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1.0 Inledning
Av de lagar som reglerar verksamheten i de sammanslutningar som utövar försäkringsverksamhet, är de viktigaste lagen om försäkringsbolag 28.12.1979/1062, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 354/1997, lagen
om utländska försäkringsbolag 17.3.1995/398, lagen om försäkringsföreningar 31.12.1987/1250, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 9.2.1962/134, lagen om pension för vissa konstnärer och
redaktörer i arbetsförhållande, 26.7.1985/662, lagen om sjömanspensioner 26.1.1956/72 och lagen om pension
för lantbruksföretagare 14.7.1969/467.
Statsrådet samt social- och hälsovårdsministeriet bestämmer på basis av de fullmakter som lagen ger mer detaljerade förordningar om försäkringsverksamheten. Befullmäktigad av lagar och förordningar ger Försäkringsinspektionen föreskrifter och anvisningar som preciserar ifrågavarande lagar och förordningar.
Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar har sammanställts till separata samlingar. Det är dock
möjligt att ge enskilda föreskrifter och anvisningar separat. Denna samling föreskrifter och anvisningar innehåller föreskrifter och anvisningar för inhemska försäkringsbolag (arbetspensionsförsäkringsbolagen inb.), försäkringsföreningar samt för representationer från tredje land. Allt som i dessa föreskrifter gäller arbetspensionsförsäkringsbolag gäller i tillämpliga delar även pensionsanstalter som grundats genom lag, , om inte annat fastställs.
Samlingen av föreskrifter och anvisningar är uppbyggd så att det första indexnumret i det indexsystem som används beskriver ämnesgruppen. Föreskrifterna och anvisningarna är uppdelade i följande ämnesgrupper:
1. Bokföring, bokslut och koncernbokslut
2. Placeringsverksamhet
3. Solvens
4. Särskilda föreskrifter och anvisningar
5. Handlingar som skall lämnas in till Försäkringsinspektionen.
Av de modeller för rapporter som skall skickas till Försäkringsinspektionen samt därtill hörande anvisningar
som nämns i stycke 5, trycks ett skilt band.
I början av varje ämnesgrupp uppräknas övrig viktig lagstiftning som berör ämnet. Indexsystemets andra nummer anger om det är fråga om en föreskrift (x.1.x) eller anvisning (x.2.x.). Indexnumren efter detta beskriver
mera exakt ämnesområdena.
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1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT
På basis av 10 kap. 14 § i lagen om försäkringsbolag, 10 kap. 12 § i lagen om försäkringsföreningar, 7
kap. 40 § i lagen om utländska försäkringsbolag, 11 j § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga
arbetsförhållanden, 9 j § i lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande, 17 g
§ i lagen om pension för lantbruksföretagare, 54 a § i lagen om sjömanspensioner samt social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut för försäkringsbolag, försäkringsföreningar och pensionsanstalter som grundats genom lag ger Försäkringsinspektionen mer detaljerade föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och koncernbokslut för försäkringsbolag, försäkringsföreningar och pensionsanstalter som grundats genom lag. Vid fastställandet av föreskrifter och anvisningar har man beaktat rådets direktiv av den 19 december 1991 om bokslut och konsoliderade bokslut för
försäkringsföretag (91/674/EEG).
Vid uppgörande av bokslut och koncernbokslut iakttas följande:
•
bestämmelserna i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), lagen om försäkringsföreningar
(1250/1987), lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) och lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997);
•
bestämmelserna i 4 kap. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004);
•
bestämmelserna i bokföringslagen (1336/1997) (BokfL) på det sätt som stadgas i lagen om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar;
•
bestämmelserna i lagen om aktiebolag (734/1978) (ABL) på det sätt som stadgas i lagen om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar;
•
bestämmelserna i bokföringsförordningen (1339/1997) (BokfF) på det sätt som stadgas i socialoch hälsovårdsministeriets förordning;
•
förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsbolag (248/1999);
•
förordningen om principerna fö0r beräkning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar
(453/1995)
•
social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning om bokslut och koncernbokslut för försäkringsbolag, försäkringsföreningar samt representation (1340/2002);
•
social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa särskilda pensionsanstalters bokslut och
koncernbokslut (1341/2002);
•
social- och hälsovårdsministeriets förordning om redovisning av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringsföretags bokslut
och koncernbokslut (1412/2004);
•
Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar om upprättande av bokslut och koncernbokslut för försäkringsbolag och försäkringsföreningar;
•
tillämpliga delar av handels- och industriministeriets beslut och bokslutsnämndens allmänna anvisningar som fastställs med stöd av bestämmelserna i bokslutslagen;
•
emitteraren av värdepapper som är föremål för offentlig handel följer dessutom bestämmelserna
i värdepappersmarknadslagen (495/1989) samt tillämpliga delar av finansministeriets beslut
(538/2002) som getts med stöd av denna lag.

I bokslutet inkluderas resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen jämte noter samt för moderbolaget även koncernbokslutet. Därtill inkluderas i bokslutet resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till dem för den närmast föregående redovisningsperioden, om inte annat senare fastställs. Till bokslutet skall bifogas en verksamhetsberättelse. Resultaträkningen och balansräkningen upprättas
enligt de scheman som SHM fastställt.
Vad i dessa föreskrifter sägs om koncernbokslut för försäkringsbolag och försäkringsförening, gäller även koncernbokslut för försäkringsförening med ägarintresse som avses i 1 kap. 5b § i lagen om försäkringsbolag.
Försäkringsbranschens koncernbokslut för konglomerat som avses i 4 kap. i lagen om tillsyn över finans- och
försäkringskonglomerat upprättas på det sätt som fastställs i dessa föreskrifter.
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1.1 Föreskrifter om bokföring, bokslut och koncernbokslut
1.1.1 FINANSIERINGSANALYS
Ett försäkringsbolag och en försäkringsförening skall inkludera en finansieringsanalys i bokslutet. Moderbolaget skall, om det upprättar ett koncernbokslut, också presentera koncernens finansieringsanalys.
Finansieringsanalysen görs upp enligt de scheman för kassaflöden (direkt eller indirekt finansieringsanalys)
som ges i denna föreskrift, om bolaget eller föreningen inte för att kunna ge en rättvisande bild har orsak att avvika från schemat. Finansieringsanalys skall även upprättas för föregående räkenskapsperiod.
Vid upprättande av finansieringsanalys följs i tillämpliga delar bokföringsnämndens allmänna anvisning
om upprättande av finansieringsanalys.
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(I) Direkt finansieringsanalys
Rörelseverksamhetens kassaflöde
Erhållna försäkringspremier
- till återförsäkrare betald andel
Utbetalda ersättningar
- återförsäkrares andel av utbetalda ersättningar
Erhållna räntor
Erhållna dividender
Övriga placeringsinkomster och övriga inkomster från
rörelseverksamheten
Betalningar för personalkostnader
Övriga utbetalningar föranledda av rörelseverksamheten
Rörelseverksamhetens kassaflöde
före finansiella poster och skatter
Betalda räntor och betalda rörelseverksamhetens
övriga finansiella kostnader
Betalda direkta skatter
Kassaflöde före extraordinära poster
Kassaflöde från rörelseverksamheten efter
extraordinära poster (netto)
Rörelseverksamhetens kassaflöde
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel)
Överlåtelseinkomster av placeringar (exkl. likvida medel)
Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella
och immateriella tillgångar samt övriga tillgångar (netto)
Investeringarnas kassaflöde

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____

Finansieringens kassaflöde
Aktieemission mot betalning
Förvärv av egna aktier
Försäljning av egna aktier
Upptagna lån
Låneamortering
Utbetalda dividender/räntor på garantikapital och
övrig vinstutdelning
Finansieringens kassaflöde

_____
_____

Förändring av likvida medel

_____

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
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(II) Indirekt finansieringsanalys
Rörelseverksamhetens kassaflöde
Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst
(förlust) före extraordinära poster
Korrektivposter
Ändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden 1)
Nedskrivning och uppskrivning av placeringar
eller orealiserade värdeförändringar 2)
Orealiserade kursvinster/-förluster
Förändring av obligatoriskt ansvarsunderskott
Avskrivningar enligt plan
Övriga intäkter och kostnader som inte medfört
betalningar
Övriga korrektivposter 3)
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital:
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga
räntefria rörelsefordringar
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria skulder
Rörelseverksamhetens kassaflöde
före finansiella poster och skatter
Betalda räntor och betalda rörelseverksamhetens övriga
finansiella kostnader
Betalda direkta skatter
Kassaflöde före extraordinära poster
Kassaflöde som beror på rörelseverksamhetens
extraordinära poster (netto)
Rörelseverksamhetens kassaflöde
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel)
Överlåtelseinkomster av placeringar (exkl. likvida medel)
Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och
immateriella tillgångar samt övriga tillgångar (netto)
Investeringarnas kassaflöde

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Finansieringens kassaflöde
Aktieemission mot betalning
Förvärv av egna aktier
Försäljning av egna aktier
Upptagna lån
Låneamortering
Utbetalda dividender/räntor på garantikapital och
övrig vinstutdelning
Finansieringens kassaflöde

_____
_____

Förändring av likvida medel

_____

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____

1)

Förändring av försäkringsteknisk ansvarsskuld för egen räkning
Nedskrivning av placeringar och återföring av nedskrivningar samt intäktsförda uppskrivningar och korrigering av dem
Om placeringarna värderas i bokföringen till gängse värde, adderas/subtraheras placeringarnas orealiserade värdeförändringar.
3)
Övriga korrektivposter, exempelvis finansiella kostnader, försäljningsvinster och -förluster som ingår i investeringarnas
kassaflöde samt inkomstskatt på egentlig verksamhet
2)
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1.1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING
Mera detaljerade uppgifter än de som ingår i SHM:s schema för resultaträkningen kan ges antingen i noter eller
genom att till schemat foga ytterligare poster. Om antalet poster ökas, får benämningarna av posterna i huvudgrupperna inte ändras, huvudgrupperna får inte delas, poster får inte överföras från en huvudgrupp till en annan
och ordningen på posterna får inte ändras.
Om det vid en enskild post inte kommer någon siffra för räkenskapsperioden och föregående räkenskapsperiod,
skall den utelämnas från resultaträkningen.
I resultaträkningen förses poster som försämrar resultatet och negativa skillnader med minusförtecken (-).

1.1.2.1 Premieintäkter
1.1.2.1.1 Premieinkomst
I resultaträkningen skall räkenskapsperiodens premieinkomst redovisas med avdrag för kundgruppsrabatter, rabatter för betalningssätt o.d. rabatter samt med avdrag för kreditförluster på premiefordringar och utan premieskatt och övriga offentliga avgifter som ingår i premierna.
Premieinkomsten inkluderar premierna för skadeförsäkring och lagstadgad pensionsförsäkring, för de i försäkringsavtalen överenskomna försäkringsperioderna som har börjat under räkenskapsperioden, oberoende av om
premierna har betalats, debiterats eller är odebiterade när bokslutet upprättas. Endast en premie som kan indrivas kan ingå i premieinkomsten som obetald. Som premieinkomst redovisas också försäkringspremier, som
hänför sig till i försäkringsavtalen överenskomna premieperioder som börjat före tidpunkten för bokslutet och
för vilka motsvarande försäkringsskydd är i kraft vid bokslutstidpunkten, dock så att den del av försäkringspremierna som enligt erfarenhet lämnas obetalda minskas ur premieinkomsten.
Försäkringspremier som betalats under räkenskapsperioden för en premieperiod som börjar under följande räkenskapsperiod upptas inte som premieinkomst under räkenskapsperioden, utan de upptas som skuld av direktförsäkrings-/återförsäkringsverksamhet.
Premieinkomsten omfattar bland annat:
•
•

•
•
•
•
•

premier som ännu inte debiterats, om premierna kan beräknas först vid slutet av året
ännu inte debiterade premierater för försäkringar med premiebetalning halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis samt förhöjningar på grund av betalningssätt som tas ut av försäkringstagarna; i
fråga om livförsäkring endast om fordringsrätt föreligger
engångspremier
vid koassurans bolagets eller föreningens del av de totala försäkringspremierna
återförsäkringspremier från återförsäkrings- och retrocessionstagare
portföljöverföringspremier
förhöjning för försummelsetid enligt 15 § APL

Av premieinkomsten avdras bl.a.:
•
•
•
•

kreditförluster på premiefordringar
portföljöverföringspremier som gottskrivs återförsäkrings- och retrocessionstagare
återbetalningar av nedlagda försäkringar
premieskatt, fördelningsavgifter inom de lagstadgade skadeförsäkringsgrenarna (lagen om
olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring) och övriga offentliga avgifter som räknas upp i punkt 1.1.9.2.6

Kreditförluster på premiefordringar redovisas som en minskning av premieinkomsten, efter att det blivit sannolikt att betalning inte erhålls för premiefordringen.
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Om kreditförlusten senare visar sig vara ogrundad, antecknas återföringen av den registrerade kreditförlusten i
samma post i resultaträkningen. På ovannämnda sätt bokförs även kreditförluster enligt APL och FöPL.
I återförsäkrares andel av premieinkomsten ingår samtliga premier som har betalats eller som skall betalas enligt de återförsäkringsavtal som bolaget ingått med återförsäkrare. Från återförsäkrarnas premieinkomstsandel
avdras inte provisioner eller vinstandelar.
Kreditförluster i anslutning till premiefordringar tas upp i punkt 1.1.5.2, provisioner och vinstandelar för
återförsäkring i punkt 1.1.4.4, räntor som tas ut på försenade premieprestationer, dröjsmålsräntor för
premier som tas ut via utmätning och dröjsmålsförhöjningar av engångsnatur i punkt 1.1.2.4.1 samt portföljöverföringsavgifter i punkt 1.1.8.3.

1.1.2.1.2 Förändring i premieansvaret
En förändring i premieansvaret tas upp som skillnaden mellan premieansvarets belopp vid räkenskapsperiodens
slut och början. Valutakursdifferensernas andel av förändringen kan också anges bland intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten.

1.1.2.1.3 Ansvarsunderskott för arbetspensionsförsäkringsbolag
Med ansvarsunderskott (= obligatoriskt ansvarsunderskott) avses dels ansvarsunderskott som avses i social- och
hälsovårdsministeriets beslut (1536/1993 och 1633/1993) och ansvarsunderskott som hänför sig till motsvarande
senare beslut eller på lagstiftning och dels ansvarsunderskott (= annat ansvarsunderskott) enligt 13 § i lagen om
pension för arbetstagare (APL).
Ändringen av ansvarsunderskottet bokförs under en egen rubrik i resultaträkningen, specificerad i obligatoriskt
ansvarsunderskott och annat ansvarsunderskott
Ansvarsunderskottet redovisas i försäkringsbolagets balansräkning på aktivsidan under en särskild rubrik
specificerat i obligatoriskt och annat ansvarsunderskott.
Beloppet av ansvarsunderskottet beräknas för obligatoriskt ansvarsunderskott enligt Pensionsskyddscentralens anvisningar om utredning av ifrågavarande ansvarsunderskott och för annat ansvarsunderskott
enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt.

Om premien nedsatts genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet, redovisas den nedsatta premien som
premieinkomst enligt APL. Under senare år fogas till premieinkomsten de tilläggspremier som tas ut för amortering av ansvarsunderskottet. Den avstämningspost för ansvarsunderskottet som erläggs till Pensionsskyddscentralen eller erhålls av Pensionsskyddscentralen beaktas i premieinkomsten.
På motsvarande sätt bokförs premien som nedsatt även i de fall då premien har nedsatts med stöd av det arrangemang som avses i 13 § APL. Även de avgifter som tas ut för amortering av det ansvarsunderskott som uppstått fogas till premieinkomsten.

1.1.2.2 Ersättningskostnader och förändring i garantiavgiftsposten och utjämningsposten
1.1.2.2.1 Utbetalda ersättningar
Till utbetalda ersättningar räknas samtliga ersättningar som utbetalats under räkenskapsperioden, oberoende av
när skadan skett samt de portföljöverföringspremier som gäller mottagande och överlåtelse (-) av ersättningsansvaret för en återförsäkring.
I de utbetalda ersättningarna inkluderas inte ersättningar enligt fördelningssystemet inom de lagstadgade skadeförsäkringsgrenarna (lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om
miljöskadeförsäkring).
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Läkararvoden, resekostnader o.d. utgifter som nämns i 11 § i förordningen om arbetstagarnas pensioner
183/1962 upptas i ersättningskostnaden som en fonderad pensionsutgift och finansieras med en självriskavgift
och en tariffavgift samt tas i beaktande i kalkylen av utjämningsreserveringen. Även för FöPL:s, LFöPL:s,
KAPL:s, KoPL:s och SjPL:s del skall ovannämnda utgifter bokföras i ersättningsutgiften.
Återköp av försäkringar räknas också till utbetalda ersättningar.
Räkenskapsperiodens driftsutgifter som hänför sig till handläggningen av ersättningar och motsvarande avskrivningar redovisas som utbetalda ersättningar i skadeförsäkringens olika försäkringsklassgrupper samt i livförsäkringens försäkringsslag i enlighet med punkt 1.1.4.4.
I den lagstadgade pensionsförsäkringen ingår inte funktionsspecifika kostnader i utbetalda ersättningar enligt
försäkringsslag, utan deras belopp redovisas särskilt under utbetalda ersättningar uppdelade dels på rehabiliteringskostnader som täcks med premiens invaliditetsriskhanteringsdel (kostnader för skötsel av funktionen för
upprätthållande av arbetsförmågan) och dels på kostnader för ersättningshandläggning som täcks med premiens
omkostnadsdel.
Till rehabiliteringskostnader som täcks med omkostnadsdelen i arbetspensionsbolag, räknas alla kostnader för upprätthållande av arbetsförmågan. Sådana är exempelvis lönekostnaderna för bolagets personal
inklusive lönebikostnader till den del de hänför sig till planering och genomförande (exempelvis hela eller del av den arbetsinsats som utförs av rehabiliteringsplanerare och rehabiliteringsläkare eller personer
med motsvarande uppgifter) av verksamhet inriktad på att upprätthålla arbetsförmågan samt övriga kostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan. Andra kostnader än kostnader för medicinsk rehabilitering enligt 4 h § 1 mom. APL kan dock inte räknas in i de kostnader som här avses.

Inom lagstadgad pensionsförsäkring antecknas under utbetalda ersättningar de ersättningar som bolagen gemensamt ansvarar för, korrigerade med en utjämning mellan parterna som deltar i ansvarsfördelningen och eventuell ränta på utjämningen (ansvarsfördelningsersättningar).
Arbetspensionsförsäkringsbolag, se punkt 1.1.9.2.4.

En avgift som enligt 58 § i lagen om olycksfallsförsäkring skall erläggas till Olycksfallsförsäkringsanstalternas
förbund tas upp under utbetalda ersättningar.
Skadad egendom som bolaget tagit i besittning i samband med ersättningsutredningen och vid kredit- och borgensförsäkringsskador hos bolaget eller representationen kvarblivna motgarantier, som vid tidpunkten för bokslutet ännu inte har realiserats och som inte har avdragits från ersättningsansvaret, bokförs till sitt gängse värde
men dock högst till ansvarsbeloppet som en minskning av de under räkenskapsperioden utbetalda ersättningarna
och som balanstillgång. Ostridiga regressfordringar bokförs på motsvarande sätt.
Skadad egendom upptas i balansräkningen under materiella nyttigheter/varulager, se punkt 1.1.3.1.6.
Beloppet av fordringar som täcks av motgarantier och ostridiga regressfordringar upptas under övriga
fordringar, se punkt 1.1.3.1.5.
Om avdrag av ovannämnda tillgångar från ersättningsansvaret, se 1.1.3.2.4.
Om försäljningspriset för sådan egendom som beslagtagits i samband med ersättningsutredning eller
mottagits som motgaranti avviker från bokföringsvärdet, registreras hela differensen på kontot för utbetalda ersättningar det år som försäljningen sker eller det gängse värdet förändras.
Förhöjningar som betalas med anledning av försenade förmåner och ersättningar enligt 19 d § APL, 60 a
§ i lagen om olycksfallsförsäkringar och 12 a § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) tas dock upp
som räntekostnader för placeringsverksamheten, se punkt 1.1.2.4.2.
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1.1.2.2.2 Förändring i ersättningsansvaret och utjämningsbeloppet
Med förändring i ersättningsansvaret avses en förändring i ersättningsansvaret för kända och okända skador
samt inom livförsäkring och lagstadgad pensionsförsäkring också förändringen i det utjämningsbelopp som ingår i ersättningsansvaret. I resultaträkningsschemat för skadeförsäkring upptas förändringen i utjämningsbeloppet som en egen post.
En förändring av ersättningsansvaret utgörs av skillnaden mellan ersättningsansvaret vid räkenskapsperiodens
början och slut. Valutakursdifferensernas andel av förändringen kan också anges bland intäkter och kostnader
för placeringsverksamheten.
I andra än lagstadgade arbetspensionsförsäkringar omfattar ersättningsansvaret och dess förändring kostnader
för ersättningshandläggningen i anslutning till obetalda ersättningar enligt punkt 1.1.4.4.

1.1.2.2.3 Förändring i garantiavgiftsposten
Förändringen i den garantiavgiftspost för vilken avsättningar skall göras med tanke på betalningsskyldigheten
enligt 19 d § i trafikförsäkringslagen och 38 c § i lagen om olycksfallsförsäkring bokförs i resultaträkningen
som en separat post (förändring i garantiavgiftsposten).

1.1.2.3 Koassurans, katastrofavtal, pooler
Vid koassurans redovisar respektive bolag sin andel som direktförsäkring. Så även i det fall att någon av försäkringsgivarna i egenskap av s.k. ledande försäkringsgivare handhar de praktiska åtgärderna i anslutning till försäkringsavtalen för alla försäkringsgivares del, men även härvid inför försäkringstagaren i juridiskt hänseende
enbart ansvaret för i försäkringsavtalet avsedd egen andel.
Som ersättningskostnad för skador vilka omfattas av katastrofavtal redovisar försäkringsgivaren den totala ersättningen reducerad med de andelar som i avtalet delaktiga bolag betalar in. Avtalsbolaget tar upp sin andel
som ersättning under ifrågavarande grupp av direktförsäkringsklasser.
De olika poolernas andel av bolagets försäkringsrörelse redovisas som återförsäkrares andel. På motsvarande
sätt upptas till bolaget inkommen rörelse från olika pooler som mottagen återförsäkring. Den rörelse som gäller
arbetstagarnas grupplivförsäkringspool bokförs av livförsäkringsbolag som koassurans. Också direktförsäkringsrörelse som handhas av andra pooler redovisas som koassurans i proportion till poolandelarna.

1.1.2.4 Intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten
I skadeförsäkringsbolag noteras intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten i annan än försäkringsteknisk kalkyl. Detta gäller också bokföringsskyldiga bolag, som bedriver enbart återförsäkringsverksamhet eller vid sidan av direkt skadeförsäkring bedriver skade- och/eller livåterförsäkringsverksamhet.
Då ett företag enbart bedriver livförsäkringsverksamhet, redovisas intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten i den försäkringstekniska kalkylen för livförsäkring. Om bolaget vid sidan av livförsäkrings- och livåterförsäkringsrörelse i betydande utsträckning (minst specifikationsgränsen enligt punkt 1.1.9.2.2) bedriver till
skadeförsäkringsklasserna 1–2 hörande olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring samt återförsäkring av dessa,
skall samtliga intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten uppges i den försäkringstekniska kalkylen
för livförsäkring. Skadeförsäkringens andel av placeringsintäkterna överförs som en särskild post från denna
kalkyl till den försäkringstekniska kalkylen för skadeförsäkring.
Bolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring uppger intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten i den försäkringstekniska kalkylen för lagstadgad pensionsförsäkring.
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Kalkylhyra för egna lokaler eller andra kalkylerade poster tas inte upp i resultaträkningen. Driftsutgifter
för användning av egna lokaler, se punkt 1.1.4.4.

1.1.2.4.1 Intäkter av placeringsverksamheten
Dividendintäkter utgörs av dividender på aktier och andelar, räntor på garantikapital o.d. vinstandelar.
Dividender och ränta på garantikapital bokförs i regel för den räkenskapsperiod under vilken
beslut om vinstutdelning fattats.
Bland ränteintäkter antecknas också upplupna räntor på placeringar och fordringar samt kreditreserveringsprovisioner, indexhöjningar, räntor på försenade premiebetalningar, räntor på fördelningssystemet inom de lagstadgade skadeförsäkringsgrenarna samt vid utsökning influtna dröjsmålsräntor och dröjsmålsförhöjningar av
engångsnatur.
Periodiseringen av differensen mellan masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrumentens nominella värde och anskaffningsutgift bokförs som en ökning eller minskning
av ränteintäkterna under värdepapprets löptid (periodisering av prisskillnaden) (se SHM:s förordning
1340/2002 och punkt 1.1.5.1.1.1 i dessa föreskrifter).
Intäkterna från ett indexbundet lån kan bokföras som ränteintäkt för räkenskapsperioden samt som resultatreglering, om emittenten eller annan part i de ursprungliga lånevillkoren eller i något annat skriftligt
kontrakt förbundit sig att betala intäkten (garanterad intäkt). Transaktionen som garanterar intäkten bör
vara bindande för emittent eller annan part, så att det inte är möjligt att häva den under lånetiden.

Intäkter av fastighetsplaceringar är hyror och serviceintäkter, intäkter av försäljning av virke och jordmaterial
och dividender på fastighetsaktier o.d. motsvarande fastighetsintäkter samt räntor på lånefordringar på fastighetssammanslutningar inom koncernen och på ägarintresse i fastighetssammanslutningar.
Återförda nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar behandlas närmare i punkt 1.1.5.1.1.1. Orealiserade
förändringar i placeringarnas värde, se punkt 1.1.5.1.1.2 i denna samling föreskrifter och anvisningar.

1.1.2.4.2 Kostnader för placeringsverksamheten
Kostnader för fastighetsplaceringar är underhållskostnader, skötsel- och kapitalvederlag för fastighetsaktier, kreditförluster på hyresfordringar, fastighetsskatt, skogsvårdsavgifter o.d. direkta kostnader för fastighetsplaceringar samt driftsutgifter och avskrivningar som uppstår vid förvaltningen av fastighetsplaceringarna enligt punkt 1.1.4.
Se även punkt 1.1.4.4 om driftsutgifter för lokaler som används för egen verksamhet.

Kostnader för övriga placeringar är kreditförluster på räntefordringar o.d. motsvarande kostnader för placeringsverksamhet samt driftsutgifter och avskrivningar som föranleds av förvaltningen av andra placeringar än
fastighetsplaceringar enligt punkt 1.1.4.
I räntekostnader o.d. kostnader för främmande kapital inkluderas upplupna räntor på samtliga skulder (inklusive räntor på fastighetsplaceringar och räntor på fördelningssystemet inom de lagstadgade skadeförsäkringsgrenarna) samt andra kostnader för främmande kapital.
Som räntekostnad antecknas också indexhöjningar på skulder, sådana dröjsmålsräntor som avses i räntelagen (633/1982) och 12 a § 5 mom. i trafikförsäkringslagen samt 4 a § i trafikförsäkringsförordningen
(324/1959) och sådana förhöjningar som avses i 19 d § i lagen om pension för arbetstagare, 60 a § i lagen om olycksfallsförsäkring och 12 a § 1 mom. i trafikförsäkringslagen och som betalas till följd av att
utbetalningen av förmåner och ersättningar fördröjts.
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Nedskrivningar av placeringar och korrigeringar av uppskrivningar behandlas närmare i punkt 1.1.5.1.1.1. Kreditförluster i anslutning till placeringar som räknas till fordringarna bokförs som nedskrivningar. Orealiserade
förändringar i placeringarnas värde, se punkt 1.1.5.1.1.2 i denna samling föreskrifter och anvisningar.

1.1.2.4.3 Försäljningsvinster och -förluster
Försäljningsvinster och -förluster av placeringar är också intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten.
Försäljningsvinster och -förluster för placeringar som betraktas som anläggningstillgångar tas också upp som intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten.
Försäljningsvinst/-förlust för egna aktier och moderbolagets aktier som utgör täckning för fondförsäkringar bokförs i resultaträkningen som intäkter av/kostnader för placeringsverksamheten.

1.1.2.4.4 Valutakursdifferenser
Valutakursdifferenser behandlas i bokföringen i regel som en korrektivpost för inkomst eller utgift och kursdifferenser i anslutning till finansieringshändelser som placeringsverksamhetens övriga inkomster/utgifter. Också
mindre kursdifferenser som uppstått som korrektivpost för en inkomst eller utgift kan behandlas som placeringsverksamhetens övriga inkomster/utgifter. Se punkt 1.1.5.1.1.1 i denna samling föreskrifter och anvisningar
om värdering och behandling av placeringar i bokföringen/placeringar i utländsk valuta.
Kursdifferenserna behandlas genom att i tillämpliga delar följa bokföringsnämndens allmänna anvisningar om
omräkning av fordringar, skulder och andra förbindelser i utländsk valuta till finsk valuta. Den allmänna anvisningen tillämpas också när det gäller skyddande av de egna positionerna.
Kursdifferenserna räknas som differenser mellan kursen på transaktionsdagen och betalningsdagen eller
transaktionsdagen och bokslutsdagen under iakttagande av tillämpliga delar av bokföringsnämndens
allmänna anvisning för omräkning av fordringar, skulder och andra förbindelser i utländsk valuta till
finsk valuta. Kursdifferenser inom försäkringsrörelsen kan också beräknas som differenser mellan värden som kalkylerats utgående från de olika valutaposternas rörliga och fasta kurser, om förfarandet ger
en riktig och tillräcklig bild av kursändringarnas inverkan.

Försäkringsrörelsens kursdifferenser:
Kursdifferenserna i försäkringstekniska kalkyler, frånsett fondförsäkringar, behandlas som övriga inkomster och
utgifter av placeringsverksamhet, även om det inte föreligger något hinder för att behandla dem som inkomstsoch utgiftskorrigering.

1.1.2.5 Övriga försäkringstekniska intäkter/kostnader
Som övriga försäkringstekniska intäkter/kostnader redovisas bl.a. vinst/förlust.

1.1.2.6 Lagstadgade avgifter
Bolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring redovisar under denna punkt sin andel av Pensionsskyddscentralens kostnader.
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1.1.2.7 Driftsutgifter och avskrivningar
Driftsutgifterna och avskrivningarna inkluderas enligt funktion i posterna i resultaträkningen. Se närmare punkt
1.1.4.

1.1.2.8 Övriga intäkter och kostnader
Övriga intäkter utgörs av poster som har ett klart samband med den ordinarie affärsverksamheten (t.ex. intäktsbringande försäljning av administrativa tjänster och andra tjänster, försäljning av tjänster till parter utanför försäkringsbolagsgruppen). Övriga utgifter är utgifter för sålda tjänster (se punkt 1.1.4.2). Som övriga intäkter och
kostnader upptas även intäkter och kostnader för försäkringsbolags anknutna verksamhet.

1.1.2.9 Extraordinära intäkter och kostnader
De extraordinära intäkterna och kostnaderna har inget klart samband med bolagets egentliga verksamhet. De
hänför sig till väsentliga transaktioner av engångsnatur, vilka avviker från försäkringsbolagets sedvanliga verksamhet.
Den extraordinära naturen skall tolkas snävt. Alla tre kännetecken skall gälla samtidigt för att en post
skall kunna behandlas som extraordinär. Exempelvis kan ändringar av ansvarsskuldens beräkningsgrunder inte behandlas som extraordinära poster.

1.1.2.10 Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner utgörs av förändringen av redovisningsperiodens avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar.
Förändringen av frivilliga reserveringar (5 kap. 15 § BokfL) tas upp som skillnaden mellan reserver i balansräkningen vid räkenskapsperiodens början och slut.
Ändringsposten avseende avskrivningsdifferensen behandlas närmare i punkterna 1.1.4.3 och 1.1.5.1.1.1
När en investerings anskaffningsutgift täcks med en investeringsreserv, skall användningen av reserven
tas upp i resultaträkningen som minskning av investeringsreserven och ökning av avskrivningsdifferensen.

1.1.2.11 Inkomstskatter och övriga direkta skatter
Under inkomstskatt i resultaträkningen redovisas samtliga inkomstskatter. Inkomstskatterna kan också tas upp
fördelade på inkomstskatter för den egentliga verksamheten och inkomstskatter för extraordinära poster, varvid
resultatet efter extraordinära poster tas upp under benämningen ”Vinst (förlust) efter extraordinära poster”.
Skatter under redovisningsperioden:
Under skatt för räkenskapsperioden redovisas skatten för räkenskapsperioden enligt skattekalkylen, vid
vars beräkning beaktas bl.a. den beskattningsbara inkomsten, avdrag för konstaterade förluster, föreslagen vinstutdelning, skatteöverskott och skattesats samt skatt för tidigare räkenskapsperioder. Om en för
resultatet väsentlig del av skatterna hänför sig till tidigare räkenskapsperioder, exempelvis till följd av
restskatter, skall den redovisas separat i resultaträkningen (skatt för tidigare räkenskapsperioder) eller i
noterna.
Den skatteskuld eller -fordran som uppstår enligt prestationsprincipen till följd av korrigering eller komplettering av förskottsskatter som debiterats under räkenskapsperioden bokförs enligt väsentlighetsprincipen som passiva eller aktiva resultatregleringar i balansräkningen, se punkterna 1.1.3.1.7 och 1.1.3.2.8.
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Den latenta skatten är en del av inkomstskatterna och den tas upp i resultaträkningen i underpunkt Latent skatt
under inkomstskatt.
Latent skatt:
Som latenta skatter upptas bl.a. ändring av latenta skatteskulder och -fordringar som beror på periodiseringsdifferenser mellan bokföringens resultat och den beskattningsbara inkomsten från föregående räkenskapsperiod, om latenta skatteskulder och -fordringar tas upp i balansräkningen.
Om placeringar och/eller förvaltningsfastigheter som ingår i de finansiella tillgångarna värderas till
gängse värde i balansräkningen, bokförs i balansräkningen samt resultaträkningen och eller fondförverkligt värde den latenta skatteskulds eller –fordrans förändring som beror på de tillfälliga skillnaderna mellan bokföringsvärdet och beskattningsvärdet med iakttagande av särskild försiktighet (se punkt
1.1.5.1.1.2 i dessa föreskrifter).
Vid beräkningen av den latenta skatten iakttas särskild försiktighet och bokföringsnämndens allmänna
anvisning om latenta skatteskulder och -fordringar.
Se noter 1.1.9.4.

Som övriga direkta skatter upptas t.ex. ett ömsesidigt bolags och en försäkringsförenings förmögenhetsskatter.
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1.1.3 UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING
Mera detaljerade uppgifter än de som ingår i SHM:s schema för resultaträkningen kan ges antingen i noter eller
genom att till schemat foga ytterligare poster. Om antalet poster ökas, får benämningarna av posterna i huvudgrupperna inte ändras, huvudgrupperna får inte delas, poster får inte överföras från en huvudgrupp till en annan
och ordningen på posterna får inte ändras.
Om det vid en enskild post i balansräkningen inte kommer någon siffra för räkenskapsperioden och föregående
räkenskapsperiod, skall den utelämnas från balansräkningen.

1.1.3.1 Aktiva

1.1.3.1.1 Immateriella tillgångar
På utvecklingsutgifter tillämpas HIM:s beslut om aktivering av utvecklingsutgifter i balansräkningen (HIM
50/1998).
Som immateriella rättigheter upptas såväl separat överlåtbara rättigheter som övriga rättigheter, exempelvis
koncessioner och rättigheter för nyttjande av köpta datorprogram.
Som goodwill upptas poster mot vederlag som uppstått i samband med företagsköp, beståndsöverlåtelse eller
fusion och som inte kan hänföras till mottagna tillgångsposter.
Övriga utgifter med lång verkningstid är exempelvis utgifter för ombyggnad av hyres- och aktielägenheter, utgifter för dikning av skogsmark, utgifter för byggnad av skogsbilvägar, icke överförbara anslutningsavgifter, utgifter för planering och programmering av datorprogram o.d. utgifter med lång verkningstid, såvida de aktiverats.

1.1.3.1.2 Placeringar
Om kriterier för skydd av derivatavtal, se punkt 1.1.5.1.2.1 i dessa föreskrifter (säkringsredovisning och säkringsförhållande).
Företag och ägarintresseföretag i samma koncern:
Företag inom samma koncern:
Med företag inom samma koncern avses i bokslut och koncernbokslut alla sådana sammanslutningar som i form
av moder- och dotterföretag hör till koncernen i vidsträcktare bemärkelse i vilken försäkringsbolaget eller försäkringsföreningen deltar, oberoende av om de har tagits med i koncernbokslutet. Företag inom samma koncern
är mera omfattande än begreppet koncernföretag. Ett företag inom samma koncern kan vara ett försäkringsbolag och dess dotterföretag, men också försäkringsbolagets eget moderföretag eller annat dotterföretag till det
sist nämnda. (Koncernföretag: Försäkringsbolaget eller försäkringsföreningen och dess dotterföretag och dotterbolagen i dess egen koncern är koncernföretag.)
Ägarintresseföretag:
Ägarintresseföretag definieras genom att beakta endast ett försäkringsbolags eller en försäkringsförenings egna
innehav. I koncernbokslutet definieras ägarintresseföretag med beaktande av försäkringsbolagets eller försäkringsföreningens samtliga ägarandelar i koncernen men inte innehavet i koncernen i vidsträcktare bemärkelse
(ägarintresseföretag se 1 kap. 8 § i bokföringslagen).
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Ägarandelsgränser:
Om aktier eller andelar i samma sammanslutning ingår i såväl placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar som i övriga placeringar, fastställs ägar- och röstandelsgränserna utgående från det totala innehavet. Om
sammanslutningen sålunda är ett dotter-, intresse- eller annat ägarintresseföretag, behandlas det som ett sådant
företag till den del som aktierna och andelarna inte upptas under placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar.
En koncerns dotter-, intresse- eller ägarintresseföretag, se punkt 1.1.7.

1.1.3.1.2.1 Fastighetsplaceringar
Under fastigheter redovisas fastighetsobjekt i direkt ägo, dvs. fastigheter, byggnader på annans mark, konstruktioner och andra anläggningar, anskaffningsutgifter för hyresrätt i fastigheter, fastigheter, outbrutna områden,
vattenområden och rättigheter till vattenkraft som utnyttjas av vattenkraftverk förutsatt att inteckning har fastställts som säkerhet för rätten att använda vattenkraften. I fastigheter inkluderas förutom jordområde och byggnad också lösöre och anslutningsavgifter i anslutning till dessa. I anskaffningsutgifter för hyresrätt i fastigheter
inkluderas hyresrätter i jordområden, vattenområden, byggnader och konstruktioner, som har aktiverad enligt
BokfL 5 kap. 11 §.
Under fastighetsaktier antecknas aktier i ömsesidiga och övriga bostads- och fastighetssammanslutningar samt
holdingsammanslutningar, som innehar fastigheter och/eller fastighetsaktier. Placeringar i egentliga fastighetsinvesteringsbolag upptas i balansräkningen under ”Aktier och andelar”.
Som lånefordringar för företag inom samma koncern och ägarintresseföretag antecknas hos fastighetsbolag som
räknas till dem skuldebrevsfordringar, kapitallån som inte handlas på sekundärmarknaden och kontofordringar
under byggnadstiden.
Även förskottsbetalningar i anslutning till fastighetsplaceringar och objekt under byggnad upptas som
fastighetsplaceringar.

1.1.3.1.2.2 Övriga placeringar
Aktier och andelar:
Under aktier och andelar redovisas exempelvis aktier i aktiebolag, optionsbevis, andelsbevis i andelslag, garantikapitalandelar i ömsesidiga försäkringsbolag och -föreningar, andelar i öppet bolag och kommanditbolag, andelar i placeringsfonder, telefonandelsbevis och överförbara anslutningsavgifter.
Finansmarknadsinstrument:
Under finansmarknadsinstrument redovisas finansmarknadsinstrument och andra värdepapper med fast avkastning som emitteras av kreditinstitut, av andra sammanslutningar eller av staten, kommuner eller övriga offentliga
samfund. Värdepapper med en ränta som fluktuerar beroende på vissa faktorer, exempelvis räntan på interbankmarknaden eller euromarknaden, betraktas också som finansmarknadsinstrument.
Finansmarknadsinstrument är till exempel bank-, företags- och kommuncertifikat, statens skuldförbindelser, obligationer, debenturer, konvertibla skuldebrevslån, optionslån, indexbundna lån (exempelvis
indexobligationer och aktieindexlån), kapitallån som handlas på sekundärmarknaden, övriga masskuldebrevslån, depositionsbevis samt övriga motsvarande omsättningsbara innehavar- och orderskuldförbindelser.
Ett indexbundet lån uppdelas i bokföringen i låne- och optionsandelar.

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land
och pensionsanstalter som grundats genom lag

Uppdaterad 31.12.2006

1—15
Andelar i gemensamma placeringar:
Här redovisas andelar av gemensamma placeringar som är gemensamma för flera företag, stiftelser eller pensionsfonder och där någon av dessa har anförtrotts förvaltningen.
Lånefordringar:
Som lånefordringar i balansräkningen redovisas penninglån som ansluter sig till låneverksamheten, exempelvis
placeringslån, pensionslån i anslutning till återlåning inom lagstadgad pensionsförsäkring, övriga lån mot försäkringsbrev, kapitallån som inte handlas på sekundärmarknaden och lån till personalen. Fordringar på inteckningslån presenteras alltid separat i balansräkningen.
Fordringar på inteckningslån som hör till övriga placeringar tas upp separat i balansräkningen även i det
fall att de som säkerhet också har försäkringsbrev. Med fordringar på inteckningslån avses lånefordringar, som har en fastighetsinteckning som säkerhet.

Depositioner:
Under depositioner redovisas tidsmässigt begränsade insättningar i kreditinstitut (inkl. s.k. over nightdepositioner). Depositioner utan denna tidsbegränsning skall tas upp i balansräkningen under kassa och bank,
även om de är räntebärande.
Övriga placeringar:
Under övriga placeringar redovisas alla de placeringar som inte hör till posterna ovan.

1.1.3.1.2.3 Depåfordringar inom återförsäkring
Under depåfordringar inom återförsäkring antecknas sådana fordringar hos återförsäkringstagare som deponeras
som säkerhet för försäkringsbolagets förpliktelser hos dessa återförsäkringstagare eller hos tredje part eller som
dessa återförsäkringstagare innehållit.
Dessa fordringar får inte sammanställas med återförsäkringstagarens övriga fordringar eller kvittas mot återförsäkringsgivarens skulder till återförsäkringstagaren.
Värdepapper i försäkringsbolagets ägo, som överlåtits till återförsäkringstagare eller tredje part som säkerhet för försäkringsbolagets förpliktelser, eller andra placeringar som förblir i säkerhetsställarens ägo,
upptas som placeringar i balansräkningen och presenteras som ställda panter under Säkerheter och ansvarsförbindelser i noterna till bokslutet (se punkt 1.1.9.5).

