrats 2017.

Kostnader för placeringsverksamheten
Driftskostnaderna för fastigheterna uppgick till 534 tusen euro. 
På fastigheterna gjordes avskrivningar för sammanlagt 1 299 tusen euro, varav uppskrivningar åter
fördes mot 383 tusen euro så att resultatverkan blev 916 tusen euro (tabell 2).

Pensioner
Under 2018 utbetalades pensioner för 27 805 tusen euro.

Administrationskostnader 
I personalkostnader för pensionsfonden redovisades 38 tusen euro i lönekostnader för pensions
handläggare och andra experter. 

Övriga kostnader omfattade kostnader för köpta tjänster och diverse andra kostnader. 

Avgift till pensionsfonden
Finlands Bank betalade in en avgift på 10 000 tusen euro till pensionsfonden 2018 för att täcka en 
del av räkenskapsårets underskott i pensionsfonden.

Förändring av pensionsavsättning
Pensionsavsättningen upplöstes med 7 528 tusen euro för att täcka räkenskapsårets förlust 2018.

Förändring av pensionsåtagande
Pensionsåtagandet ökade  2018 med 1 496 tusen euro.

Förändring av nettoställning
Förändringen av nettoställningen består av förändringen av pensionsåtagandet på 1 469 tusen euro 
och den förlust på 7 528 tusen euro för räkenskapsåret som täckts genom förändring av 
avsättningen.

Årets resultat
Underskottet för räkenskapsåret var 17 528 tusen euro före betalning av avgiften till pensions
fonden och förändring av avsättningen. I resultat för räkenskapsåret redovisades 0 euro.

Under kommande år täcks underskottet i pensionsfonden för räkenskapsåret till hälften genom 
upplösning av pensionsavsättningen och till hälften genom betalning av en avgift till pensions
fonden så länge som nettoställningen för pensionsavsättningen uppfyller målet, dvs. 100 % .
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