1.1.3.1.3 Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar
Under placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar antecknas enligt 10 kap. 3 a § FBL de placeringar
som utgör täckning för ansvarsskulden för fondförsäkringar samt eventuella andra på förhand anskaffade placeringar, som är avsedda att senare ingå i fondförsäkringarnas fonder. I posten antecknas också upplupna räntor i
anslutning till finansmarknadsinstrument, depositioner och banktillgodohavanden samt fordringar på försäkringspremieförmedlare. Denna post omfattar också sådana placeringar som förvaltas för medlemmarna av en
tontin och som är avsedda att fördelas mellan dem.
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar innehåller också bolagets egna och moderbolagets
aktier, om de hänför sig till fondförsäkringar. Uppgifter enligt 11 kap. 6 a (not) och 9 a § ABL ges också
om dessa aktier.
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1.1.3.1.4 Ansvarsunderskott
Ansvarsunderskottet har definierats i punkt 1.1.2.1.3.

1.1.3.1.5 Fordringar
Fordringar vid direktförsäkring:
Som fordringar på direktförsäkringstagare redovisas obetalda indrivningsbara premier för skadeförsäkring och
lagstadgad pensionsförsäkring för i försäkringsavtalet överenskomna försäkringsperioder som börjat före utgången av räkenskapsperioden, oberoende av om premierna debiterats eller inte då bokslutet uppgörs. Som
fordringar bokförs också övriga obetalda premier som hänför sig till i försäkringsavtalen överenskomna premieperioder, som börjat före tidpunkten för bokslutet och för vilka motsvarande försäkringsskydd är i kraft vid
bokslutstidpunkten.
Fordring för tvångsförsäkring enligt 15 § APL och förhöjningar som tas ut i samband med tvångsförsäkring samt förhöjning av försäkringspremie som tas ut enligt 15 § APL vid dröjsmål med teckning av
APL-försäkring, antecknas som fordringar hos direktförsäkringstagare.

Som fordringar på direktförsäkringsförmedlare redovisas fordringar på försäkringsförmedlare och försäkringsombud. Fordringar på försäkringsförmedlare i anslutning till fondförsäkringar presenteras i punkt 1.1.3.1.3.
Fordringar vid återförsäkringsverksamhet:
Som fordringar inom återförsäkringsverksamheten antecknas på avräkning grundade fordringar hos återförsäkringstagare och återförsäkringsgivare samt återförsäkringsmäklare.
I denna post upptas också influtna återförsäkringspremier för vilka det ännu inte finns någon avräkning.

Övriga fordringar:
Här redovisas fordringar som baserar sig på exempelvis fastställd beskattning, eller ett dokument som visar gäldenären och fordringsbeloppet, exempelvis köpebrev.
Under övriga fordringar antecknas exempelvis fordringar på företag i samma koncern och samarbetsföretag samt ostridiga regressfordringar och av kreditskador hos bolaget kvarblivna motgarantier, såvida
de inte har avdragits från ersättningsansvaret.
Som övriga fordringar upptas även ersättningar vilka betalats på förhand.

Under övriga fordringar upptas i skadeförsäkringsbolag fordran som hänför sig till fördelningssystemet inom de lagstadgade skadeförsäkringsgrenarna.
Obetalda aktier och andelar:

Som obetalda aktier och andelar upptas obetalda fordringar för bokfört aktiekapital, grundfond eller garantikapital.
Latent skattefordran:
Försäkringsbolaget och försäkringsföreningen tar upp latenta skattefordringar (och skatteskulder), om de är väsentliga, antingen i balansräkningen eller som noter (se punkt 1.1.9.4).
Om placeringar och/eller förvaltningsfastigheter som ingår i de finansiella tillgångarna värderas till gängse värde i balansräkningen, bokförs i balansräkningen samt resultaträkningen och/eller fond för verkligt värde den latenta skattefordrans eller –skulds förändring som beror på de tillfälliga skillnaderna mellan bokföringsvärdet
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och det beskattningsbara värdet med iakttagande av särskild försiktighet (se punkt 1.1.5.1.1.2 i dessa föreskrifter).

1.1.3.1.6 Övriga tillgångar
Materiella tillgångar:
Som maskiner och inventarier redovisas kontorsmaskiner, datautrustning o.d. maskiner, anordningar och inventarier.
Under varulager redovisas bl.a. eventuella aktiverade materiallager samt skadad egendom som bolaget tagit i
besittning i samband med ersättningshandläggning, om den inte avdragits från ersättningsansvaret.
Kassa och bank:
Under posten kassa och bank redovisas kontanta medel och sådana banktillgodohavanden, vilkas uttag inte är
tidsbegränsade. Se även punkt 1.1.3.1.2.2.
Övriga tillgångar:
Som övriga tillgångar i balansräkningen upptas tillgångar som inte är hänförliga till någon av de övriga tillgångsposterna i balansräkningen.

1.1.3.1.7 Aktiva resultatregleringar
Räntor och hyror:
Här redovisas räntor och hyror som inte betalats fram till bokslutsdagen.
Upplupna räntor på finansmarknadsinstrument, depositioner och banktillgodohavanden i anslutning till
fondförsäkringar presenteras i punkt 1.1.3.1.3.

Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar:
Om anskaffningsutgifter för försäkringar aktiverats, presenteras de som aktiva resultatregleringar och
deras förändring i resultaträkningen som en korrektivpost för driftsutgifter. Totalbeloppet av aktiveringen och zillmeringen enligt punkt 1.1.3.2.4 skall fastställas enligt trygghetsprincipen så att de kan amorteras med kostnadsbelastningsposter enligt försäkringsavtalet och med andra för detta ändamål avsedda
motsvarande intäkter. Det aktiverade beloppet skall bokföras som kostnad under sin verkningstid. Se
även punkt 1.1.9.2.8.1.

Övriga aktiva resultatregleringar:
Under övriga aktiva resultatregleringar upptas kalkylmässiga poster i anslutning till periodisering av inkomster
och utgifter (inkomstrester och utgiftsförskott).
Kalkylmässiga poster presenteras som aktiva resultatregleringar även då de gäller skatter och socialskydd. T.ex. en skattefordran som uppkommit på prestationsbasis genom korrigering eller komplettering
av förskottsskatter, vilka debiterats under redovisningsperioden, upptas som en aktiv resultatreglering i
balansräkningen under iakttagande av väsentlighetsprincipen.
Som övriga aktiva resultatregleringar upptas i arbetspensionsförsäkringsbolag bl.a. en kalkylmässig
fordran för ansvarsfördelning samt inom skadeförsäkringsbolag en fordran av Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och Trafikförsäkringscentralen.
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1.1.3.2 Passiva
1.1.3.2.1 Eget kapital
Fond för verkligt värde:
I fonden för verklig värde redovisas förändringar i placeringarnas värde i enlighet med 8 § i SHM:s förordning
om redovisning av finansiella instrument, biologiska tillgångar och övriga placeringar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut. Se också punkt 1.1.5.1.1.2 och 1.1.9.3.2.1 i denna samling föreskrifter och anvisningar.
Vinst från tidigare räkenskapsperioder (förlust):
Av den uppskrivning som fonderats i eget kapital i byggnad som skall betraktas som anläggningstillgångar kan
som en separat post jämställbar med den balansräkningspost som innehåller vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder överföras ett belopp som motsvarar sådana planenliga avskrivningar som under räkenskapsperioden eller tidigare räkenskapsperioder har gjorts för de aktuella byggnaderna och som har tagits upp som kostnader i resultaträkningen.
Ändringar i principerna för upprättande av bokslut samt korrigeringar av fel som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder:
Liv- och skadeförsäkringsbolag:
Ändringar i principerna för upprättande av bokslut samt korrigeringar av fel som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder görs genom korrigering av det egna kapitalet [Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder].
Korrigeringarna görs retroaktivt, varvid ändringarnas ackumulerade effekt på det egna kapitalet utreds så långt
som möjligt. Varje sådan post av det egna kapitalet som påverkas av ändringen korrigeras i början av den tidigaste av de perioder som redovisas och jämförelseuppgifterna ändras för varje räkenskapsperiod som redovisas i
bokslutet som om den nya principen för upprättande av bokslut alltid hade tillämpats. Om nyckeltal redovisas i
verksamhetsberättelsen eller i noterna till bokslutet för flera räkenskapsperioder, skall även dessa i mån av möjlighet göras jämförbara.
Se Bokföringsnämndens utlåtande nr 1750/2005 och punkten 1.1.9.3.2.1 (eget kapital) i denna bestämmelse.
Samtliga bokföringsmässiga ändringar i beräkningarna bokförs icke-retroaktivt och införs i resultatet.

Korrigeringar till följd av ändrade principer för upprättande av bokslut samt korrigeringar av fel i tidigare räkenskapsperioder som hänför sig till ansvarsskulden:
Ändring i beräkningen av ansvarsskulden, ändringar i principerna för upprättande av bokslut samt korrigering av
fel i tidigare räkenskapsperioder upptas alltid i räkenskapsperiodens resultaträkning.
Se punkt 1.1.9.2.9.

Arbetspensionsförsäkringsbolag:
Arbetspensionsförsäkringsbolagen upptar alltid ändringar i principerna för upprättande av bokslut samt korrigeringar av fel i fråga om tidigare räkenskapsperioder och ändringar i beräkningen av ansvarsskulden i resultaträkningen.
Se punkt 1.1.9.2.9.

1.1.3.2.2 Ackumulerade bokslutsdispositioner
Avskrivningsdifferensen behandlas närmare i punkterna 1.1.4 och 1.1.5.1.1.1 och reserveringar i punkt
1.1.2.10.
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1.1.3.2.3 Kapitallån
Som kapitallån redovisas lån enligt 1 kap. 4 § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag, 1 kap 5 c § i lagen om försäkringsföreningar samt 5 kap. i lagen om aktiebolag.

1.1.3.2.4 Försäkringsteknisk ansvarsskuld
Då ansvarsskulden definieras tas följande bestämmelser/förordningar i beaktande: lagen om försäkringsbolag 10 kap. 2 §, lagen om försäkringsföreningar 10 kap. 3 §, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
6 kap. § 14, förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsbolag,

förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsförening, SHM:s
beslut 10 §, SHM:s föreskrifter samt Försäkringsinspektionens föreskrifter.
Premieansvar:
Anskaffningsutgifter för försäkringar kan bokföras som utgift omedelbart eller så kan de aktiveras och upptas i
balansräkningen som aktiva resultatregleringar (se punkt 1.1.3.1.7 och 1.1.9.2.8.1.), eller motsvarande avdrag
kan göras från premieansvaret (s.k. zillmering). Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar skall bokföras
som en utgift under sin verkningstid.
Ersättningsansvar:
Skadad egendom som bolaget tagit i besittning i samband med ersättningsutredningen, motgarantier som blivit
hos bolaget i samband med kredit- och borgensförsäkringsskador samt ostridiga regressfordringar i anslutning
till skador kan också avdras från ersättningsansvaret (se även punkt 1.1.2.2.1).
Återförsäkrares andel:
I återförsäkrares andel av den försäkringstekniska ansvarsskulden upptas återförsäkringsgivares verkliga eller
försäkringsmatematiskt beräknade andelar, som med stöd av avtalade återförsäkringsarrangemang avdras från
den försäkringstekniska ansvarsskuldens bruttobelopp.
Se även punkterna 1.1.2.1.1, 1.1.2.2.1 och 1.1.4.4.

1.1.3.2.5 Obligatoriska avsättningar
Med obligatoriska avsättningar avses sådana framtida utgifter och förluster som avses i 5 kap. 14 § 3 mom. i
bokföringslagen.

1.1.3.2.6 Depåskulder inom återförsäkring
Under depåskulder inom återförsäkring redovisas sådana skulder till återförsäkringsgivare som deponerats av
andra försäkringsföretag eller som man innehållit av dessa i enlighet med återförsäkringsavtal. Dessa skulder
får inte förenas med skulder till ifrågavarande andra företag.
Såvida en depå erhållits som värdepapper eller som andra placeringar som överförts i mottagarens ägo, upptas dessa i balansräkningens aktiva som placeringar och i balansräkningens
passiva som depåskulder för återförsäkring.

1.1.3.2.7 Skulder
Skulder för direktförsäkringsverksamhet:
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Som skulder av direktförsäkringsverksamhet upptas sådana skulder som bolaget har till försäkringstagare, försäkringsförmedlare eller bolag som sköter direktförsäkring och som hänför sig till premierestitutioner, förutbetalda premier, koassuransredovisningar, redovisningar av försäkringsförmedlare och motsvarande. Ringa skulder som uppstått med anledning av premierestitution kan avdras från premiefordringarna.
Skulder för återförsäkringsverksamhet:
Som skulder av återförsäkringsverksamhet upptas skulder i anslutning till avräkningar av återförsäkringsgivare
och återförsäkringstagare samt återförsäkringsmäklare. Försäkringspremier som influtit på basis av återförsäkringsavtal men som ännu inte avräknats upptas också i denna post.
Övriga skulder:
Som övriga skulder upptas skulder som bygger på skuldebrev, köpebrev, köpsfaktura eller något annat dokument som anger skuldbeloppet och borgenären.
Under övriga skulder redovisas exempelvis leverantörsskulder, kortfristiga kontoskulder till ägare, koncern- och samarbetsföretag, obetalda dividender och vinstandelar samt arbetslöshetsförsäkringspremier
och grupplivförsäkringspremier för arbetstagare som skadeförsäkringsbolagen uppbär. Under övriga
skulder redovisas också skulder avseende avgifter för bl.a. mervärdesskatt, försäkringspremieskatt,
brandskydd o.d. offentliga avgifter, skulder för förskottsinnehållning på löner och socialskyddsavgifter
och andra poster i anslutning till socialskydd som bokförs i samband med förskottsinnehållning samt
obetald inkomstskatt som baserar sig på fastställd beskattning eller förskottsdebetsedel.

Under övriga skulder upptas i skadeförsäkringsbolag skuld som hänför sig till fördelningssystemet inom de lagstadgade skadeförsäkringsgrenarna.
Latent skatteskuld:
Latenta skatteskulder presenteras antingen i balansräkningen eller i noterna, om de är väsentliga. Se punkt
1.1.2.1.1 och 1.1.9.4.
Om placeringar och/eller förvaltningsfastigheter som ingår i de finansiella tillgångarna värderas till gängse värde i balansräkningen, bokförs i balansräkningen samt resultaträkningen och/eller fond för verkligt värde den latenta skatteskulds eller –fordrans förändring som beror på de tillfälliga skillnaderna mellan bokföringsvärdet
och det beskattningsbara värdet med iakttagande av särskild försiktighet (se punkt 1.1.5.1.1.2 i dessa föreskrifter).

1.1.3.2.8 Passiva resultatregleringar
Under passiva resultatregleringar antecknas till sin karaktär kalkylmässiga poster (utgiftsrester och inkomstförskott) som hör till periodisering av utgifter och inkomster.
I balansposten upptas t.ex. skuld av delning som hänför sig till ansvarsfördelning, obetalda löner för redovisningsperioden, ackumulerade semesterlöner med därtill hörande lönebikostnader, kalkylmässiga
lönebikostnader för utbetalda löner under redovisningsperioden, bl.a. skuld för APL-, arbetslöshets-,
olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremie till den del dessa inte redovisas i samband med
förskottsinnehållning gällande utbetalda löner för redovisningsperioden, obetalda arvoden både för direktförsäkring och återförsäkring, obetalda försäkringspremier, hyror och räntor. Också en skatteskuld

som uppkommit genom bokföring av inkomstskatter på ett sätt som motsvarar prestationsprincipen upptas som passiv resultatreglering. Samma gäller arbetspensionsförsäkringsbolags
skuld som hänför sig till ansvarsfördelning och skadeförsäkringsbolags skulder till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och Trafikförsäkringscentralen.
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1.1.4 DRIFTSUTGIFTER OCH AVSKRIVNINGAR
1.1.4.1 Krav på redovisningen av driftsutgifter
Ett bokföringsskyldigt bolag skall ordna sin redovisning så att man vid sidan av de sedvanliga resultatmätningsoch åtskillnadsfunktionerna i bokföringen kan hänföra bokföringsposterna antingen enligt orsaksprincipen eller
med hjälp av olika fördelningsregler till å ena sidan de bokföringsskyldiga som anlitar gemensam service och å
andra sidan till olika funktioner och försäkringsklassgrupper i ett bolag. Av redovisningen skall driftsutgifterna
och avskrivningarna framgå enligt funktion. Dessutom skall uppgifterna kunna klarläggas enligt försäkringsklassgrupp och utgiftsslag i noterna till bokslutet.
Uppgifterna som specificeras enligt funktion och försäkringsklassgrupp kan upptas i affärsbokföringen, i
en kostnadskalkyl eller genom sammanställning av separata kalkyler. Om uppgifterna i kostnadskalkylen inkluderas i bokslutet, skall särskild uppmärksamhet fästas vid kostnadskalkylens pålitlighet
och kostnadskalkylen skall därtill kunna avstämmas med bokslutet. Avstämningskalkylerna skall dokumenteras och undertecknas av den som gjort upp dem.
Kostnader som förorsakas av externa tjänster upptas på motsvarande sätt som tjänster utförda med egen
personal som funktionsspecifika driftsutgifter.
Kalkylhyra för egna lokaler eller andra kalkylerade poster tas inte upp i resultaträkningen. Om affärslokalen hyrts av ett annat bolag, bokförs hyresutgiften som driftsutgift. Hyresvärden bokför på motsvarande sätt hyresinkomsten under intäkter av placeringsverksamheten som intäkter av fastighetsplaceringar.

1.1.4.2 Debitering av driftsutgifter av en annan bokföringsskyldig
Driftsutgifterna kan fördelas på olika bokföringsskyldiga på två olika sätt:
1) Utgiftsöverföring
2) Försäljning av tjänster
Fördelningsreglerna för de utgifter som överförs och jämförpriserna för försäljningen av tjänster skall årligen fastställas på förhand. Debiteringsgrunderna för mottagaren av tjänsten skall vara jämförbara med
motsvarande kostnader för tjänster köpta på den fria marknaden.

Som utgiftsöverföring kan bokföras försäljning av tjänster till självkostnadspris mellan koncern- och samarbetsföretag.
Som utgiftsöverföring kan bokföras också motsvarande externa utgiftsöverföringsposter som hänför sig
till försäkringsbranschen. Sådana är t.ex. erhållna gottgörelser för kostnader för skötsel av pooler,
arvoden för koassurans och arvoden för skötsel av arbetslöshetsförsäkringar. En utgiftsavdragspost är
också från Folkpensionsanstalten erhållen ersättning för företagshälsovård.
Utgiftsöverföring bokförs som minskning av säljarens utgifter och ökning av köparens utgifter.

Intäktsbringande försäljning av tjänster skall alltid bokföras som försäljning av tjänster.
Försäljning av tjänster bokförs i tjänsteproducentens bokföring under övriga intäkter och i mottagarens
bokföring som ökning av utgifterna.
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1.1.4.3 Avskrivningar enligt plan
1.1.4.3.1 Avskrivningar enligt plan
Planenliga avskrivningar av maskiner och inventarier, immateriella rättigheter och andra utgifter med lång
verkningstid upptas i resultaträkningen enligt funktion. Avskrivning på goodwill och koncerngoodwill samt
minskning av koncernreserven inkluderas i kostnader enligt funktion eller upptas i resultaträkningen under övriga kostnader/intäkter.
Avskrivningsplaner och förändringar av dessa skall upprättas i skriftlig form.
Vid beräkningen av avskrivningar enligt plan följs i tillämpliga delar bokföringsnämndens allmänna anvisningar om avskrivningar enligt plan. För maskiner och inventarier, immateriella rättigheter, utgifter
med lång verkningstid och goodwill kan också punkten om små bokföringsskyldiga i ovannämnda allmänna anvisning tillämpas.

Planenliga avskrivningar av anskaffningsutgiften för byggnader behandlas i punkt 1.1.5.1.1.1.

1.1.4.3.2 Totala avskrivningar som avdragits från intäkterna och avskrivningsdifferens
I bokslutet kan på grund av beskattningen eller av andra särskilda skäl göras avskrivningar utöver plan, vilket
gör det möjligt att senare bokföra avskrivningar under plan.
Skillnaderna mellan de från intäkterna i bokslutet de facto avdragna totala avskrivningarna och avskrivningar enligt plan, dvs. avskrivningsdifferensen, tas upp i resultaträkningen. Anskaffningsutgiften minskad med de planenliga avskrivningarna redovisas på aktivsidan i balansräkningen. Den ackumulerade
avskrivningsdifferensen redovisas bland ackumulerade bokslutsdispositioner på passivsidan i balansräkningen.

1.1.4.4 Funktionsspecifika driftsutgifter och avskrivningar
Driftsutgifterna och avskrivningarna inkluderas i resultaträkningsposterna enligt de funktioner de hänför sig till.
I de funktionsspecifika kostnaderna ingår med iakttagande av väsentlighetsprincipen direkta och indirekta kostnader för funktionerna:
• löner, arvoden, lönebikostnader och andra kostnader
• planenliga avskrivningar och försäljningsvinster/förluster på maskiner och inventarier, immateriella rättigheter och utgifter med lång verkningstid
• alternativt också planenliga avskrivningar på goodwill/koncerngoodwill och minskning av koncernreserven, om de inte tas upp under övriga kostnader/intäkter.
Utgiftsöverföringar mellan bokföringsskyldiga samt utgifter för försäljning av tjänster som upptas i mottagarens bokföring inkluderas i de funktionsspecifika kostnaderna.
Lokaler i affärsrörelsens egen användning:
Hyror till utomstående för lokaler som används för affärsverksamheten samt brukskostnader för lokal
som härrör från användning av egen och hyrd lokal (kostnader för lokalerna enligt användning: elektricitet, städning, bevakning osv.) upptas alltid i resultaträkningen som driftsutgifter enligt funktion. Direkt
ägd fastighet och fastighet i bolagsform behandlas på motsvarande sätt. Fastigheternas underhållskostnader ingår inte i dessa kostnader.

De funktionsspecifika kostnaderna skall uppdelas enligt försäkringsklassgrupp/försäkringsgren på det sätt som
anges i punkterna 1.1.9.2.2–1.1.9.2.4 och i fråga om placeringsverksamheten enligt grupp av placeringar på det
sätt som anges i punkt 1.1.9.2.7.
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Driftsutgifterna och avskrivningarna bokförs under resultaträkningsposterna i enlighet med nedannämnda funktioner:
1) Under ersättningskostnader – utbetalda ersättningar – kostnader för handläggning av ersättningsverksamheten

•
•
•
•
•
•
•

Registrering och handläggning av skada, pensionsansökan o.d. försäkringsfall
Utredning av ersättning/skada/pension
Skötsel och realisering av regresser och panter
Avfattande av ersättnings-/pensionsbeslut
Skötsel av rättshandlingar i anslutning till ersättningar
Utbetalning av ersättningar/pensioner
Skötsel av rehabiliteringsverksamhet

Rehabiliteringskostnader vilka täcks med den för omkostnader avsedda premiedelen som hänför sig till invaliditetsriskens kontrolldel inom lagstadgad pensionsförsäkring, skall redovisas åtskilda från ersättningsfunktionernas övriga driftskostnader (se punkt 1.1.2.2.1 och 1.1.9.2.4).
I kostnaderna för ersättningsverksamheten inkluderas andelar avsedda för driftskostnader i samband med
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbunds ersättningsverksamhet enligt 58 § i lagen om olycksfallsförsäkring
och för kostnaderna för olycksfallsnämnden och ersättningsnämnden för olycksfallsärenden. Också kostnaderna
för ersättningsverksamheten inom mottagen återförsäkring redovisas i denna post.
2) Under driftskostnader – anskaffningsutgifter för försäkringar – kostnader för anskaffning av försäkringar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förhandlingar om försäkringar
Uppgörande av offerter
Handläggning av försäkringsansökningar
Beviljande av försäkringar
Ingående av försäkringsavtal
Avfattande av försäkringsdokument
Införande av nya försäkringar i försäkringsbeståndet
Reklam för försäkringar
Direktförsäljning av försäkringar
Upprätthållande av försäljningsnät

I anskaffningsutgifterna ingår dessutom anskaffnings- och förnyelseprovisioner för direktförsäkring samt provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring.
3) Under driftskostnader – kostnader för handläggning av försäkringar – övriga kostnader som föranleds av försäkringshandläggningen

• Skötsel av försäkringsbeståndet

•
•
•
•
•
•
•

Skötsel av beståndet för mottagen och avgiven återförsäkring
Kostnader för premiedebitering och premieuppbörd
Handläggning av återbäringar och rabatter
Statistikföring
Utarbetande av premiegrunder och beräkningsgrunder för ansvarsskulden
Produktplanering
Skadeförebyggande verksamhet (preventiva åtgärder)

4) Under driftskostnader – administrationskostnader – kostnader som föranleds av administration
Upprätthållande av företagsbilden
Informationsverksamhet
Kontors-, personal- och utbildningstjänster o.d. interna tjänster
Intern redovisning
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Bokföring och bokslut
Revision
Intern revision
Högsta ledningen och förvaltningsorganen
Skötsel av relationer till ägare och placerare
I administrationskostnaderna ingår avgiften för försäkringsinspektion, den andel av Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbunds kostnader som avses i 58 § i lagen om olycksfallsförsäkring, justitieförvaltningsavgiften till
Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och de kostnader för registertjänster som uppbärs av PSC.
5) Under kostnader för placeringsverksamheten – kostnader för placeringar – kostnader för skötseln av placeringsverksamheten
• Uppgörande av placeringsplaner
• Placeringsbeslut
• Beviljande av kredit
• Förvaltning av lånebestånd
• Förvaltning av fastigheter
• Förvaltning av värdepapper
• Balansering av valutaposition
• Inkassering av placeringsfordringar
• Förvaltning av panter
• Handläggning av placeringsrealiseringar
• Intern redovisning i anslutning till placeringsverksamhet
• Skötsel av finansiering och betalningsberedskap
• Kapitalförvaltningsarvoden som betalats till utomstående
6) Under övriga kostnader av övrig verksamhet föranledda kostnader
• Kostnader för försäljning av tjänster som bokförs under övriga tjänster
7) Arvoden och vinstandelar för avgiven återförsäkring bokförs under driftskostnaderna som en separat avdragspost.
I ovannämnda poster upptas genom nyckeltal som beskriver användningen:
Den regionala organisationens service
Datatjänster
Användning av datasystem i produktionen
Utveckling av datasystem
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1.1.5 VÄRDERING OCH BEHANDLING AV PLACERINGAR OCH FORDRINGAR I BOKFÖRINGEN SAMT
SÄKRINGSREDOVISNING

1.1.5.1 Placeringar
1.1.5.1.1 Värdering av placeringar
1.1.5.1.1.1 Värdering till anskaffningsutgiften
Placeringarna värdes till den ursprungliga anskaffningsutgiften vid anskaffningstidpunkten. Anskaffningsutgiften för byggnader avskrivs som utgift under sin verkningstid genom planenliga avskrivningar. Om placeringens
gängse värde sjunker under den ursprungliga anskaffningsutgiften eller den återstående anskaffningsutgiften,
skall anskaffningsutgiften nedskrivas, om inte något annat föreskrivs (se undantag 10 kap. 4 c § 1–2 mom.
FBL, 10 kap. 5 c § 1–2 mom. i lagen om försäkringsföreningar och SHM:s förordning.). En bokförd nedskrivning skall återföras till anskaffningsutgiften till den del som motsvarar ökningen av det gängse värdet. En återföring av en nedskrivning får högst motsvara beloppet av en tidigare gjord nedskrivning. Nedskrivningar och
återföring av nedskrivningar upptas i resultaträkningen.
För anskaffningsutgift och nedskrivning av masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och
kapitalmarknadsinstrument se SHM:s förordning (1340/2002) och punkt 1.1.2.4.1 i dessa föreskrifter.
Ett indexbundet lån uppdelas i bokföringen i låne- och optionsandelar. (Gäller indexbundna lån som
upptagits 1.1.2005 eller därefter.) Det gängse värdet av placeringar (inkl. placeringar i utländsk valuta)
fastställs enligt punkt 1.1.6.

1.1.5.1.1.1.1. Anskaffningsutgift
Anskaffningsutgift för placeringar:
Ursprungliga anskaffningsutgifter för placeringar definieras i 4 kap. 5 § 1–2 mom. bokföringslagen, 10 kap. 4 a
§ i lagen om försäkringsbolag samt i 10 kap. 5 a § i lagen om försäkringsföreningar.
Om de fasta utgifterna räknas till anskaffningsutgiften, skall bokföringsnämndens allmänna anvisningar
beträffande dem iakttas.

Till den ursprungliga anskaffningsutgiften för optionslån räknas, om optionslånet inte upptagits separat från optionsbeviset, det första offentligt noterade marknadspriset för låneandelen efter tecknandet eller efter övrig anskaffning, eller om sådant inte finns att tillgå, det med marknadsräntan diskonterade nuvärdet av kapital- och
ränteflödena för låneandelen.
Anskaffningsutgiften för en placering i utländsk valuta ändras till finsk valuta för fordringarnas del enligt 5
kap. 3§ 1 mom. i bokföringslagen genom att använda bokslutsdagens kurs samt för övriga placeringars del genom att använda en kurs som motsvarar anskaffningstidpunktens kurs.
Med placeringens återstående anskaffningsutgift avses differensen mellan den ursprungliga anskaffningsutgiften samt ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar.
I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår den motpost för periodisering
som avses i punkt 1.1.2.4.1.
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Anskaffningsutgift för byggnad:
Anskaffningsutgiften för byggnader, inklusive material, inventarier och utgifter med lång verkningstid, avskrivs
under sin verkningstid enligt plan.
Vid beräkningen av avskrivningar enligt plan följs i tillämpliga delar bokföringsnämndens allmänna anvisningar om avskrivningar enligt plan.
Med planenliga avskrivningar minskas resultatpåverkande anskaffningsutgifterna för byggnader. Avskrivningarna bokförs i resultaträkningen som kostnader för placeringsverksamheten (punkt 1.1.9.2.7).
Differensen mellan totala avskrivningar och planenliga avskrivningar behandlas som avskrivningsdifferenser enligt punkt 1.1.4.3.

På byggnader görs förutom planenliga avskrivningar också nedskrivningar (se undantag i fråga om anläggningstillgångar 10 kap. 4 c § 1 mom. FBL) till den del de planenliga avskrivningarna för byggnaden inte har
räckt till för att sänka byggnadens återstående anskaffningsutgift till det gängse värdet. Nedskrivning av byggnader antecknas som kostnader för placeringsverksamheten under posten Nedskrivningar. Om den ekonomiska
livslängden för byggnader ändras, är det fråga om en ändring av avskrivningsplanen. I så fall korrigeras de
planenliga avskrivningarna för perioden och de följande räkenskapsperioderna. En sådan ändring tas upp under
Planenliga avskrivningar av byggnader.
Om det gängse värdet av en byggnad överstiger den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften, görs en återföring
av nedskrivningen. Återföring av nedskrivning får inte överskrida tidigare bokförd nedskrivning. Nedskrivningen redovisas som intäkt av placeringsverksamhet under Återförda nedskrivningar. Avskrivningar enligt
plan återförs inte.

1.1.5.1.1.1.2. Uppskrivning
Vid uppskrivningar skall försiktighetsprincipen iakttas.
Detta gäller speciellt aktier i dotter- och intresseföretag. Aktier och andelar i dotter- och intresseföretag värderas
i regel till anskaffningsutgift eller till nedskriven anskaffningsutgift. Uppskrivning av aktier och andelar i dotteroch intresseföretag får göras endast i fråga om aktier/andelar i bostads- och fastighetsbolag eller i sådana dottereller intresseföretag som fungerar självständigt i förhållande till moderbolaget och som inte har egentliga synergifördelar med moderbolaget. Att moderbolagets egna inkomstförväntningar förbättras får inte påverka värderingen av förutsättningen för uppskrivning av aktier/andelar i dotter- och intresseföretag.
Intäktsförd och fonderad uppskrivning (uppskrivningsfond) av byggnad avskrivs enligt plan. (Uppskrivning av
byggnad som skall betraktas som anläggningstillgångar avskrivs, om uppskrivningen har gjorts efter
31.12.2004). Se även punkterna 1.1.3.2.1 och 1.1.9.3.2.1 i dessa anvisningar och föreskrifter.
Om anskaffningsutgiften för tillgångarna har nedskrivits, skall nedskrivningen återföras före uppskrivning enligt punkt 1.1.5.1.1.1. Planenliga avskrivningar på byggnader återförs inte, utan den andel som överskrider den
ursprungliga anskaffningsutgiften efter avskrivningar bokförs som uppskrivning.
En rättelse av en intäktsförd uppskrivning skall bokföras i resultaträkningen som korrigering av uppskrivning
och en fonderad uppskrivning skall återföras i balansräkningen till den del som placeringens gängse värde har
sjunkit under det uppskrivna värdet eller tillgången förstörts. I fråga om byggnader skall en obefogad intäktsförd
uppskrivning korrigeras som en nedskrivning. Om det gängse värdet sjunker under den oavskrivna anskaffningsutgiften, tillämpas på denna andel föreskrifterna om nedskrivning enligt punkt 1.1.5.1.1.1.
En försäljningsvinst eller en försäljningsförlust utgörs av differensen mellan försäljningspris samt återstående
anskaffningsutgift och intäktsförda uppskrivningar. En fonderad uppskrivning annulleras i samband med försäljningen i balansräkningen.
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Enligt 12 kap. 2 b § FBL får en uppskrivningsfond endast användas i samband med fondemission i aktiebolag
för en överföring av aktiekapital enligt 4 kap. 12 § 2 mom. ABL eller ackumulering av grundfond i ett ömsesidigt bolag och i försäkringsförening som avses i 11 kap. 3 a § i lagen om försäkringsföreningar, och i detta fall
endast om fonden har bildats av uppskrivningar av placeringar som kan anses som anläggningstillgångar. Avgörande är nyttighetens användningssyfte vid tillfället för ackumulering av aktiekapital eller grundfond.
Se punkt 1.1.5.1.4 om ändring av användningssyftet för en placering.
I fråga om latenta skatteskulder på grund av uppskrivning, se punkt 1.1.9.4.

1.1.5.1.1.1.3. Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar värderas alltid i balansräkningen till sitt gängse värde. Differensen mellan det gängse värdet och anskaffningsutgiften redovisas i resultaträkningen.

Förändring i värderingsdifferenser för återstående placeringar upptas för det år värdet förändrats till fullt
belopp i resultaträkningen. Om placeringens värde är högre än den ursprungliga anskaffningsutgiften,
används resultaträkningens rubriker Uppskrivning och Korrigering av uppskrivning. Om placeringens
värde däremot är lägre än den ursprungliga anskaffningsutgiften, används resultaträkningens rubriker
Nedskrivning och Återförd nedskrivning. Förändringar i värderingsdifferenserna för placeringar som
sålts under räkenskapsperioden tas upp som försäljningsvinst/-förlust.

1.1.5.1.1.1.4. Ändrat användningssyfte för och uppskrivning av placeringar
En nyttighet överförs från gruppen av placeringar som betraktas som placeringstillgångar till gruppen för anläggningstillgångar till bokföringsvärdet.
Om tillgångarnas användningssyfte ändras från placeringstillgångar till anläggningstillgångar eller tvärtom,
korrigeras eller återförs inte en intäktsförd eller fonderad uppskrivning. Uppskrivningen uppföljs emellertid i
bokföringen i enlighet med tillgångarnas faktiska användningssyfte.
Till följd av ändrat användningssyfte kan också tillgångar som betraktas som anläggningstillgångar hänföras en
intäktsförd uppskrivning. Som intäktsförda uppskrivningar behandlas också tidigare i anslutning till en fusion
intäktsförda uppskrivningar samt sådana före 1978 gjorda uppskrivningar för vilka motposten upptagits under
det fria egna kapitalet, exempelvis uppskrivningar med vilka ökningen i ansvarsskulden har täckts.
Till följd av ändrat användningssyfte kan en del av en uppskrivningsfond också hänföras till placeringstillgångar. Uppskrivningar av placeringstillgångar har eventuellt också tagits upp i uppskrivningsfonden enligt de bestämmelser som gällde före år 1978.

1.1.5.1.1.1.5. Bokföring
Utgående från försäkringsbolagets bokföring måste man kunna utreda placeringarnas ursprungliga anskaffningsutgift, ackumulerade nedskrivningar, avskrivningar samt intäktsförda och fonderade uppskrivningar separat i fråga om placeringar som bör betraktas som fordringar och placeringar som bör betraktas som placeringsoch anläggningstillgångar.

1.1.5.1.1.2 Värdering av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologisk tillgång i bokföringen till gängse värde i enlighet med 10 kap. 4 c § 5 och 6 mom. FBL samt säkringsredovisning
Om försäkringsföretaget väljer att i enlighet med 10 kap. 4 c § 5 mom. FBL värdera finansiella instrument
och/eller i enlighet med 4 c § 6 mom. FBL förvaltningsfastigheter och/eller biologisk tillgång i bokföringen till
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gängse värde, följs vid behandlingen av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i
bokföringen utöver FBL dessa föreskrifter och SHM:s förordning om redovisning av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och andra placeringar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut.
Om försäkringsföretaget väljer att värdera placeringarna till gängse värde, annulleras de uppskrivningsfonder
som upptagits i balansräkningen.
• Närmare anvisningar om värdering av finansiella instrument till gängse värde och säkringsredovisning
med de begränsningar som presenteras i dessa föreskrifter finns i IAS-39 (Finansiella instrument: redovisning och värdering).

1.1.5.1.1.2.1. Värdering av finansiella instrument i bokföringen till gängse värde i enlighet med 10 kap.
4 c § 5 mom. FBL
Definitioner:
Finansiellt instrument
Ett finansiellt instrument består av en finansiell tillgång eller finansiell skuld. De finansiella tillgångar som försäkringsföretaget kan värdera till gängse värde i enlighet med 10 kap. 4 c § 5 mom. FBL består av balansposten
placeringar (exkl. förvaltningsfastigheter samt fastigheter i eget bruk och aktier och andelar i bostads- och fastighetsbolag). De finansiella skulder som försäkringsföretaget kan värdera till gängse värde består av sådana
skulder som ingår i försäkringsföretagets handelsportfölj eller som utgör finansiella derivat.
Egetkapitalinstrument
Ett egetkapitalinstrument är varje form av finansiell tillgång som styrker en rätt till bolagets tillgångar efter avdrag för bolagets samtliga skulder.
Transaktionskostnader
Transaktionskostnader är tilläggsutgifter, som direkt föranleds av förvärv eller avyttring av en post som ingår i
de finansiella tillgångarna och skulderna.
Placeringsklasser för värdering av finansiella tillgångar:
1. Placeringar som innehas i handelssyfte
2. Placeringar som innehas till förfallodagen
3. Lån och övriga fordringar
4. Placeringar tillgängliga för försäljning
Metoden med effektiv ränta
Metoden med effektiv ränta (internränta) är en metod, som används för uträkning av den periodiserade anskaffningsutgiften för en post som ingår i de finansiella tillgångarna och skulderna och för att hänföra ränteintäkten
och -kostnaden till respektive tidsperiod. Effektiv ränta (internränta) är den räntesats som används under den
förväntade löptiden för ett finansiellt instrument och, om detta är motiverat, inom en kortare period, varvid framtida betalningar som värderats som fordran eller skuld diskonteras till det exakta beloppet av nettobokföringsvärdet för ifrågavarande post som ingår i de finansiella tillgångarna eller skulderna. Vid uträkningen av den effektiva räntesatsen skall sammanslutningen uppskatta penningflödena med beaktande av alla avtalsvillkor som
gäller det finansiella instrumentet (t.ex. möjlighet att erlägga betalning före förfallodagen eller inlösa ett finansiellt instrument och övriga motsvarande optioner). Däremot får framtida kreditförlust inte tas i beaktande. I
kalkylen skall ingå alla sådana provisioner som skall erläggas eller erhållas mellan avtalsparterna jämte räntepoäng, som utgör en fast del av den effektiva räntan, transaktionskostnaderna samt alla övriga över- och underkurser.
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I de enstaka fall, där det finansiella instrumentets penningflöden eller den förväntade löptiden inte tillförlitligt
kan uppskattas, skall sammanslutningen emellertid använda de penningflöden som baserar sig på avtalet för det
finansiella instrumentets hela löptid.
Lineär periodisering
Metoden med lineär periodisering är en metod, där skillnaden mellan det nominella värdet på ett masskuldebrevslån eller annat motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument och anskaffningsutgiften periodiseras
lineärt som ränteintäkt eller minskning av dem under masskuldebrevslånets eller annat motsvarande penningoch kapitalmarknadsinstruments löptid. Se punkt 1.1.2.4.1 i denna samling föreskrifter och anvisningar.
Anknutna derivat
Ett anknutet derivatinstrument särskiljs från huvudinstrumentet och behandlas i bokföringen som ett självständigt derivat, såvida alla följande villkor uppfylls:
-

dess ekonomiska särdrag och risker anknyter sig inte nära till motsvarande egenskaper hos huvudinstrumentet,
ett separat avtal med lika villkor skulle uppfylla de villkor som framställs i definitionen av derivatinstrumentet,
sammansatta instrument värderas inte till gängse värde och förändringar i gängse värde bokförs inte
som resultatpåverkande.

Om ett anknutet derivatinstrument har separerats från huvudinstrumentet, klassificeras huvudinstrumentet, som
utgör ett finansiellt instrument, till lämplig grupp av finansiellt instrument.
Om ett anknutet derivat borde separeras från huvudinstrumentet, men derivatets gängse värde inte kan fastställas
vid anskaffningstidpunkten och inte senare på bokslutsdagen, behandlas hela det sammansatta instrumentet (huvudinstrument + derivat) som ett finansiellt instrument som innehas i handelssyfte.
Gängse värde
Placeringarnas gängse värde, se punkt 1.1.6.2 i denna samling föreskrifter och anvisningar.
Monetär placering
Monetära poster är sådana placeringar som erhålls eller betalas till ett fast och definierbart penningbelopp, t.ex.
lånefordringar på placeringar och övriga lånefordringar.

1.1.5.1.1.2.1.1. Placeringar som ingår i de finansiella tillgångarna
Klassificering av placeringar
För värderingen klassificeras de placeringar som ingår i de finansiella tillgångarna i bokföringen enligt följande:
Placeringsgrupper:

Värdering:

Värdeförändringar

1. Innehas i handelssyfte
2. Innehas till förfallodagen
3. Lån och övriga fordringar
4. Tillgängliga för försäljning

Gängse värde
Periodiserad anskaffningsutgift
Periodiserad anskaffningsutgift
Gängse värde

Resultaträkning
Resultaträkning
Resultaträkning
Balansräkning/fond för verkligt värde

Klassificeringen av placeringar som ingår i de finansiella tillgångarna i bokföringen (grupp 1–4) skall göras per
placeringsobjekt vid anskaffningstidpunkten (papper för papper). Klassificeringen skall göras dokumenterat.
Klassificeringen ändrar inte den nuvarande redovisningen av dessa placeringar i balansräkningen. Placeringar i
balansräkningen, t.ex. "Aktier och andelar" kan sålunda inkludera placeringar som hör till olika värderingsklas-
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ser (t.ex. aktierna kan ingå i gruppen för placeringar som innehas i handelssyfte och i gruppen tillgängliga för
försäljning).
I principerna för upprättande av bokslutet skall redogöras för hur placeringarna har klassificerats i bokslutet för
värderingen.
1. Placeringar som innehas i handelssyfte
Med placeringar som innehas i handelssyfte avses placeringar, som köps och säljs i syfte att dra nytta av fluktuationer eller kortvariga förändringar på marknaden och i index eller priser.
En placering klassificeras som placering som innehas i handelssyfte, om den ingår i en portfölj med motsvarande
placeringar, med vilken man regelbundet bedrivit handel för att uppnå kortvarig vinst.
Derivat klassificeras alltid som placeringar som förvärvats i handelssyfte, om säkringsredovisning inte tillämpas
på dem.
För en placering som klassificeras till gruppen "innehas i handelssyfte" skall gängse värde på marknaden finnas
att tillgå. Placeringar får inte senare klassificeras på nytt till denna grupp eller bort från denna grupp.
2. Placering som innehas till förfallodagen
Till placeringar som innehas till förfallodagen klassificeras sådana placeringar som ingår i de finansiella tillgångarna, i fråga om vilka de betalningsprestationer som ansluter sig till dem är fasta eller kan fastställas, som
förfaller en viss tid och som företaget avser och har förmåga att hålla fram till förfallodagen, med undantag av:
1. sådana, som försäkringsföretaget i samband med den initiala bokföringen fastställer att skall klassificeras som
sådana som innehas i handelssyfte; 2. sådana, som klassificerats som tillgängliga för försäljning; och 3. sådana,
som motsvarar lån och definitionen av fordringar.
I placeringar som innehas till förfallodagen kan endast ingå investeringar som består av ”finansmarknadsinstrument”.
Bolaget får inte klassificera till gruppen "innehas till förfallodagen" några placeringar alls, om bolaget under räkenskapsperioden eller de två föregående räkenskapsperioderna har sålt eller klassificerat på nytt en väsentlig
del av de placeringar som ingått i denna grupp före deras förfallodag eller om bolagets förmåga att hålla placeringar till förfallodagen har förändrats. Huruvida andelen är väsentlig granskas i relation till hela gruppen "innehas till förfallodagen". Förbudet är i kraft två år från räkenskapsperiodens slut.
3. Lån och övriga fordringar
Till gruppen "Lån och övriga fordringar" klassificeras sådana placeringar som försäkringsbolaget har erhållit
genom att låna pengar och vars betalningsprestationer är fasta eller kan fastställas. Till gruppen "Lån och övriga
fordringar" klassificeras sådana lån, fordringar och skuldinstrument, vilka inte är offentlig noterade på en fungerande marknad.
En placering som hört till gruppen "Lån och övriga fordringar" får inte klassificeras på nytt till en annan grupp.
4. Placeringar tillgängliga för försäljning
Om en placering inte har klassificerats till gruppen "innehas i handelssyfte", "innehas till förfallodagen" eller
"lån och övriga fordringar", skall den klassificeras i gruppen "tillgängliga för försäljning".
Överföring av placeringar från en grupp till en annan
Placeringar får inte senare (efter den initiala bokföringen) klassificeras på nytt till en annan grupp, med undantag
av placeringar som hör till gruppen "innehas till förfallodagen".

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land
och pensionsanstalter som grundats genom lag

Uppdaterad 31.12.2006

1—31
Om man från gruppen "innehas till förfallodagen" bl.a. säljer eller klassificerar en väsentlig del av placeringarna
på nytt till en annan grupp före förfallodagen, skall alla placeringar i gruppen värderas till gängse värde och
klassificeras på nytt till gruppen "tillgängliga för försäljning". På samma sätt skall man förfara, om företaget inte
avser eller har förmåga att hålla sådana placeringar som klassificerats i gruppen "innehas till förfallodagen" och
beloppet av dessa placeringar är väsentligt i förhållande till samtliga placeringar som klassificerats till gruppen
"innehas till förfallodagen".
Värdering
Upptagande i bokföringen och initial värdering
Vid förvärvet av en placering skall den upptas i bokföringen till den anskaffningsutgift som betalats för den.
Transaktionskostnaderna inkluderas i det initiala bokföringsvärdet för samtliga placeringar, med undantag av
placeringar som innehas i handelssyfte.
Senare värdering av placeringarna
Efter den initiala bokföringen värderas placeringarna till anskaffningsutgiften, den periodiserade anskaffningsutgiften eller gängse värde. Placeringar som innehas till förfallodagen periodiseras till anskaffningsutgiften antingen enligt metoden med effektiv ränta eller lineär periodisering.
Från placeringens gängse värde avdras inte transaktionskostnader.
Värdering till gängse värde:
Om försäkringsföretaget väljer att värdera placeringar som ingår i de finansiella tillgångarna till gängse värde,
skall värderingssättet väljas på basis av placeringsklasserna (grupperna 1–4 ovan) över balansposterna. Placeringens gängse värde fastställs enligt punkt 1.1.6.2 i dessa föreskrifter. Detta "värderingssätt" tillämpas konsekvent på alla placeringar som ingår i de finansiella tillgångarna.
Grupperna av placeringar som värderas till gängse värde:
- Placeringar som innehas i handelssyfte (grupp 1) och
- Placeringar tillgängliga för försäljning (grupp 4)
Om en placering upptas i balansräkningen till gängse värde i enlighet med 10 kap. 4 c § 5 mom. FBL, bokförs i
balansräkningen samt resultaträkningen och/eller fond för verkligt värde den latenta skatteskulds eller –fordrans
förändring som beror på den tillfälliga skillnaden mellan bokföringsvärdet och beskattningsvärdet med iakttagande av särskild försiktighet. Den latenta skatteskulden eller -fordran upptas som en separat post i balansräkningen.
Om man väljer att värdera placeringar till gängse värde, värderas en del av placeringarna likväl till den periodiserade anskaffningsutgiften/anskaffningsutgiften. Placeringar, som inte värderas till gängse värde är:
1. Placeringar som innehas till förfallodagen
En placering som är avsedd att innehas till förfallodagen värderas till den periodiserade anskaffningsutgiften antingen enligt metoden med lineär periodisering eller effektiv ränta. Om man har objektivt belägg
för att placeringens värde har minskat, bokförs nedskrivningen som resultatpåverkande. En periodiserad
anskaffningsutgift nedskrivs endast med andra värdeminskningar än sådana som beror på växlingar i den
allmänna räntenivån.
2. Lån och övriga fordringar
I gruppen "Lån och övriga fordringar" värderas placeringarna till den periodiserade anskaffningsutgiften.
Om man har objektivt belägg för att placeringens värde har minskat, bokförs nedskrivningen som resultatpåverkande.
3. Placering i ”gruppen tillgängliga för försäljning”
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Om placeringens gängse värde inte kan fastställas på tillförlitligt sätt, kan det i gruppen för placeringar
tillgängliga för försäljning ingå placeringar som har värderats till sin anskaffningsutgift.
Onoterade egetkapitalinstrument
Placeringar i egetkapitalinstrument, för vilka inte finns en notering att tillgå och vars värde inte heller i
övrigt kan fastställas på ett tillförlitligt sätt samt derivat, vars underliggande tillgångar är sådana onoterade egetkapitalinstrument och som måste realiseras genom överlåtelse av sådana egetkapitalinstrument,
värderas till anskaffningsvärdet. Om man har objektivt belägg för att värdet på ett egetkapitalinstrument
har minskat, bokförs nedskrivningen som resultatpåverkande.
Placeringar som har fastställts som säkringsobjekt i säkringsredovisningen, värderas i enlighet med bestämmelserna gällande säkringsredovisning, se punkt 1.1.5.1.2.2.2 i dessa föreskrifter.
Senare värdering till gängse värde av placering som värderats till anskaffningsvärdet
En placering som klassificerats till gruppen "tillgängliga för försäljning" och som i avsaknad av dess gängse värde ändå har upptagits till anskaffningsutgiften i bokföringen, skall värderas till gängse värde genast när det
gängse värdet på det finansiella instrumentet finns att tillgå på marknaden eller i övrigt kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Skillnaden mellan placeringens bokföringsvärde och det gängse värdet redovisas i eget kapital i en
fond för verkligt värde.
Fond för verkligt värde
Ändringar i gängse värdet på placeringar som hör till gruppen "tillgängliga för försäljning" upptas alltid i eget
kapital i en "fond för verkligt värde". I fonden för verkligt värde bokförs också alltid valutakursdifferensen för
s.k. icke monetära placeringar, som hör till gruppen "tillgängliga för försäljning" (valutakursdifferenser för övriga placeringar bokförs alltid som resultatpåverkande). Vid värderingen av skuldinstrument, som hör till gruppen
"tillgängliga för försäljning", upptas den värderingsdifferens som beror på förändringar i räntenivån i fonden för
verkligt värde, och den värderingsdifferens som beror på valutakursdifferenser i resultatet.
Då bolaget avyttrar en placering, överförs förändringen i värdet som ackumulerats i fonden för verkligt värde till
resultatet.
Om placeringar i gruppen "innehas till förfallodagen" överförs till gruppen "tillgängliga till försäljning", värderas de överförda placeringarna till gängse värde och skillnaden mellan det gängse värdet och bokföringsvärdet
upptas i fonden för verkligt värde.
Om en placering i gruppen "tillgängliga för försäljning" som redovisats i balansräkningen till gängse värde har
gett upphov till bokförd förlust i fonden för verkligt värde och om det finns objektivt belägg för att placeringens
värde har minskat bestående, avskrivs den ackumulerade nettoförlusten som införts i fonden för verkligt värde
från fonden för verkligt värde och bokförs som resultatpåverkande för den räkenskapsperiod under vilken värdet
sjunkit, även om placeringen inte har bokförts bort från balansräkningen (inte överlåtits).
Nedskrivning och återförd nedskrivning
Nedskrivning:
Om man har objektivt belägg för att en placering har minskat i värde, bokförs nedskrivningen av en placering
som hör till gruppen "innehas till förfallodagen", "lån och övriga fordringar" samt "tillgängliga för försäljning" i
resultatet.
För placeringen görs en nedskrivning, om förhållandena, förändringen av dem eller de händelser som följer efter
andra förluster som placeringsinnehavaren fått kännedom om, visar (objektivt belägg) att placeringens bokföringsvärde eventuellt inte kan ackumuleras (inte svarar mot intäktsförväntningarna). Placeringarnas värden i balansräkningen uppskattas årligen. Om analysen visar att värdet i balansräkningen är för högt, fastställs det penningbelopp som sannolikt kan fås vid en realisering av placeringen (sannolikt överlåtelsepris). Nedskrivningen
motsvarar skillnaden mellan värdet i balansräkningen och det sannolika överlåtelsepriset.
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”Objektivt belägg” se IAS-39 punkt 58–62.
Se även punkten Fond för verkligt värde i denna föreskrift.
Återförd nedskrivning
Om en placering, för vilken man gjort en resultatpåverkande nedskrivning av värdet, senare stiger i värde, återförs den tidigare bokförda nedskrivningen. En återförd nedskrivning får inte leda till att placeringen bokförs till
ett värde som är högre än anskaffningsutgiften skulle ha varit vid tidpunkten för annulleringen av nedskrivningen, om nedskrivningen inte skulle ha bokförts.
En återförd nedskrivning av placeringar som upptagits i den periodiserade anskaffningsutgiften och skuldinstrument som hör till gruppen "tillgängliga för försäljning" bokförs alltid som resultatpåverkande. En nedskrivning av egetkapitalinstrument som hör till gruppen "tillgängliga för försäljning" och som bokförts i resultaträkningen får inte återföras som resultatpåverkande, utan återföringen upptas i fonden för verkligt värde.
Nedskrivning av onoterade aktier som värderats till anskaffningsutgiften får inte senare återföras.

1.1.5.1.1.2.1.2. Finansiella skulder
Klassificering av skulder:
För värderingen klassificeras de finansiella skulderna i bokföringen enligt följande:
Skuldklasser:

Värdering:

Värdeförändringar

1. Skulder som innehas i handelssyfte
2. Derivat
3. Övriga skulder

Gängse värde
Gängse värde
Periodiserad anskaffningsutgift

Resultaträkning
Resultaträkning
icke relevant

Finansiella skulder som innehas i handelssyfte är bl.a. sådana skulder som uppstår, när värdepapper har upptagits som lån mot s.k. återköpsavtal (REPO). Dessutom är skulder som grundar sig på derivatavtal sådana skulder
som innehas i handelssyfte.
Värdering
Upptagande i bokföringen och initial värdering
Den finansiella skuldens värde vid redovisning i bokföringen är det gängse värdet på det vederlag som erhållits
exkl. transaktionskostnader.
Senare värdering av finansiell skuld
Efter den initiala bokföringen värderas den finansiella skulden till gängse värde. Från den finansiella skuldens
gängse värde avdras inte transaktionskostnader.
Bokföring av värderingsresultatet
Värderingsresultatet av en finansiell skuld som innehas i handelssyfte införs alltid i resultatet.

1.1.5.1.1.2.2. Värdering av förvaltningsfastigheter i bokföringen till gängse värde i enlighet med 10
kap. 4 c § 6 mom. FBL
Definitioner
Förvaltningsfastighet
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En förvaltningsfastighet är en fastighet (markområde eller byggnad – eller en del av en byggnad eller bådadera),
som försäkringsföretaget innehar snarare för att förvärva hyresinkomster eller värdeökning av egendomen eller
bådadera än för att använda dem för administrativa ändamål.
Försäkringsföretaget äger fastigheter i placeringssyfte (förvaltningsfastigheter) eller för den egna affärsverksamhetens behov (fastighet i eget bruk). Fastigheter som används av egen personal klassificeras som fastigheter i
eget bruk.
Aktier i bostads- och fastighetsbolag (Ab/ömsesidigt bolag)
Aktier och andelar i bostadsfastighetsbolag, ömsesidigt fastighetsbolag och fastighetsbolag som ägs av försäkringsföretaget och vars lokaler inte används i eget bruk i affärsverksamheten, behandlas i enlighet med dessa föreskrifter som förvaltningsfastigheter, dvs. de kan värderas i bokföringen till gängse värde.
Klassificering av fastigheter
För värderingen klassificeras fastigheter i bokföringen enligt följande:
Fastighetsklasser:

Värdering:

1. Förvaltningsfastigheter
Gängse värde
- Fastigheter
- Bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag
2. Fastighet i eget bruk
(Periodiserad) anskaffningsutgift

Värdeförändringar
Resultaträkning

Resultaträkning/nedskrivningar

Värdering
Fastighet i eget bruk:
Fastighet i försäkringsföretagets eget bruk värderas i bokföringen till anskaffningsutgiften i enlighet med punkt
1.1.5.1.1.1 i denna samling föreskrifter och anvisningar.
Förvaltningsfastighet:
Upptagande i bokföringen och initial värdering
Vid förvärvet av en förvaltningsfastighet skall den upptas i bokföringen till den anskaffningsutgift som betalats
för den.
Transaktionskostnader inkluderas i den ursprungliga anskaffningsutgiften.
Senare värdering av förvaltningsfastighet
Efter den initiala bokföringen värderas en förvaltningsfastighet till gängse värde. Transaktionskostnader avdras
inte från det gängse värdet.
En förvaltningsfastighet, som vid avsaknad av dess gängse värde (gängse värde har inte tillförlitligt kunnat fastställas) har införts i bokföringen i anskaffningsutgiften, skall värderas till gängse värde genast när det gängse
värdet på förvaltningsfastigheten finns att tillgå.
Gängse värde på förvaltningsfastighet
Om försäkringsföretaget väljer att värdera en förvaltningsfastighet till gängse värde, fastställs det gängse värdet i
enlighet med punkt 1.1.6.1 i denna samling föreskrifter och anvisningar.
Om en förvaltningsfastighet upptas i balansräkningen till gängse värde i enlighet med 10 kap. 4 c § 6 mom.
FBL, bokförs i balansräkningen och resultaträkningen den latenta skatteskulds eller –fordrans förändring som
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beror på den tillfälliga skillnaden mellan bokföringsvärdet och beskattningsvärdet med iakttagande av särskild
försiktighet. Den latenta skatteskulden eller -fordran upptas som en separat post i balansräkningen.
Överföringar av fastigheter mellan förvaltningsfastigheter och fastigheter i eget bruk
Överföringar av fastigheter mellan förvaltningsfastigheter och fastigheter i eget bruk kan göras, om det sker en
förändring i fastighetens bruksändamål.
-

-

Om en förvaltningsfastighet värderas i bokföringen till anskaffningsutgiften, görs överföringen av fastigheten från förvaltningsfastighet till fastighet i eget bruk till bokföringsvärdet.
Om en förvaltningsfastighet värderas i bokföringen till gängse värde, överförs fastigheten till fastighet i
eget bruk till gängse värde. I fortsättningen motsvarar fastighetens anskaffningsutgift dess gängse värde på
överföringsdagen (dvs. den dag då bruksändamålet ändrade).
Om en fastighet i eget bruk överförs till förvaltningsfastighet som värderas till gängse värde, bokförs skillnaden mellan bokföringsvärdet och det gängse värdet på fastighetens överföringsdag i resultatet.

Om bolaget avser att sälja en fastighet i eget bruk, kvarstår fastigheten i gruppen "fastigheter i eget bruk" fram
till försäljningsdagen.

1.1.5.1.1.2.3 Biologisk tillgång
Lantbruksverksamhet är verksamhet, där ett företag handhar biologisk förändring av biologiska tillgångar för
försäljning, till lantbruksprodukter eller till andra biologiska tillgångar. Skogsbruk räknas som en del av lantbruksverksamheten och tillgångarna i anslutning till det (t.ex. träden i en planterad skog, torv) och lantbruksprodukterna (fiberträ och stock) redovisas i balansräkningen som en del av placeringarna. Lantbruksprodukterna är
produkter som via skörden (t.ex. fiberträ och stock som lösgjorts från skogsmark) fåtts ur biologiska produkter
(t.ex. växter).
En biologisk tillgång värderas ursprungligen när den upptas i bokföringen samt vid varje bokslutsdag till gängse
värde minskat med beräknade utgifter för försäljningen. Om det gängse värdet på en biologisk tillgång inte kan
fastställas på tillförlitligt sätt, värderas den biologiska tillgången till anskaffningsutgiften med avdrag för ackumulerade avskrivningar och värdenedskrivning.
Ändring i värdet av en biologisk tillgång till följd av värdering upptas alltid som en resultatpåverkande post.

1.1.5.1.2 Säkringsredovisning
Om ett försäkringsföretag säkrar en post som ingår i placeringarna, iakttas denna bestämmelse i fråga om säkringen och den bokföringsmässiga behandlingen av den.
Säkring
Med säkring avses en situation, där försäkringsföretaget skyddar en bestämd balanspost, en grupp av likadana
placeringar eller kassaflöde mot framtida värdeförändringar i enlighet med bolagets riskhantering.
Säkringen skall vara effektiv och säkringsåtgärden skall uppfylla kriterierna för säkring i enlighet med dessa föreskrifter. Om säkringen inte längre uppfyller kriterierna för säkring i enlighet med denna bestämmelse, får säkringsredovisning inte tillämpas, och redan påbörjad säkringsredovisning skall upphöra att tillämpas från detta
ögonblick.
Säkringsredovisning kan inte tillämpas på säkring av nettopositioner.
Försäkringsföretagets säkringspolitik, användningssyftet med derivatavtal och uppföljningen av säkringens effektivitet, se punkt 4.2.4.1.2 i dessa föreskrifter.
Definitioner:
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Säkring
Med säkring avses att ett eller flera säkringsinstrument i bokföringen uttryckligen definieras på så sätt att en förändring i dess eller deras gängse värde i sin helhet eller delvis upphäver förändringar i det skyddade objektets
värde eller penningflödet.
Säkringens effektivitet
Med säkringens effektivitet avses i vilken mån säkringsinstrumentet upphäver förändringar i det värdet eller
penningflödet som beror på den risk som säkras.
Risk som säkras
Säkringen skall ansluta sig till en bestämd, specificerad och uttryckligen påvisad risk eller risker.
Den risk, mot vilken säkringen görs, kan bestå i ränterisk, valutarisk, kreditrisk eller prisrisk på aktie, vilket
medför förändringar i antingen värdet eller penningflödet i säkringsförhållandet. Den specificerade risken måste
påverka resultatet och det skall gå att skydda sig mot den.
Om säkringsinstrumentet skyddar mot många olika risker, förutsätts att:
- de risker som säkras kan specificeras,
- säkringen är effektiv och
- säkringsinstrumentet och olika riskpositioner kan hänföras till varandra.
Säkringsinstrument
I regel kan ett säkringsinstrument enbart utgöras av derivat.
En utfärdad option kan aldrig utgöra ett säkringsinstrument, förutom om den har hänförts att upphäva effekten
av en köpt option .
Säkringsinstrument definieras i regel i sin helhet som skyddande. Säkringsinstrument kan också definieras som
delvis skyddande (relativ andel). Hela derivatinstrumentet skall alltid räknas som en del av säkringsförhållandet.
Undantag är optioner, vars tidsvärde kan lämnas utanför säkringsförhållandet, och valutaterminer, för vilka ränteelementet kan lämnas utanför säkringsförhållandet. Värdeförändringar i delfaktorer i derivat som lämnats utanför säkringsförhållandet skall alltid bokföras direkt som resultatpåverkande.
Säkringsåtgärden skall definieras som skyddande för hela säkringsinstrumentets giltighetstid.
Objekt som säkras
Objekt för säkringen kan vara en placering som bokförts i balansräkningen, som utsätter försäkringsföretaget för
risk i anslutning till förändringar i värde eller framtida penningflöde och som definierats som skyddande i säkringsredovisningen.
Objekt för säkringen kan också vara en del av en placering som säkras.
Objekt för säkringen kan likaså vara en grupp av likadana placeringar, förutsatt att kriterierna för säkring uppfylls. Vid säkring av likadana placeringar som en grupp, skall de enskilda placeringarna ha en likartad risk, mot
vilken säkringen görs. Dessutom väntas det värdet på varje enskild placering som ingår i gruppen, och som beror på den risk som säkras, fluktuera åt samma håll i förhållande till förändringen i det värdet för hela gruppen
till följd av risken.
1.1.5.1.2.1 Försäkringsförhållandet
Säkringsförhållandet uppfyller förutsättningarna för säkringsredovisning (kriteriet för säkring) endast i det fallet
att säkringen uppfyller följande villkor:
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1. Säkringsförhållandet har dokumenterats skriftligen till den stund då säkringen inleds.
Dokumenteringen skall innehålla:
a.
b.
c.

d.
e.

specificerade uppgifter om säkringsinstrumentet och säkringsobjektet (placeringen),
en beskrivning av den risk (de risker) som säkras och riskens (riskernas) karaktär,
en uppskattning av effektiviteten hos ifrågavarande säkringsförhållande (en utredning av hur försäkringsföretaget värderar säkringsinstrumentets förmåga att upphäva de förändringar i värdet på den post
som säkras som beror på den risk som man skyddar sig mot,
en beskrivning av hur och när effektiviteten av ifrågavarande säkring mäts,
en beskrivning av målet för företagets riskhantering och strategin för ifrågavarande säkringsåtgärd, vilka ansluter sig till denna säkring (se punkt 4.2.4.1.2 i denna samling föreskrifter och anvisningar).

2. Säkringen förväntas upphäva förändringarna i värdet eller penningflöden till följd av den risk som säkras
mycket effektivt i enlighet med den riskhanteringsstrategi som ursprungligen dokumenterats och som gäller ifrågavarande säkringsförhållande.
3. Säkringens effektivitet kan mätas tillförlitligt, dvs. både säkringsobjektets värde eller penningflöden och säkringsinstrumentets gängse värde kan mätas tillförlitligt.
4. Säkringen har värderats kontinuerligt (periodvis och kumulativt) och den har de facto konstaterats vara mycket effektiv (skyddets effektivitet 80–125 %) hela tiden.

1.1.5.1.2.2 Behandling av säkringsresultat i bokföringen (säkringsredovisning)
1.1.5.1.2.2.1. Säkringsredovisning med värdering till anskaffningsutgiften
Se punkt 1.2.1.1 i dessa föreskrifter.

1.1.5.1.2.2.2. Säkringsredovisning med värdering till gängse värde
Med säkringsredovisning avses redovisning i syfte att ställa in ett eller flera säkringsinstrument på så sätt att deras gängse värde i sin helhet eller delvis upphäver resultatpåverkan av förändringar i det gängse värdet på ett bestämt objekt som skyddas eller av förändringar i penningflödet. Om man i bokföringen inte tillämpar säkringsredovisning, klassificeras derivat för värdering alltid till gruppen "innehas i handelssyfte" och värderas som resultatpåverkande till gängse värde.
Om placeringarna värderas i balansen till gängse värde säkringsinstrumentet kan bestå i en annan placering som
hör till de finansiella tillgångarna än ett derivatinstrument endast, om man skyddar sig mot valutarisk.
Skyddande derivatavtal i säkringsredovisningen till gängse värde kan vara sådana derivatavtal som ingåtts med
en utomstående motpart.
En placering som "innehas till förfallodagen" kan inte utgöra objekt för säkring, då man skyddar sig mot ränterisk.
• Om ett försäkringsföretag värderar placeringarna i balansräkningen till gängse värde enligt punkt
1.1.5.1.1.2 i denna föreskrift och tillämpar säkringsredovisning på dem, fås ytterligare anvisningar om säkringsredovisning i IAS-39 (Finansiella instrument: bokföring och värdering) med de
begränsningar som nämns i denna föreskrift.
Säkringsredovisning
Modeller för säkringsredovisning:
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1. Säkring av gängse värde: säkring mot förändringar i gängse värdet på en tillgångspost, som upptagits i balansräkningen eller en specificerad del av en tillgångspost, som beror på en risk (risker) och som kan inverka på
vinsten/förlusten.
2. Säkring av penningflöde: säkring mot fluktuationer i penningflöde a) som beror på en bestämd risk i anslutning till en tillgångspost som upptagits i balansräkningen b) som kan inverka på vinsten eller förlusten.
Behandling av säkringsresultat i bokföringen
Säkring av gängse värde:
Om säkringen av gängse värde uppfyller förutsättningarna för säkringsredovisning, skall den behandlas i bokföringen enligt följande:
Säkringsinstrument:
-

vinst eller förlust av värderingen av säkringsinstrumentet till gängse värde (om säkringsinstrumentet är
ett derivat) eller av värderingen av valutakomponent i dess bokföringsvärde (om säkringsinstrumentet är
en annan placering som ingår i de finansiella tillgångarna än ett derivatinstrument) bokförs som resultatpåverkande.

Objekt som säkras:
-

Det skyddade objektets vinst/förlust, som beror på den risk som säkras och som orsakas av den risk (de
risker), mot vilka man skyddat sig, bokförs som korrigering av säkringsobjektets balansvärde och som resultatpåverkande.
På detta sätt skall man också förfara, om säkringsobjektet värderas till gängse värde och förändringarna i
gängse värde i övrigt skulle upptas i det egna kapitalet (placering som hör till gruppen "tillgängliga för
försäljning) och när säkringsobjektet i övrigt värderas till anskaffningsutgiften.
Om korrigeringen av balansvärdet gäller en sådan placering, på vilken tillämpas metoden med effektiv
ränta, skall korrigeringen periodiseras som resultatpåverkande. Periodiseringen skall påbörjas genast efter
att korrigeringen har bokförts. Korrigeringen grundar sig på den effektiva ränta som på nytt uträknas för
periodiseringens begynnelsedag och den skall i sin helhet bokföras som resultatpåverkande före förfallodagen.

Om man endast skyddat sig mot vissa risker i anslutning till placeringen, skall de förändringar i säkringsobjektets gängse värde som inte ansluter till säkringen upptas i resultaträkningen/balansräkningen på så sätt som de
skulle upptas i den grupp av placeringar, till vilken den säkrade placeringen har klassificerats (se punkt
1.1.5.1.1.2.1.1/grupp 1–4 i dessa föreskrifter).
Säkring av penningflöde:
Säkringsinstrument:
Om säkringen av penningflöde uppfyller förutsättningarna för säkringsredovisning, skall den behandlas i bokföringen enligt följande:
-

Vinst eller förlust som beror på del av säkringsinstrument, som konstaterats utgöra effektiv säkring, upptas
direkt i det egna kapitalet (fond för verkligt värde).
Den verkningslösa andelen bokförs som resultatpåverkande.

Värderingsresultat av säkringsinstrument som upptagits direkt i det egna kapitalet bokförs som resultatpåverkande för den räkenskapsperiod under vilken säkringsobjektet (den placering som säkras) inverkar på resultatet.
Säkringen upphör
Försäkringsföretaget skall upphöra med att tillämpa säkringsredovisning och göra det icke retroaktivt, om något
av villkoren nedan uppfylls:
-

Säkringen uppfyller inte förutsättningarna för säkringsredovisning (villkor och dokumentation)
Företaget beslutar att säkringen skall upphöra
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-

Det skyddande finansiella instrumentet avyttras eller förfaller eller fullföljs och ersätts inte med ett annat
finansiellt instrument. Om ersättandet med ett annat finansiellt instrument utgör en del av försäkringsföretagets skriftliga säkringsstrategi, kan säkringen emellertid anses fortgå. Ersättning med ett nytt finansiellt
instrument skall dokumenteras på nytt.

Om säkringsredovisningen av det gängse värdet har upphört och den säkrade placeringen består i en räntebärande placering, periodiseras korrigeringen av ifrågavarande placering som gjorts i bokföringsvärdet som resultatpåverkande för placeringens återstående löptid. Korrigeringen skall bokföras i sin helhet som resultatpåverkande
före förfallodagen.
Om en säkrad post är en icke räntebärande placering, kvarstår den korrigering som gjorts i bokföringsvärdet som
en del av det finansiella instrumentets anskaffningsutgift, tills placeringen avyttras eller dess värde har konstaterat minskat.
Om säkringen av penningflöde har upphört, överförs säkringsinstrumentets nettovinster/-förluster som ackumulerats i det egna kapitalet i fonden för verkligt värde till resultatet.

1.1.5.2 Fordringar
Fordringar värderas till sitt nominella värde, dock högst till sannolikt värde.
Från det gängse värdet av premiefordringarna avdras ett erfarenhetsbaserat värde för försäkringar som sägs upp
under försäkringsperioden, vilket ger deras sannolika värde. I skade- och livförsäkringsbolag understiger fordringarna det gängse värdet med det belopp med vilket fordringen enligt erfarenhet kan konstateras bli obefogade, huvudsakligen på grund av att försäkringsbehovet upphör under den avtalade försäkringsperioden. En fordring som troligtvis förblir obetald bokförs däremot som en kreditförlust. Se 10 kap. 4 b § i lagen om försäkringsbolag och 10 kap. 5 b § i lagen om försäkringsföreningar.
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1.1.6 FASTSTÄLLANDE AV PLACERINGARNAS GÄNGSE VÄRDE
Placeringarnas gängse värde fastställs separat för varje placeringsobjekt (separat värdering).
Det gängse värdet på placeringar i utländsk valuta omräknas till finsk valuta enligt bokslutsdagens kurs. Om placeringarna genom avtal eller på annat sätt är bundna vid en bestämd kurs, får det gängse värdet omräknas till
finsk valuta enligt denna kurs.
Bokslutsdagens kurs fastställs i bokföringsnämndens allmänna anvisning om omräkning av fordringar i
utländsk valuta samt omräkning av skulder och andra förbindelser till finsk valuta.
Om en placering är skyddad med ett derivatavtal, beaktas detta då det gängse värdet fastställs.

De principer för bedömning av gängse värde som presenteras i dessa föreskrifter tillämpas även vid bedömning
av gängse värde av placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar.
Försäkringsföretag skall regelbundet kontrollera värderingsmetodens funktionsduglighet och tillförlitlighet när
det gäller att fastställa gängse värde.

1.1.6.1 Fastighetsplaceringar
Allmänna principer:
Fastighetsplaceringarnas gängse värde fastställs separat för varje fastighetsobjekt. Med ett fastighetsobjekt avses en fastighet, på annans mark belägen byggnad, konstruktion eller anläggning, överlåtbar hyresrätt som hänför sig till mark, lantegendom, obrutet område, vattenområde, rättigheter att använda vattenkraft och aktier i ett
bestämt bostads- eller fastighetsaktiebolag. Till fastigheten anses höra jordområde, byggnad och därtill hörande
lösöre.
Gängse värde fastställs enligt följande principer:
1. Med gängse värde avses marknadsvärdet på värderingsdagen.
2. Med marknadsvärde avses det pris som fastighetsobjektet på värderingsdagen skulle betinga vid en försäljning på den fria marknaden under normala förhållanden genom ett avtal mellan en oberoende säljare och köpare.
3. Om fastighetens marknadsvärde inte kan härledas från fastighetsmarknaden, fastställs dess gängse värde enligt SHM:s förordning (1412/2004) 6 § 5–6 momentet.
Vid fastställandet av marknadsvärdet/gängse värdet skall följande beaktas:
• användningssyfte, ålder, skick och särskilda egenskaper
• byggnadsrätt, läge, trafikförbindelser, lämplighet till byggnadsändamål samt beredskap för kommunalteknik
• hyresnivå, hyresavtalens innehåll och utsikterna för hyresutvecklingen i området
• det allmänna marknadsläget och avkastningskraven.
Vid fastställandet av marknadsvärdet/gängse värdet på fastighetsobjekt som står tomma eller är i eget bruk bör
särskild försiktighet iakttas. I dessa fall rekommenderas samtidig användning av flera värderingsmetoder.
Om bostads- eller fastighetssamfundet har skulder, skall aktiernas andel av bolagets skulder enligt bokslutet avdras från det på ovanstående sätt fastställda marknadsvärdet/ gängse värdet på(av) aktierna. Då det är fråga om
s.k. ströaktier, följs väsentlighetsprincipen vid avdrag av skuldandelen.
Värderingsmannen skall inneha tillräcklig sakkännedom.
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Fastställandet av det gängse värdet skall grunda sig på en årlig pålitlig värdering av respektive fastighet.
4. Om det gängse värdet av ett fastighetsobjekt har sjunkit, skall en adekvat justering av objektets värde göras.
Det lägre värde som därigenom erhålls får höjas i senare bokslut, om värdet grundar sig på en ny värdering.
5. Om det inte är möjligt att fastställa marknadsvärdet för ett fastighetsobjekt, kan den återstående anskaffningsutgiften betraktas som gängse värde.
6. Om en part utanför koncernen eller samarbetsgruppen har lämnat ett bindande köpeanbud eller om ett inlösningspris fastställts på basis av ett avtal, kan detta användas som gängse värde för fastighetsobjektet.
7. Om ett fastighetsobjekt har sålts vid tidpunkten för bokslutet eller om det beräknas bli sålt inom kort, avdras
från marknadsvärdet de faktiska eller beräknade försäljningskostnaderna, om de är väsentliga.
8. Som gängse värde för fastighetsplaceringar som belånats med statliga bostadslån anses överlåtelseersättning
enligt 10 § i lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus
(1190/1993).

1.1.6.2 Övriga placeringar
Allmänna principer:
I fråga om andra placeringar än placeringar i fastigheter fastställs det gängse värdet enligt följande principer:
1. Med gängse värde avses marknadsvärdet.
2. Om ett placeringsobjekt noteras på en officiell fondbörs, avses med marknadsvärde den sista under fortlöpande handel noterade köpkursen som är tillgänglig på bokslutsdagen, eller om sådan saknas, den sista avslutskursen, eller om bokslutsdagen inte är avslutsdag på börsen eller om kurs saknas, den sista motsvarande kurs som
föregår denna dag.
3. I de fall då det finns en marknad för andra placeringar än dem som anges i punkt 2, avses med marknadsvärde
den sista köpkursen som är tillgänglig på bokslutsdagen eller om den saknas, den sista avslutskursen, eller om
bokslutsdagen inte är avslutsdag eller om kurs saknas, den sista motsvarande kurs som föregår denna dag.
4. Om det marknadsvärde som anges i punkt 2 eller 3 inte kan anses vara en tillförlitlig grund för det verkliga
marknadsvärdet, kan det vägda medelvärdet av avslutskurserna under de tre senaste avslutsdagarna eller ett annat sannolikt överlåtelsevärde användas. Motiveringen till detta skall förklaras i principerna för upprättande av
bokslutet.
5. Som gängse värde för andra placeringar anses det sannolika överlåtelsepriset, som fastställs enligt SHM:s förordning (1412/2004) 6 § 2–3 momentet.
6. Om en part utanför koncernen eller samarbetsgruppen har lämnat ett bindande köpeanbud eller om ett inlösningspris fastställts på basis av ett avtal, kan detta användas som gängse värde för placeringsobjektet.
7. Om en i punkt 2–6 nämnd placering har sålts vid tidpunkten för bokslutet eller om den beräknas bli såld inom
kort, avdras från marknadsvärdet de faktiska eller beräknade försäljningskostnaderna, såvida de är väsentliga.
Särskilda föreskrifter:
1. Aktier och andelar i dotterföretag:
Vid fastställandet av det gängse värdet av de aktier eller andelar som moderföretaget äger i ett dotterföretag,
skall de aktier eller andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget betraktas som värdelösa.
2. Aktier och andelar i intresseföretag:
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Om ett marknadsvärde saknas, kan som gängse värde av aktier och andelar i intresseföretag också användas
värdet enligt kapitalandelsmetoden eller substansvärdet, om det inte föreligger särskilda grunder för annat.
3. Andelar och aktier i andra försäkringsbolag:
I avsaknad av marknadsvärde på aktier och andelar i andra försäkringsbolag kan det försiktigt uppskattade sannolika överlåtelsepriset användas som gängse värde. Ifall välbegrundade argumenteringar för en sådan värderingsmetod saknas, kan som gängse värde högst användas substansvärde.
4. Lånefordringar, insättningar och depåfordringar inom återförsäkring:
Det gängse värdet fastställs enligt punkt 5 i de allmänna principerna. Om något sannolikt överlåtelsepris inte
kan fastställas, betraktas det nominella värdet som gängse värde, med undantag av det fall när en möjlig kursförlust förutsätter användning av ett lägre sannolikt värde.
Det nominella värdet skall sänkas, även om kreditförlusten ännu inte konstaterats slutgiltigt.
5. Indexbundet lån:
Om det inte finns något marknadsvärde för ett indexbundet lån eller om inget bindande köpanbud eller inlösningspris finns för lånet, fastställs lånets gängse värde genom att det sannolika inlösningsvärdet beräknas som
nuvärde för emittentens prestationer eller prestationer som garanterats av någon annan part.
6. Principerna för bestämning av gängse värde av derivatavtal:
Som gängse värde av ett derivatavtal används ett på bokslutsdagen offentligt noterat marknadspris eller ett
marknadspris på ett motsvarande kontrakt, som kan anses tillförlitligt. Marknadspriset på ett motsvarande kontrakt kan grunda sig på nuvärdet på kontraktets kassaflöden eller på modeller för värdering av optioner. Om en
värderingsmodell används vid beräkning av ett dylikt marknadspris, skall användningen av den valda metoden
motiveras och dokumenteras. Den valda modellen för fastställande av värdet skall för ifrågavarande derivatavtal tillämpas fortlöpande, om det inte framkommer någon motiverad orsak att ändra den.
Om man använder andra än allmänt kända prissättningsmodeller för derivat, skall det påvisas att antagandena i
de allmänt använda prissättningsmodellerna inte är adekvata för derivaten i fråga. Dessutom bör man motivera,
varför den använda prissättningsmodellen ger en mer rättvisande uppskattning av derivatets värde.
I värderingen av avtal beaktas enligt försiktighetsprincipen till dem anslutna förutsebara transaktionskostnader,
om dessa kostnader är betydande.
Även sådana aspekter som hänför sig till motpartsrisken, avtalens likviditet, osäkerhetsfaktorerna i prissättningsmetoderna och andra motsvarande faktorer skall beaktas vid värderingen enligt försiktighetsprincipen.

Ett gängse värde ändras till finsk valuta enligt det som sägs i dessa föreskrifter om ändring av fordringar och
skulder i utländsk valuta till finsk valuta.
Värderingsresultat för skyddande derivat beaktas i värderingen av underliggande tillgångar. Om kriterier för
skydd se punkt 1.1.5.1.2.1.
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1.1.7 KONCERNBOKSLUT
Ett försäkringsbolag skall upprätta koncernbokslut oberoende av koncernens storlek om inte 10 kap. 11
§ 3–4 mom. FBL befriar bolaget från denna skyldighet. Försäkringsinspektionen kan dessutom av särskild orsak i enskilda fall för viss tid bevilja undantag från 10 kap. 11 § 1 mom. FBL. Om inte ett enda
dotterföretag skall sammanställas i koncernbokslutet enligt 6 kap. 3 § BokfL eller 10 kap. 11 a § FBL,
tillämpas bokföringsnämndens utlåtande 1550/1998.
En försäkringsförening skall enligt 10 kap. 9 b § i lagen om försäkringsföreningar upprätta ett koncernbokslut. I enskilda fall kan Försäkringsinspektionen bevilja dispens från denna regel.
Vid upprättandet av koncernbokslut iakttas i tillämpliga delar bokföringsnämndens allmänna anvisning
om upprättande av koncernbokslut.
Vad som här stadgas om försäkringsbolagets koncernbokslut gäller även för det i lagen om försäkringsbolag (1062/1979) 1 kap. 5 b § avsedda koncernbokslut för sammanslutningar med ägarintresse. Ett dotterbolag som är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag tas med i koncernbokslutet enligt SHM:s
förordning.
Om det ingår ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag i försäkringsbolagets eller försäkringsholdingsammanslutningens koncern, kan koncernbokslutet med stöd av 10 kap. 11 § i lagen om försäkringsbolag uppgöras på det sätt som fastställs i 3 kap. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), om detta är nödvändigt för att ge en riktig och rättvisande bild av resultatet av
koncernens verksamhet och ekonomiska ställning.
Försäkringsverksamhetens koncernbokslut i ett koncernbokslut för ett konglomerat som avses i 4 kap. i
lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat uppgörs på det sätt som fastställs i denna förordning.

1.1.7.1 Skyldighet att upprätta koncernbokslut
Skyldigheten att upprätta koncernbokslut uppkommer på grundval av sådan bestämmanderätt som närmare definieras i 1 kap. 3 § ABL och 1 kap. 5 § BokfL.

När man avgör om en sammanslutning gentemot koncernen är ett dotter-, intresse- eller ägarintresseföretag beaktas också innehav, rösträtt o.d. rättigheter i dotterföretag (exempelvis pensionsbolag) som inte sammanställs.
Om aktier och andelar i samma bolag ingår i såväl placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar som i
andra placeringar, iakttas ägargränserna utgående från det totala innehavet. Om ett bolag granskat på detta sätt
är ett dotter-, intresse- eller ägarintresseföretag, behandlas det som sådant till den del aktierna och andelarna
inte upptas som placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar.

1.1.7.2 Bostads- och fastighetsbolag
Bokslutsuppgifterna för bostads- och fastighetsbolag i vilka koncernen har bestämmanderätt, skall i regel sammanställas i koncernbokslutet. Sammanställningen kan lämnas ogjord enligt 6 kap. 3 § BokfL.
Bostads- och fastighetsbolag sammanställs i regel inte som intresseföretag i koncernbokslutet, även om gränserna för rösträtt och ägande skulle uppfyllas. Om något ovan nämnt intresseföretag eller alla tillsammans är
nödvändiga för att ge en rättvisande bild, skall sammanställning göras till denna del.
Sammanställning av bostads- och fastighetsbolag skall särskilt övervägas, när ovannämnda bolag inte är
s.k. ömsesidiga bolag eller när bolagen bedriver annan verksamhet än ägande eller förvaltning av fastighet.
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1.1.7.3 Pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring
Enligt 10 kap. 11 a § 1 mom. FBL får bokslutsuppgifter för dotterföretag eller intresseföretag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring inte sammanställas med koncernbokslutet för ett annat försäkringsbolag eller annat
samfund. Detsamma gäller dotterbolag för dessa pensionsbolag.

1.1.7.4 Uppskrivning och återföring av nedskrivningar av aktier och andelar i dotterföretag och
uppskrivningar i dotterföretagens balansräkningar
Uppskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av dotterföretagens aktier som utförts efter att
koncernförhållandet uppstått, återförs i samband med koncernbokslutet.
Uppskrivningar, nedskrivningar eller återföringar av nedskrivningar av aktier eller andelar i ett dotterföretag,
som äger och förvaltar egendom som jämställs med ett försäkringsbolags eller en försäkringsförenings placeringar, tas emellertid upp som sammanställningsåtgärder i koncernbokslutet i form av uppskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av ifrågavarande dotterföretags tillgångar enligt 6 kap. 4 § 2 mom.
BokfL. En tillgångs värde i koncernbalansräkningen får dock i ingen händelse överstiga dess gängse värde.
Förfarandet gäller inte andra slag av uppskrivningar av aktier i dotterföretag.
Uppskrivning som antecknats som post under eget kapital i dotterföretagets balansräkning får inte vid upprättandet av koncernbokslutet överföras som intäktsförd uppskrivning och en intäktsförd uppskrivning får inte
överföras som uppskrivning av eget kapital.
När koncernförhållandet uppstår tillämpas på väsentliga uppskrivningar bokföringsnämndens allmänna
anvisning.

1.1.7.5 Egna och moderbolagets aktier och andelar som täcker fondförsäkringar
Egna och moderbolagets aktier och andelar som utgör täckning för fondförsäkringar elimineras inte vid upprättandet av koncernbokslutet och tas inte upp som en icke utdelningsbar post under eget kapital.

1.1.7.6 Intresseföretag
Principer som redogjorts i punkt 1.1.7.4 tillämpas också på sammanställning av intresseföretag.

1.1.7.7 Övriga särskilda föreskrifter
Försäkringsrörelse:
Koncernens interna direktförsäkring elimineras inte i koncernbokslutet, om detta inte är nödvändigt för att ge
en rättvisande bild. Koncernens interna återförsäkring, med undantag av utjämningsbeloppet, skall däremot
elimineras.
Intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten:
Om det är fråga om en koncern som bedriver såväl skade- som livförsäkring eller lagstadgad pensionsförsäkring, skall alla intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten tas upp i koncernbokslutet under annan än
försäkringsteknisk kalkyl. Den andel som hör till livförsäkring kan som en egen post överföras från denna
kalkyl till livförsäkringens försäkringstekniska kalkyl. På motsvarande sätt kan man förfara i fråga om den andel som hör till lagstadgad pensionsförsäkring.

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land
och pensionsanstalter som grundats genom lag

Uppdaterad 31.12.2006

1—45

Extraordinära intäkter och kostnader/intresseföretag;
Om en betydande andel av ett intresseföretags resultat utgörs av extraordinära poster, skall denna andel upptas i
koncernresultaträkningen under extraordinära intäkter och kostnader. Den övriga andelen tas upp på en rad under Andel av intresseföretagens vinst (förlust) eller i aktiva under Intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten.
Avskrivning på koncerngoodwill/minskning av koncernreserv:
Avskrivning på koncerngoodwill och minskning av koncernreserv ingår funktionsspecifikt i resultaträkningens
poster eller tas upp under övriga intäkter/kostnader i resultaträkningen.
Materiella nyttigheter/varulager:
I denna post ingår i koncernbokslutet dotterföretagets material och förnödenheter, halvfärdiga produkter samt
färdiga produkter, varor och övriga omsättningstillgångar.
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1.1.8 ÖVERLÅTELSE AV FÖRSÄKRINGSBESTÅND, ÖVERFÖRING AV ANSVAR OCH ÖVERFÖRINGAR I ANSLUTNING
TILL ENSKILDA ÅTERFÖRSÄKRINGSAVTAL

1.1.8.1 Överlåtelse av försäkringsbestånd enligt lagen om försäkringsbolag 16 a kap., lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag 29 §, lagen om försäkringsföreningar 14a § samt lagen om utländska försäkringsbolag 10 kap.
Ett försäkringsbolag kan enligt 16 a kap. FBL och ett arbetspensionsförsäkringsbolag enligt 29 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, med Försäkringsinspektionens samtycke överlåta sitt försäkringsbestånd eller en
del därav till ett annat försäkringsbolag eller arbetspensionsförsäkringsbolag.
En överlåtelse av försäkringsbeståndet minskar det överlåtande bolagets ansvarsskuld och ökar det övertagande
bolagets ansvarsskuld. Om beståndsöverlåtelsen inverkar på återförsäkrares andelar av ansvarsskulden och ansvarsunderskottets belopp, sker redovisningen på motsvarande sätt.
I resultaträkningen skall i den punkt där förändringen av ansvarsskulden redovisas, separat uppges den totala
förändringen och beståndsöverlåtelsens andel därav. Skillnaden mellan dessa utgör den del som inverkar på resultatet. På motsvarande sätt skall förfaras beträffande förändringar i återförsäkrares ansvarsskuld och förändring i ansvarsunderskottet. I beståndsöverlåtelsens andel skall separat anges inverkan av det överlåtna och övertagna beståndet.
Överlåtelsevinst (-förlust) som eventuellt uppstått i samband med överlåtelsen av beståndet för den som överlåter försäkringsbeståndet, dvs. skillnaden mellan tillgångar och skulder, antecknas i resultaträkningen under Övriga försäkringstekniska intäkter/kostnader. För den som mottar försäkringsbeståndet antecknas resultatet
(vinst/förlust) av överlåtelsen i resultaträkningen under Övriga försäkringstekniska intäkter/kostnader, om det
inte är fråga om goodwill, som kan aktiveras i balansräkningen och kostnadsföras som avskrivningar enligt plan
under sin verkningstid enligt 5 kap. 9 § BokfL.
Om det till beståndsöverföringen hör apport, redovisas nettotillgången under bundet eget kapital i aktieemissionsbeslutet.

1.1.8.2 Övriga överlåtelser av försäkringsbestånd och överföringar av ansvar
Med tillstånd av Försäkringsinspektionen kan en försäkringsförening med stöd av 14 a § i lagen om försäkringsföreningar överlåta sitt försäkringsbestånd eller en del av sitt försäkringsbestånd till en annan försäkringsförening eller till ett annat försäkringsbolag, och en försäkringskassa eller en pensionsstiftelse kan överföra sitt
ansvar eller överlåta sin försäkringsverksamhet till ett försäkringsbolag. Beträffande försäkringsföreningars beståndsöverlåtelser och överföring av pensionskassors ansvar för lagstadgad verksamhet samt pensionsstiftelsers
överföringar av lagstadgad försäkringsverksamhet iakttas föreskrifterna i punkt 1.1.8.1. I fråga om överföring
av annat ansvar eller annan överlåtelse av försäkringsverksamhet iakttas normala principer för redovisning av
försäkringspremier.

1.1.8.3 Överföringar i anslutning till enskilda återförsäkringsavtal (s.k. portföljöverföringar)
Det överlåtande bolaget kan vid avtalets utgång själv åta sig ansvaret för den ansvarsskuld som baserar sig på
ett enskilt återförsäkringsavtal eller överlåta det till en annan återförsäkrare. Dessa s.k. portföljöverföringar
bokförs för premieansvarets del under premier och för ersättningsansvarets del under ersättningar.

1.1.8.4 Periodvisa överföringar av ansvar mellan medlemsbolag i grupplivförsäkringspool som
hänför sig till grupplivförsäkring för arbetstagare
I fråga om grupplivförsäkring för arbetstagare utjämnas ansvaren (premieansvar inklusive tilläggsförsäkringsansvar och ersättningsansvar) årligen mellan medlemsbolagen så att de motsvarar poolandelarna. Överföringarna till följd av denna utjämning bokförs i fråga om premieansvaret bland försäkringspremier och i fråga om ersättningsansvaret bland ersättningar.
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1.1.9 FÖRESKRIFTER OM NOTER
Till resultaträkningen och balansräkningen samt till koncernresultaträkningen och -balansräkningen skall bifogas de noter som avses i lagen om försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar och lagen om utländska
försäkringsbolag samt i dessa lagar nämnda noter som avses i lagen om aktiebolag och bokföringslagen. Likaså
skall sådana uppgifter uppges i bilagor som avses i SHM:s förordning (1340/2002) och de där avsedda noterna i
bokföringsförordningen samt de noter som krävs med stöd av SHM:s förordning (1412/2004) och övrig lagstiftning (t.ex. värdepappersmarknadslagen).
Uppgifterna i bilagorna skall lämnas för varje räkenskapsperiod och även för den närmast föregående räkenskapsperioden, om ingenting annat föreskrivs.

1.1.9.1 Noter angående tillämpade bokslutsprinciper
1.1.9.1.1 Skälighetsprincipen i 13 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag
För att ge en riktig och rättvisande bild av livförsäkringsverksamheten är det nödvändigt att redovisa hur man i
bolaget tillämpar den måttlighetsprincip som fastställs i lagen om försäkringsbolag. Förekomsten och effekten
av måttlighetsprincipen kan t.ex. redovisas på följande sätt:
Enligt 13 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag skall man inom livförsäkring följa den så kallade skälighetsprincipen när det gäller sådana försäkringar som enligt försäkringsavtalet har rätt till eventuella extra förmåner
(tilläggsförmåner; kundförmåner) på grundval av överskott som försäkringarna har avkastat. Principen förutsätter att en skälig andel av överskottet på försäkringarna återförs i form av extra förmåner (kundförmåner) till försäkringarna, om inte solvenskraven utgör ett hinder för detta. Målet bör vara att nivån på de extra förmånerna
skall vara beständig. Skälighetsprincipen inverkar på hur värderingsdifferenserna i noterna på längre sikt fördelas mellan ägarna och försäkringstagarna, utan att för den skull ge någon enskild person i någondera gruppen
fordringsrätt till dessa tillgångar.
Skälighetsprincipens betydelse kan konkretiseras genom att åtminstone följande mål offentliggörs:
• målen för extra förmåner (tilläggsförmåner)
• målen för beständighet beträffande extra förmåner (tilläggsförmåner)
• solvensmålen och deras samband med målen ovan.
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1.1.9.2 Noter till resultaträkningen
1.1.9.2.1 Premieinkomst från skade- och livförsäkring
Premieinkomsten i skade- och livförsäkringsbolag skall specificeras enligt följande:
Skadeförsäkring
Direktförsäkring
Från Finland
från en EES-stat
Från övriga stater
Återförsäkring
Livförsäkring
Direktförsäkring
Från Finland
från en EES-stat
Från övriga stater
Återförsäkring
Premieinkomst före återförsäkrares andel

____
____
____
____

____
____
____
____

____
____

____
____
____

Premieinkomsten av direktförsäkring specificeras per land utifrån var försäkringsavtalet har ingåtts. Landet
fastställs utifrån den filial (fast driftställe, representation) till försäkringsbolaget, där försäkringsavtalet har ingåtts. Med en EES-stat avses en stat, som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ingen specifikation behövs, om premieinkomsten av försäkringsavtal som ingåtts utanför Finland inte överstiger 5 procent av
det totala premiebeloppet av direktförsäkring. Gränsen kontrolleras separat för skadeförsäkring och livförsäkring.
Den sammanlagda premieinkomsten från inhemsk och utländsk återförsäkring skall alltid specificeras enligt
skadeåterförsäkring och livåterförsäkring.
Om ett företag förutom livförsäkring i obetydlig omfattning (under specifikationsgränsen enligt punkt 1.1.9.2.2)
även bedriver olycksfalls- och sjukförsäkring enligt skadeförsäkringsklasserna 1–2, får denna premieinkomst
inkluderas i premieinkomsten av livförsäkring.
Beträffande kreditförluster för premiefordringar, se punkt 1.1.9.2.6.
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1.1.9.2.2 Skadeförsäkringens uppgifter enligt försäkringsklassgrupp
För skadeförsäkring skall bidraget enligt försäkringsklassgrupp redovisas för minst tre år i enlighet med följande tabell:
Kolumner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Premieinkomst före återförsäkrares andel
Premieintäkter före återförsäkrares andel
Ersättningskostnader före återförsäkrares andel
Driftskostnader före återförsäkrares provisioner och vinstandelar
Återförsäkrares andel
Försäkringstekniskt bidrag före förändring av garantiavgiftsposten och utjämningsbeloppet (raderna 1–4)

Rader:
1 Direktförsäkring
Försäkringsklassgrupp (n)
200x
200x-1
200x-2
Försäkringsklassgrupp (m)
200x
200x-1
200x-2
2 Direktförsäkring sammanlagt
200x
200x-1
200x-2
3 Återförsäkring
200x
200x-1
200x-2
4 Sammanlagt
200x
200x-1
200x-2
5 Förändring i garantiavgiftsposten
200x
200x-1
200x-2
6 Förändring i utjämningsbeloppet
200x
200x-1
200x-2
7 Försäkringsteknisk täckning
200x
200x-1
200x-2

1

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Med återförsäkrares andel avses den avgivna återförsäkringens andel av premieintäkterna med avdrag för såväl
återförsäkrares andel av ersättningskostnaderna som för deras provisioner och vinstandelar.
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Uppgifterna om direktförsäkring skall bokföras separat åtminstone för de försäkringsklassgrupper där premieinkomsten överstiger 10 miljoner euro, alternativt 10 procent av premieinkomsten från direktförsäkring (för försäkringsföreningar i det senare fallet). Uppgifterna om de tre största försäkringsklasserna inom direktförsäkring
skall dock alltid uppges, likaså uppgifter om återförsäkring.
Försäkringsklassgrupperna är följande:
(SHM:s beslut 858/1995):
Försäkringsklassgrupp

Försäkringsklass

Lagstadgad olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring för idrottsutövare
Annan olycksfalls- och sjukdomsförsäkring
Motorfordonsansvar
Landfordon
Fartyg, luftfartyg, spårbundna fordon och godstransport
Brand och annan egendomsskada
Ansvar
Kredit och borgen
Rättsskydd
Turistassistans
Andra
1)
2)

(5 §)1)
(2 §)2)
1, 2
10
3
4, 5, 6, 7
8, 9
11, 12, 13
14, 15
17
18
16

Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948)
Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (575/2000)

1.1.9.2.3 Premieinkomst och utbetalda ersättningar inom livförsäkring
Inom livförsäkring skall premieinkomsten av direktförsäkring före återförsäkrares andel specificeras enligt följande:
1

a) Livförsäkring
Individuell livförsäkring med fondanknytning
Annan individuell livförsäkring
Kapitaliseringsavtal med fondanknytning
Annat kapitaliseringsavtal
Grupplivförsäkring för arbetstagare
Annan grupplivförsäkring
b) Pensionsförsäkring
Individuell pensionsförsäkring med fondanknytning
Övrig individuell pensionsförsäkring
Gruppensionsförsäkring med fondanknytning
Annan gruppensionsförsäkring

2

a) Fortlöpande premier
b) Engångspremier

3

a) Premier från avtal som inte berättigar till återbäring
b) Premier från avtal som berättigar till återbäring
c) Premier för fondförsäkring

Med fortlöpande premier avses årligen återkommande premier, som antingen baserar sig på årliga avgifter för
upprätthållande av riskskydd eller en fortlöpande sparplan, samt pensionsförsäkringspremier som kunderna avser att årligen betala in. De fortlöpande premierna ger en uppskattning av den premieinkomst som kan förväntas
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inflyta av befintliga försäkringar också året därpå. Med engångspremier avses premier för nya försäkringar för
vilka kunderna betalar premierna i en rat när försäkringen börjar löpa samt engångspremier för befintliga försäkringar.
Utbetalda ersättningar inom livförsäkring före återförsäkrares andel specificeras enligt följande:
Direktförsäkring
Livförsäkring
Pensionsförsäkring
Återförsäkring
Utbetalda ersättningar sammanlagt
Av vilka:
Återköp
Återbetalning av sparsumma
Övriga

____
____

____
____
____

Fondförsäkringarnas andel av utbetalda ersättningar

____
____
____

____
____

Om ett livförsäkringsbolag i obetydlig omfattning (under specifikationsgränsen enligt punkt 1.1.9.2.2) bedriver
olycksfalls- och sjukförsäkring enligt skadeförsäkringsklasserna 1–2, kan denna försäkringsrörelse inkluderas i
livförsäkringen. I övrigt tillämpas föreskrifterna i punkt 1.1.9.2.2.

1.1.9.2.4 Premieinkomst och utbetalda ersättningar inom lagstadgad pensionsförsäkring
Premieinkomsten skall specificeras på följande sätt:
Direktförsäkring
Basförsäkring enligt APL
Arbetsgivarens andel
Arbetstagarens andel
Tilläggspensionsförsäkring enligt APL
Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL
Andel av arbetslöshetsförsäkringsfondens premie
Överföringsavgift som skall
betalas till statens pensionsfond (-)
Återförsäkring
Premieinkomst före återförsäkrares andel
Återförsäkrares andel (-)

____
____

____
____
____
____
____
____

Premieinkomst 1)

____

Kreditförluster på premiefordringar (-)
APL
FöPL
1)

____
____
____
____

____
____

____

Med avdrag för kreditförlust

Om premien har sänkts (punkt 1.2.1.1.3/obligatoriskt ansvarsunderskott) med stöd av social- och hälsovårdsministeriets beslut, skall premieinkomsten enligt APL specificeras genom att den egentliga premien, nedsättningen
och tilläggsavgiften anges var för sig.

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land
och pensionsanstalter som grundats genom lag

Uppdaterad 31.12.2006

1—52

Utbetalda ersättningar inom den lagstadgade pensionsförsäkringen specificeras på följande sätt:
Direktförsäkring
Utbetalat till pensionstagare
Basförsäkring enligt APL
Tilläggspensionsförsäkring enligt APL
Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL
Betalda/mottagna ansvarsfördelningsersättningar 1)
APL-pensioner
FöPL-pensioner
Premieandel av arbetslöshetsfond
FöPL:s statsandel
Återförsäkring
Kostnader för handläggning av ersättningar
Administration av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan
Utbetalda ersättningar före återförsäkrares andel
Återförsäkrares andel (-)
Utbetalda ersättningar sammanlagt
1)

____
____
____
____
____
____
____
____
____

____

____
____
____
____
____
____
____
____

I Betalda/mottagna ansvarsfördelningsersättningar inkluderas inte andelen för arbetslöshetsförsäkringsfondens premie eller andelen för FöPL:s statsandel.

1.1.9.2.5 Tilläggsförmåner inom livförsäkring
Livförsäkring:
Som extra förmåner (tilläggsförmåner; kundförmåner) inom livförsäkring i enlighet med 13 kap. 3 § i lagen om
försäkringsbolag betraktas alla förmåner, som försäkringsbolaget inte har förbundit sig till i försäkringsavtalen,
t.ex. premierabatter, extra belopp, kundåterbäringar och tilläggsförmånsansvar för framtida återbäringar till
kunderna.
Vilken effekt de extra förmåner (kundförmåner) som beslutats under räkenskapsperioden har på det försäkringstekniska resultatet fastställs genom uträkning av den ansvarsskuld som besluten medför.

1.1.9.2.6 Poster som dragits av från premieinkomsten
Kreditförluster, skatter, offentliga avgifter och fördelningsavgifter inom de lagstadgade skadeförsäkringsgrenarna som ingått i premierna, men som dragits av från premierna innan de bokförts i resultaträkningen, specificeras enligt följande:
Kreditförluster på premiefordringar 1)
Fördelningsavgifter
Premieskatt
Brandskyddsavgift
Trafiksäkerhetsavgift
Arbetsskyddsavgift
Övriga offentliga avgifter
Sammanlagt
1)

____
____
____
____
____
____
____
____

gäller inte arbetspensionsförsäkringsbolag
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1.1.9.2.7 Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten
Intäkter av placeringsverksamheten
Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern 1)
Dividendintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Intäkter av placeringar i ägarintresseföretag 1)
Andel av vinst (förlust) i intresseföretag 3)
Dividendintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Intäkter av fastighetsplaceringar 1) 2)
Dividendintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Intäkter av övriga placeringar 1) 2)
Dividendintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Sammanlagt

____
____
____

____

____
____
____

____

____
____
____

____

____
____
____

Återförda nedskrivningar
Försäljningsvinster
Sammanlagt

____
____
____

Kostnader för placeringsverksamheten
Kostnader för fastighetsplaceringar
Kostnader för övriga placeringar
Ränteutgifter o.d. kostnader för främmande kapital 2)
Sammanlagt
Nedskrivningar och avskrivningar
Nedskrivningar
Byggnadsavskrivningar enligt plan
Försäljningsförluster
Sammanlagt
Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar
och korrigeringar av dessa
Uppskrivningar av placeringar
Korrigering av uppskrivningar av placeringar
Nettointäkter av placeringsverksamheten före
orealiserade värdeförändringar 4)
Orealiserade värdestegringar på placeringar
Orealiserade värdeminskningar på placeringar
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen
1)
2)
3)

4)

____
____

____
____
____
____

____
____

____
____
____

____
____
____

____

____
____

____
____

Intäkter vilka ansluter sig till ifrågavarande post i balansräkningen
Intäkter och räntekostnader från företag inom samma koncern skall redogöras separat för respektive post.
I koncernbokslut uppdelas på två rubriker (Andel av intressebolagens vinster (försluter) och Intäkter av placeringar i
andra ägarintresseföretag), ifall intresseföretagets speciella karaktär kräver att uppgiften presenteras i samband med placeringsverksamheten.
Såvida placeringarna värderas i balansräkningen till gängse värde.
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I noterna skall dessutom följande punkter anges separat:
1. Väsentliga kursvinster/förluster enligt följande:
1.1 Kursvinster/-förluster inom försäkringsrörelsen, om de presenteras i intäkter av/utgifter för placeringsverksamheten
1.2 Kursvinster/-förluster av övrig placeringsverksamhet

1.1.9.2.7.1 Nettointäkter av fondförsäkringsplaceringar
Fondförsäkringarnas andel av nettointäkterna av placeringsverksamheten i balansräkningen specificeras i noterna på följande sätt:
Intäkter av placeringsverksamheten
Kostnader för placeringsverksamheten
Nettointäkter av placeringsverksamheten före
uppskrivningar och korrigeringar av dessa
samt nedskrivningar och återförda nedskrivningar
Uppskrivning av placeringar
Korrigering av uppskrivningar av placeringar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

____
____

____
____
____
____
____

____
____

1.1.9.2.8 Driftskostnader
1.1.9.2.8.1 Posten “Driftskostnader” i resultaträkningen
Posten driftskostnader i resultaträkningen:
Utgifter för anskaffning av försäkringar
Provisioner för direktförsäkring
Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring
Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar
Ändring av aktiverade utgifter för anskaffning
av försäkringar (+/-)
Kostnader för handläggning av försäkringar
Administrationskostnader
Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring (-)
Sammanlagt

____
____
____

____
____
____
____
____
____

Beträffande driftskostnader och avskrivningar enligt plan, se punkt 1.1.4.
I specifikationen skall det i bokslutet inkluderade totala beloppet av provisioner för direktförsäkringsrörelse för
räkenskapsperioden anges. Detta krav gäller alla provisioner för anskaffning, förnyelse och beståndsförvaltning. I beloppet skall inte provisioner till egen personal ingå.
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1.1.9.2.8.2 Totala driftskostnader enligt funktion
Med de totala driftskostnaderna avses de driftskostnader (inklusive avskrivningar) som ingår i olika poster i resultaträkningen.
Pensionsförsäkring:
Totala driftskostnader enligt funktion:
Utbetalda ersättningar
Kostnader för handläggning av ersättningar
Administration av verksamhet för
upprätthållande av arbetsförmågan
Driftskostnader
Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten 1)
Kostnader för fastighetsplaceringar
Kostnader för övriga placeringar
Övriga kostnader
Totala driftskostnader sammanlagt

____
____

____
____
____
____
____
____

Skade- och livförsäkring:
Totala driftskostnader enligt funktion:
Utbetalda ersättningar
Driftskostnader
Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten 1)
Övriga kostnader
Sammanlagt
1)

____
____
____
____
____

I kostnader för skötsel av placeringsverksamheten ingår även rörelsekostnader för den egna placeringsorganisationen.

Beträffande driftskostnader och avskrivningar enligt plan, se punkt 1.1.4.
I kostnaderna skall väsentliga vinster och förluster på försäljning av maskiner och inventarier samt exceptionella utgiftsöverföringar specificeras.
Om avskrivningarna enligt plan avviker väsentligt från avskrivningarna för föregående räkenskapsperiod, skall
detta uppges i noterna. Därtill skall väsentliga avskrivningar på goodwill (koncerngoodwill) specificeras, om de
inkluderas i avskrivningarna enligt funktion.

1.1.9.2.9 Ändringar i principerna för upprättande av bokslut och korrigering av fel som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt ändringar i beräkningen av ansvarsskulden
Liv- och skadeförsäkringsbolag:
I noterna till resultaträkningen ges tilläggsinformation om ansvarskulden som hänför sig till väsentliga förändringar i beräkningen av ansvarsskulden, ändringar i principerna för upprättande av bokslut samt korrigeringar av
fel som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder.
Arbetspensionsförsäkringsbolag:
I noterna till resultaträkningen ges tilläggsinformation om väsentliga ändringar i principerna för upprättande av
bokslut, om korrigeringar av fel som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt om förändringar i beräkningen av ansvarsskulden.
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1.1.9.3 Noter till balansräkningen
1.1.9.3.1 Noter till aktiva i balansräkningen
1.1.9.3.1.1 Förändringar i immateriella och materiella tillgångar
Förändringar i varje balanspost för immateriella tillgångar och i balansposten för maskiner och inventarier måste specificeras. Specifikationen upprättas med iakttagande av bokföringsnämndens allmänna anvisningar beträffande avskrivningar enligt plan.
Anskaffningsutgift 1.1
Helt avskrivna under föregående år 1)
Ökningar
Minskningar
Överföringar mellan poster
Anskaffningsutgift 31.12

X
X
X
-X
X
X

Ackumulerade avskrivningar 1.1
Helt avskrivna under föregående år 1)
Ackumulerade avskrivningar
av minskningar och överföringar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Ackumulerade avskrivningar 31.12

-X
X
X
-X
-X

Nedskrivningar 1.1
Helt avskrivna under föregående år 1)
Nedskrivningar av minskningar och överföringar
Nedskrivningar under räkenskapsperioden
Återförda nedskrivningar
Nedskrivningar 31.12

-X
X
X
-X
X
X

Bokföringsvärde 31.12
1)

X

inom kalkylering enligt nyttighetsgrupp

Specifikationen ges endast för räkenskapsperioden.
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1.1.9.3.1.2 Noter till placeringar
1. Såvida placeringarna värderas i balansräkningen till anskaffningsutgiften (lagen om försäkringsbolag
10:4c§ 1-4 moment):
1.1. Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar
Placeringar 31.12
Gängse

Återstående
anskaffningsutgift 1) värde

Fastighetsplaceringar
Fastigheter
Fastighetsaktier i företag inom samma koncern
Fastighetsaktier i ägarintresseföretag
Övriga fastighetsaktier
Anskaffningsutgifter för hyresrätt i fastigheter
Lånefordringar hos företag inom samma koncern
Lånefordringar hos ägarintresseföretag
Placeringar i företag inom samma koncern
Aktier och andelar
Finansmarknadsinstrument
Lånefordringar
Placeringar i ägarintresseföretag
Aktier och andelar 2)
Finansmarknadsinstrument
Lånefordringar
Övriga placeringar
Aktier och andelar
Finansmarknadsinstrument
Andelar i gemensamma placeringar
Fordringar på inteckningslån
Övriga lånefordringar
Depositioner
Övriga placeringar 3)
Depåfordringar inom återförsäkring

1)
2)

3)

Bokföringsvärde

____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____

____
____
____

____
____
____

____
____
____

____
____
____

____
____
____

____
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____
____

Den återstående anskaffningsutgiften definieras i punkt 1.1.5.1.2.
I koncernbokslutet indelas på två rader Aktier och andelar i intresseföretag samt Aktier och andelar i övriga ägarintresseföretag.
Om beloppet för övriga placeringar är väsentligt skall tilläggsinformation om dem ges.

I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår:
skillnaden mellan det nominella värdet
och anskaffningsutgiften, periodiserad som
ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa
I bokföringsvärdet ingår
Inkomstförda uppskrivningar
____
Övriga uppskrivningar
____
Värderingsdifferens
(differensen mellan gängse värde och bokföringsvärde)

____

____
____
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1. 2. Specifikation av fastighetsplaceringar:
1.2.A. Förändringar i fastighetsplaceringar:
Fastigheter
och fastighetsaktier 1)
Anskaffningsutgift 1.1
Ökningar
Minskningar
Överföringar mellan poster
Anskaffningsutgift 31.12

X
X
-X
X
X

Ackumulerade avskrivningar 1.1
Ackumulerade avskrivningar av
minskningar och överföringar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Ackumulerade avskrivningar 31.12

-X

Lånefordringar
Lånefordringar
hos företag inom hos ägarintressesamma koncern företag
X
X
-X
X
X

X
X
-X
X
X

X
-X
-X

Nedskrivningar 1.1
Nedskrivningar av minskningar
och överföringar
Nedskrivningar under räkenskapsperioden
Återförda nedskrivningar
Nedskrivningar 31.12

-X

-X

-X

X
-X
X
-X

X
-X
X
-X

X
-X
X
-X

Uppskrivningar 1.1
Ökningar
Minskningar
Överföringar mellan poster
Uppskrivningar 31.12

X
X
-X
X
X
X

X

Bokföringsvärde 31.12

X

Specifikationen skall ges endast för räkenskapsperioden.
1)

Innehåller anskaffningsutgifterna för hyresrätt i fastighet

1.2 B. Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk:
Återstående anskaffningsutgift
Bokföringsvärde
Gängse värde

____
____
____

I specifikationen anges andelarna i fastighetsplaceringar som är i eget bruk. Lokaler anses vara i eget bruk, om
försäkringsbolaget eller koncernföretagen enligt koncernbokslutet använder dem som kontors-, lager- eller representationslokaler, för fritidsaktiviteter för personalen eller för något annat liknande ändamål för eget bruk.
Lokaler som hyrts ut till personalen anses inte vara i eget bruk. Beträffande fastighetsobjekt som används för
flera ändamål skall andelen i eget bruk i förekommande fall räknas ut enligt kvadratmeter eller något annat
motsvarande fördelningsförhållande.
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1.3. Aktier och andelar:
Förändringar i posten Placeringar i företag inom samma koncern och Placeringar i ägarintresseföretag i balansräkningen skall specificeras enligt posterna i punkt 2 A. (Förändringar i fastighetsplaceringar).
2. Såvida placeringarna värderas i balansräkningen till gängse värde (lagen om försäkringsbolag 10:4c§
4-6 moment):
2.1. Placeringar som ingår i de finansiella tillgångarna:

31.12.

I handelssyfte

Till salu

Hålls till
förfallodagen

Lån och Totalt
övriga
fordringar

Förändring i gängse värde:
Vinst/förlust
Fond för
från tidigare
verkligt värde
räkenskapsperioder och
räkenskapsperiodens
vinst/förlust

Aktier och andelar
x
x
x
x
x
Finansmarknadsinstrument
x
x
x
x
x
x
Fordringar på inteckningslån x
x
x
Övriga lånefordringar
x
x
x
Depositioner
x
x
x
Övriga placeringar 1)
x
x
x
x
x
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sammanlagt
x
x
x
x
x
x
x
Inkluderar placeringar,
för vilka som gängse värde
använts anskaffningsutgiften

x

Gängse värde på placeringar
som innehas till förfallodagen
x
1)

inkluderar icke skyddande derivat

2.2. Fastigheter
2.2.1. Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter
Balansvärde 1.1.x
x
Ökningar/minskningar
+/-x
Överföringar från eget bruk/till eget bruk
+/-x
Förändring i gängse värde
+/-x
--------------------------------------------------------------------------Sammanlagt 31.12.x+1
x
Varav förvaltningsfastigheter värderade
till anskaffningsutgiften

x
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2.2.2. Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk
Över fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk ges en not i enlighet med punkt 1.2 (Specifikation av fastighetsplaceringar) underpunkt 1.2 B (Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk) i dessa föreskrifter.
3. Lånefordringar

3.A. Specifikation av posten Övriga lånefordringar i balansräkningen enligt säkerhet:
I fråga om posten i balansräkningen skall den återstående anskaffningsutgiften för lånet anges specificerad enligt säkerhet.
Återstående
anskaffningsutgift:
Övriga lånefordringar:
Bankgaranti
Borgensförsäkring
Försäkringsbrev
Övrig säkerhet (skall specificeras, om beloppet är väsentligt)
Återstående anskaffningsutgift
Återstående anskaffningsutgift för objekt som saknar
garanti sammanlagt

____
____
____
____
____
____

____

Lån till försäkringstagare, för vilka försäkringsbrevet är den huvudsakliga säkerheten, redovisas separat. Även
om en inteckningslånefordring också har försäkringsbrev som säkerhet, skall fordringen ändå alltid inkluderas i
fordringarna på inteckningslån i balansräkningen.
3.B. Det sammantagna beloppet för pensionslånefordringar:
Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall specificera det sammantagna beloppet för pensionslånefordringar
(återlåning) i balansposterna enligt följande:
Lånefordringar hos företag inom samma koncern
(fastighetsbolag)
Lånefordringar hos ägarintresseföretag (fastighetsbolag)
Lånefordringar hos företag inom samma koncern (övriga)
Lånefordringar hos ägarintresseföretag (övriga)
Övriga fordringar på inteckningslån
Övriga lånefordringar
Återstående anskaffningsutgift sammanlagt

____
____
____
____
____
____
____
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1.1.9.3.1.3 Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar
Placeringar som utgör täckning
för fondförsäkringar 31.12

Ursprunglig
anskaffningsutgift

Gängse värde
(= bokföringsvärde)

Aktier och andelar
Finansmarknadsinstrument
Derivatavtal
Depositioner och övriga placeringar
Fordringar hos försäkringspremieförmedlare
Kassa och bank
Upplupna räntor
Sammanlagt

____
____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____

Placeringar förvärvade i förskott (-)

____

____

Placeringar som motsvarar ansvarsskulden för fondförsäkringar

____

____

”Aktier och andelar” innehåller egna och moderbolagets aktier

____

____

I kassa och bank och motsvarande fordringar ingår nettopremier för betalda försäkringar, som är i kraft vid bokslutstidpunkten, och som ännu inte har placerats. Uppgiften skall ges, om beloppet är väsentligt.
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1.1.9.3.2 Noter till passiva i balansräkningen
1.1.9.3.2.1 Eget kapital
1. Eget kapital:
Eget kapital specificeras enligt post i balansräkningen enligt 2 kap. 5 § 1 punkten BokfF. Ett försäkringsbolag,
som värderar placeringarna i balansräkningen till gängse värde, specificerar emellertid det egna kapitalet (förteckningen över posterna i det egna kapitalet är inte uttömmande) i noterna på följande sätt:

Saldo 31.12. XX

Aktiekapital

Överkursfond

x

x

Fond för
Influtna
verkligt värde vinstmedel 2)
x

x

Sammanlagt

x

Fond för verkligt värde 1)
- Värdering till gängse värde
+/-x
- Skydd för penningflöde
+/-x
- Försäljningar och nedskrivningar
+/-x
+/-x
Ändringar i principerna för upprättande
av bokslut och korrigeringar av fel i
tidigare räkenskapsperioder ¹)
+/-x
+/-x
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
+/-x
x
Egna aktier
-x
-x
Dividender
-x
-x
Aktieemission
x
x
x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo 31.12.XX+1
x
x
x
x
x

Förvärv av egna aktier:
1.1.x
ökning
Sammanlagt 31.12.x+1

-x
+/-x
-x

1) Om den post som uppstått till följd av ändringar i principerna för upprättande av bokslut, vilka bokförts bland ackumulerade vinstmedel och/eller till följd av korrigeringar av fel i tidigare räkenskapsperioder är väsentlig, redovisas den i noterna till bokslutet. De ändringar i principerna för upprättande av bokslut som bokförts i fonden för verkligt värde skall specificeras på motsvarande sätt.

2) =(Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder + Räkenskapsperiodens vinst (förlust))

Förutom ovannämnda specifikation, specificerar arbetspensionsförsäkringsbolaget posterna för eget kapital i
andelar som tillhör aktieägare eller ägare av garantiandel och försäkringstagare enligt följande:
Fördelning av ett eget kapital efter förslag till vinstfördelning:
Aktieägarnas/garantiandelsägarnas andel:
Aktiekapital/garantikapital
Övrigt eget kapital
Föreslagen vinstutdelning till aktieägarna/
garantikapitalägarna
Försäkringstagarnas andel
Sammanlagt

____
____
____
____
____

Säkerhets- och grundkapital
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Som en säkerhet antecknas en säkerhet enligt 29 § i lagen om utländska försäkringsbolag. Representationens
grundkapital definieras i 29 § i lagen om utländska försäkringsbolag. I balansräkningen antecknas i punkten
"Övrigt grundkapital" den post med vilken grundkapitalet överstiger beloppet för säkerheten.
2. Uppskrivningsfond:
Uppskrivningsfonden specificeras i noterna enligt följande:
Uppskrivningar av placeringstillgångar
Uppskrivningar av anläggningstillgångar
Sammanlagt

____
____
____

Specifikationen av uppskrivningsfonden skall göras enligt den faktiska användningen av tillgångarna.
Av den uppskrivning som fonderats i eget kapital i byggnad som skall betraktas som anläggningstillgångar kan
som en separat post jämställbar med den balansräkningspost som innehåller vinster och förluster för tidigare räkenskapsperioder överföras ett belopp som motsvarar sådana planenliga avskrivningar som under räkenskapsperioden eller tidigare räkenskapsperioder har gjorts för de aktuella byggnaderna och som har tagits upp som kostnader i resultaträkningen.
3. Såsom vinst utdelningsbara medel:
I samband med specifikationen av eget kapital skall en kalkyl över medel som kan delas ut som vinst redovisas i
enlighet med 12 kap. 2 § i lagen om försäkringsbolag eller 11 kap. 2 § i lagen om försäkringsföreningar. Det
sammantagna beloppet för utdelningsbara medel skall dessutom ingå i verksamhetsberättelsen i styrelsens förslag för vinstutdelning till aktieägare/garantikapitalägare.
Kalkyl över utdelningsbara medel:
Räkenskapsperiodens vinst
+ Övrigt fritt eget kapital per rubrik i balansräkningen
- Förlust enligt balansräkningen
- Beloppet för aktiverade grundläggningsutgifter i balansräkningen 1)
- Beloppet för aktiverade forskningsutgifter i balansräkningen 1)
-

Belopp som enligt bolagsordningen/föreningens stadgar skall avsättas eller på annat sätt inte delas ut
Beloppet för orealiserade värdeökningar av placeringarna som bokförts i fonden för verkligt värde
och räkenskapsperiodens resultat och vinstmedlen 2)
- Övriga icke utdelningsbara poster (se 12 kap. 2 § 2 mom. FBL)
I koncernen bl.a.:
- Det belopp av bokslutsdispositioner för samfunden i koncernen som har upptagits som eget kapital i
koncernbokslutet
- Andra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Såsom vinst utdelningsbara medel sammanlagt
Kalkylen skall lämnas endast för räkenskapsperioden. Om bolaget är ett moderbolag, presenteras noter om moderbolaget och koncernen.
1)
2)

Övergångstid: aktiverade före 31.12.2004 (ändring av lagen om aktiebolag)
Innehåller valutakursdifferenser. Den latenta skatteskulden skall beaktas.
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1.1.9.3.2.2 Försäkringsteknisk ansvarsskuld
Premieansvar:
Om man vid beräkning av livförsäkringspremieansvaret har tillämpat något annat än ett avtalsspecifikt beräkningsförfarande skall de viktigaste antagandena i förfarandet anges i ett sammandrag i bilagorna till bokslutet.
Ersättningsansvar:
En specifikation i enlighet med 10 § punkt 4 a) i SHM:s förordning skall göras, om skillnaden utgör minst fem
(5) procent av det totala beloppet för ersättningsansvaret i den ingående balansen.
Ansvarsskulden för fondförsäkringar specificeras i noterna på följande sätt:
Försäkringsteknisk ansvarsskuld
Premieansvar
Ersättningsansvar
Återförsäkrares andel
Sammanlagt

____
____

____
____
____

Arbetspensionsförsäkringsbolag:
Ett arbetspensionsförsäkringsbolag specificerar i noterna för bokslutet den försäkringstekniska ansvarsskulden
enligt följande:
Premieansvar
Framtida pensioner
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar
Till aktieavkastningen bundet
tilläggsförsäkringsansvar
Premieansvar sammanlagt

x
x
x
x
x

Ersättningsansvar
Löpande pensioner
Utjämningsbelopp
Ersättningsansvar sammanlagt

x
x
x

Försäkringsteknisk ansvarsskuld sammanlagt

x

En pensionsanstalt som grundats genom lag specificerar ansvarsskulden i noterna till bokslutet på följande sätt:
Ansvar för löpande pensioner
Egentlig avsättning
x
Utjämningsansvar
x
Sammanlagt
x
Ansvar för framtida pensioner
x
Försäkringsteknisk ansvarsskuld
x
Andel som motsvarar utjämningsansvaret
Andel av ansvarsskulden som ingår i verksamhetskapitalet
Ansvarsskuld i balansräkningen

x
x
x
x

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land
och pensionsanstalter som grundats genom lag

Uppdaterad 31.12.2006

1—65

1.1.9.3.2.3 Skulder
Långfristiga skulder:
En specifikation av balansposten av långfristiga skulder som avses i 2 kap. 5 § 2 punkten BokfF görs endast för
balansräkningens huvudgrupp Skulder.
Specifikationen skall ges endast för räkenskapsperioden.

1.1.9.4 Noter angående inkomstskatter
Latenta skatteskulder och skattefordringar skall anges i noterna, om de är väsentliga och inte ingår i balansräkningen.
Också uppgifter om eventuella effekter av placeringarnas värderingsdifferenser på inkomstskatten måste uppges.
Då noter uppgörs skall tillämpliga delar av bokföringsnämndens allmänna direktiv om latenta
skatteskulder och -fordringar följas.

1.1.9.5 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser
Säkerheter och ansvarsförbindelser skall redovisas i noterna enligt följande:
A. Säkerheter
Tillgångar som pantsatts för egen eller annans del, intecknats eller på annat sätt getts som säkerhet, presenteras
enligt säkerhetsslag enligt följande:
1. Uppdelade enligt för vem säkerhet har ställts. Till exempel enligt följande:
-

för egen del
för koncernföretag
för ägarintresseföretag
för deras del vilka enligt 1 kap. 4 § i lagen om aktiebolag och 8 kap. 25 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag hör till den närmaste kretsen, med undantag av koncernbolag.
för aktie-/garantiandelsägarnas del
för övrigas del

2. I uppställningen ovan skall säkerheterna dessutom delas upp enligt säkerhetsslag.
Beträffande säkerhet för egen del skall dessutom beloppet för eventuella skulder inom balansräkningen uppges.
Till exempel enligt följande:
-

skuld för vilken säkerheten (säkerheterna) getts
fastighetsinteckningar
lösöresinteckningar
panter
garantier

I den ovannämnda specifikationen (1–2) meddelas därtill alltid säkerheternas sammanlagda värde fördelade enligt säkerhetsslag.
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B. Ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen
1. Uppdelade enligt för vem de har ställts:
-

för egen del
för koncernföretag
för ägarintresseföretag
för deras del vilka enligt 1 kap. 4 § i lagen om aktiebolag och 8 kap. 25 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag hör till den närmaste kretsen, med undantag av koncernbolag.
för aktie-/och garantiandelens ägares del
för övrigas del

2. I uppställningen ovan skall ansvarsförbindelser och ansvar dessutom specificeras, till exempel enligt följande:
-

leasing- och hyresansvar
återköpsansvar
pensionsansvar
ansvar som härrör från derivatavtal, se punkt 1.2.1.1.4
övriga ansvarsförbindelser
övriga ekonomiska ansvar som gäller försäkringsbolag.

För att kravet på en rättvisande bild (uppgifter) skall uppfyllas, särskilt i fråga om övriga ansvarsförbindelser
och övriga ekonomiska åtaganden, skall utöver det beräknade beloppet i euro också en skriftlig redogörelse för
sakens natur och värderingsprinciperna ges.
Som övriga ansvarsförbindelser presenterar försäkringsbolaget t.ex.:
-

ansvar för den i 13 a § i lagen om mervärdesskatt avsedda skatteskyldighetsgruppens skuld av mervärdesskatt (188 § i lagen om mervärdesskatt)
räntor på kapitallån som inte bokförts som utgift
gängse värde på säkerhet som mottagits vid överföring i enlighet med lagen om finansiella säkerheter
(11/2004), gängse värde på såld och vidare pantsatt säkerhet och uppgift om huruvida försäkringsbolaget är
skyldigt att återställa egendomen.

Det kan finnas många olika typer av ansvarsförbindelser. Det går inte att ge någon uttömmande förteckning.
När bokslutet upprättas, skall försäkringsbolaget överväga om det finns kontrakt/åtaganden, som kan resultera i
utgifter och förluster och som därför bör antecknas som ansvar. Man bör hålla i minnet kravet på en rättvisande
bild.
Ansvaren skall värderas i bokslutet till gängse värde eller ett högre sannolikt värde med iakttagande av försiktigshetsprincipen.
Om det är svårt att värdera ansvarets belopp i euro, skall man ge en så detaljerad skriftlig utredning om ansvaret
att den som läser bokslutet kan få en rättvisande bild av försäkringsbolagets resultat och ekonomiska ställning.
När det gäller generalpanter är det inte alltid möjligt att ge en specifikation enligt lån/garanti. Då bör man dock
presentera det totala beloppet av lån (och övriga ansvar) som erhållits mot generalpanten samt presentera separat
respektive tillgångsposter o.d. som ställts som generalpanter.
För gemensamt ansvar meddelas totalposten för ansvaret, samt att det är fråga om gemensamt ansvar.
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1.1.9.6 Noter angående personal och medlemmar i förvaltningsorgan
Personalkostnader i fråga om personal och förvaltningsorgan samt övriga noter:
1. Personalkostnader:
Personalkostnader
Löner och arvoden
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Sammanlagt

____
____
____
____

Prestationsbaserade löner och arvoden som är underkastade förskottsinnehållning skall uppges som löner och
arvoden, oavsett i vilken post i resultaträkningen eller balansräkningen de ingår, dock inte arvoden som betalats
till externa parter och vilka ansluter sig till direktförsäkring (se punkt 1.1.9.2.8). Som löner och arvoden räknas
inte naturaförmåner. Bland övriga lönebikostnader redovisas utgifter som fastställs direkt på lönen, såsom socialskyddsavgifter samt obligatoriska och frivilliga personförsäkringspremier. För övriga poster för lönebikostnader som presenteras är det typiskt att de står i ett visst procentuellt förhållande till löner och arvoden. Pensionsutgifter, som omfattar utgifter som förorsakas av både obligatoriska och frivilliga pensionsarrangemang,
presenteras separat.
2. Ledningens löner och arvoden, pensionsförbindelser, penninglån och deras villkor samt säkerheter och ansvarsförbindelser.
Om verkställande direktören och generalagenten och deras ställföreträdare, styrelsen och förvaltningsrådets
medlemmar och suppleanter samt om personer som hör till motsvarande organisationer, skall meddelas organvis:
-

löner och arvoden
pensionsförbindelser
sammanlagt belopp av penninglån, ökning och minskning av beloppet under räkenskapsperioden samt lånens huvudsakliga räntevillkor o.d. villkor
ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.

Uppgifter om penninglån och villkoren för dem samt säkerheter och ansvarsförbindelser ges i punkt 1.1.9.5 och
1.1.9.8. I denna not skall det i så fall finnas en hänvisning till respektive punkter.
Försäkringsbolag, vars värdepapper i enlighet med värdepappersmarknadslagen (495/1989) är föremål för offentlig handel eller föremål för motsvarande handel i en stat som omfattas av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ger uppgifter om löner och arvoden samt pensionsavgifter specificerade enligt person.
3. Det genomsnittliga antalet anställda
Det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden räkans ut i form av genomsnittet för antalet anställda i slutet av månaderna. I antalet anställda inkluderas de personer som stått i anställningsförhållande till
försäkringsbolaget. Kalkylen behöver inte korrigeras annat än i fråga om deltidsanställda medarbetare. Om den
bokföringsskyldiga har ett relativt stort antal deltidsanställda, kan räkenskapsperiodens arbetstimmar räknas
samman och summan divideras med det teoretiska totala antalet timmar för en heltidsanställd medarbetare. Antalet anställda skall delas upp i kontors-, sälj- och fastighetspersonal, om inte någon annan indelning beskriver
verksamheten bättre.
Antalet anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden:
Kontorspersonal
Säljpersonal

____
____
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Fastighetspersonal

____

1.1.9.7 Noter angående ägande i andra företag
En not enligt SHM:s förordning skall innehålla separata uppgifter om företag inom samma koncern, intresseföretag och övriga ägarintresseföretag samt övriga aktier och andelar. Andelen av aktier och andelar som utgör
täckning för fondförsäkringar skall specificeras, om aktierna och andelarna i fråga tillsammans med ovannämnda aktier och andelar överskrider den gräns som avses i 12 § 1 mom. 2 punkten i SHM:s beslut.
Specifikationen skall ges endast för räkenskapsperioden.
Bostads- och fastighetssammanslutning:
Små bostads- och fastighetssammanslutningar behöver vanligen inte specificeras, eftersom de inte har så stor betydelse. En not bör dock övervägas, i synnerhet då sammanslutningarna inte är s.k. ömsesidiga samfund eller när
bolagen/sammanslutningarna bedriver annan verksamhet än ägande och förvaltning av fastighet.

1.1.9.8 Lån till den närmaste kretsen samt säkerheter och ansvarsförbindelser som getts till
den närmaste kretsen (gäller inte genom lag grundade pensionsanstalter)
I balansräkningen eller som en not till balansräkningen för skade- och livförsäkringsbolag samt försäkringsföreningar uppges följande uppgifter om lån som beviljats till den närmaste kretsen:
a) det sammanlagda beloppet av penninglån som avses i 10 kap. 8 § 1 mom. i lagen om försäkringsbolag och 10
kap. 7 § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar, väsentliga uppgifter om lånevillkor och återbetalning, såvida
lånens totala belopp överskrider 200 000 euro eller det mindre belopp som motsvarar fem procent av det egna
kapitalet i bolagets balansräkning eller koncernbalansräkning;
b) det sammanlagda beloppet av penninglån enligt 10 kap. 8 § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag och 10 kap.
7 § 2 mom. i lagen om försäkringsföreningar, väsentliga uppgifter om lånevillkor och återbetalning, såvida lånens totala belopp överskrider 200 000 euro eller det mindre belopp som motsvarar fem procent av det egna kapitalet i bolagets balansräkning eller koncernbalansräkning.
I balansräkningen eller som en not till balansräkningen för arbetspensionsförsäkringsbolag uppger man, utöver
det som stadgats ovan, följande uppgifter:
a) det totala beloppet av penninglån enligt 25 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) till aktieägare i arbetspensionsförsäkringsbolaget eller till ägare av garantiandelar, väsentliga uppgifter för lånevillkor
och återbetalning, såvida lånens totala belopp överskrider 200 000 euro eller det mindre belopp som motsvarar
fem procent av det egna kapitalet i bolagets balansräkning eller koncernbalansräkning;
b) det totala beloppet av penninglån enligt 25 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag till en annan sammanslutning som hör till samma koncern som arbetspensionsförsäkringsbolaget, väsentliga uppgifter om lånevillkor och återbetalning, såvida lånens totala belopp överskrider 200 000 euro eller det mindre belopp som motsvarar fem procent av det egna kapitalet i bolagets balansräkning eller koncernbalansräkning;
c) det totala beloppet av penninglån enligt 25 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag till en styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet eller verkställande direktören i arbetspensionsförsäkringsbolaget eller i en
annan sammanslutning inom samma koncern som arbetspensionsförsäkringsbolaget, väsentliga uppgifter om lånevillkor och återbetalning, såvida lånets totala belopp överskrider 200 000 euro eller det mindre belopp som
motsvarar fem procent av det egna kapitalet i bolagets balansräkning eller koncernbalansräkning.
Säkerheter och ansvarsförbindelser som getts till förmån för person eller sammanslutning, som hör till försäkringsbolagets närmaste krets, presenteras som en egen post i noten om säkerheter och ansvarsförbindelser.
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1.1.9.9 Kapitallån
I fråga om kapitallån enligt 1 kap. 4 § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag och 1 kap. 5 c § i lagen om försäkringsföreningar samt 5 kap. i lagen om aktiebolag (734/1978) uppges fordringsägare, kapitallånebeloppet, de
huvudsakliga lånevillkoren samt en på lånet fastställd ränta eller annan gottgörelse som inte bokförts som utgift.
Om kapitallånet är föremål för offentlig handel, uppges denna uppgift medan fordringsägarna inte behöver uppges.

1.1.9.10 Noter om solvens
Ett försäkringsbolag och en försäkringsförening skall uppge följande uppgifter angående solvensen (gäller inte
koncern):
Verksamhetskapital 1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning och
centralförvaltningens konto 6)
Ackumulerade bokslutsdispositioner
Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värde
och bokföringsvärdet i balansräkningen
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 2)
Kapitallån
Tilläggsavgifter som kan uttaxeras 3)
Andel av företagets/föreningens/representationens uppskattade
framtida överskott 4)
Utgifter för anskaffning av försäkringar till den del
de inte dragits av från premieansvaret eller
inte har aktiverats i balansräkningens aktiva 4) 5)
Aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar
och immateriella tillångar (−) 5)
Förbindelser utanför balansräkningen 5)
Övriga poster

____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____

Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 11 kap. 7 §
(skadeförsäkringsbolag) och 9 § (livförsäkringsbolag) i lagen
om försäkringsbolag (gäller också representationer),
verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 10 a kap. 2 §
i lagen om försäkringsföreningar och verksamhetskapitalets
minimibelopp enligt 17 § (arbetspensionsförsäkringsbolag) i
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

____

Utjämningsbelopp för skaderika år som
ingår i den försäkringstekniska ansvarsskulden 7)

____

Utjämningsbeloppet i proportion till fullt belopp, % 3)

____

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Verksamhetskapitalet för ett försäkringsbolag finns definierat i 11 kap. 1 § i lagen om försäkringsbolag och i 7 kap. 16 § i
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Verksamhetskapitalet för en försäkringsförening definieras i 10 a kap. i lagen
om försäkringsföreningar.
Gäller endast arbetspensionsförsäkringsbolag
Gäller endast skadeförsäkringsbolag, försäkringsföreningar och representationer
Gäller endast livförsäkringsbolag och representationer
Poster av ringa betydelse kan sammanslås i punkten "Övriga poster"
Gäller pensionsanstalter som grundats genom lag; Ansvarsskuld enligt balansräkningen i bokslutet – (försäkringsteknisk
ansvarsskuld + den kalkylmässiga andel som reserverats för fluktuationer i försäkringsriskerna)
Gäller inte pensionsanstalter som grundats genom lag
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Verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 mom. i lagen om försäkringsbolag och 7 kap. 16 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag samt 10 a kap. 1 § i lagen om försäkringsföreningar skall specificeras så att eget kapital
efter avdrag för förluster och föreslagen vinstutdelning samt värderingsdifferenserna anges till nettobelopp
Med minimibeloppet för verksamhetskapital enligt 11 kap. i lagen om försäkringsbolag och 10 a kap. i lagen om
försäkringsföreningar avses minimibeloppet för verksamhetskapitalet eller minimibeloppet för garantibeloppet,
beroende på vilket av dem som är störst.

1.1.9.11 Nyckeltal
1.1.9.11.1 Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen och försäkringsverksamheten hos arbetspensionsförsäkringsbolag, SPK och LPA för de fem senaste räkenskapsåren samt analyser
1.1.9.11.1.1 Allmänt
Nyckeltalen för den ekonomiska utvecklingen gäller beträffande nyckeltalens redovisningsprinciper alla arbetspensionsförsäkringsbolag, SPK och LPA, även då de uppger nyckeltal i andra sammanhang än i bokslut eller
delårsrapport. Begreppen i nyckeltalen är desamma som i resultat- och balansräkning, såvida inte nedan annat
fastställs.
Nyckeltalen publiceras i bokslutet och tas därtill fram halvårsvis i den form som anges i dessa föreskrifter (bilaga 1 och 2). För att säkerställa att bokslutet med dess nyckeltal ger en rättvisande bild av resultatet för pensionsanstaltens verksamhet och dess ekonomiska ställning måste man vid behov ge tilläggsinformation i anslutning
till nyckeltalen.
Nyckeltalen redovisas i bokslutet för de fem senast avslutade räkenskapsperioderna eller, om bolaget inte varit
verksamt under fem räkenskapsperioder, för bolagets hela verksamhetstid. I noterna till bokslutet måste man utöver nyckeltalen även uppge reglerna för uträkning av nyckeltalen och nyckeltalens innehåll.
Nyckeltalen skall uträknas och presenteras med minst en miljon euros noggrannhet samt procent och relationstal
minst med en decimal noggrannhet.
Nyckeltalen uträknas för placeringsverksamhetens del huvudsakligen till gängse värde.
Nyckeltalets värde skall uppges även om det är negativt.
Följande information skall varje halvår tas fram i form av en delårsrapport:
-

premieinkomst
ansvarsskuld
pensionstillgångar
lönesumma
nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värde, (specificerade per placeringsslag)
placeringsallokering till gängse värde,
verksamhetskapital, verksamhetskapital och dess gränser i procent av ansvarsskulden och verksamhetskapitalet i förhållande till solvensgränsen.

Som jämförelseuppgifter i delårsrapporten presenteras uppgifterna för motsvarande tidpunkt under föregående
räkenskapsperiod samt den föregående räkenskapsperiodens uppgifter.
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1.1.9.11.1.2 Principer för beräkningen av nyckeltalen samt presentation av analyser
Då nyckeltal som beskriver resultatets uppkomst eller resultatpåverkan tas fram, skall siffrorna anges med förtecken.
Utbetalda pensioner och övriga ersättningar =
Motsvarar posten ”Utbetalda ersättningar” i resultaträkningen i resultaträkningen utan kostnader för handläggning av ersättningar och administration av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan.
Intäkter av placeringsverksamheten:
A. Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital (gängse värde)
Nettointäkterna av placeringsverksamheten till gängse värde i relation till sysselsatt kapital beräknas per placeringsslag och för det sammanräknade beloppet av placeringar med beaktande av kassaflöden som tidsavvägts per
dag eller månad. Om man inte har tillgång till kalkyler enligt kassaprincipen, kan intäkterna räknas enligt prestationsprincipen.
Periodens vinst beräknas med en s.k. anpassad Dietz-formel (tids- och penningavvägd formel) på så sätt, att det
sysselsatta kapitalet beräknas genom att man till marknadsvärdet i början av perioden lägger periodens kassaflöden avvägda med den proportionella andel av hela perioden som kvarstår vid transaktionsdagen eller från transaktionsmånadens mitt till periodens slut. Avkastningen på sysselsatt kapital kan även beräknas på ett annat sätt,
om beräkningens resultat till sin noggrannhet inte avviker väsentligt från det resultat som den förstnämnda metoden ger.
När det gäller beräkningsprincipen för intäkterna skall man iaktta kontinuitet, och det är inte tillåtet att försämra
metodens noggrannhet från den tidigare nivån (det är t.ex. inte tillåtet att gå tillbaka till viktning per månad från
viktning per dag). För en sådan tillgångsgrupp, t.ex. fastigheter, som inte kan redovisas per dag, kan intäkterna
räknas genom att använda redovisning per månad.
Intäkter av och kostnader för derivat hänförs till underliggande tillgångspost. Intäkter av och kostnader för icke
skyddande derivat redovisas på samma sätt som intäkter av och kostnader för motsvarande tillgångspost, t.ex. intäkter av och kostnader för aktiederivat upptas i gruppen aktier.
Intäkter av och kostnader för valuta hänförs till underliggande tillgångspost.
Intäkter av räntefonder hänförs på motsvarande sätt som räntefonderna hänförs i placeringsallokeringen: långa
räntefonder bland masskuldebrevslån och korta räntefonder bland penningmarknadsplaceringar. I fråga om andelar i placeringsfonder eller andra med dem jämförbara fondföretag som investerar i fastigheter och fastighetbolag redovisas på motsvarande sätt.
Intäkter och kostnader som inte hänförs per placeringsslag är t.ex. kostnader för skötsel av placeringsverksamheten (t.ex. kostnader för egen placeringsorganisation och kapitalförvaltningsarvoden som betalats till utomstående), övriga intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten (t.ex. förvarsarvoden och valutakursdifferenser
av försäkringsrörelsen) till den del som de inte kan hänföras enligt tillgångsslag, expeditionsavgifter, återbetalningsprovisioner, övriga ränteintäkter.
Intäkter som ingår i Kassa och bank samt intäkter av konton i euro och valutakonton redovisas under icke hänförda intäkter. Balansposten Kassa och bank ingår inte i placeringarnas marknadsvärde eller det sysselsatta kapitalet.
Kassaflöde (transaktionsflöde) = köp – försäljning – intäkter + utgifter
Vid uträkningen av det sysselsatta kapitalet korrigeras betydande köpeskillingsfordringar och -skulder i anslutning till betalningstidpunkten som uppstått i samband med fastighetsaffärer så att de uträknas enligt kassaprincipen i stället för enligt prestationsprincipen (affärerna har bokförts enligt transaktionsdagen).
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Nettointäkterna av placeringsverksamheten till gängse värde skall uppgå till samma belopp i olika tabeller.
B. Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten
Nettointäkterna av placeringsverksamheten till gängse värde + Övriga ränteposter – avkastningskravet på
ansvarsskulden.
Placeringsallokering till gängse värde:
Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i penningmarknadsplaceringar. Andelar i placeringsfonder eller andra med dem jämförbara fondföretag som investerar i fastigheter och
fastighetsbolag ingår i fastighetsplaceringar.
Kalkylmässiga värderingsdifferenser av derivat som upptas under resultatregleringar och premier som
upptas under förskottspremier hänförs till underliggande tillgångspost.
I placeringarna inkluderas inte köpeskillingsfordringar och -skulder i anslutning till placeringar.
Balansposten Kassa och bank ingår inte i placeringarnas marknadsvärde. Placeringsallokeringen inkluderar depositioner som hör till placeringarna i balansräkningen.
Som fotnot till placeringsallokeringen fogas masskuldebrevsportföljens modifierade duration (D mod).
Placeringsallokeringen till gängse värde, se bilaga 1 sidan 4 till dessa föreskrifter.
Omsättning =
+ premieinkomst före kreditförluster på premiefordringar
och återförsäkrares andel
+ nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen
+ övriga intäkter

x
x
x

Vid beräkning av omsättningen inkluderar SPK och LPA även statens andel och LPA ytterligare Folkpensionsanstaltens andel.
Driftskostnader sammanlagt =
Räknas enligt punkt 1.1.9.2.8.2 i föreskriften.
Omkostnadsrörelsens resultat (gäller inte SPK och LPA) =
+ Premiens omkostnadsandelar 1)
- Driftskostnader enligt funktion exklusive utgifter för placeringsverksamheten och verksamheten för upprätthållande av arbetsförmågan
samt justitieförvaltningsavgift 2)
+ Övriga intäkter
- Övriga kostnader

x

x
x
x

1) Det belopp av de högre omkostnaderna för det "gamla beståndet" som ingår i ETERA:s ansvarsskuld per 31.12.2006 och som frigörs i enlighet med SHM:s beräkningsgrunder adderas vid beräkningen av ETERA:s resultat för omkostnadsrörelsen till premiens omkostnadsandel.
2) Justitieförvaltningsavgift till Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Totalresultat (gäller inte LPA) =
+ Försäkringsrörelsens resultat 3)
+ Placeringsverksamhetens resultat till gängse värde
+ Omkostnadsrörelsens resultat

x
x
x
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3) Det belopp som frigörs från den avsättning som görs för premieförlusten för det "gamla beståndet" som ingår i ETERA:s ansvarsskuld per 31.12.2006, invalidpensionens
kompletteringsbelopp samt den del som enligt uppskattningar behövs från invalidförsäkringsrörelsens utjämningsansvar beaktas i enlighet med beräkningsgrunderna som inkomst vid beräkningen av resultatet av ETERA:s försäkringsrörelse.

Resultatanalys (gäller inte LPA) =
Effekterna av beståndsöverföringar räknas inte med i förändringen av det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret
i resultatanalysen.
Bolaget skall i anslutning till resultatanalysen uppge hur mycket avsättningar till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret som gjorts under år 2002 som återstår att amortera i slutet av räkenskapsperioden.
Verksamhetskapital (gäller inte LPA) =
Verksamhetskapitalet och nyckeltalen för dess gränser för de fem senaste åren presenteras även grafiskt. Kravet
på att presentera verksamhetskapitalet grafiskt gäller också delårsrapporter. Grafen skall innehålla följande uppgifter i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkning av solvensgränsen:
-

solvensgräns
verksamhetskapitalets maximibelopp
verksamhetskapital

Pensionstillgångar =
+ Ansvarsskuld i balansräkningen + Tillgångarnas värderingsdifferenser
ArPL-lönesumma, FöPL-arbetsinkomst och LFöPL-arbetsinkomst =
Uppskattad lönesumma eller arbetsinkomst för hela året vid tidpunkten för bokslutet eller delårsrapporten.
Antalet försäkringar, försäkrade och pensionstagare:
Antal vid tidpunkten för bokslutet eller delårsrapporten.
Inom familjepension räknas antalet pensionstagare alltid som en oberoende av antalet förmånstagare.

1.1.9.11.2 Nyckeltal som beskriver liv- och skadeförsäkringsbolags ekonomiska utveckling samt nyckeltal per aktie
(Det som konstateras nedan gäller också försäkringsföreningar och representationer från tredje land.)
Nyckeltalen i dessa föreskrifter redovisas i särbokslutet och de får vid behov också redovisas i försäkringsbolagets koncernbokslut. Ett försäkringsbolag, som i egenskap av moderbolag upprättar IAS-koncernbokslut, skall
också redovisa nyckeltalen i sitt särbokslut.
I IAS-koncernbokslutet skall enligt rekommendationer upptas de nyckeltal som avses i dessa föreskrifter i tilllämpliga delar. Om de redovisningsprinciper som använts i ett nyckeltal i IAS-koncernbokslutet avviker från
finsk bokföringspraxis, skall i nyckeltalets namn inkluderas preciseringen "(IAS/IFRS)".
I andra än ovannämnda fall får det namn på nyckeltalet som anges i föreskriften inte användas, om man avviker
från dessa föreskrifter vid uträkningen av nyckeltalet. Redovisningsprinciperna för nyckeltal tillämpas också i de
fall då man uppger nyckeltal i övrigt än i bokslut, koncernbokslut, bokslutskommuniké, delårsrapport, årsöversikt eller rapport över nyckeltal som tillställs Försäkringsinspektionen.
Nyckeltalen offentliggörs i bokslutet och liv- och skadeförsäkringsbolagen upprättar därtill en rapport över
nyckeltal för det första halvåret i den form som presenteras i dessa föreskrifter (bilaga 3 och 4). För att säkerställa att bokslutet/rapporten över nyckeltal ger en rättvisande bild av resultatet av försäkringsbolaFöreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land
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gets/koncernens verksamhet och bolagets ekonomiska situation, skall nödvändiga tilläggsuppgifter uppges i
samband med nyckeltalen.
Reglerna för uträkning av nyckeltal och redovisningsprinciperna för nyckeltal skall presenteras i noterna till
bokslutet.
Nyckeltalen redovisas i bokslutet för de fem senast avslutade räkenskapsperioderna eller, om bolaget inte varit
verksamt under fem räkenskapsperioder, för bolagets hela verksamhetstid.
Nyckeltalen skall uträknas och presenteras med minst en miljon euros noggrannhet samt procent och relationstal
minst med en decimal noggrannhet.
Nyckeltalen uträknas för placeringsverksamhetens del huvudsakligen till gängse värde.
Nyckeltalets värde skall uppges även om det är negativt.
Redovisningen av nyckeltalet för omsättningen är frivilligt. Om man i samband med uträkningen av något annat
nyckeltal använder omsättningen som hjälp, skall omsättningen uträknas på det sätt som anges i dessa föreskrifter.
Följande information skall för det första halvåret (situationen per 30.6) tas fram i form av en rapport över nyckeltal:
-

premieinkomst (före återförsäkrares andel)
nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital (per placeringsslag)
placeringsallokering till gängse värde
totalkostnadsprocent (skadeförsäkring)
omkostnadsprocent (livförsäkring)
solvenskapital
solvensprocent (skadeförsäkring)
solvensnivå (livförsäkring).

Som jämförelseuppgifter i rapporten över nyckeltal presenteras uppgifterna för motsvarande tidpunkt under föregående räkenskapsperiod samt den föregående räkenskapsperiodens uppgifter.
Kapitallån
Om under räkenskapsperioden upplupen ränta på kapitallån inte har upptagits i resultaträkningen eller om ränta
upplupen under räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder inte upptagits i resultat- och balansräkningen, skall dessa avdras från resultatet och/eller det egna kapitalet som används i nyckeltalen.
Skatter
Då nyckeltalen beräknas redovisas både inkomstskatter och övriga direkta skatter som skatter. Som inkomstskatt
avses summan av räkenskapsperiodens skatt och den i resultaträkningen upptagna latenta skatten. Med räkenskapsperiodens skatt avses skatt som betalats eller återburits för räkenskapsperioden eller för tidigare räkenskapsperioder eller skatt som skall betalas eller återbäras för räkenskapsperioden eller för tidigare räkenskapsperioder. Med inkomstskatter avses skatter förknippade med den normala rörelseverksamheten, vilket innebär att
skatt på basis av extraordinära poster sålunda inte medtas i nyckeltalens skatter. Om summan av skatterna som
hänför sig till tidigare räkenskapsperioder är väsentlig, anges den i samband med uppgifterna om nyckeltalet.
Latenta skatteskulder och -fordringar
I nyckeltalen beaktas de latenta skatteskulderna och -fordringarna (balansräkningen) och förändringar av dessa
(resultaträkningen) enligt alternativ 2 eller 3 som definieras i punkt 3 i de av bokföringsnämnden 11.1.1999 givna allmänna anvisningarna om latenta skatteskulder och -fordringar, även i det fall att de i bokslutet noterats enligt alternativ 1. Vid redovisning enligt alternativ 2 eller 3 upptas förutom de latenta skatteskulderna och fordringarna som härrör från periodiseringsdifferenser, även eventuella latenta skatteskulder och -fordringar som
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härrör från andra tillfälliga differenser, såsom uppskrivningar, värderingsdifferenser, fördelning av koncernaktiva och -passiva, dotter- och intresseföretagens vinster och förluster samt omräkningsdifferenser. Om samtliga latenta skatteskulder och -fordringar och förändringar av dessa inte har inkluderats i resultaträkningen och balansräkningen, skall i samband med nyckeltalen framgå att de inkluderats i nyckeltalen och nödvändiga tilläggsuppgifter om detta tillvägagångssätt ges.
Från de nyckeltal som grundar sig på verksamhetskapitalet avdras dock endast de latenta skatteskulder som sannolikt kommer att realiseras inom den närmaste framtiden. Detta betyder att latenta skatteskulder som ingår i
balansräkningen läggs till verksamhetskapitalet, såvida de inte sannolikt kommer att realiseras inom den närmaste framtiden. Om det är sannolikt att latenta skatteskulder som inte upptagits i balansräkningen, som t.ex. latenta
skatteskulder som hänför sig till placeringarnas värderingsdifferenser, uppskrivningsfonden, periodiseringsdifferenser eller andra tillfälliga differenser, realiseras inom den närmaste framtiden, avdras denna latenta skatteskuld
från verksamhetskapitalet. Latenta skattefordringar behandlas på motsvarande sätt (nettoprincipen).
Kapitallån
Kapitallån beaktas inte i nyckeltalen såsom post tillhörande det egna kapitalet, utan behandlas enligt sin karaktär
som skuld.
Ackumulerade bokslutsdispositioner
Vid beräkning av nyckeltal beaktas den andel av ackumulerade bokslutsdispositioner (den ackumulerade differensen mellan bokförda avskrivningar och planmässiga avskrivningar samt reserver) som upptagits i det egna
kapitalet, med andra ord avdras latent skatteskuld från de ackumulerade bokslutsdispositionerna innan posten
beaktas som eget kapital. På motsvarande sätt görs i koncernbokslutet (6 kap. 7 § 5 mom. BokfL 1336/1997).
Avsättningar
Vid beräkning av nyckeltal jämställs avsättningarna med främmande kapital i enlighet med sin ekonomiska karaktär.
A. NYCKELTAL SOM BESKRIVER DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
1) Allmänna nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen
1.1 Omsättning =
Omsättning inom skadeförsäkring:
+ Premieinkomst före avdrag av återförsäkrares andel
+ nettointäkter av placeringsverksamheten
i resultaträkningen
+ övriga intäkter
Omsättning inom livförsäkring:
+ Premieinkomst före avdrag av återförsäkrares andel
+ nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen
+ övriga intäkter
1.2 Rörelsevinst eller -förlust och totalresultat
Rörelsevinst eller förlust =
± vinst eller förlust före förändring i utjämningsbeloppet, extraordinära poster, bokslutsdispositioner
och skatter (skadeförsäkring)
± vinst eller förlust före förändring i utjämningsbeloppet, extra förmåner (kundförmåner), extraordinära
poster, bokslutsdispositioner och skatter (livförsäkring)
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Resultatanalys för skadeförsäkringsbolag
Premieintäkter
Ersättningskostnader
Driftskostnader
Övriga försäkringstekniska intäkter och kostnader
Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet

xx
xx
xx
xx
xx

Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten samt
Uppskrivningar, korrigeringar av dem och värdeförändringar
Övriga intäkter och kostnader
Andel av intresseföretags vinster eller förluster 1)
Rörelsevinst eller -förlust

xx
xx
xx
xx

Förändring i utjämningsbeloppet
Vinst eller förlust före extraordinära poster

xx
xx

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter

xx
xx
xx

Bokslutsdispositioner
Inkomstskatter och övriga direkta skatter
Minoritetsandelar 1)
Räkenskapsperiodens vinst eller förlust

xx
xx
xx
xx

1)

gäller koncernbokslut
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Resultatanalys för livförsäkringsbolag
Premieinkomst
Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten samt
Uppskrivningar, korrigeringar av dem och värdeförändringar
Utbetalda ersättningar
Förändring i ansvarsskulden före extra förmåner (kundförmåner)
och förändring i utjämningsbeloppet
Driftskostnader
Övriga försäkringstekniska intäkter och kostnader
Försäkringstekniskt resultat före extra förmåner (kundförmåner)
och förändring i utjämningsbeloppet

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Övriga intäkter och kostnader
Andel av intresseföretags vinster eller förluster 1)
Rörelsevinst eller -förlust

xx
xx
xx

Förändring i utjämningsbeloppet
Extra förmåner (kundförmåner)
Vinst eller förlust före extraordinära poster

xx
xx
xx

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter

xx
xx
xx

Bokslutsdispositioner
Inkomstskatter och övriga direkta skatter
Minoritetsandelar 1)
Räkenskapsperiodens vinst eller förlust

xx
xx
xx
xx

I ”Övriga försäkringstekniska intäkter och kostnader” ingår förändring i garantiavgiftsposten.
1)

gäller koncernbokslut

Totalresultat
Rörelsevinst/-förlust
+/- förändring i värderingsdifferenserna utanför balansen, fonden
för verkligt värde och uppskrivningsfonden

xx
xx

1.3 Intäkter av placeringsverksamheten
Intäkterna av fondförsäkringar ingår inte i redovisningen av intäkterna av placeringsverksamheten.
A. Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital (gängse värde)
Nettointäkterna av placeringsverksamheten till gängse värde i relation till sysselsatt kapital beräknas per placeringsslag och för det sammanräknade beloppet av placeringar med beaktande av kassaflöden som tidsavvägts per
dag eller månad. Om man inte har tillgång till kalkyler enligt kassaprincipen, kan intäkterna räknas enligt prestationsprincipen. Försäkringsföreningar, små försäkringsbolag och små representationer från tredje land kan vid
uträkningen av nyckeltal använda som sysselsatt kapital medeltalet för placeringarna vid årets början och slut till
gängse värde och som intäkter av placeringar placeringarnas bokföringsmässiga intäkter, vilka korrigeras med
placeringarnas värderingsdifferenser.
Periodens vinst beräknas med en s.k. anpassad Dietz-formel (tids- och penningavvägd formel) på så sätt, att det
sysselsatta kapitalet beräknas genom att man till marknadsvärdet i början av perioden lägger periodens kassaflöden avvägda med den proportionella andel av hela perioden som kvarstår vid transaktionsdagen eller från transaktionsmånadens mitt till periodens slut. Avkastningen på sysselsatt kapital kan även beräknas på annat sätt, om
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beräkningens resultat till sin noggrannhet inte avviker väsentligt från det resultat som den förstnämnda metoden
ger.
När det gäller beräkningsprincipen för intäkterna skall man iaktta kontinuitet, och det är inte tillåtet att försämra
metodens noggrannhet från den tidigare nivån (det är t.ex. inte tillåtet att gå tillbaka till viktning per månad från
viktning per dag). För en sådan tillgångsgrupp, t.ex. fastigheter, som inte kan redovisas per dag, kan intäkterna
räknas genom att använda redovisning per månad.
Kassaflöde (transaktionsflöde) = köp – försäljning – intäkter + utgifter
Intäkter av och kostnader för derivat hänförs till underliggande tillgångspost. Intäkter av och kostnader för icke
skyddande derivat redovisas på samma sätt som intäkter av och kostnader för motsvarande tillgångspost, t.ex. intäkter av och kostnader för aktiederivat upptas i gruppen aktier.
Intäkter av och kostnader för valuta hänförs till underliggande tillgångspost.
Intäkter av räntefonder hänförs på motsvarande sätt som räntefonderna hänförs i placeringsallokeringen: långa
räntefonder bland masskuldebrevslån och korta räntefonder bland övriga penningmarknadsinstrument. Bland
övriga penningmarknadsinstrument upptas också depositioner som hör till posten placeringar i balansräkningen.
I fråga om andelar i placeringsfonder eller andra med dem jämförbara fondföretag som investerar i fastigheter
och fastighetsbolag redovisas med motsvarande sätt.
Intäkter och kostnader som inte hänförs per placeringsslag är t.ex. kostnader för skötsel av placeringsverksamheten (t.ex. kostnader för egen placeringsorganisation och kapitalförvaltningsarvoden som betalats till utomstående), övriga intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten (t.ex. förvarsarvoden och valutakursdifferenser
av försäkringsrörelsen) till den del som de inte kan hänföras enligt tillgångsslag, expeditionsavgifter, återbetalningsprovisioner, övriga ränteintäkter.
Intäkter som ingår i Kassa och bank samt intäkter av konton i euro och valutakonton redovisas under icke hänförda intäkter. Balansposten Kassa och bank ingår inte i placeringarnas marknadsvärde eller det sysselsatta kapitalet.
Vid uträkningen av det sysselsatta kapitalet korrigeras betydande köpeskillingsfordringar och -skulder i anslutning till betalningstidpunkten som uppstått i samband med fastighetsaffärer så att de uträknas enligt kassaprincipen i stället för enligt prestationsprincipen (affärerna har bokförts enligt transaktionsdagen).
Nettointäkterna av placeringsverksamheten till gängse värde skall uppgå till samma belopp i olika tabeller.
Se bilaga 3 sidan 5 till dessa föreskrifter.
B. Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten =
Placeringsverksamhetens direkta nettointäkter i bokföringen + värdeförändringar i bokföringen + förändring
i värderingsdifferenserna.
Se bilaga 3 sidan 4 till dessa föreskrifter.
1.4. Placeringsallokering till gängse värde
Fondförsäkringsplaceringar ingår inte i placeringsallokeringen.
Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i penningmarknadsplaceringar. Andelar i placeringsfonder eller andra med dem jämförbara fondföretag som investerar i fastigheter och
fastighetsbolag ingår i fastighetsplaceringar.
Kalkylmässiga värderingsdifferenser av derivat som upptas under resultatregleringar och premier som upptas
under förskottspremier hänförs till underliggande tillgångspost.
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I placeringarna inkluderas inte köpeskillingsfordringar och -skulder i anslutning till placeringar.
Placeringsallokeringen inkluderar depositioner som hör till placeringarna i balansräkningen.
Som fotnot till placeringsallokeringen fogas masskuldebrevsportföljens modifierade duration (D mod).
Placeringsallokeringen till gängse värde, se bilaga 3 sidan 3 till dessa föreskrifter.
1.5 Avkastning på totalkapitalet i procent utan fondförsäkring (till gängse värde) =
±
+
+
±

rörelsevinst eller rörelseförlust
räntekostnader och övriga finansiella kostnader
beräkningsräntekostnad
i uppskrivningsfonden/fonden för verkligt värde bokförd uppskrivning/återföring

± förändring i placeringarnas värderingsdifferenser
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100
+ balansomslutning
- ansvarsskuld för fondförsäkringar
± placeringarnas värderingsdifferenser
Nyckeltalets divisor beräknas som ett medeltal av värdena enligt räkenskapsperiodens och den föregående räkenskapsperiodens balansräkning.
Inom livförsäkring avses med beräkningsräntekostnad den beräkningsränta som krediterats försäkringarna under
året med tillägg/avdrag för eventuella förändringar i beräkningsräntans kompletteringsansvar.
Inom skadeförsäkring avses med beräkningsräntekostnad inverkan av upplösningen av det diskonterade ersättningsansvaret och premieansvaret på bolagets ersättningskostnad och premieintäkt vid diskontering av pensioner
i kapitalform och/eller eventuella övriga försäkringstekniska ansvarsposter. Beräkningsräntekostnaden beräknas
genom att multiplicera den diskonterade ansvarsskulden vid årets början med den beräkningsränta som använts
vid föregående års slut. Om ovan nämnda metod inte ger rätt bild av beloppet av beräkningsräntekostnaden,
skall bolaget redovisa beräkningsräntekostnaden med en mer exakt metod.
I nyckeltalets övriga finansiella kostnader ingår andra poster som härrör från det främmande kapitalet än räntekostnaderna, t.ex. på resultaträkningens poster bokförda kursvinster och -förluster av det främmande kapitalet.
1.6 Antalet anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden
Nyckeltalet räknas ut som ett medeltal av antalet anställda i slutet av varje kalendermånad. I antalet beaktas
eventuellt deltidsarbete för de anställda.
I antalet anställda inkluderas de personer som stått i anställningsförhållande till försäkringsbolaget. Kalkylen behöver inte korrigeras annat än i fråga om deltidsanställda medarbetare. Om den bokföringsskyldiga har ett relativt stort antal deltidsanställda, kan räkenskapsperiodens arbetstimmar räknas samman och summan divideras
med det teoretiska totala antalet timmar för en heltidsanställd medarbetare.
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2) Nyckeltal för skadeförsäkringens ekonomiska utveckling
2.1 Premieinkomst =
premieinkomst före avdrag av återförsäkrares andel
2.2 Skadeprocent (skadekvot i procent) =
ersättningskostnader
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100
premieintäkter

Skadeprocent (utan beräkningsräntekostnad) i procent =
ersättningskostnader (utan beräkningsräntekostnad)
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100
premieintäkter (utan beräkningsräntekostnad)
Nyckeltalet uträknas efter avdrag av återförsäkrares andel.
2.3 Driftskostnadsprocent =
driftskostnader
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100
premieintäkter
Nyckeltalet uträknas efter avdrag av återförsäkrares andel.
Om bolaget återförsäkrar en stor del av sin rörelse och provisionerna därför utgör en väsentlig del av
driftskostnaderna, kan man alternativt använda bruttodriftskostnadsprocenten.
Bruttodriftskostnadsprocent =
Driftskostnaderna före avdrag av återförsäkrares andel
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100
Premieinkomst före avdrag av återförsäkrares andel
2.4 Totalkostnadsprocent =
skadeprocent + driftskostnadsprocent
Totalkostnadsprocent (utan beräkningsräntekostnad) =
skadeprocent (utan beräkningsräntekostnad) + driftskostnadsprocent =
Vid uträkning av totalkostnadsprocenten används alltid den egentliga driftskostnadsprocenten (inte bruttodriftskostnadsprocenten).
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2.5 Verksamhetskapital i den valuta som används i bokslutet =

+
+
±
±
+
–
±

eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning
ackumulerade bokslutsdispositioner
placeringarnas värderingsdifferenser
latent skatteskuld
kapitallån (med Försäkringsinspektionens samtycke)
immateriella tillgångar
andra i förordning bestämda poster

2.6 Utjämningsbelopp i den valuta som används i bokslutet
2.7 Solvenskapital i den valuta som används i bokslutet =
verksamhetskapital + utjämningsbelopp + minoritetsandel 1)
1)

gäller koncernbokslut

2.8 Solvenskapital i procent av ansvarsskulden =
solvenskapital
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100
försäkringsteknisk ansvarsskuld – utjämningsbelopp
Den försäkringstekniska ansvarsskulden uträknas efter avdrag av återförsäkrades andel.
2.9 Solvensprocent (solvensförhållande i procent) =
solvenskapital
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100
premieintäkter under 12 månader
Premieintäkterna uträknas för de 12 föregående månaderna efter avdrag av återförsäkrares andel.
Om nyckeltalet inte beskriver verksamheten på ett adekvat sätt (t.ex. på grund av en stor andel run off-affärer)
skall det inte uppges.
3) Nyckeltal för livförsäkringens ekonomiska utveckling
3.1 Premieinkomst =
premieinkomst före avdrag av återförsäkrares andel
3.2 Omkostnadsprocent =
+ driftskostnader före förändringen i aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar
+ kostnader för ersättningshandläggning
x 100
belastningsinkomst (och balansomslutning)
Täljaren ställs separat i relation till både belastningsinkomsten och balansomslutningen.
Belastningsinkomsten är enligt beräkningsgrunderna en post som är avsedd att täcka omkostnaderna. Driftskostnaderna innehåller inte återförsäkrares provisioner.
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I belastningsintäkterna ingår alla belastningsposter. Förändring som hänför sig till zillmering räknas inte in i
driftskostnaderna.
Med balansomslutning avses den ingående balansens balansomslutning.
Med driftskostnader avses de totala driftskostnaderna, som ställs i relation till balansomslutningen.
3.3 Verksamhetskapital i den valuta som används i bokslutet =
+
+
±
±
+
±

eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning
ackumulerade bokslutsdispositioner
placeringarnas värderingsdifferenser
latent skatteskuld
kapitallån (med Försäkringsinspektionens samtycke)
immateriella tillgångar
andra i förordning bestämda poster

3.4 Utjämningsbelopp i den valuta som används i bokslutet
3.5 Solvenskapital i den valuta som används i bokslutet =
verksamhetskapital + utjämningsbelopp + minoritetsandel 1)
1)

gäller koncernbokslut

3.6 Solvenskapital i procent av ansvarsskulden (solvensnivå) =
solvenskapital
försäkringsteknisk ansvarsskuld – utjämningsbelopp –
75 procent av ansvarsskulden för fondförsäkringar

x 100

Den försäkringstekniska ansvarsskulden uträknas efter avdrag av återförsäkrades andel.
B. NYCKELTAL PER AKTIE
Försäkringsbolag, försäkringsholdingsammanslutning eller finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning som iakttar finansministeriets förordning (FMF 538/2002) om värdepappersemittents regelbundna
informationsskyldighet räknar ut nyckeltal per aktie enligt FMF och bokföringsnämndens allmänna anvisning
29.10.2002. Därtill räknas substansen per aktie till gängse värde. Emissionsjusteringar samt redovisning av antalet aktier behandlas mer ingående i bokföringsnämndens allmänna anvisning i kapitel III emissionsjusteringar.
1. Substans per aktie (till gängse värde) =
+eget kapital
±placeringarnas värderingsdifferenser 1)
±latent skatteskuld samt minoritetsandel av placeringarnas värderingsdifferenser
emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen
1)

Placeringar som inte har bokförits till gängse värde i balansräkningen.

I redovisningsprinciperna för nyckeltalen för det egna kapitalet per aktie och substansen per aktie (till gängse
värde) skall anges hur den skälighetsprincip som definierats i 13 kapitlet 3 § i lagen om försäkringsbolag har beaktats vid beräkningen av nyckeltalen. Härvid kan bolaget förfara på följande alternativa sätt:
• Bolaget räknar sina nyckeltal utan att presentera uppskattningar av fördelningen av annat verksamhetskapital än det egna kapitalet (exklusive fonden för verkligt värde samt orealiserade värdeförändringar
som bokförts i vinst-/förlustposten för föregående räkenskapsperioder och i räkenskapsperiodens vinst/förlustpost) mellan försäkringstagare och ägare. Bolaget redogör dock för innehållet i skälighetsprinciFöreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land
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pen, inklusive kravet på tilläggsförmånernas kontinuitet. Skälighetsprincipens betydelse kan konkretiseras genom att publicera åtminstone målsättningen för tilläggsförmånerna, målsättningen för deras kontinuitet samt solvensmålen och dessas samband med nämnda målsättningar.
• Bolaget presenterar sin uppskattning om fördelningen enligt skälighetsprincipen av annat verksamhetskapital än det egna kapitalet (exklusive fonden för verkligt värde samt orealiserade värdeförändringar
som bokförts i vinst-/förlustposten för föregående räkenskapsperioder samt räkenskapsperiodens
vinst/förlustpost). I detta samband presenteras grunderna (målsättningen för tilläggsförmånerna, målsättningen för deras kontinuitet samt solvensmålen och dessas samband med föregående målsättningar)
för hur bolaget har utarbetat sin uppskattning, samt visas, att fördelningen av annat verksamhetskapital
(inklusive fonden för verkligt värde samt orealiserade värdeförändringar som bokförts i vinst/förlustposten för föregående räkenskapsperioder och i räkenskapsperiodens vinst-/förlustpost) inte föranleder fordringsrätt till denna post för någon när verksamheten fortgår normalt.
1.1.9.11.2.1 Resultatanalys per verksamhetsområde samt nyckeltal
Om koncernen består av både skade- och/eller livförsäkringsbolag samt kreditinstitut, skall principerna för beräkningen av nyckeltalen innehålla en redogörelse för hur solvenskapitalet har fördelats mellan skade- och livförsäkringen samt kreditinstitutsverksamheten.
Verksamhetsområdets (segments) intäkter och kostnader, liksom tillgångar och skulder, definieras före avdrag
av koncernens interna fordringar och skulder samt koncernens interna affärsverksamhet enligt IAS 14rekommendationen (Segment reporting). Av redovisningsprinciperna framgår hur detta räknas.
1.1.9.12 Risker och riskhantering
I noterna till bokslutet skall utredas försäkringsbolagets allmänna principer för riskhantering (riskhanteringspolicy), ansvar, övervakning och organisering samt processer och risker i anslutning till riskhantering (riskklassificering, riskmätare, tillsynsgränser samt rapportering).
I noterna skall därtill finnas en beskrivning (kvantitativ och/eller verbal) av försäkringsbolagets väsentliga risker, såsom risker som gäller den försäkringstekniska ansvarsskulden, placeringsverksamhetens risker och operativa risker.
I fråga om den försäkringstekniska ansvarsskulden skall av noterna framgå:
1. En definition av riskerna och riskhanteringsstrategierna;
2. Riskhanteringsprocesserna;
3. Försäkringsmatematiska antaganden och
4. Kvantitativa uppgifter om den försäkringstekniska ansvarsskulden.
I fråga om placeringsverksamheten skall av noterna framgå:
1. En definition av riskerna och riskhanteringsstrategierna;
2. Riskhanteringsprocesserna och
3. Kvantitativa uppgifter om placeringsbeståndets riskstruktur.
I fråga om de operativa riskerna skall av noterna framgå:
1. En definition av riskerna och riskhanteringsstrategierna;
2. Riskhanteringsprocesserna och
3. En beskrivning av de väsentliga operativa riskerna.
1.1.9.13 Övriga noter
1.1.9.13.1 Turistassistansförsäkring
Ett försäkringsbolag skall i bokslutet redogöra för de resurser som det kan ställa till förfogande för turistassistans.
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1.1.9.14 Noter till koncernbokslutet
Vad som föreskrivs ovan om försäkringsbolags noter gäller också koncerners noter.
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1.1.10 ÖVRIGA FÖRESKRIFTER
1.1.10.1 Övrig ekonomisk information
Ett företag, en förening, en representation eller en pensionsanstalt som grundats genom lag kan själv publicera
sitt bokslut och bifogade verksamhetsberättelse eller en sammanfattning av dem utifrån 3 kap. 10 och 12 § i
BokfL. Emittenten av värdepapper som är föremål för offentlig handel berörs också av värdepappersmarknadslagen.
Den separata publikation, där förutom det officiella bokslutet och revisionsberättelsen även presenteras kompletterande information, skall kallas t.ex. årsredovisning Namnet verksamhetsberättelse får endast användas för
verksamhetsberättelsen, som är bifogat i det officiella bokslutet.
När ett bolag publicerar sammandrag av bokslutet och bifogade verksamhetsberättelse, t.ex. i pressen, skall resultaträkningen och balansräkningen åtminstone beträffande huvudkolumnerna följa indelningen i det officiella
bokslutet.
Om ett försäkringsbolag utifrån bokslutet och bifogade verksamhetsberättelse presenterar en helhetsöversikt
över verksamheten i sådana samverkande bolag, som inte bildar försäkringsbolagets eller försäkringsföreningens
koncern, eller om den koncern där ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring ingår, skall
informationen läggas fram i en form som inte förleder läsaren att tro att informationen följer anvisningarna för
koncerner och koncernbokslut. Därför skall bl.a. termer som hör hemma i resultaträkning, balansräkning och
verksamhetsberättelse bara användas i det officiella bokslutet.

1.1.10.2 Bokslutskommuniké, delårsrapport och årsöversikt (gäller inte arbetspensionsförsäkringsbolag)
Bestämmelserna i 2 kap. i värdepappersmarknadslagen och Försäkringsinspektionens föreskrift om bokslut, bokslutskommuniké samt delårsrapport och årsöversikt tillämpas på emittenter av värdepapper för offentlig handel.
På andra offentliga försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om delårsrapport och årsöversikt i 11 kap. 12 § i
lagen om aktiebolag på det sätt som fastställs i 10 kap. 13 § i lagen om försäkringsbolag och i dessa föreskrifter.
Även ett offentligt försäkringsbolag, på vilket 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen inte tillämpas, måste
uppgöra en i lagen avsedd delårsrapport och en i 2 kap. 5 a § i värdepappersmarknadslagen avsedd årsöversikt i
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 5 § 1–5 mom. och 5 a i värdepappersmarknadslagen samt Finansministeriets förordning. Beträffande övriga offentliga försäkringsbolag tillämpas endast bestämmelserna om delårsrapport och årsöversikt men inte bestämmelserna om bokslutskommuniké. En delårsrapport kan uppgöras antingen
för sex eller för tre och nio månader. Rapporten skall meddelas för registrering till patent- och registerstyrelsen
senast fyra månader efter rapportperiodens utgång.
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1.2 Anvisningar om bokföring, bokslut och koncernbokslut
1.2.1 FINANSMARKNADSINSTRUMENT I BOKFÖRINGEN
1.2.1.1 Derivatavtal
Med derivatavtal avses i dessa anvisningar kontrakt, vilkas värde beror på förändringen i en eller flera verkliga
eller fiktiva underliggande tillgångars värde eller i det index som beskriver ändringen i de underliggande tillgångarnas värde.
Den skattemässiga behandlingen av derivat, det företagsekonomiska resultatet eller den juridiska tolkningen av
derivat kan avvika från hur derivat behandlas i bokföringen. Riskerna som hänför sig till derivatavtal beror i allmänhet främst på kassaflödenas storlek och variationen i dem snarare än på värdet av de underliggande tillgångar som utgör basen för derivatens värde.
Dokumenteringen av skyddande derivatavtal och säkringens effektivitet, se punkt 4.2.4.1.2 (Användningssyftet
med derivatavtal och uppföljningen av detta) och punkt 1.1.5.1.2.1 (säkringsförhållande och dokumentering).

1.2.1.1.1 Definition av derivatavtal
Med ett kontrakt av optionstyp avses ett kontrakt, där köparen har rätt men inte skyldighet att fullfölja kontraktet
på dess förfallodag (en europeisk option) eller före förfallodagen (amerikansk option). Fullföljandet kan bestå i
leverans av en underliggande tillgång eller avräkning av ett nettovärde på det sätt som överenskommits i kontraktet.
Kontrakt av optionstyp är t.ex. köp- och säljoptioner, warranter, räntetak och räntegolv samt kombinationer av
dessa (räntekragar) som gäller olika typer av underliggande tillgångar (t.ex. valutor, aktier, räntor, nyttigheter
och index), optioner i anslutning till ränteswapavtal (swaptioner) samt kreditoptioner och kreditswappar.
Med kontrakt av terminstyp avses leverans av underliggande tillgång till ett på förhand överenskommet pris eller
en avräkning av nettovärdet på en bestämd förfallodag. Ett terminsavtal binder båda parter (köparen och försäljaren).
Kontrakt av terminstyp är kontrakt i anslutning till termins- och futuravtal för olika underliggande tillgångar
(t.ex. valutor, aktier, ränteinstrument, nyttigheter och index).
Med ett ränte- och/eller valutaswapavtal avses byte av ett fast och/eller ett rörligt ränteflöde till ett annat ränteflöde i samma eller annan valuta. Till kontrakten kan förknippas byte av kapital eller de kan grunda sig på nominella kapital, som inte byts mellan avtalsparterna.
Med stängning av ett kontrakt avses uppgörandet av ett sådant motsatt identiskt kontrakt, med vilket man slutgiltigt säkrar en uppkommen intäkt eller utgift på kontraktet före kontraktets förfallodag.
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1.2.1.1.2 Behandling i bokföring och bokslut
1.2.1.1.2.1 Kontrakt av optionstyp
Att ingå ett avtal
När ett optionsavtal ingås bokförs den premie som betalas för en köpt köp- eller säljoption som tillgångar på
samma sätt som en förskottsbetalning. På motsvarande sätt antecknas den premie som erhållits för en utfärdad
köp- eller säljoption som skuld på samma sätt som en erhållen förskottsbetalning. I den premiepost som antecknas i balansräkningen beaktas vid behov arvoden o.d. kostnader som direkt anknyter sig till avtalet.
Att stänga avtalet
I samband med att ett optionsavtal stängs antecknas skillnaden mellan den premie som betalats för det ursprungliga avtalet och korrigerats med värdeförändringar som bokförts under tidigare redovisningsperioder och den
premie som erhållits av den option som använts för att stänga positionen som intäkt eller kostnad för den redovisningsperiod under vilken avtalet stängs. På motsvarande sätt antecknas som intäkt eller kostnad skillnaden
mellan den premie som erhållits från det ursprungliga avtalet och korrigerats med tidigare antecknade värdeförändringar och den premie som betalats för det motsatta avtalet.
Avtal som inte utnyttjas
Om ett optionsavtal inte utnyttjas, antecknar köparen av avtalet den premie som han betalat som kostnad och säljaren av avtalet den premie som han erhållit som intäkt för den redovisningsperiod under vilken avtalet går ut.
Eventuella värdeförändringar som bokförts under tidigare redovisningsperioder korrigerar intäkten eller kostnaden.
Inlösning av avtal
Vid inlösning av ett optionsavtal realiseras en vinst eller en förlust av avtalet, och i enlighet med denna antecknas den premie som betalats eller erhållits antingen som intäkt eller kostnad eller korrigering av dessa för den
redovisningsperiod under vilken avtalet utnyttjas.
Om ett optionsavtal utnyttjas genom köp eller försäljning av underliggande tillgångar enligt avtalet, antecknas
den betalade eller erhållna premien som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften eller överlåtelsepriset
för de underliggande tillgångarna.
Behandling i bokslutet
Avtal som ingåtts i skyddande syfte
I fråga om optionsavtal som ingåtts i skyddande syfte upptas skillnaden mellan stängningpriset i slutet av bokslutsdagen (marknadsvärdet) och ett lägre bokföringsvärde för premien som intäkt i bokslutet, dock högst till ett
belopp som motsvarar det belopp som antecknats som redovisningsperiodens kostnad för den balanspost som
skall skyddas eller de poster som hänförts till positionen.
Om värderingsintäkt av en balanspost som skall skyddas (återförd nedskrivning) upptas i resultaträkningen, bokförs skillnaden mellan den erlagda premiens bokföringsvärde och ett lägre stängningspris på optionsavtalet på
bokslutsdagen som kostnad, dock högst till det belopp som motsvarar redovisningsperiodens intäkt av den balanspost som skall skyddas eller de poster som hänförts till positionen. Som utgift bokförs den del av premiens
värdeminskning som överskrider värdeökningen för den skyddade balansposten eller de poster som betraktas
ingå i positionen. Den bokförda nedskrivningen återförs, om den i följande bokslut visar sig vara omotiverad.
I fråga om en erhållen premie som hänförs till en skyddande optionsposition (skuldpost) antecknas skillnaden
mellan premiens bokföringsvärde och ett lägre stängningspris på optionsavtalet på bokslutsdagen på motsvaran-
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de sätt som intäkt, och skillnaden mellan stängningspriset på bokslutsdagen och ett lägre bokföringsvärde på
motsvarande sätt som kostnad.
För optionsavtal som ingåtts i skyddande syfte bokförs ingen värderingsintäkt eller -kostnad, om värdeförändring inte antecknas i resultaträkningen för den balanspost som skall skyddas eller de poster som hänförs till positionen, eller om man skyddar en post utanför balansen. Om en negativ värdeförändring i avtalet överstiger en
positiv värdeförändring av de poster som skall skyddas, antecknas skillnaden med resultatpåverkan. Den bokförda nedskrivningen återförs, om den i följande bokslut visar sig vara omotiverad.
Avtal som ingåtts i annat än skyddande syfte
Den som utfärdar en option antecknar en orealiserad förlust (skillnaden mellan stängningspriset på bokslutsdagen och ett lägre bokföringsvärde) till sitt fulla belopp. En orealiserad vinst upptas däremot inte förrän avtalet
förfaller, stängs eller går till lösen.
Köparen av en option bokför en orealiserad förlust upp till premiens belopp. Eftersom köparen i en förlustsituation inte använder sin option utan låter den förfalla, utgör den erlagda premien den maximiförlust som kan uppstå av avtalet. Orealiserade vinster bokförs inte.

1.2.1.1.2.2 Kontrakt av terminstyp
Att ingå ett avtal
Att ingå ett terminsavtal orsakar ingen införing i bokföringen, eftersom några avgifter inte betalas vid tidpunkten
för ingående av avtalet. Avtalen och ändringar i dem skall dock registreras omedelbart som förbindelser utanför
balansen från den tidpunkt då avtalet ingås.
Att stänga avtalet
I fråga om terminsavtal antecknas skillnaden mellan stängningspriset och priset enligt avtalet korrigerad med
värdeförändringar som bokförts under tidigare redovisningsperioder som intäkt eller kostnad för den redovisningsperiod under vilken avtalet stängs.
Inlösning av avtal
Om ett avtal går till lösen så att tillgångarna levereras i enlighet med avtalet, utgör lösenpriset på terminen säljpriset på de tillgångar som överlåtits. Skillnaden mellan lösenpriset och den oavskrivna anskaffningsutgiften på
de levererade tillgångarna antecknas som intäkt eller kostnad för den redovisningsperiod under vilken överlåtelsen sker.
Om ett terminsavtal utnyttjas genom mottagande av de underliggande tillgångarna, antecknas anskaffningsutgiften på de underliggande tillgångarna (terminspriset) i balansräkningen. Vid tidpunkten för utnyttjandet av avtalet
görs ingen anteckning som påverkar resultatet. De underliggande tillgångarna värderas i följande bokslut enligt
de föreskrifter som gäller för det ifrågavarande tillgångsslaget.
Om avräkningen i fråga om ett avtal av terminskaraktär görs till nettobelopp genom att endast skillnaden mellan
lösenpriset och marknadspriset betalas, antecknas beloppet som intäkt eller kostnad för den redovisningsperiod
under vilken avtalet löper ut och en förpliktelse till avräkning till nettobelopp uppstår.
När man med en penningmarknadstermin eller annat motsvarande avtal har säkrat ränteintäkter av en balanspost
eller position efter förfallodagen för ett derivatavtal, periodiseras det belopp som erhålls av eller betalas för derivatavtalet på förfallodagen enligt väsentlighetsprincipen som intäkt eller kostnad för den period som säkringen
hänförde sig till.
Om ett terminsavtal ingås för att skydda de underliggande tillgångarna för avtalet i fråga, vilka realiseras då terminsavtalet förfaller, kan tillgångarnas överlåtelsepris korrigeras med avräkningens nettobelopp. På motsvarande sätt, om man med ett terminsavtal skyddar framtida placeringar i terminsavtalets underliggande tillgång, kan
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anskaffningspriset på objektet korrigeras med avräkningens nettobelopp. Korrigeringen av anskaffningsutgiften
periodiseras som ränta på det anskaffade masskuldebrevslånet eller på penningmarknadsplaceringen på den tid
under vilken instrumentet i fråga hålls.
Behandling i bokslutet
Avtal som ingåtts i skyddande syfte
Som värdeförändring i ett skyddande terminsavtal antecknas i bokslutet som intäkt skillnaden mellan det sannolika stängningspriset på avtalet vid tidpunkten för bokslutet enligt en försiktig uppskattning och priset enligt avtalet, dock högst ett belopp som motsvarar det belopp som har bokförts som redovisningsperiodens kostnad för
den balanspost som skyddats eller de poster som hänförts till positionen, korrigerat med värdeförändringar i avtalet som bokförts under tidigare redovisningsperioder.
Som värdeförändring i ett skyddande terminsavtal antecknas av skillnaden mellan det sannolika stängningspriset
vid tidpunkten för bokslutet och ett lägre pris enligt avtalet som kostnad ett belopp motsvarande den positiva
värdeförändring (återförd nedskrivning) som bokförts för den balanspost som skyddats eller de poster som hänförts till positionen, korrigerat med tidigare bokförda värdeförändringar i avtalet. Av värdesänkningen på ett terminsavtal skall som kostnad också antecknas den del som överstiger värdeförhöjningen på den balanspost som
skyddats eller de poster som hänförts till positionen. Den bokförda nedskrivningen återförs, om den i följande
bokslut visar sig vara omotiverad.
Om ingen värdeförändring antecknas i bokslutet för den balanspost som skyddats eller de poster som hänförts
till positionen eller om en post utanför balansen skyddats, antecknas ingen värderingsintäkt eller -kostnad för det
skyddande avtalet i bokslutet. Om däremot en negativ värdeförändring i avtalet överstiger en positiv värdeförändring i de poster som skyddats, bokförs den överstigande delen som kostnad. Den bokförda nedskrivningen
återförs, om den i följande bokslut visar sig vara omotiverad.
Ränteelementet i en valutatermin, dvs. skillnaden mellan avistakursen på avtalsdagen och terminskursen för avtalet, periodiseras som ränteintäkt eller -kostnad eller minskning av dem under terminsavtalets löptid. En kortvarig fordran eller skuld i valuta som skyddats med en valutatermin kan dock värderas direkt till terminskursen,
om räntedifferensen är av ringa betydelse.
Avtal som ingåtts i annat än skyddande syfte
I fråga om terminsavtal som ingåtts i annat än skyddande syfte skall en negativ skillnad mellan det sannolika
stängningspriset vid bokslutstidpunkten och avtalspriset, korrigerad med värdeförändringar som bokförts under
tidigare redovisningsperioder, upptas som redovisningsperiodens kostnad i det bokslut som görs innan avtalet
stängs eller löper ut. Orealiserade intäkter bokförs inte.

1.2.1.1.2.3 Ränteswap- och valutaswapavtal
Att ingå ett avtal
Då man ingår ett ränteswap- eller valutaswapavtal gör man ingen anteckning, eftersom inga betalningar erläggs
vid den tidpunkt då avtalet ingås. Alla avtal skall dock registreras som förbindelser utanför balansen från den
tidpunkt då de ingås
Att stänga avtalet
Den vinst eller förlust som uppstår i samband med att ett ränteswap- eller valutaswapavtal stängs, periodiseras
på fordringens eller skuldens återstående löptid, om derivatavtalet har använts för att skydda en fordrings- eller
skuldpost i balansen. Om fordrings- eller skuldposten inte längre ingår i balansen, bokförs vinsten eller förlusten
av derivatavtalet omedelbart som intäkt eller kostnad.
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Behandling i bokslutet
Avtal som ingåtts i skyddande syfte
I fråga om ränteswap- och valutaswapavtal antecknas som redovisningsperiodens intäkt eller kostnad räntor som
på grund av avtalet hänförs till redovisningsperioden.
I resultaträkningen upptas också som intäkt en positiv skillnad mellan kassaflödenas nuvärde, som orsakas av
ränteswap- och valutaswapavtal som ingåtts i skyddande syfte och som diskonterats till bokslutstidpunkten, dock
högst till ett belopp som motsvarar den värderingskostnad som bokförts för den balanspost som skall skyddas eller de poster som hänförts till positionen. Av en negativ skillnad mellan kassaflöden som orsakats av avtalen och
som diskonterats till bokslutstidpunkten upptas som kostnad ett belopp, som motsvarar den positiva värdeförändring som bokförts för den balanspost som skall skyddas eller de poster som hänförts till positionen. Den del
av en negativ skillnad mellan nuvärdena av diskonterade kassaflöden som överstiger värdeökningen av den balanspost som skall skyddas eller de poster som hänförts till positionen skall dock alltid bokföras som kostnad.
Den bokförda nedskrivningen återförs, om den i följande bokslut visar sig vara omotiverad.
Om någon värdeändring inte antecknas i bokslutet för en balanspost eller poster som hänförs till positionen, bokförs inte heller den intäkt eller kostnad som uppstår av skillnaden mellan nuvärdena av de kassaflöden som orsakas av ränteswap- eller valutaswapavtal och som diskonterats till bokslutstidpunkten. Om en negativ differens
mellan kassaflödenas nuvärden däremot överstiger en positiv värdeförändring i det placeringsobjekt som skall
skyddas, bokförs den överstigande delen. Den nedskrivning som motsvarar den överstigande delen återförs, om
den i följande bokslut visar sig vara obefogad.
Avtal som ingåtts i annat än skyddande syfte
Den negativa skillnaden mellan kassaflöden som hänför sig till ränteswap- och valutaswapavtal som ingåtts i
annat än skyddande syfte och som diskonterats till bokslutstidpunkten antecknas alltid som kostnad till sitt fulla
belopp. En orealiserad positiv differens upptas inte i resultaträkningen som intäkt.

1.2.1.1.3 Resultaträkningen och balansposter
Intäkter och kostnader som uppstår av derivatavtal som ingåtts i skyddande syfte upptas i regel i samma post i
resultaträkningen som de intäkter och kostnader som bokförs för den balanspost som skall skyddas eller för positionen.
Intäkter och utgifter som uppstår då skyddande derivatavtal stängs eller går ut bokförs på samma sätt som realiserade intäkter i gruppen för försäljningsintäkter och förluster. Om ett derivatavtal förverkligas genom försäljning av den underliggande tillgången, bokförs derivatavtalets resultat som en korrigering av försäljningsintäkten
eller -förlusten. Om ett derivatavtal däremot förverkligas genom köp av en ny tillgångspost, bokförs resultatet
för derivatavtalet som en minskning och ökning av anskaffningsutgiften. För att täcka fordran och skuld för förändring av räntenivån, bokförs intäkter och utgifter för ett derivatavtal som en korrigering av ränteintäkter och utgifter.
Då man värderar derivatavtalen i bokslutet, bokförs det orealiserade värderingsresultatet på en underliggande
tillgång på motsvarande sätt i nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar.
Poängdifferensen mellan valutaderivatens terminskurs och avistakurs periodiseras och bokförs i ränteintäkter eller -utgifter.
Värderingsresultatet av ett derivatavtal som man ingått för att skydda ansvarsskulden upptas i intäkter och kostnader av övriga placeringar i placeringsverksamheten.
Intäkter och kostnader som uppstår av derivatavtal som ingåtts i annat än skyddande syfte bokförs i intäkter och
kostnader av övriga placeringar.
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I fråga om terminsavtal skall motposten till värderingsintäkt eller -kostnad som upptagits i resultaträkningen antecknas i aktiva resultatregleringar eller i passiva resultatregleringar i balansräkningen. I fråga om optionsavtal
korrigeras de premier som antecknats i balansräkningen.

1.2.1.1.4 Noter/övriga ansvarsförbindelser
I noterna redogörs för de principer som tillämpats då företaget använder derivatavtal och för derivatrelaterade
riskhanteringsstrategier. Därtill utreds användning av derivatavtal i skyddande syfte och för andra ändamål.
Ovannämnda uppgifter ges, om antalet derivatavtal är betydande eller den risk som är hänförlig till dem är väsentlig med tanke på företagets verksamhet. Om derivatavtalens betydelse är liten, skall detta särskilt nämnas.
I bokslutet skall värderingsprinciper och övriga redovisningsprinciper för derivatavtalen framgå.
I bokslutet grupperas derivatavtalen på följande sätt. Specifikationen ges separat för skyddande och icke skyddande derivatavtal:
I Räntederivat
Termins- och futuravtal
Optionsavtal
Köpta
Utfärdade
Ränteswapavtal
II Valutaderivat
Termins- och futuravtal
Optionsavtal
Köpta
Utfärdade
Valutaswapavtal
III Aktiederivat
Termins- och futuravtal
Optionsavtal
Köpta
Utfärdade
IV Övriga derivatavtal
Termins- och futuravtal
Optionsavtal
Köpta
Utfärdade
För derivatavtalen anges kontraktens gängse värde och de underliggande tillgångarnas värde indelade enligt
ovan. Som värden för underliggande tillgångar meddelas för räntederivatens del kontraktens nominella värden,
för valutaderivatens del euromotvärdet på den köpta valutan vid tidpunkten för bokslutet och för aktiederivatens
del det gängse värdet för aktier vid bokslutstidpunkten. För respektive grupp anges när avtalen löper ut, om denna information är väsentlig för bedömning av avtalens risk. Gängse värde kan basera sig på marknadspriset, ett
motsvarande derivatavtals marknadspris, nuvärdet på kassaflöden föranledda av avtalet eller prissättningsmodeller för optioner. Metoderna för hur gängse värde bestämts redogörs skilt för varje delgrupp. Avtal som är bundna till valutakurs omräknas till finsk valuta enligt avtalets avista- eller terminskurs, beroende på avtal.
I tabellen ges uppgifterna om öppna och stängda avtal separat. Av informationen skall framgå hur öppna och
stängda avtal är upptagna i bokslutet.
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1.2.1.2 Återköpskontrakt samt värdepapperslån
1.2.1.2.1 Upptagande i bokföringen
Återköpsavtal:
Värdepapper som överlåtits genom återköpsavtal kvarstår i säljarens balansräkning. På motsvarande sätt redovisas värdepapper, som mottagits med återköpsavtal, inte i köparens balansräkning.
Erhållna vederlag för värdepapper som överlåtits genom återköpsavtal redovisas som skulder och betalda vederlag som fordringar.
Värdepapper som överlåtits genom återköpsavtal skall värderas i bokslutet i enlighet med de värderingsföreskrifter som gäller ifrågavarande tillgångsslag. Den ersättning som utbetalats eller erhållits på grundval av avtalet skall upptas som ränta i bokföringen. Räntan periodiseras på avtalets giltighetstid.
Värdepapperslån:
Långivare
De utlånade värdepappren kvarstår i långivarens balansräkning under utlåningstiden.
Vid uppgörande av bokslut skall de utlånade värdepappren värderas i enlighet med de värderingsföreskriften
som gäller det ifrågavarande tillgångsslaget. Erhållen premie och annan kompensation för värdepapperslån (t.ex.
vederlag motsvarande kontantdividend och teckningsrätter) skall upptas i resultaträkningen enligt prestationsprincipen som intäkter.
Om låntagaren inte kan återlämna de lånade värdepapperen, varvid långivaren genom realisering av säkerheten
erhåller annat vederlag, realiseras för långivaren en försäljningsvinst eller -förlust som motsvarar skillnaden
mellan det erhållna vederlaget och den återstående anskaffningsutgiften före avskrivning.
Långivaren skall upprätta ett register över de utlånade värdepappren, varav framgår de utlånade objekten, låntagaren samt låneavtalens begynnelsedag och slutdag.
Låntagaren
Låntagaren upptar inte de lånade värdepapperen i sin bokföring. Om låntagaren säljer värdepapperen vidare,
upptas försäljningspriset som kortfristig skuld till långivaren.
I låntagarens bokslut upptas kortfristiga skulder i balansräkningen till ett belopp som motsvarar försäljningspriset på de lånade värdepapperen eller ett högre marknadsvärde vid bokslutstidpunkten. Låntagaren upptar betalda
premier och andra vederlag (t.ex. vederlag motsvarande kontantdividend och teckningsrätter) i bokslutet enligt
prestationsprincipen som kostnad.
När låntagaren köper värdepapper på marknaden i avsikt att återlämna dem till långivaren realiseras en försäljningsvinst eller -förlust, som motsvarar skillnaden mellan värdepapprens försäljningspris och inköpspriset för de
nya värdepappren.
Om det blir uppenbart att de lånade värdepapperen inte kan återlämnas, upptas de kostnader och förluster som
detta medför som kostnad i form av avsättningar.
Låntagaren skall upprätta ett register över de lånade värdepappren, varav framgår de lånade objekten, långivaren, låneavtalets begynnelsedag och slutdag samt datum för vidare överlåtelse och försäljningspriset.
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1.2.1.2.2 Poster i resultaträkningen och balansräkningen
De vederlag som erhållits för värdepapper som överlåtits genom återköpsavtal upptas som övriga skulder i försäkringsbolagets balansräkning. Betalda ersättningar skall på motsvarande sätt upptas under posten övriga fordringar.
Den ränta som uppkommer på det lån som uppstår genom återköpsavtalet upptas som övriga räntekostnader och
räntan på fordran på motsvarande sätt som ränteintäkter av övriga placeringar.
Ersättningar som erhålls genom utlåning av värdepapper upptas i resultaträkningen som intäkter av övriga placeringar. Betalda ersättningar upptas på motsvarande sätt som kostnader för övriga placeringar.

1.2.1.2.3 Noter
Säljaren av ett återköpsavtal (REPO) upptar i noterna de genom repoavtal sålda värdepappren som ställda panter.
Långivaren vid ett lån av värdepapper skall i noterna till balansräkningen redogöra för följande uppgifter som
hänför sig till de utlånade värdepappren: värdepapprens art, antal, återstående anskaffningsutgift, gängse värde
och låneperiodens längd.
Låntagaren vid ett lån av värdepapper skall för sin del i noterna till balansräkningen redogöra för följande uppgifter som hänför sig till de inlånade värdepappren: värdepapprens art, antal, återstående anskaffningsutgift,
gängse värde och låneperiodens längd. För säkerheter som hänför sig till värdepapperslån skall dessutom ges en
not enligt punkt 1.1.9.5 i dessa föreskrifter.
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1.2.2 ÖVERVAKNINGSREVISION
Denna anvisning gäller pensionsanstalter som grundats genom lag (för övriga bolag, se SHM:s föreskrift
60/02/1999).
En revision som utförs av övervakningsrevisorn för en genom lag grundad pensionsanstalt måste i en omfattning
som kan betraktas som tillräcklig även omfatta anstaltens ersättnings-, pensions- och placeringsverksamhet samt
anstaltens relationer med samfund som tillhör samma koncern. Pensionsanstaltens övervakningsrevisor måste
minst en gång om året granska anstaltens täckningsförteckning och solvenskalkyler.
Övervakningsrevisorn skall lämna en skriftlig övervakningsrevisionsberättelse till pensionsanstaltens styrelse.
Brister som observerats vid revisionen skall antecknas i övervakningsrevisionsberättelsen.
Övervakningsrevisionsberättelsen skall innehålla uppgifter om bl.a. antalet mellanrapporter som avgivits, antalet
mandagar som använts för revisionen, assistenterna, vilka revisioner man utfört och i vilken omfattning samt
uppgifter om de åtgärder som revisionen föranlett. Övervakningsrevisionsberättelsen skall innehålla:
-

-

-

en bedömning av huruvida täckningskapitalet, täckningsförteckningen och de tillgångsposter som upptagits
i förteckningen samt verksamhetskapitalberäkningen fyller de krav som ställs i lagen, i de förordningar
som getts med stöd av lagen och i Försäkringsinspektionens föreskrifter.
ett utlåtande om huruvida beräkningen av ansvarsskuldens täckning och dess noter ger riktiga och tillräckliga uppgifter om täckningen av pensionsanstaltens ansvarsskuld. Ett motsvarande utlåtande skall avges om
verksamhetskapitalet.
en grundad bedömning av principerna för hur placeringarna har värderats samt placeringarnas bokföringsvärden, uppskrivningar samt korrigeringar och återföringar av uppskrivningar som gjorts under räkenskapsåret samt bokföringsvärdet för placeringar som betraktas som anläggningstillgångar och fordringar.

Se även punkt 5.6 i dessa föreskrifter.

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land
och pensionsanstalter som grundats genom lag

Uppdaterad 31.12.2006

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land
och pensionsanstalter som grundats genom lag

Uppdaterad 31.12.2006

2—1

2. PLACERINGSVERKSAMHET I ANDRA
ANSTALTER ÄN SÅDANA SOM BEDRIVER
LAGSTADGAD PENSIONSFÖRSÄKRING
Om placeringsverksamheten i försäkringsbolag, försäkringsförening och representation från tredje land
stadgas förutom i dessa anvisningar och föreskrifter även i 10 kap. i lagen om försäkringsbolag, 10
kap. i lagen om försäkringsföreningar, 6 kap. i lagen om utländska försäkringsbolag, förordningen om
täckning av ansvarsskulden för försäkringsbolag som idkar direktförsäkring samt förordningen om
täckning av ansvarsskulden för försäkringsförening som idkar direktförsäkring.

2.1 Föreskrifter
2.1.1 PLACERINGSPLAN
Det som nedan stadgas om försäkringsbolags och försäkringsförenings placeringsplan gäller också sådana representationer som avses i lagen om utländska försäkringsbolag. Vad som nedan bestäms om
styrelse, gäller också representationens generalagent. Representationen skall göra upp en bedömning i
avsikt att fastställa och uppdatera placeringsverksamhetens allmänna mål, och bifoga denna bedömning
jämte de slutsatser som görs utifrån den till placeringsplanen.
Försäkringsbolags och -förenings styrelse skall göra upp och godkänna för bolaget/föreningen en plan
som gäller placering av dess tillgångar (placeringsplan) under beaktande av den försäkringsrörelse som
bedrivs, verksamhetsomgivningen samt beloppet av eget kapital och de krav som ställs i 11 kap. 7 §
FBL samt 10 a kap. 5 § i lagen om försäkringsföreningar.
För uppgörandet av placeringsplanen skall bolagets försäkringsmatematiker för styrelsen presentera en
skriftlig utredning över de krav som karaktären av bolagets ansvarsskuld ställer på bolagets placeringsverksamhet. Bolagets försäkringsmatematiker skall även ge ett skriftligt utlåtande, av vilket framgår huruvida den placeringsplan som styrelsen uppgjort uppfyller dessa krav.
Placeringsplanen skall uppdateras fortlöpande. Den av styrelsen godkända placeringsplanen skall bifogas styrelseprotokollet. Till protokollet skall dessutom fogas ovannämnda utlåtande av försäkringsmatematikern.
I sina principer om utnyttjande av derivat skall bolaget och föreningen fastställa hurdana derivatavtal
den håller för skyddande under beaktande av kriterierna för det skydd som derivat ger (se punkterna
2.1.2.3.4 och 4.2.2.1.3).
Placeringsplanen skall innehålla åtminstone följande:
1. Styrelsens beslut om de allmänna målen för bolagets placeringsverksamhet:

•
•
•
•
•
•
•

allmänna principer för inriktningen av bolagets placeringsverksamhet
kortsiktiga och långsiktiga mål för avkastningen på placeringarna
allmänna mål för spridningen av placeringarna
principer för ordnande av valutarörelsen
likviditetsmål som uppställs för placeringarna
allmänna betryggande krav som ställs på placeringarna, t.ex. säkerheter för skuldförbindelser
principer för användning av derivatavtal.
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För uppgörandet och uppdateringen av dessa mål skall styrelsen regelbundet (minst en gång per år)
bedöma:

• situationen och utvecklingsperspektiven vad gäller bolagets verksamhetsmiljö
• de risker som är förknippade med bolagets placeringar vad gäller såväl värdeförändring, förväntad avkastning, trygghetsaspekter som valutarörelsen

• de krav som ansvarsskuldens karaktär ställer på placeringarnas avkastning och likviditet samt
på valutarörelsen

• bolagets risktäckningskapacitet i placeringsverksamheten på kort och på lång sikt
• bedömning av solvensutvecklingen.
Bedömningen jämte slutsatser skall fogas till styrelsens protokoll.
2. Styrelsens beslut om de detaljerade gränser som skall tillämpas i placeringsverksamheten
Inom de gränser som anges i lagen om försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar, i täckningsförordningar som getts på basis av dessa lagar samt i social- och hälsovårdsministeriets och Försäkringsinspektionens föreskrifter skall bolagets styrelse i detalj fastställa både de gränser som bolaget
skall tillämpa i fråga om placeringar i enskilda objekt och de kumulativa gränserna för olika typer av
risker, inklusive derivatavtal. Beslutet skall innehålla anvisningar om eventuella skyddsprinciper som
gäller placeringar och om skötseln av valutarörelsen. I anvisningarna om skötseln av valutarörelsen
skall även indirekta valutarisker beaktas.
Styrelsen skall framför allt besluta i vilken omfattning och under vilka förutsättningar tillgångar kan
placeras
• i försäkringsanstaltens dotterbolags verksamhet
• i ett annat försäkringsbolags eller dess dotterbolags verksamhet inom samma samarbetsgrupp
• i verksamhet som bedrivs av sammanslutningar eller fysiska personer med betydande bestämmanderätt i försäkringsbolaget på grundval av ett koncernförhållande eller på annan grund samt
i verksamhet som bedrivs av andra sammanslutningar som hör till samma koncern med sist
nämnda sammanslutningar.
Styrelsen skall besluta om de principer enligt vilka tillgångar kan placeras i sådana bolag där försäkringsbolagets styrelsemedlemmar, revisorer eller personer i ledande ställning är ägare eller innehar poster i bolagets förvaltning.
Styrelsen skall vidare besluta om principerna gällande de säkerheter som förutsätts för lån som bolaget
beviljar samt för bolagets övriga placeringar i skuldförbindelser. I detta beslut skall separat fastställas
vilka sammanslutningsspecifika maximibelopp som kan godkännas såsom helhetsansvar för de olika
sammanslutningar som ställer borgen och beviljar borgensförsäkringar.
3. Styrelsens beslut om beslutsfullmakterna för bolagets placeringsorganisation och om rapporteringen
till styrelsen
Styrelsen skall besluta till vilka delar den själv direkt beslutar om placeringsverksamheten och till vilka
delar beslutanderätten överflyttas till olika nivåer inom organisationen. Vid överflyttning av beslutanderätten skall styrelsen förutsätta att den regelbundet och tillräckligt ofta får en skriftlig utredning över de
placeringar som gjorts. Av utredningen skall också framgå att bolagets totalplaceringar befinner sig
inom stadgade ramar och vilken inverkan de nya placeringarna har på bolagets totalplaceringar. Ovannämnda utredningar skall fogas till styrelsens protokoll.
Av förändringar av sådana garantier för sammanslutningar och till personalverksamheten placerade tillgångar som avses ovan i punkt 2 andra stycket, skall styrelsen fordra en fortlöpande skriftlig rapportering. Ovannämnda utredningar skall likaså fogas till styrelsens protokoll.
Försäkringsbolagets placeringsplan skall innehålla en redogörelse över bruk av egendomsförvaltare.
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Information
Alla vederbörande inom organisationen skall bli effektivt informerade om den uppdaterade placeringsplanen liksom även revisorerna och om bolaget/föreningen har ett förvaltningsråd, även ordföranden för
förvaltningsrådet.
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2.1.2 TÄCKNING AV DEN FÖRSÄKRINGSTEKNISKA ANSVARSSKULDEN
2.1.2.1 Definitioner och jämställanden
Med förordningarna avser man förordningen om ansvarsskuldens täckning för ett försäkringsbolag som
idkar direkt försäkringsrörelse (bolag och representationer) och förordningen om täckning av ansvarsskulden för en försäkringsförening idkar direktförsäkringsrörelse (föreningar).

2.1.2.1.1 Banktillgodohavanden
Som skuldförbindelser betraktas enligt 1 § 1 mom. 4 punkten i förordningarna också alla banktillgodohavanden.

2.1.2.1.2 Säkerheter som Försäkringsinspektionen anser vara godtagbara
Försäkringsinspektionen godtar följande säkerheter för skuldförbindelser:
1. säkerheter, som enligt 3–5 § i förordningen som sådana kan godtas som täckning för ansvarsskulden;
2. i lagen om inteckning i fartyg (211/1927 och 513/1993) avsedda inteckningar och motsvarande inteckningar i ett fartyg som finns infört i ett fartygsregister som upprätthålls i en annan EES-stat;
3. i lagen om inteckning i luftfartyg (211/1928) avsedda inteckningar och motsvarande inteckningar i
ett luftfartyg som finns infört i ett luftfartygsregister som upprätthålls i en annan EES-stat; och
4. livförsäkringar, högst upp till försäkringarnas återköpsvärde, förutsatt att försäkringarna beviljats av
ett annat försäkringsbolag med koncession i en EES-stat än det bolag som innehar täckningen.
Skuldförbindelser som ansluter sig till en ovan i punkt 2–4 avsedd säkerhet skall, upp till det belopp
som godtas som täckning av säkerheten, räknas till de i 6 § 1 mom. 2 punkten i förordningen avsedda
tillgångarna, vilka får användas som täckning för sammanlagt högst 25 procent av ansvarsskuldens
bruttobelopp.

2.1.2.1.3 Sammanslutningar som jämställs med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag
som erhållit koncession i en EES-stat och står under offentlig tillsyn
Enligt 3 § 3 punkten i förordningarna jämställs följande sammanslutningar med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som erhållit koncession i en EES-stat och står under offentlig tillsyn:
Finnvera Abp
Kommunfinans Ab
Kommunernas Bostadskredit Ab
Kommunernas garanticentral
Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Abp
Svensk Exportkredit
Eksportfinans ASA
Kommunalbanken AS
Kommuninvest Sverige AB
Bear Stearns Bank plc
Credit Suisse First Boston International
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2.1.2.1.4 Förtecknad täckning
Med förtecknad täckning avses i dessa föreskrifter sådana tillgångar som ingår i de tillgångsslag som
avses i 10 kap. 3 § 5 och 6 mom. samt 3 a § 2 och 3 mom. FBL samt 10 kap. 3 a § 5 och 6 mom. i lagen
om försäkringsföreningar och som uppfyller de i förordningen stadgade villkoren och begränsningarna,
och som därtill finns införda i den täckningsförteckning som avses i punkt 2.1.2.6 i dessa föreskrifter.

2.1.2.1.5 Reglerade marknader i EES-stater
Enligt 1 § 1 mom. 2 punkten i förordningarna avses med reglerade marknader i en EES-stat en fondbörs
som står under offentlig tillsyn i en EES-stat samt andra sådana i en EES-stat fungerande system för
omsättning av tillgångar som ingår i den förteckning över reglerade marknader som kommissionen publicerar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2.1.2.2 Vissa poster som avdras från ansvarsskuldens bruttobelopp eller därmed jämställbara poster
2.1.2.2.1 Avdrag för avgiven återförsäkring
Om den avgivna återförsäkringen är ordnad på tillbörligt sätt, kan man vid täckning av ansvarsskulden
avdra den i 10 kap. 3 § 3 mom. 1 punkten FBL och 10 kap. 3 a § 3 mom. 1 punkten i lagen om försäkringsföreningar avsedda återförsäkringsgivares andel till sitt fulla belopp från ansvarsskulden, företag
och representation dock sammanlagt högst 20 procent och förening högst 70 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp. I fråga om sådana skadeförsäkringsklasser där ansvarsskulden innehåller kapitaliserade pensioner kan en enskild återförsäkrares andel dras av från försäkringsklassens bruttoansvarsskuld
med högst 10 procent. Försäkringsinspektionen kan bevilja dispens att överskrida den föreskrivna gränsen.
Om Försäkringsinspektionen anser att den avgivna återförsäkringsrörelsen inte har ordnats på tillbörligt
sätt, kan Försäkringsinspektionen begränsa rättigheten att avdra avgiven återförsäkringsrörelse vid täckning av ansvarsskulden.
Om återförsäkringsgivaren har trätt i likvidation eller om det annars finns orsak att misstänka att återförsäkringsgivaren inte svarar för sin andel av ansvarsskulden, kan bolaget dra av återförsäkringsgivarens andel av ansvarsskulden endast, om Försäkringsinspektionen av särskilda skäl ger tillstånd till detta.

2.1.2.3 Tillgångar som godtas som förtecknad täckning
2.1.2.3.1 Tillgångsslag som avses i 3– 5 § i förordningarna
2.1.2.3.1.1 Skuldförbindelser med säkerhet i form av en livförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal, som beviljats av annat försäkringsbolag som fått koncession i EES-stat än det bolag
som innehar täckningen
Skuldförbindelse med säkerhet i form av en livförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal som beviljats av
försäkringsbolag, som erhållit koncession i en EES-stat och står under offentlig tillsyn, kan jämställas
med skuldförbindelser enligt 3 § 3 punkten i förordningen om täckning av ansvarsskulden. Som täckning av ansvarsskulden godkänns ett belopp, som motsvarar försäkringens återköpsvärde, eller om
dödsfallssumman är mindre, dödsfallssumman. Dessutom förutsätts att förmånstagaren är densamma
som försäkringstagaren.
Om ovannämnda livförsäkring eller kapitaliseringsavtal har beviljats med fondanknytning, följs vad
som föreskrivits och stadgats för placeringsobjekt som bestämmer värdeutvecklingen i fondförsäkring.
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2.1.2.3.2 Tillämpning av 6 § 1 mom. 2 punkten i förordningarna: grupper av tillgångsslag som
kan täcka högst 25 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp

Tillgångsslag

1)

Största tillåtna delen av ansvarskuldens bruttobelopp som kan
täckas med ifrågavarande tillgångsslag

Fordringar sammanlagt hos försäkringstagarna, försäkringsgivarna och
försäkringsförmedlarna som föranleds av direkt- och återförsäkringsrörelsen

25 %

Försäkringsföreningars fordringar hos återförsäkringsgivare

50 %

2)

Fordringar hos enskild försäkringstagare eller försäkringsgivare

5%

3)

Fordringar hos försäkringsförmedlare sammanlagt

5%

4)

Fordringar hos enskild försäkringsförmedlare

1%

5)

I beskattningen fastställda fordringar o.a. dylika fordringar hos offentliga samfund inom EES

25 %

6)

Fordringar hos annat enskilt offentligt samfund än en EES-stat som avses i ovannämnda punkt

10 %

7)

Fordringar hos garantifonder i EES-depositionsbanker, EESkreditinstitut eller EES-försäkringsbolag sammanlagt

3%

8)

Resultatregleringar och andra fordringar som förfallit till betalning för
högst tre månader sedan sammanlagt

5%

9)

Fordringar som avses i föregående punkt hos ett objekt som definieras
såsom en enskild ekonomisk risk

1%

10)

Likvida medel sammanlagt

3%

11)

Företagscertifikat utan säkerhet, vilka inte omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat, eller där emittentens aktier eller andelar inte omsätts
på en reglerad marknad i en EES-stat sammanlagt

10 %

12)

Skuldförbindelser, för vilka säkerheten utgörs av inteckning i fartyg infört i ett fartygsregister som upprätthålls i en EES-stat sammanlagt

5%

13)

Skuldförbindelser, vilkas säkerhet utgörs av innehavarskuldebrev intecknade i ett enskilt fartygsobjekt som avses i punkten ovan sammanlagt

2%

14)

Skuldförbindelser, för vilka säkerheten utgörs av inteckning i ett luftfartyg infört i ett luftfartygsregister som upprätthålls i en EES-stat sammanlagt

5%

15)

Skuldförbindelser, vilkas säkerhet utgörs av innehavarskuldebrev intecknade i ett enskilt luftfartyg, som avses i punkten ovan sammanlagt

2%
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Dessutom skall beaktas vad som stadgas i 8–10 § i förordningen om begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer.
Om ett fartyg eller ett luftfartyg som avses ovan i punkt 12–15 har övergått i täckningsinnehavarens ägo
till följd av realisering av säkerhet, får försäkringsbolaget uppta fartyget eller luftfartyget i ansvarsskuldens täckning under de fem år som följer efter övergången av äganderätten, varvid objektet i fråga vid
varje tidpunkt värderas till gängse värde.
Till den del det är fråga om tillgångar som avses i punkterna 12–15, anses tillgångarna vara lokaliserade
i hemlandet för den juridiska eller fysiska person som äger säkerheterna för de skuldförbindelser som
avses i dessa punkter och alltså inte i den stat i vars register fartyget eller luftfartyget har införts.

2.1.2.3.3 Andelar i placeringsfonder
Andelar i placeringsfonder och i andra med dem jämförbara fondföretag är täckningsdugliga medel enligt 10 kap. 3 § 5 mom. 4 punkten FBL samt 10 kap. 3 a § 5 mom. 4 punkten i lagen om försäkringsföreningar.
Såsom placeringsfonder betraktas de i lagen om placeringsfonder (480/1987) avsedda placeringsfonderna samt sådana utländska placeringsfonder och övriga därmed jämförbara fondföretag, vilkas hemort
finns i en EES-stat eller annan sådan stat som social- och hälsovårdsministeriet jämställer med EESstat. Sådana fondföretag är särskilt alla de fondföretag på vilka tillämpas bestämmelserna i EG:s direktiv 85/611/EEG av den 20.12.1985 som anpassats till den nationella lagstiftningen (se 2 § i lagen om
placeringsfonder). Enligt 1 § 2 mom. i förordningarna avses med sammanslutning även placeringsfond
och annat därmed jämställbart fondföretag. Förordningen tillämpas på andelar i placeringsfonder enligt
följande:
Med fastighetssammanslutning avses i enlighet med 1 § 1 mom. 6 punkten i förordningen en sammanslutning med huvudsakligt syfte att äga sådana tillgångar som nämns i 5 § 1 mom. 1–3 punkten i
förordningen. Sådana tillgångar är: fastigheter och byggnader i en EES-stat, sådana rättigheter i fast
egendom eller vattenkraft i en EES-stat som avses i 10 kap. 3 § 5 mom. 5 punkten FBL samt aktier och
andelar i fastighetssammanslutningar med hemort i en EES-stat. Om en placeringsfonds huvudsakliga
syfte är att äga ovannämnda tillgångar, hänförs en sådan placeringsfonds andelar å ena sidan till tilllämpningsområdet för 5 § 1 mom. i förordningen och den däri stadgade maximigränsen på 40 procent
och å andra sidan till tillämpningsområdet för 9 § i förordningen och den däri stadgade maximigränsen
på 5 procent (i undantagsfall 10 procent).
I 4 § 1 mom. 5 punkten i förordningen behandlas aktier och andelar i sammanslutningar med hemort i
en EES-stat och sådana aktier och andelar i andra sammanslutningar vilka omsätts på reglerade marknader i en EES-stat, med undantag av aktier och andelar i fastighetssammanslutningar. Andelar i andra
sammanslutningar än placeringsfonder som klassificeras som fastighetssammanslutningar tillhör således å ena sidan till tillämpningsområdet för 4 § 1 mom. 5–7 punkten i förordningen och den därmed
förknippade maximigränsen på 50 procent och å andra sidan till tillämpningsområdet för 9 § i förordningen och den däri stadgade maximigränsen på 5 procent (i undantagsfall 10 procent).
Såsom det framgår av 7 § 1 punkten i förordningen tillämpas den i 7 § stadgade begränsningen av likviditetsrisken till 10 procent inte på aktier och andelar i sådana placeringsfonder och andra med dem
jämförbara fondföretag som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten i förordningen. Stadgandet i 9 § 1 mom. 1
punkten i förordningen visar att inte heller den däri stadgade begränsningen på 2 procent tillämpas på
dessa aktier och andelar. S.k. utvecklingsbolag och ”venture capital”-bolag är inte placeringsfonder eller med placeringsfonder jämförbara andra fondföretag. Bestämmelserna i förordningen (bl.a. 7 och 9
§) tillämpas på utvecklingsbolagen och “venture capital”-bolagen på samma sätt som när det gäller
andra företag.
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2.1.2.3.4 Derivat-, återköps- och värdepapperslåneavtal som täckning för ansvarsskulden
Att använda derivatavtal i anslutning till tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden är tillåtet till
den del ett derivatavtal har slutits för att skydda de tillgångar som utgör täckning mot värdesänkning.
Dessutom är det tillåtet att utfärda en köpoption i anslutning till en tillgångspost som upptagits som
täckning för försäkringsteknisk ansvarsskuld. I detta fall används dock som täckningsvärde för tillgångsposten i fråga den avgivna optionens inlösningspris, när detta värde är lägre än dess gängse värde.
Derivatavtal godtas inte ensamt som täckning för ansvarsskulden. Om en tillgångspost som upptagits
som täckning för försäkringsteknisk ansvarsskuld har skyddats med ett derivatavtal, måste detta beaktas
då tillgångspostens täckningsvärde fastställs. Ett derivatavtal som inte ingåtts på en reglerad marknad
eller för vilket inte en betryggande säkerhet ställts, kan dock inte beaktas vid fastställande av tillgångspostens täckningsvärde. Om motparten för ett valutaderivatavtal emellertid utgörs av en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som beviljats koncession i ett EES-land och som står under offentlig tillsyn och har minst en gällande, långvarig rating A av Moody’s eller Standard & Poors eller motsvarande
klassificeringsanstalt, eller är ett annat samfund som Försäkringsinspektionen jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som avses ovan, kan valutaderivatavtalet vid fastställande av tillgångarnas täckningsvärde beaktas som skyddande, under förutsättning att den tillgångspost som operativt skyddats med valutaderivatavtalet har dokumenterats gällande deltakorrigerade valutaavtalets underliggande tillgångar och operativt skyddats kontantplaceringar. Valutaderivatavtal kan vid fastställande av täckningsvärdet beaktas som skyddande, även om de inte upptagits i bokföringen som skyddande. Beträffande beaktande av valutaderivatavtal vid fastställande av täckningsvärdet finns särskilda
föreskrifter i nästa stycke.
I ansvarsskuldens täckning inräknas som operativt skyddande valutaderivatavtalets gängse värden till
den del som de deltakorrigerade underliggande tillgångarnas gängse värden motsvarar de gängse värdena på kontantplaceringar i valuta. Om det deltakorrigerade värdet för valutaderivatavtalets underliggande tillgång är mindre eller lika stort som det gängse värdet på kontantplaceringen, valutaderivatavtalets
gängse värde inräknas i ansvarsskuldens täckning i sin helhet. I annat fall i ansvarsskuldens täckning av
valutaderivatavtalets gängse värde inräknas endast den andel som motsvarar det skyddade gängse värdet på kontantplaceringarna i valuta.
Beträffande motpartsrisk för derivatavtal beaktas begränsningarna av riskkoncentrationer i punkt
2.1.2.4 i dessa föreskrifter.
I ansvarsskuldens täckning kan också inräknas sådana finansmarknadsinstrument, vilkas avkastning är
beroende av ett derivatelement av något slag. Härvid förutsätts dock, att derivatelementets andel av finansmarknadsinstrumentets gängse värde inte är väsentligt eller att inte annat stadgats i andra föreskrifter eller anvisningar.
Värdepapper som sålts med återköpsavtal betraktas som pantsatta tillgångar som inte är tillgångar som
kan utgöra täckning.
Värdepapper som överlåtits mot avtal om värdepapperslån kan räknas in i täckningen för ansvarsskulden, förutsatt att försäkringsbolaget har en betryggande säkerhet för de utlånade värdepappren.
Det är möjligt att ingå terminsavtal som gäller värdepapper som hör till den förtecknade täckningen för
ansvarsskulden, såvida de hänförs till värdepapperslåneavtal.
Av de tillgångar som överlåtits som säkerhet till en clearingsammanslutning betraktas som pantsatt ett
belopp som motsvarar clearingsammanslutningens garantikrav och som inte är täckningsduglig tillgång.
Avvikande från det som fastställs ovan är en tillgång som berörs av garantikrav täckningsduglig, om
derivatavtalet täcker kriterierna för skydd. Försäkringsinspektionen kan på täckningsinnehavarens ansökan bevilja dispens, genom vilken också tillgångar som utgör garanti för ett avtal av en annan typ är
täckningsdugliga.
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Beträffande skydd med derivatavtal (säkringsförhållandet och dokumentering) se punkt 1.1.5.1.2.1 och
4.2.4.1.2.

2.1.2.4 Begränsning av riskkoncentrationer
2.1.2.4.1 Begränsning av riskkoncentrationer för bankers och andra sammanslutningars garantier samt försäkringsbolags borgensförsäkringar
Bolagets och föreningens styrelse samt representationens generalagent skall för varje bank, försäkringsbolag och annan motsvarande sammanslutning fastställa det maximibelopp upp till vilket bolagets
tillgångar som utgör täckning av ansvarsskulden kan placeras i objektet i fråga eller det maximibelopp
upp till vilket en sådan sammanslutnings borgen/borgensförsäkring kan godkännas som säkerhet för
ovannämnda placeringar.
Om inte ett annat förfarande är motiverat, kan den i 9 § 3 mom. i förordning 461/1995 nämnda maximigränsen (40 procent/15 procent) och den i 9 § 3 mom. i förordning 1125/1995 nämnda maximigränsen (15 procent/30 procent) i princip tillämpas endast på objekt som uppfyller minst ett av följande tre
krav:
1. banken, försäkringsbolaget eller en annan motsvarande sammanslutning skall kunna uppvisa en
gällande långfristig ratingklassificering på minst A enligt antingen Moody’s eller Standard &
Poor’s eller motsvarande kreditvärderingsinstitut eller också skall dess förmåga att svara för sina
åtaganden enligt försäkringsbolagets styrelses motiverade uppfattning kunna anses vara betryggande från försäkringsbolagets synpunkt;
2. för bankens, försäkringsbolagets eller en annan motsvarande sammanslutnings åtaganden svarar
i sista hand dess hemstat eller en offentlig myndighet i hemstaten i fråga; eller
3. banken, försäkringsbolaget eller en annan motsvarande sammanslutning har en borgensförsäkring eller annan motsvarande förbindelse hos en annan bank, ett försäkringsbolag, en garantianstalt
eller motsvarande som uppfyller de ovan i punkt 1) eller 2) ställda kraven och som i sista hand svarar för värdet av försäkringsbolagets placering.
I sådana fall där inget av dessa tre krav uppfylls skall bolagets styrelse för respektive bank e.d. fastställa en gräns, som är lägre än den som nämnts ovan. Varje sådan gräns skall då uttryckligen motiveras.
Vid definieringen av gränsen skall man beakta framför allt beloppet av bolagets ansvarsskuld i jämförelse med exempelvis bankens egna tillgångar och andra faktorer som påverkar dess soliditet.
Enligt 13 § i förordning 461/1995 och 12 § i förordning 1125/1995 kan Försäkringsinspektionen på försäkringsbolags eller -förenings anhållan bevilja tillstånd på viss tid att överskrida de maximigränser
som fastställs i 9 och 10 § i förordningen.

2.1.2.5 Fastställande av täckningsvärde på tillgångar
De tillgångar som räknas till täckning av den försäkringstekniska ansvarsskulden värderas vid varje
granskningstidpunkt till gängse värde och med iakttagande av samma principer som gäller i fråga om
värderingen av motsvarande tillgångar i noterna till balansräkningen. Följande undantag innebär dock
en avvikelse från denna allmänna princip:
• Om till en tillgångspost belastas av en panträtt eller annan särskild rätt, som begränsar användningen av tillgångsposten i ett försäkringsbolags administrations-/konkursbo, skall värdet av en
sådan särskild rätt dras av från det täckningsvärde som i övrigt räknas ut i enlighet med dessa
föreskrifter Det belopp som avdras skall värderas på ett tillförlitligt sätt genom att man beaktar
substansen i den särskilda rätten och denna rätts inverkan på omvandlingen av tillgångarna till
pengar.
• Vid fastställandet av täckningsvärdet för en tillgångspost skall värdet av säkerheten (inteckning
eller pant) beaktas. Om exempelvis säkerheten för en i 5 § 2 mom. i förordningen avsedd
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skuldförbindelse utgörs av en inteckning, kan skuldförbindelsen enligt denna paragraf räknas in
i täckningen endast till högst den del som inteckningen är disponibel som säkerhet för skulden.
En anläggningstillgångsaktie eller -fastighet kan tillgodoräknas som täckning endast till ett belopp som motsvarar ett försiktigt värderat gängse värde, även om i huvudsak endast bestående
nedskrivningar upptas i bokföringen när det gäller tillgångar som utgör anläggningstillgångar.
Vid värderingen av tillgångar som räknas till täckningen skall från tillgångarnas täckningsvärde
avdras de skulder som uppkommit vid anskaffningen av tillgångarna i fråga, t.ex. obetald köpesumma.
Om man utfärdat en köpoption som hänför sig till tillgångar som upptagits som täckning för
försäkringsteknisk ansvarsskuld, tillämpas som täckningsvärde på tillgångsposten inlösningspriset på den utfärdade optionen, om detta pris är lägre än det gängse värdet.
Av fordringarna avdras täckningsinnehavarens skulder till fordringsägaren, ifall dessa är väsentliga.

2.1.2.5.1 Masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument
Masskuldebrevslån, indexbundna lån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument kan alltid värderas till gängse värde enligt punkt 1.1.6. Se även SHM:s föreskrift 1999:65.

2.1.2.5.2 Aktier inkl. fastighetsplaceringsbolag
För aktier, vilka omsätts i en EES-stat eller på reglerade marknader i en annan stat som social- och hälsovårdsministeriet i sina föreskrifter jämställer med en EES-stat, används såsom täckningsvärde marknadsvärdet enligt definitionen i punkt 1.1.6.
I fråga om aktier som inte omsätts på reglerade marknader används som gängse värde det värde som definierats i punkt 1.1.6.

2.1.2.5.3 Andra skuldförbindelser, t.ex. Lånefordringar

2.1.2.5.3.1 Skuldförbindelser, vilkas säkerhet i enlighet med 3– 5 § i förordningen som sådan
kan godkännas såsom täckning eller i vilka gäldenären är en i 3 § 1–3 punkten eller 4 § 1
mom. 1 punkten i förordningen nämnd sammanslutning eller organisation
Såsom täckningsvärde används enligt huvudregeln lånens nominella värde (se punkt 2.1.2.5.1).

2.1.2.5.3.2 Lånefordringar i enlighet med 3 § 4 punkten i förordningen (försäkringsbrevslån
beviljade av den som innehar täckningen)
Såsom täckningsvärde används lånens nominella värde.

2.1.2.5.3.3 Skuldförbindelser och byggnadstida fordringar hos fastighetssammanslutningar, i
vilka försäkringsbolaget har bestämmanderätt
Såsom täckningsvärde används det nominella värdet, om inte försiktighetsprincipen ger anledning till
annat.
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2.1.2.5.3.4 Gäldenären är en fysisk person eller en annan sammanslutning än vad som
nämns ovan i punkt 2.1.2.5.3.1–2.1.2.5.3.3 och lånet saknar ovan i punkt 2.1.2.5.3.1 nämnd
säkerhet
Såsom täckningsvärde används det nominella värdet, dock inte om en eventuell risk för kreditförlust
förutsätter användning av ett sannolikt värde som understiger det nominella värdet. Det nominella värdet skall sänkas, även om kreditförlusten ännu inte konstaterats slutgiltigt.

2.1.2.5.4 Fastigheter och fastighetsaktier
Såsom täckningsvärde för fastighetsplaceringar används ett försiktigt uppskattat gängse värde, som bestäms separat för varje fastighet i enlighet med värderingsprinciperna för bokföring och bokslut i punkt
1.1.6.1 i dessa föreskrifter.

2.1.2.5.5 Inventarier
Försäkringsinspektionen kan på ansökan av försäkringsbolaget inom ramen för 6 § i förordningarna
som täckning av ansvarsskulden för en bestämd tid godkänna tillgångar som räknas till de materiella
nyttigheter som avses i 10 kap. 3 § 5 mom. 9 punkten FBL och 10 kap. 3 a § 5 mom. 9 punkten i lagen
om försäkringsföreningar, exempelvis inventarier.
Såsom gängse värde för inventarier betraktas den med planmässiga avskrivningar minskade anskaffningsutgiften (bokföringsnämndens allmänna anvisningar). Om det sannolika överlåtelsepriset emellertid är lägre än ovannämnda anskaffningsutgift med avdrag för planmässiga avskrivningar, betraktas det
sannolika överlåtelsepriset såsom gängse värde för inventarier.

2.1.2.5.6 Upplupna räntor, hyror m.fl. aktiva resultatregleringar samt andra fordringar
Såsom gängse värde för aktiva resultatregleringar och andra fordringar betraktas det nominella värdet,
dock inte om en eventuell risk för kreditförlust förutsätter användning av ett sannolikt värde som understiger det nominella värdet. Det nominella värdet skall sänkas, även om kreditförlusten ännu inte konstaterats slutgiltigt.
På direkt- och återförsäkring grundade fordringar hos försäkringstagare, försäkringsförmedlare och
ombud kan godkännas i täckningen endast till den del som fordringarna har varit obetalda i högst tre
månader räknat från den ursprungliga förfallodagen eller den på ett betalningsavtal grundade nya förfallodagen. Värdet av fordringar som varit obetalda en längre tid än tre månader är lika med noll. Beträffande arbetspensionsförsäkringsbolag iakttas dock social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter.

2.1.2.5.7 Värdering av säkerheter och deras betydelse vid täckningen av ansvarsskulden
Godkända säkerheter behandlas i punkt 2.1.2.1.2.
Vad gäller de tillgångar som utgör säkerhet för skuldförbindelser som ingår i täckningen bestäms deras
värde som säkerhet i regel enligt samma grunder som om de tillgångar som utgör säkerhet vid tidpunkten för granskningen ägdes av försäkringsbolaget/föreningen. För minimering av kreditförlustrisken för
såväl kapital som räntor skall värdet på säkerheten dock, när det är motiverat, bestämmas enligt en lägre
nivå än säkerhetens gängse värde.
Vid bedömning av en enskild säkerhet skall särskild uppmärksamhet fästas vid skuldförbindelsernas
löptid, gäldenärens förmåga att svara för sina förbindelser fram till utgången av löptiden, säkerhetens
likviditet, de motiverade förväntningarna på eventuella förändringar i säkerhetens värde (värdeökningar
eller värdeminskningar) samt andra allmänna omständigheter och motiverade förväntningar som är rådande vid värderingstidpunkten.
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Om en tillgångspost belastas av en panträtt som reducerar dess täckningsvärde eller någon annan särskild rätt, som begränsar användningen av tillgångsposten i ett försäkringsbolags som är i likvidation
eller i konkurs, skall värdet av en sådan särskild rätt alltid dras av från säkerhetens värde.
I en realiseringssituation tryggar inte ens den bästa säkerhet en fordran i ekonomiskt hänseende, om
ställandet av säkerheten såsom rättshandling betraktat belastas av ett formell- eller materiellrättsligt fel.
Täckningsinnehavaren skall säkerställa att de beslut som gäller upptagande av lån och ställande av säkerhet har fattats i lagenlig och beslutför ordning.
Särskild noggrannhet skall iakttas när låntagaren och pantsättaren är olika juridiska personer. Bland annat aktiebolagslagen och lagen om öppna bolag och kommanditbolag begränsar bolagens pantsättningsrätt.

2.1.2.6 Förtecknande av täckningen
2.1.2.6.1 Täckningsförteckning
Det måste finnas en förteckning över tillgångar som upptagits som täckning för försäkringsteknisk
skuld. Förteckningen skall förvaras hos täckningsinnehavaren. En tillgångspost får räknas till ansvarsskuldens täckning och upptas i förteckningen endast förutsatt att det överlåtelse- och pantningsförbud
gällande egendom som nämns i 14 kap. 6 § FBL och 12 kap. 6 c § i lagen om försäkringsföreningar kan
hänföras till denna egendomspost och att man kan övervaka att förbudet åtlyds.
Täckningsförteckningen skall göras upp i läsbar skriftlig form och finnas lagrad i ADB-form, såvida
inte Försäkringsinspektionen till dessa delar beviljar dispens.
En skriftlig förteckning som visar läget vid utgången av redovisningsperioden skall uppgöras i klartext
senast tre månader efter redovisningsperiodens utgång. Täckningsförteckningen som visar läget vid utgången av räkenskapsperioden måste bidas in och dess sidor numreras. Den inbundna täckningsförteckningen skall förvaras i tio år efter bokslutstidpunkten.
Bolaget skall meddela Försäkringsinspektionen på vilken adress täckningsförteckningen förvaras samt
uppge namn och kontaktuppgifter på den person som svarar för att förteckningen upprätthålls.

2.1.2.6.2 Innehållet i täckningsförteckningen
Det som nedan stadgas om täckningsförteckningens innehåll gäller även täckning av fondförsäkringar.
I täckningsförteckningen skall de tillgångar som utgör täckning för försäkringsbolagets försäkringstekniska ansvarsskuld införas grupperade enligt rapport 2. I förteckningen skall för varje enskild tillgångspost införas tillräckliga specifikationsuppgifter, såsom för tillgångspostens och därtill hörande dokuments rubrik, lokalisering, förvaringsplats och täckningsvärde samt gängse värde, om det avviker från
täckningsvärdet.
De tillgångar som utgör täckning för ansvarsskuld som gäller fondförsäkringar skall införas i förteckningen som en separat avdelning.
De tillgångar som utgör täckning för den gemensamma garantiavgiftspost som avses i 10 kap. 2 § i lagen om försäkringsbolag, skall antecknas i förteckningen i en separat avdelning.
Om tillgångsposten belastas av en panträtt som reducerar dess täckningsvärde eller annan särskild rätt,
som begränsar användningen av tillgångsposten i ett försäkringsbolags som är i likvidation eller i konkurs, skall sådan särskild rätt uppges i täckningsförteckningen genom att i förteckningen anteckna tillgångens innehåll, värde och innehavare samt innehavarens företrädesrätt i relation till täckningens innehavare.
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Täckningsförteckningen skall hållas uppdaterad och den skall vid behov kunna skrivas ut i skriftlig
form i klartext.

2.1.2.6.3 Förvaring av täckningshandlingar
Det som stadgas nedan om förvaring av täckningshandlingarna gäller även täckning av fondförsäkringar.
De värdepapper och andra handlingar som hör till täckningen skall förvaras i täckningsinnehavarens
besittning eller, om motiverad orsak föreligger, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hos ett
annat försäkringsbolag, ett kreditinstitut som står under offentlig tillsyn eller ett värdepappersförmedlingsföretag som står under offentlig tillsyn. Om värdepapperet är infört i ett värdeandelsregister, skall
registret stå under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
OECD-staterna jämställs med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till den del tillgångar som utgör täckning för den försäkringstekniska ansvarsskulden kan vara belägna i en annan OECD-stat än en
EES-stat på det sätt som särskilt stadgats eller föreskrivits.
Om de tillgångar som utgör täckning för den försäkringstekniska ansvarsskulden på det sätt varom särskilt stadgats eller föreskrivits kan vara belägen i en annan stat än en OECD-stat, jämställs denna stat
och OECD-staterna vad gäller dylika tillgångar när denna punkt tillämpas med Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.
Försäkringsinspektionen kan på ansökan bevilja tillstånd till avvikelse från föreskrifterna i andra stycket i denna punkt.

2.1.2.7 Valutatäckning och organisering av valutarörelsen
När det gäller skulder eller medel i utländsk valuta skall man se till att valutarisken för någon valuta
inte blir oskäligt stor i förhållande till risktäckningskapaciteten.

2.1.2.7.1 Sammandrag av valutatäckningen
Medel och skulder i utländsk valuta skall redovisas i ett sammandrag gällande täckningen enligt rapport
5.
Sammandraget skall göras upp separat för euro och för minst de tre största valutorna på passivsidan.
Övriga valutor redovisas i sammandraget så att de andra EES-valutornas och övriga valutors sammanlagda belopp uppges separat.

2.1.2.7.2 Valutatäckning i försäkringsbolag och representation som enbart bedriver återförsäkring
Försäkringsbolag eller representation, som enbart bedriver återförsäkring, skall begränsa valutarisken
såsom föreskrivs i punkt 2.1.2.7 och rapportera den såsom föreskrivs i punkt 2.1.2.7.1. Vid uträkningen
av den ansvarsskuld som skall täckas iakttas de stadganden som utfärdats för direktförsäkringsbolag.

2.1.2.7.3 Bestämning av valuta för skadeförsäkringsbolagens förpliktelser
(gäller även representationer)
Den valuta i vilken skadeförsäkringsbolag som driver försäkringsverksamhet utomlands skall fullgöra
sina åtaganden bestäms i regel enligt den valuta i vilken försäkringsskyddet i avtalet definierats.
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Om avtalsskyddet inte har fastställts i någon viss valuta, skall försäkringsbolaget fullgöra åtagandena
med valutan i det land där risken är belägen. Försäkringsbolaget kan dock välja att använda den valuta i
vilken försäkringspremien fastställts, om det finns befogade grunder för detta. Sådana grunder kan exempelvis föreligga, om det vid avtalets ikraftträdande förefaller sannolikt att ersättningen betalas i samma valuta som försäkringspremien och inte i den valuta som används i det land där risken är belägen.
Försäkringsbolaget kan också besluta huruvida den valuta i vilken ersättningen skall betalas är den valuta som försäkringsbolaget använder på basis av erfarenhet eller, i avsaknad av sådan information, i
den valuta som används i det land där försäkringsbolaget har etablerat sig:
• i fråga om sådana försäkringsavtal som täcker risker i klasserna 4, 5, 6, 7, 11, 12 och 13 (enbart
tillverkarens ansvar)
• i fråga om sådana försäkringsavtal som täcker risker i övriga klasser, då ersättningen enligt riskens beskaffenhet betalas i en annan valuta än den som skulle följa av att ovannämnda principer tillämpas.
Om skadan har anmälts till försäkringsbolaget och ersättningen borde betalas i en bestämd annan valuta
än den som följer av ovannämnda principer, skall försäkringsbolaget fullgöra sina åtaganden i förstnämnda valuta, särskilt i det fallet att den valuta i vilken ersättningen skall betalas av försäkringsbolaget
fastställts genom dom eller genom överenskommelse mellan försäkringsbolaget och den försäkrade.
Om ett försäkringsfall värderas i en valuta som på förhand är känd av försäkringsbolaget, men som inte
är den valuta som följer av ovanstående principer, kan försäkringsbolaget fullgöra sina åtaganden i
förstnämnda valuta.
Ovannämnda principer för bestämning av valuta tillämpas dock inte, om åtagandena skall fullgöras i
någon annan valuta än valutan i en medlemsstat i Europeiska Unionen, om placeringar i denna valuta är
reglerade, underkastade överföringsrestriktioner eller av annan motsvarande orsak inte är lämpliga som
täckning för den försäkringstekniska ansvarsskulden.
Om åtagandena enligt ovanstående föreskrifter skall fullgöras i medel angivna i en medlemsstats valuta,
anses detta krav vara uppfyllt, även då dessa medel är angivna i euro.

2.1.2.8 Tillsyn av täckningen
Täckningen för den försäkringstekniska ansvarsskulden skall alltid fylla de krav som ställs i lagar, förordningar och Försäkringsinspektionens föreskrifter.
När försäkringsbolagets/-föreningens verkställande direktör eller representationens generalagent konstaterar att dessa krav inte längre uppfylls eller att utvecklingen kan tyda på att kraven inte kommer att
uppfyllas, skall denne omedelbart meddela detta till bolagets/föreningens styrelse, till revisorerna, till
förvaltningsrådets ordförande, om bolaget har ett förvaltningsråd, samt till Försäkringsinspektionen.

2.1.2.8.1 Bedömning vid annan tidpunkt än bokslutstidpunkten av den ansvarsskuld som skall
täckas
Beloppet av den ansvarsskuld som skall täckas kan uppskattas genom att man till den senaste noggrant
uträknade ansvarsskulden adderar det belopp som ackumulerats genom beräkningsräntan samt nettobeloppet av de prestationsenliga försäkringspremier som hänför sig till tiden efter tidpunkten för det senaste noggrant uträknade ansvaret och därefter avdra från ansvaret de ersättningsbelopp som sänker ansvaret. Bolagets utjämningsansvar uppskattas separat enligt motsvarande principer. I den mån bolaget
fram till uppskattningstidpunkten har fattat bindande beslut om framtida kundförmåner, för vilka reservering skall göras i ansvarsskulden, skall också deras inverkan tas i betraktande när ansvarsskuldens belopp uppskattas.
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När bolagets försäkringsmatematiker i enlighet med ovannämnda principer uppskattar beloppet av den
ansvarsskuld som skall täckas, skall matematikern även beakta kraven på betryggande. Om försäkringsmatematikern har motiverad orsak att anta att ovannämnda principer inte leder till en tillräckligt
noggrann uppskattning, skall han använda en exaktare metod för sin uppskattning av hela den ansvarsskuld som skall täckas eller en del av denna.

2.1.2.9 Fondförsäkringar
2.1.2.9.1 Positionskalkyler för fondförsäkringar
Ett livförsäkringsbolag eller en representation får inte i sin verksamhet ta överdrivna placeringsrisker
genom att skaffa väsentligt mindre av sådana tillgångsslag till vilkas totala avkastning (inkl. värdeutveckling) dess ansvarsskuld är bunden.
Uppföljningen är följande:
• hur stor andel av ansvarsskulden som är knuten till olika placeringsportföljer (Vi)
• man beräknar hur mycket bolaget äger tillgångar som tillhör respektive placeringsportfölj (Oi)
• man beräknar summan av de positiva differenserna Vi – Oi.
Summan av de positiva differenserna Vi – Oi får uppgå till högst 20 procent av differensen mellan
verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp och högst fem procent av fondförsäkringarnas ansvarsskuld.
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2.2 Anvisningar
2.2.1 VÄSENTLIG EKONOMISK INTRESSEGEMENSKAP
Uttrycket "väsentlig ekonomisk intressegemenskap" används i förordningen (461/1995) om täckning av
ansvarsskulden för ett försäkringsbolag som idkar direktförsäkringsrörelse samt i 9 § 6 mom. och 10 §
1 mom. i förordningen (1125/1995) om täckning av ansvarsskulden för en försäkringsförening som idkar direktförsäkringsrörelse.
En sådan väsentlig ekonomisk intressegemenskap som innehavaren av täckning har kännedom om kan
uppstå på grundval av sådant beroende som härrör från ett i 6 kap. BokfL (1336/1997) avsett koncernförhållande, gemensam ägare, faktisk gemensam ledning, korsvis ställd borgen eller inbördes affärsrelation och som inte går att upplösa på kort sikt. En sådan av sammanslutningar och/eller av personer bestående helhet kan föreligga, om ekonomiska svårigheter som drabbar en sammanslutning eller person
inom denna helhet leder till att även de andra sammanslutningarna eller personerna inom helheten sannolikt blir betalningsoförmögna.
Det är inte möjligt att på ett exakt och entydigt sätt definiera begreppet väsentlig ekonomisk intressegemenskap, utan den som innehar en täckning blir tvungen att enligt egen omsorgsfull bedömning avgöra frågan från fall till fall.
Enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i förordningarna får ett belopp som motsvarar högst 10 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp vara placerat i sådana skuldförbindelser, där gäldenären eller borgensmannen är en enskild kommun, samkommun, församling eller något annat med dessa jämställt regionalt offentligt samfund, som hör till de offentliga samfund som avses i 3 § 2 punkten i förordningarna. Även
om det i detta stadgande inte finns ett uttryckligt omnämnande av betydelsen av väsentlig ekonomisk
intressegemenskap, skall försäkringsbolaget och -föreningen vid tillämpning av maximigränsen enligt 8
§ 1 mom. 1 punkten beakta också sådana andra skuldförbindelser, där gäldenären eller borgensmannen
är ett sådant annat företag som har väsentlig ekonomisk intressegemenskap med den sammanslutning
som avses i detta lagrum. En dylik annan sammanslutning kan vara exempelvis en samkommun, där
kommunen i fråga är medlem, eller ett sådant aktiebolag (t.ex. ett bolag som producerar elektricitet eller
bedriver lokaltrafik) där kommunen innehar aktiemajoriteten.
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3. SOLVENS
3.1 Föreskrifter
3.1.1 VERKSAMHETSKAPITAL
Verksamhetskapitalet beräknas i enlighet med 11 kap. 1–5 § i lagen om försäkringsbolag, 7
kap. 16 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 10 a kap. 1 § i lagen om försäkringsföreningar och 30 § i lagen om utländska försäkringsbolag. Försäkringsinspektionen ger följande
föreskrifter om verksamhetskapitalet med stöd av 11 kap. 5 § 2 mom. i lagen i försäkringsbolag, 7 kap. 16 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 10 a kap. 5 § 2 mom. i lagen om
försäkringsföreningar och 30 § 1 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag.

3.1.1.1 Poster som hänför sig till verksamhetskapitalet
Vid beräkning av verksamhetskapitalet för representation från tredje land jämställs centralförvaltningens konto med eget kapital.
Vid beräkningen av verksamhetskapitalets godtagbara värderingsdifferenser fastställs placeringarnas
gängse värden i enlighet med punkt 1.1.6 i denna samling föreskrifter och anvisningar. Som gängse värde för inventarier används planenlig utgiftsrest, och för övriga tillgångar ett försiktigt uppskattat sannolikt överlåtelsepris.
Till verksamhetskapitalet hänförs derivatens värderingsdifferenser till den del som de inte har beaktats i
resultatet, det egna kapitalet eller tillgångarnas värderingsdifferenser.
De latenta skatteskulder som ingår i balansräkningen läggs till verksamhetskapitalet, om de inte sannolikt realiseras under den närmaste framtiden. En latent skattefordran som inte bokförts i balansräkningen kan läggas till verksamhetskapitalet endast om det är synnerligen sannolikt att den realiseras i den
närmaste framtiden. Vid bedömningen iakttas bokföringsnämndens allmänna anvisning om latenta skatteskulder och skattefordringar (punkt 7.2.1).
Försäkringsinspektionen skall tillställas en utredning av ansvarig matematiker om framtida överskott i
livförsäkringsbolag och representation, varav framgår sannolikheten för de vinster som uppstår. Framtida överskott kan beaktas till den del som de inte har beaktats i värderingsdifferenserna.
Det framtida överskottet erhålls genom att multiplicera det uppskattade årliga överskottet med en koefficient, som motsvarar den återstående genomsnittliga perioden i försäkringsavtalen, och som kan vara
högst 6. Det uppskattade årliga överskottet får inte överstiga det aritmetiska medeltalet av de vinster
som erhållits under de fem senaste räkenskapsperioderna inom verksamhet som hör till livförsäkringsklasserna 1, 3 och 6.
Överskottet beräknas därtill enligt följande principer:
• vid beräkning av överskott beaktas det kombinerade resultatet av riskrörelsen, kostnadsrörelsen
och ränterörelsen som ett femårsmedeltal på så sätt att som extraordinära betraktade poster elimineras
• det kombinerade årliga resultatet uträknas så att riskrörelsens resultat beaktas som sådant
• i kostnadsrörelsens resultat beaktas förutom driftskostnader även planmässiga avskrivningar för
anläggningstillgångar som kostnader och
• ränterörelsens resultat uträknas så att effekten av försäljningsvinster och försäljningsförluster
samt effekten av uppskrivningar/nedskrivningar har eliminerats.
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Utgångspunkten när det gäller att fastställa det framtida överskottet, som betraktas som en del av verksamhetskapitalet är, att kundåterbäringarna vid behov kan nollställas eller att överskottet fastställs på så
sätt, att en jämn årlig minskning av kundåterbäringarna skulle nollställa dem helt på fem år.
Om ovanstående framställning av sättet att bestämma framtida överskott ger en alltför optimistisk bild
av överskottets utveckling, skall uppskattningen av överskottet korrigeras så att den motsvarar den
verkliga prognosen. I motsvarande grad kan effekten av de korrigeringsåtgärder som företagits betraktas som motiveringar.
Vid beräkning av verksamhetskapitalet beaktas hälften av det framtida överskottet.
Om zillmering inte tillämpas eller om zillmeringen är mindre än den omkostnadsbelastning för anskaffningskostnader som ingår i premien, beaktas skillnaden mellan det icke zillmerade eller delvis zillmerade premieansvaret och det premieansvar som zillmerats i enlighet med ett procenttal som motsvarar den
omkostnadsbelastning för anskaffningskostnader som ingår i premien. Detta belopp får emellertid inte
överstiga 3,5 procent av summan av skillnaden mellan försäkringssummorna och premieansvaret för
samtliga försäkringsavtal där zillmering är möjlig. Från skillnaden avdras den icke avskrivna andelen
av de aktiverade anskaffningskostnaderna.

3.1.1.2 Poster avdragbara från verksamhetskapitalet
Den positiva differens mellan tillgångarnas bokföringsvärden och gängse värden som avdras från verksamhetskapitalet skall avdras även då differensen till sin natur är exceptionell. Tillgångarnas gängse
värden bestäms på motsvarande sätt som i punkt 3.1.1.1.
Den andel av immateriella tillgångar som inte upptagits som kostnad i resultaträkningen skall avdras
även då något balansvärde de facto inkluderar anskaffningsvärde för immateriell tillgång, oberoende av
hur det upptagits i bokföringen.
Med poster som inte upptagits i balansräkningen och som är jämförbara med skulder avses andra ansvarsförbindelser än sådana ansvarsförbindelser som bygger på försäkringar, och gällande vilka motsvarande ansvar inte upptagits som skuld i balansräkningen. Om det är sannolikt att skatteskulder som
inte bokförts i balansräkningen och som hänför sig till periodiseringsdifferenser, värderingsdifferenser,
uppskrivningsfonden eller andra tillfälliga differenser samt till den avskrivningsdifferens som ingår i
verksamhetskapitalet och reserver kommer att realiseras inom den närmaste framtiden, avdras de från
verksamhetskapitalet. Latent skatteskuld som ingår i balansräkningen avdras från verksamhetskapitalet,
om det inte är synnerligen sannolikt att den realiseras inom den närmaste framtiden. Vid bedömningen
iakttas bokföringsnämndens allmänna anvisning om latenta skatteskulder och skattefordringar (punkt
7.2.1).
Panter och inteckningar som ställts för främmande förbindelser avdras till ett belopp som motsvarar ansvaret, i vilket beaktas reduceringen av den främmande förbindelsen, t.ex. genom amortering av lån
samt gängse värde på de pantsatta eller intecknade tillgångar som hänför sig till den främmande förbindelsen.
Som den eventuella maximiförlust som kan orsakas försäkringsbolaget av derivatavtal avdras eventuell
maximiförlust av andra än skyddande derivatavtal. Med eventuell maximiförlust av ett derivatavtal avses avtalets största möjliga framtida beräknade värdesänkning, som kan inträffa inom en viss tidsperiod
och med en viss sannolikhet. I samband med detta uppskattas de olika marknadsrisktyperna som helheter med tanke på den derivatportfölj som granskas. Särdragen för kontrakt av optionstyp skall beaktas.
Den metod som används för att fastställa en eventuell maximiförlust skall dokumenteras. Den eventuella maximiförlust som dras av från verksamhetskapitalet är en post som inte har något samband med de
värdeförändringar som beaktats i det ifrågavarande derivatavtalets resultat, det egna kapitalet eller värderingsdifferenserna.
I fråga om Credit Default Swap-avtal som ingår i kreditderivat (Credit Derivatices), där försäkringsbolaget är säljare av skyddet, iakttas samma praxis som nämnts ovan i fråga om behandling av andra än
skyddande derivat (se även 4.2.4.1.4).
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Valutaderivatavtalets, gjorts i operativt skyddssyfte, maximiförlust avdras inte från verksamhetskapitalet, till den del som det deltakorrigerade gängse värdet på de underliggande tillgångarna i derivatavtalet
utgör högst beloppet av gängse värdet på kontantplaceringen i valuta. Från verksamhetskapitalet avdras
däremot beloppet av den maximiförlust som motsvarar den andel av gängse värdet på kontantplaceringarna i valuta som de deltakorrigerade underliggande tillgångarnas gängse värde överskrider.

3.1.1.3 Övriga bestämmelser gällande verksamhetskapitalet
Om ett livförsäkringsbolag i betydande omfattning idkar skadeförsäkring som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 samt återförsäkring av dessa skadeförsäkringar, skall företaget för denna rörelse göra
upp en separat kalkyl av det verksamhetskapital som uppkommit inom denna rörelse.
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3.1.2 PLAN FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV EN SUND FINANSIELL STÄLLNING
Om verksamhetskapitalet understiger verksamhetskapitalets minimibelopp eller om Försäkringsinspektionen i övrigt anser att försäkringstagarnas eller de försäkrades förmåner hotas, skall en plan för återställande av en sund finansiell ställning utan dröjsmål tillställas Försäkringsinspektionen för godkännande. Planen för återställande av en sund finansiell ställning skall omfatta åtminstone följande uppgifter:
1) förslag till åtgärder som behövs för att återställa en sund solvensställning
2) en utredning av på vilket sätt de föreslagna åtgärderna uppskattas trygga de försäkrade förmånerna
3) en tidsfrist, inom vilken åtgärderna för återställande av en sund finansiell ställning är avsedda att
verkställas
4) en prognos för solvensutvecklingen
5) en prognos för resultaträkningen och balansräkningen samt en uppskattning av likviditeten
6) en uppskattning av de medel som finns att tillgå för täckning av det verksamhetskapital som avses i
11 kap. 1 § och den ansvarsskuld som avses i 10 kap. 2 § i lagen om försäkringsbolag
7) huvudprinciperna gällande återförsäkring.
Försäkringsinspektionen kan i enskilda fall kräva att också andra uppgifter inkluderas i planen för återställande av en sund finansiell ställning.

3.1.3 PLAN FÖR KORTFRISTIG FINANSIERING
Om verksamhetskapitalet understiger garantibeloppet eller om det egna kapitalet inte fyller minimikraven, skall en plan för kortfristig finansiering utan dröjsmål tillställas Försäkringsinspektionen för godkännande. Finansieringsplanen skall omfatta en motiverad utredning av de åtgärder, varigenom verksamhetskapitalet kan höjas så att det är minst lika stort som garantibeloppet eller varigenom det egna
kapitalet kan höjas så att det motsvarar de minimikrav som förutsätts i lagen.
.
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3A PLACERINGSVERKSAMHET, TÄCKNING AV
ANSVARSSKULDEN OCH SOLVENS I
ARBETSPENSIONSANSTALTER
Om placeringsverksamheten i arbetspensionsanstalter stadgas förutom i dessa anvisningar och föreskrifter även i 6 kap. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 10 kap. i lagen om fösäkringsbolag,
lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om sjömanspensioner och lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden 1114/2006.

3A.1 Föreskrifter
3A.1.1 PLACERINGSPLAN
Arbetspensionsförsäkringsanstaltens styrelse skall göra upp en plan för anstalten som gäller placering
av dess tillgångar.
Arbetspensionsförsäkringsbolaget skall vid upprättandet av placeringsplanen följa bestämmelserna i 28
§ i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall vid upprättandet av planen följa bestämmelserna i 17 § i lagen om pension för lantbruksföretagare.
Sjömanspensionskassan skall vid upprättandet av planen följa bestämmelserna i 204 § i lagen om sjömanspensioner.
För uppgörandet av placeringsplanen skall bolagets försäkringsmatematiker för styrelsen presentera en
skriftlig utredning över de krav som karaktären av bolagets ansvarsskuld ställer på bolagets placeringsverksamhet. Anstaltens försäkringsmatematiker skall även ge ett skriftligt utlåtande, av vilket framgår
huruvida den placeringsplan som styrelsen uppgjort uppfyller dessa krav.
Placeringsplanen skall hållas uppdaterad. Den av styrelsen godkända placeringsplanen skall bifogas styrelseprotokollet. Till protokollet skall dessutom fogas ovannämnda utlåtande av försäkringsmatematikern.
I sina principer om utnyttjande av derivat skall arbetspensionsanstalten fastställa hurdana derivatavtal
den håller för sådana som minskar placeringsrisken.
Placeringsplanen skall innehålla åtminstone följande:
1. Styrelsens beslut om de allmänna målen för bolagets placeringsverksamhet:

•
•
•
•
•
•
•

allmänna principer för inriktningen av bolagets placeringsverksamhet
kortsiktiga och långsiktiga mål för avkastningen på placeringarna
allmänna mål för spridningen av placeringarna
principer för ordnande av valutarörelsen
likviditetsmål som uppställs för placeringarna
allmänna betryggande krav som ställs på placeringarna, t.ex. säkerheter för skuldförbindelser
principer för användning av derivatavtal.

För uppgörandet och uppdateringen av dessa mål skall styrelsen regelbundet (minst en gång per år) bedöma

• situationen och utvecklingsperspektiven vad gäller bolagets verksamhetsmiljö
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• de risker som är förknippade med bolagets placeringar vad gäller såväl värdeförändring, förväntad avkastning, trygghetsaspekter som valutarörelsen

• de krav som ansvarsskuldens karaktär ställer på placeringarnas avkastning och likviditet samt
på valutarörelsen

• bolagets risktäckningskapacitet i placeringsverksamheten på kort och på lång sikt
• bedömning av solvensutvecklingen.
Bedömningen jämte slutsatser skall fogas till styrelsens protokoll.
2. Styrelsens beslut om de detaljerade gränser som skall tillämpas i placeringsverksamheten
Inom de gränser som anges i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om försäkringsbolag samt Försäkringsinspektionens föreskrifter skall styrelsen i detalj fastställa både de gränser som bolaget skall tillämpa i fråga om placeringar i enskilda objekt och de kumulativa gränserna för olika typer av risker, inklusive derivatinstrument.
Beslutet skall innehålla anvisningar om eventuella skyddsprinciper som gäller placeringar och om skötseln av valutarörelsen. I anvisningarna om skötseln av valutarörelsen skall även indirekta valutarisker
beaktas.
Styrelsen skall framför allt besluta i vilken omfattning och under vilka förutsättningar tillgångar kan
placeras:
• i försäkringsanstaltens dotterbolags verksamhet
• i ett annat försäkringsbolags eller dess dotterbolags verksamhet inom samma samarbetsgrupp
• i verksamhet som bedrivs av sammanslutningar eller fysiska personer med betydande bestämmanderätt i försäkringsbolaget på grundval av ett koncernförhållande eller på annan grund samt
i verksamhet som bedrivs av andra sammanslutningar som hör till samma koncern med sist
nämnda sammanslutningar.
Styrelsen skall besluta om de principer enligt vilka tillgångar kan placeras i sådana bolag där arbetspensionsanstaltens styrelsemedlemmar, revisorer eller personer i ledande ställning är ägare eller innehar
poster i bolagets förvaltning.
Styrelsen skall vidare besluta om principerna gällande de säkerheter som förutsätts för lån som bolaget
beviljar samt för bolagets övriga placeringar i skuldförbindelser. I detta beslut skall separat fastställas
vilka sammanslutningsspecifika maximibelopp som kan godkännas såsom helhetsansvar för de olika
sammanslutningar som ställer borgen och beviljar borgensförsäkringar.
Av arbetspensionsförsäkringsbolagens placeringsplan skall också de sakuppgifter framgå som nämns i
25 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och av samtliga arbetspensionsanstalters placeringsplan
de sakuppgifter som nämns i punkt 3A.2.2.2 i dessa föreskrifter.
3. Styrelsens beslut om de grunder som avses i 5 § och 8 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för
pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden
Styrelsen skall fatta beslut om grunderna för klassificeringen av anstaltens placeringar och derivatavtal.
Av grunderna skall framgå de sakuppgifter som stadgas i lagen om beräkning av solvensgränsen för
pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt de sakuppgifter som krävs nedan i punkterna 3A.1.2 och 3A.1.5.
4. Styrelsens beslut om beslutsfullmakterna för bolagets placeringsorganisation och om rapporteringen
till styrelsen
Styrelsen skall besluta till vilka delar den själv direkt beslutar om placeringsverksamheten och till vilka
delar beslutanderätten överflyttas till olika nivåer inom organisationen. Vid överflyttning av beslutanderätten skall styrelsen förutsätta att den regelbundet och tillräckligt ofta får en skriftlig utredning över de
placeringar som gjorts. Av utredningen skall också framgå att bolagets totalplaceringar befinner sig
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inom stadgade ramar och vilken inverkan de nya placeringarna har på bolagets totalplaceringar. Ovannämnda utredningar skall fogas till styrelsens protokoll.
Av förändringar av sådana garantier för sammanslutningar och till personalverksamheten placerade tillgångar som avses ovan i punkt 2 andra stycket, skall styrelsen fordra en fortlöpande skriftlig rapportering. Ovannämnda utredningar skall likaså fogas till styrelsens protokoll.
Placeringsplanen skall innehålla en redogörelse över bruk av egendomsförvaltare.
Information
Alla vederbörande inom organisationen skall bli effektivt informerade om den uppdaterade placeringsplanen liksom även revisorerna och om sammanslutningen har ett förvaltningsråd, även ordföranden för
förvaltningsrådet.

3A.1.2 KLASSIFICERING AV PLACERINGAR
3A.1.2.1 Grunder för klassificeringen av placeringar
Pensionsanstalten skall ha av styrelsen fastställda grunder för klassificeringen av placeringarna. Pensionsanstaltens styrelse skall fatta ett skriftligt beslut om klassificeringsgrunderna. Av styrelsens beslut
skall framgå väsentliga faktorer med tanke på principerna för klassificeringen av placeringarna jämte
vederbörliga motiveringar. Grunderna skall vara tillräckligt detaljerade för att placeringarna enligt
grunderna skall kunna klassificeras enligt den faktiska risken för placeringen i fråga. Grunderna bygger
i första hand på en klassificering av grupper bestående av flera placeringar, men grunderna kan vid behov också gälla klassificeringen av enskilda placeringar. Merparten av en pensionsanstalts placeringar
kan i allmänhet klassificeras utifrån placeringens juridiska form, men en del av placeringarna kräver en
klassificering som avviker från den juridiska formen. Placeringar med liknande egenskaper avseende
risk och avkastning skall i regel klassificeras i samma placeringsgrupp.
Ändamålet med klassificeringen skall vara att lyfta fram placeringarnas faktiska risk. Av grunderna för
klassificeringen skall framgå klassificeringsfaktorerna, dvs. alla orsaker och motiveringar till varför en
grupp av inbördes homogena placeringar eller en enskild placering klassificeras avvikande från sin juridiska form. Klassificeringsfaktorerna skall vara klara och tillräckligt detaljerade. I grunderna skall
dessutom anges de placeringar som pensionsanstaltens styrelse anser att bör klassificeras avvikande
från deras juridiska form. Klassificeringsgrunderna skall hållas uppdaterade.
De grunder för klassificeringen som fastställts av pensionsanstaltens styrelse skall följas vid beslut om
klassificering av placeringar. Vid klassificeringen av sina placeringar avvikande från deras juridiska
form skall pensionsanstalten dokumentera grunderna för placeringarnas klassificering. Av dokumenteringen skall klart och sammanhängande framgå vilken av de grunder för klassificering som fastställts av
styrelsen som använts vid klassificeringen av placeringarna.

3A.1.2.2 Iakttagande av tillämpningen av grunderna för klassificering
Pensionsanstaltens styrelse skall kontinuerligt följa upp risken i sådana placeringar som klassificerats
avvikande från deras juridiska form. I detta fall skall pensionsanstalten också fästa särskild uppmärksamhet vid den juridiska formen av indirekta placeringar och sådana helheter som sammanställts på olika sätt och som består av olika slag av placeringar, dvs. placeringskorgar, samt vid i vilken mån dylika
placeringsformer utnyttjar utomstående främmande kapital.
Om i styrelsens grunder en grupp av inbördes homogena placeringar eller en enskild placering klassificeras avvikande från den juridiska formen, skall styrelsen följa upp att klassificeringen enligt den faktiska risken motsvarar de parametrar som används vid solvensberäkningen för dessa placeringar och vid
behov ändra klassificeringen att motsvara resulatet av uppföljningen.
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I den utredning som pensionsanstaltens styrelse årligen godkänner skall sammanställas uppgifter om de
placeringar som enligt de grunder som godkänts av styrelsen under året har klassificerats avvikande
från deras juridiska form. Av utredningen om grunderna för klassificeringen och den totala inverkan av
tillämpningen av grunderna på pensionsanstaltens solvensgräns skall åtminstone följande uppgifter
framgå:
1) solvensgräns som beräknats utifrån den faktiska risken för samtliga placeringar;
2) solvensgräns som beräknats utifrån den juridiska formen för samtliga placeringar;
3) belopp i euro av placeringar som klassificerats avvikande från den juridiska formen i en grupp med
högre risk och
4) belopp i euro av placeringar som klassificerats avvikande från den juridiska formen i en grupp med
lägre risk.
Uppgifterna för punkt 3) och 4) skall uppges enligt placeringsgrupp på så sätt att av utredningen framgår eurobeloppet av överföringar av placeringar mellan placeringsgrupperna räknade utifrån placeringarnas verkliga värde vid rapporteringstidpunkten.

3A.1.3 TÄCKNING AV ANSVARSSKULDEN
3A.1.3.1 Vissa poster som avdras från ansvarsskuldens bruttobelopp eller därmed jämställbara poster
Avdrag för avgiven återförsäkring
Om arbetspensionsförsäkringsbolagets avgivna återförsäkring är ordnad på tillbörligt sätt, kan man vid
täckning av ansvarsskulden avdra den i 10 kap. 3 § 3 mom. 1 punkten FBL avsedda återförsäkringsgivares andel till sitt fulla belopp från ansvarsskulden dock sammanlagt högst 20 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp. Försäkringsinspektionen kan bevilja dispens för viss tid att överskrida den föreskrivna gränsen .
Om Försäkringsinspektionen anser att den avgivna återförsäkringsrörelsen inte har ordnats på tillbörligt
sätt, kan Försäkringsinspektionen begränsa rättigheten att avdra avgiven återförsäkringsrörelse vid täckning av ansvarsskulden.
Om återförsäkringsgivaren har trätt i likvidation eller om det annars finns orsak att misstänka att återförsäkringsgivaren inte svarar för sin andel av ansvarsskulden, kan bolaget dra av återförsäkringsgivarens andel av ansvarsskulden endast, om Försäkringsinspektionen av särskilda skäl ger bolaget tillstånd
till detta.

3A.1.3.2 Fastställande av täckningsvärde på tillgångar
De tillgångar som räknas till täckning av den försäkringstekniska ansvarsskulden värderas vid varje
granskningstidpunkt till gängse värde på det sätt som fastställs i punkt 1.1.6 i denna samling föreskrifter
och anvisningar.
Vid värderingen av de tillgångar som räknas till täckningen skall från tillgångarnas täckningsvärde avdras de skulder som uppstått vid förvärvet av ifrågavarande tillgångar, såsom obetald köpesumma.
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3A.1.3.3 Förtecknande av teckningen
3A.1.3.3.1 Upprättande av täckningsförteckning
Täckningsförteckningen skall göras upp i läsbar skriftlig form och finnas lagrad i ADB-form, såvida
inte Försäkringsinspektionen till dessa delar beviljar dispens.
En skriftlig förteckning som visar läget vid utgången av redovisningsperioden skall uppgöras i klartext
senast tre månader efter redovisningsperiodens utgång. Täckningsinnehavaren skall meddela Försäkringsinspektionen på vilken adress täckningsförteckningen förvaras samt uppge namn och kontaktuppgifter på den person som svarar för att förteckningen upprätthålls.

3A.1.3.3.2 Innehållet i täckningsförteckningen
I täckningsförteckningen skall de tillgångar som utgör täckning för försäkringsbolagets försäkringstekniska ansvarsskuld införas grupperade enligt 6 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden. I förteckningen skall för varje enskild tillgångspost införas tillräckliga specifikationsuppgifter, såsom för tillgångspostens och därtill hörande dokuments rubrik, lokalisering, förvaringsplats och täckningsvärde samt gängse värde, om det avviker från täckningsvärdet.
Om tillgångsposten belastas av en panträtt som reducerar dess täckningsvärde eller annan särskild rätt,
som begränsar användningen av tillgångsposten i ett försäkringsbolag som är i likvidation eller i konkurs, skall sådan särskild rätt uppges i täckningsförteckningen genom att i förteckningen anteckna tillgångens innehåll, värde och innehavare samt innehavarens företrädesrätt i relation till täckningens innehavare.
Täckningsförteckningen skall hållas uppdaterad och den skall vid behov kunna skrivas ut i skriftlig
form i klartext.

3A.1.3.4 Förvaring av tillgångar som hör till täckningen
De värdepapper och andra handlingar som hör till täckningen skall förvaras i täckningsinnehavarens
besittning eller, om motiverad orsak föreligger, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hos ett
annat försäkringsbolag, ett kreditinstitut som står under offentlig tillsyn eller ett värdepappersförmedlingsföretag som står under offentlig tillsyn. Om värdepapperet är infört i ett värdeandelsregister, skall
registret stå under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Övriga stater jämställs med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till den del tillgångar i enlighet
med lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden är
placerade i andra än EES-stater.

3A.1.4 SOLVENS
3A.1.4.1 Verksamhetskapital
Verksamhetskapitalet beräknas i enlighet med 11 kap. 1–5 § i lagen om försäkringsbolag och 7
kap. 16 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Försäkringsinspektionen ger följande föreskrifter om verksamhetskapitalet med stöd av 11 kap. 5 § 2 mom. i lagen i försäkringsbolag.

3A.1.4.2 Poster som hänför sig till verksamhetskapitalet
Vid beräkningen av verksamhetskapitalets godtagbara värderingsdifferenser fastställs placeringarnas
gängse värden i enlighet med punkt 1.1.6 i denna samling föreskrifter och anvisningar.
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Till verksamhetskapitalet hänförs derivatens värderingsdifferenser till den del som de inte har beaktats i
resultatet, det egna kapitalet eller tillgångarnas värderingsdifferenser.
De latenta skatteskulder som ingår i balansräkningen läggs till verksamhetskapitalet, om de inte sannolikt realiseras inom den närmaste framtiden. En latent skattefordran som inte bokförts i balansräkningen
kan läggas till verksamhetskapitalet endast om det är synnerligen sannolikt att den realiseras inom den
närmaste framtiden. Vid bedömningen iakttas bokföringsnämndens allmänna anvisning om latenta skatteskulder och skattefordringar (se punkt 7.2.1).

3A.1.4.3 Poster avdragbara från verksamhetskapitalet
Den positiva differens mellan tillgångarnas bokföringsvärden och gängse värden som avdras från verksamhetskapitalet skall avdras även då differensen till sin natur är exceptionell. Tillgångarnas gängse
värden bestäms på motsvarande sätt som i punkt 1.1.6.
Den andel av immateriella tillgångar som inte upptagits som kostnad i resultaträkningen skall avdras
även då något balansvärde de facto inkluderar anskaffningsvärde för immateriell tillgång, oberoende av
hur det upptagits i bokföringen.
Med poster som inte upptagits i balansräkningen och som är jämförbara med skulder avses andra ansvarsförbindelser än sådana ansvarsförbindelser som bygger på försäkringar, och gällande vilka motsvarande ansvar inte upptagits som skuld i balansräkningen. Om det är sannolikt att skatteskulder som
inte bokförts i balansräkningen och som hänför sig till periodiseringsdifferenser, värderingsdifferenser,
uppskrivningsfonden eller andra tillfälliga differenser samt till den avskrivningsdifferens som ingår i
verksamhetskapitalet och reserver kommer att realiseras inom den närmaste framtiden, avdras de från
verksamhetskapitalet. Latent skatteskuld som ingår i balansräkningen avdras från verksamhetskapitalet,
om det inte är synnerligen sannolikt att den realiseras inom den närmaste framtiden. Vid bedömningen
iakttas bokföringsnämndens allmänna anvisning om latenta skatteskulder och skattefordringar (se punkt
7.2.1).
Panter och inteckningar som ställts för främmande förbindelser avdras till ett belopp som motsvarar ansvaret, i vilket beaktas reduceringen av den främmande förbindelsen, t.ex. genom amortering av lån
samt gängse värde på de pantsatta eller intecknade tillgångar som hänför sig till den främmande förbindelsen.
Som den eventuella maximiförlust som kan orsakas arbetsförsäkringsbolaget av derivatavtal avdras
eventuell maximiförlust av andra derivatavtal än sådana som minskar placeringsrisken. Med eventuell
maximiförlust av ett derivatavtal avses avtalets största möjliga framtida beräknade värdesänkning, som
kan inträffa inom en viss tidsperiod och med en viss sannolikhet. I samband med detta uppskattas de
olika marknadsrisktyperna som helheter med tanke på den derivatportfölj som granskas. Särdragen för
kontrakt av optionstyp skall beaktas. Den metod som används för att fastställa en eventuell maximiförlust skall dokumenteras. Den eventuella maximiförlust som dras av från verksamhetskapitalet är en post
som inte har något samband med de värdeförändringar som beaktats i det ifrågavarande derivatavtalets
resultat, det egna kapitalet eller värderingsdifferenserna.
I fråga om Credit Default Swap-avtal som ingår i kreditderivat (Credit Derivatices), där försäkringsbolaget är säljare av skyddet, iakttas samma praxis som nämnts ovan i fråga om behandling av andra derivat än sådana som minskar placeringsrisken (se även 4.2.4.1.4).

3A.1.4.4 Solvensgräns för arbetspensionsförsäkringsbolag
För beräkning av solvensgränsen fastställs placeringarnas gängse värden i enlighet med punkt 1.1.6 i
denna samling föreskrifter och anvisningar.
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3A.1.5 DERIVATAVTAL
3A.1.5.1 Grunder för derivatavtal och användningen av derivatavtal
Pensionsanstaltens styrelse skall fatta ett skriftligt beslut gällande användningen av derivatavtal. Av beslutet skall framgå de väsentliga faktorerna med tanke på principerna för användningen av derivat jämte
vederbörliga motiveringar därtill.
Pensionsanstaltens styrelse skall inom de ramar som fastställs i 7 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden fatta beslut om på vilket sätt pensionsanstalten använder derivatavtal i sin placeringsverksamhet.
Dessutom skall pensionsanstaltens styrelse klart definiera och dokumentera begränsningarna av och
grunderna för användningen av derivatavtal. Av grunderna skall framgå derivatavtalens användningssyfte, såsom exempelvis att minska placeringsrisken, begränsa placeringsrisken, ta ytterligare risker och
trygga en effektiv skötsel av placeringsverksamheten. I grunderna skall fastställas de regler som pensionsanstalten följer, varmed derivatavtal i klassificeringen av placeringarna fastställs som derivatavtal
som minskar placeringsrisken och som andra derivatavtal än sådana som minskar placeringsrisken.
Av grunderna för användning av derivatavtal skall också framgå riskerna i anslutning till användningen
av derivatavtal och en beskrivning av dem, på vilket sätt riskerna begränsas och hanteras, hur pensionsanstaltens ledning följer upp användningen av derivatavtal och hur rapporteringen om derivatavtal och
användningen av dem är ordnad. Av grunderna gällande derivatavtal skall vidare framgå fullmakterna i
euro som gäller derivatavtal specificerade enligt avtalstyp utifrån underliggande egendom. Oavsett om
pensionsanstalten har befullmäktigat en utomstående serviceproducent att ingå derivatavtal, är pensionsanstaltens styrelse alltid i sista hand ansvarig för användningen av derivatavtal. Pensionsanstaltens
styrelse skall omsorgsfullt följa upp användningen av fullmakter som beviljats utomstående instanser.
Grunderna för användning av derivatavtal skall vid behov uppdateras.
Vid användningen av derivatavtal skall pensionsanstalten fästa särskild uppmärksamhet vid att dess
personal som bedriver placeringsverksamhet har tillräcklig yrkesskicklighet samt vid derivatavtalens
riskhantering, befogenheter, uppföljning och övervakning av användning samt en tillräcklig separering
av uppgifterna inom placeringsverksamheten i enlighet med principerna för god riskhantering.
Pensionsanstalten skall kontinuerligt följa upp riskerna i anslutning till derivatavtal. Pensionsanstaltens
styrelse skall i grunderna gällande användningen av derivatavtal fastställa hur stor den risk som hänför
sig till användningen av andra derivatavtal än sådana som minskar placeringsrisken maximalt får vara
och vilken betydelse denna risk har för pensionsanstaltens solvens. Styrelsen skall överväga konsekvenserna av beslutet i det fallet att den risk som användningen av derivatavtal medför realiseras i sin
helhet. Pensionsanstalten skall kontinuerligt beräkna den största möjliga maximiförlusten som hänför
sig till derivatavtalen. Metoden för kalkylering av den maximala förlusten jämte motiveringar och tilllämpade parametrar skall anmälas till Försäkringsinspektionen i samband med den årliga utredningen
gällande derivatavtal.
Pensionsanstaltens styrelse skall med hjälp av rapportering i anslutning till hanteringen av placeringsrisker och annan ändamålsenlig uppföljning kunna försäkra sig om att grunderna gällande användningen av derivatavtal har tillämpats på det sätt som beslutats av styrelsen. Uppföljningen skall verkställas
för att utreda konsekvenserna av grunderna för användningen av derivatavtal.

3A.1.5.2 Uppföljning av grunder för derivatavtal och användningen av derivatavtal
Av den utredning om de totala konsekvenserna av tillämpningen av grunderna för användningen av derivatavtal för pensionsanstaltens solvensgräns som årligen godkänns av pensionsanstaltens styrelse skall
åtminstone följande uppgifter framgå:
1) den maximala risk som tagits under året genom andra derivatavtal än sådana som minskar risken;
2) derivatavtalens resultat som beräknats enligt verkligt värde enligt placeringsgrupp;
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3) den derivatrisk som tagits genom sammansatta instrument och olika placeringsstrukturer i slutet av
året och dess konsekvenser för solvensgränsen i euro när kapitalgaranti inte hänför sig till strukturen;
4) erhållna och erlagda premier för derivatavtal under året och
5) en utredning av effektiviteten av användningen av derivatavtal.

3A.1.5.3 Klassificering av derivatavtal
Förfarandet gällande klassificeringen av derivatavtal avviker utifrån om det är fråga om derivatavtal
som minskar placeringsrisken eller andra derivatavtal än sådana som minskar placeringsrisken. I fråga
om derivatavtal som minskar placeringsrisken skall pensionsanstalten kunna påvisa vilken enskild placering, eller om föremålen för skyddet är flera till antalet, vilken helhet av placeringar som skyddet
gäller. Andra derivatavtal än sådana som minskar risken är derivatavtal som pensionsanstalten har ingått i annat syfte än för att skydda en placering. Andra derivatavtal än sådana som minskar placeringsrisken kan exempelvis ingås i syfte att eftersträva större avkastning på placeringarna.
Derivatavtal som minskar placeringsrisken skall bedömas tillsammans med föremålet eller föremålen
för avtalet. För bedömning av den totala riskexponeringen i anslutning till derivatavtalet och förmålet
eller föremålen för avtalet skall pensionsanstalten vara på det klara med den risk som hänför sig till föremålet eller föremålen för derivatavtalet samt veta hur derivatavtalet påverkar risken. Pensionsanstalten skall kontinuerligt följa upp den totala risken för derivatavtal som minskar placeringsrisken tillsammans med föremålet eller föremålen för skyddet. Klassificeringen av andra derivatavtal än sådana
som minskar placeringsrisken baserar sig på den underliggande egendomen, utifrån vilken derivatavtalets risk fastställs.
Klassificeringen av derivatavtal skall grunda sig på de underliggande egendomsposterna, och klassificeringen skall göras antingen enbart på denna grund, eller om derivatavtalet innehåller delar som är ägnade att öka risken, skall avtalet klassificeras i den egendomsgrupp som bäst motsvarar risken.
Klassificeringen av derivatavtal som minskar valutarisken skall vara konsekvent och kontinuerlig.

3A.1.6 SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER
3A.1.6.1 Plan för återställande av en sund finansiell ställning
Om verksamhetskapitalet understiger verksamhetskapitalets minimibelopp eller om verksamhetskapitalet, med tillägg för det belopp varmed det utjämningsbelopp som avses i 14 § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag överstiger minimibeloppet enligt beräkningsgrunderna, är mindre än solvensgränsen, skall bolaget utan dröjsmål tillställa Försäkringsinspektonen en plan för återställande av
en sund finansiell ställning för godkännande. Planen för återställande av en sund finansiell ställning
skall omfatta åtminstone följande uppgifter:
1) förslag till åtgärder som behövs för att återställa en sund solvensställning
2) en utredning av på vilket sätt de föreslagna åtgärderna uppskattas trygga de försäkrade förmånerna
3) en tidsfrist, inom vilken åtgärderna för återställande av en sund finansiell ställning är avsedda att
verkställas
4) en prognos för solvensutvecklingen
5) en prognos för resultaträkningen och balansräkningen samt en uppskattning av likviditeten
6) en uppskattning av de medel som finns att tillgå för täckning av den ansvarsskuld som avses i 14 §
och det verksamhetskapital som avses i 16 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.
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Försäkringsinspektionen kan i enskilda fall kräva att också andra uppgifter inkluderas i planen för återställande av en sund finansiell ställning.

3A.1.6.2 Plan för kortfristig finansiering
Om verksamhetskapitalet är mindre än hälften av minimibeloppet, skall en plan för kortfristig finansiering utan dröjsmål tillställas Försäkringsinspektionen för godkännande. Finansieringsplanen skall omfatta en motiverad utredning av de åtgärder, varigenom verksamhetskapitalet kan höjas så att det är
minst hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp.

3A.2 Anvisningar
3A.2.1 KLASSIFICERING AV PLACERINGAR
Klassificeringen av placeringar gäller pensionsanstaltens samtliga placeringar. Utgångspunkten för
klassificeringen är placeringarnas juridiska form, men undantag från denna princip kan göras om riskerna i placeringarna förutsätter det. Placeringsgrupperna I–V jämte undergrupper i 6 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden grundar sig på placeringarnas juridiska form. Då pensionsanstalten tillämpar 4 § 1 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden vid klassificering av placeringar
enligt den juridiska formen beaktas vad som i 9 § i nämnda lag stadgas om indirekta placeringar. Därtill
klassificeras indirekta placeringar enligt deras faktiska risk, om de övriga egenskaperna i anslutning till
placeringen ger orsak därtill. Pensionsanstalten är emellertid skyldig att klassificera sina placeringar i
motsvarighet riskerna med dem.
Vid klassificeringen av sina placeringar bedömer pensionsanstalten värdena för placeringarnas risk- och
avkastningsparametrar och lägger fram motiveringar för sin bedömning. Vid bedömningen utnyttjas
placeringarnas juridiska egenskaper, praktiska erfarenheter av placeringarnas risker eller tillförlitliga
teoretiska modeller. Vid bedömningen beaktas också allmänt vedertagen uppfattning om placeringsobjektets risknatur, om en sådan finns att tillgå.
Överföring av placeringar från en grupp till en annan skall göras konsekvent och med eftertanke, och
överföringen skall vara motiverad. I det fall att placeringens faktiska risknatur avviker från placeringens
juridiska form, skall klassificeringen inledas med valet av den mest ändamålsenliga placeringsgruppen
(I–V). Därefter bedöms placeringens avkastnings- och riskparametrar. Om placeringens förväntade avkastning och avkastningens historiska volatilitet (standardavvikelse), med beaktande av det allmänna
marknadsläget, ligger klart närmare en annan grupp än den grupp till vilken placeringen enligt sin juridiska form hör, klassificeras placeringen i denna grupp. Klassificering som avviker från placeringens
juridiska form förutsätter sålunda att risken i placeringen klart avviker från de värden som beskriver
risken och som föreskrivits för placeringen på basis av dess juridiska form. Avvikelser som kan anses
små eller tillfälliga avses inte orsaka en ändring av klassificeringen av placeringen. Pensionsanstalten
skall fastställa och skriftligen dokumentera alla de faktorer med vilka pensionsanstalten värderar ovannämnda klara avvikelse. Vid bedömningen av graden av avvikelsen skall pensionsanstalten därtill fastställa och skriftligen dokumentera alla sådana faktorer som är av betydelse och på grundval av vilka
klassificeringen av placeringen enligt den faktiska risken har gjorts.
Vid behov klassificeras en placering i flera undergrupper. Placeringar, som innehåller delar med olika
risker och som kan separeras från varandra, skall med tanke på pensionsanstaltens riskhantering följas
upp separat. Placeringarnas delar kan klassificeras enligt deras faktiska risker i ändamålsenligaste undergrupp. Placeringen delas härvid upp i delar, och varje del klassificeras i den undergrupp som bäst
motsvarar risken gällande placeringen i fråga. Undergrupperna behöver inte nödvändigtvis höra till
samma placeringsgrupp I–V.
Det kan vara nödvändigt att dela en placering i flera undergrupper i synnerhet om en klassificering av
placeringen som en helhet inte vid beräkning av solvensgränsen anger den riktiga risken i fråga om placeringen. Sådana placeringar är i synnerhet placeringar som i fråga om sina egenskaper inte entydigt är
t.ex. masskuldebrevslån eller aktier, utan som innehåller element från flera olika typer av fordringar
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och/eller placeringar. Det kan också vara ändamålsenligt att dela placeringskorgar i flera undergrupper,
om de innehåller sådana derivatelement som inte hänför sig direkt till de kontantplaceringar som utgör
placeringskorgens underliggande egendom. Placeringar som det kan vara skäl att dela i flera undergrupper är t.ex. omvända lån, optionslån, konvertibla skuldebrev, lån vars säkerhet utgörs av tillgångar,
indexlån, certifikat, övriga emissioner av fordringar i form av värdepapper, placeringsfonder eller andra
fondföretag samt olika slag av indirekta placeringar.

3A.2.2 ORDNANDE AV PLACERINGSVERKSAMHETEN I ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAG
3A.2.2.1 Ordnande av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen
Enligt 26 § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall ekonomiförvaltningen vid ett arbetspensionsförsäkringsbolag och skötseln av betalningsrörelsen ordnas på ett sådant sätt att medlen
inte används för ekonomiförvaltningen eller skötseln av betalningsrörelsen i ett annat företag inom
samma koncern eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.
Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall för sin betalningsrörelse ha egna, från de övriga sammanslutningarna åtskilda kassa- och bankkonton. Därför kan ett arbetspensionsförsäkringsbolag exempelvis
inte använda ett koncernkonto som är gemensamt med en annan sammanslutning eller stiftelse. Med
koncernkonto avses ett bankkonto, där betalningsrörelsen är decentraliserad per enhet, men där ekonomiförvaltningen sköts centraliserat. Ett sådant är t.ex. ett bankkonto, där medlen på ett arbetspensionsförsäkringsbolags och olika sammanslutningars eller stiftelsers bankkonton uppsamlas till en helhet,
och varje sammanslutning eller stiftelse har rätt att använda underkontona.
Mellan ett arbetspensionsförsäkringsbolag och en annan sammanslutning eller stiftelse får dock olika
clearingkonton användas, där köp och försäljning av tjänster eller motsvarande händelser eller obetydlig betalningsrörelse mellan ett arbetspensionsförsäkringsbolag och bostads- och fastighetsbolag registreras, dock inte premierörelse. Kontot används inte heller för registrering av arbetspensionsförsäkringsbolagets och annan ovan nämnd sammanslutnings gemensamma eller inbördes transaktioner som
gäller fång eller överlåtelse av egendom. Kontots saldo skall fortlöpande visa ett obetydligt eurobelopp.
Kontotransaktionerna utreds månatligen, dock senast under den månad som följer efter den månad
transaktionen gjordes.

3A.2.2.2 Placeringsverksamhetens självständighet
En arbetspensionsförsäkringsanstalt skall trygga placeringsverksamhetens självständighet på ett sådant
sätt att ansvaret för beredning av beslut och beslutsfattandet ligger på arbetspensionsförsäkringsanstaltens egen organisation och personal, som är oberoende av andra parter. Utgångspunkten är också att anstaltens egen personal i tillräcklig mån har sådan kompetens och yrkesskicklighet inom placeringsverksamhet att bolaget i sin placeringsverksamhet inte behöver anlita andra än egendomsförvaltningstjänster, stödtjänster och andra med dessa jämställbara tjänster som kompletterar placeringsverksamheten.
Anstalten kan anlita externa tjänster för framtagning och insamling av sådan information från placeringsmarknaden som stöder anstaltens beredning av placeringsbeslut och beslutsfattning. Sådana funktioner kan utgöras t.ex. av olika marknadsanalyser, företagsundersökningar, anskaffning av kreditinformation samt inhemska och utländska experttjänster i anslutning till placeringsverksamheten. De
stödtjänster som arbetspensionsförsäkringsanstalten upphandlar externt skall ge bolaget uppgifter som
behövs för att bereda och följa upp besluten inom bolagets placeringsverksamhet. Sådana stödtjänster
kan utgöras t.ex. av tjänster med anknytning till databehandling, juridik och redovisning inom placeringsverksamheten. Stödtjänster kan även utgöras av funktioner med anknytning till verkställande av tidigare placeringsbeslut och skötsel av placeringarna, t.ex. fastighetsunderhållstjänster.
En arbetspensionsförsäkringsanstalt kan ingå egendomsförvaltningsavtal som kompletterar dess placeringsverksamhet till exempel med ett kreditinstitut, ett i 76 § 1 mom. II-gruppen i kreditinstitutslagen avsett kreditinstitut som är jämställbart med ett finländskt kreditinstitut, ett i lagen om värdepappersföretag (579/1996) avsett värdepappersföretag eller därmed jämställbart företag samt värdepappersföretag
som beviljats koncession i annan stat och står under offentlig tillsyn.
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Arbetspensionsförsäkringsanstaltens styrelse måste alltid godkänna avtal som ingås med externa egendomsförvaltare. I synnerhet i samband med beviljande av beslutsfullmakter måste man säkerställa att
arbetspensionsförsäkringsanstaltens oberoende beslutsfattande i placeringsärenden inte äventyras.
Ett egendomsförvaltningsavtal som gäller förvaltning av placeringsmedel måste omfatta bland annat
följande uppgifter:
-

uppdragets omfattning och befogenheter
placeringsverksamhetens principer och begränsningar (bl.a. mål, risker och allokering av tillgångar)
regelbunden rapportering (bl.a. avkastning/mål, allokering och risknivå)
förvaltningsarvode
förfarande vid uppsägning av avtalet.

Ett uppdrag får endast gälla en bestämd, begränsad andel av arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringar och uppdrag av detta slag får sammantaget inte uppgå till ett betydande belopp. Ett uppdrag får
heller inte motsvara en betydande andel av de totala tillgångar som egendomsförvaltningssammanslutningen har kontroll över.
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4. SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER OCH
ANVISNINGAR
4.1 Föreskrifter
4.1.1 UPLLÄGGNING AV INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING
4.1.1.1 Intern kontroll
Med intern kontroll avses en process med vilken man vill försäkra sig om att:
-

uppställda mål uppnås
resurserna används på ett ekonomiskt och effektivt sätt
en tillräcklig kontroll över riskerna i anslutning till verksamheten uppnås
den ekonomiska och övriga informationen som används för att leda företaget är tillförlitlig och
korrekt
lagar, föreskrifter och anvisningar följs
styrelseorganens beslut, interna planer, regler och tillvägagångssätt följs.

Ansvaret för uppläggning av den interna kontrollen
Totalansvaret för att organisera den interna kontrollen ligger på försäkringsbolagets och -föreningens
styrelse. Styrelsens uppgift är att definiera den interna kontrollens innehåll samt att se till att verksamheten organiseras. Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida bolagets interna kontroll ordnats på tillbörligt sätt och vid behov vidta korrigeringsåtgärder.
Vid organiserandet av den interna kontrollen är det nödvändigt att beakta arten och omfattningen av företagets eller föreningens verksamhet, som kan uppskattas utgående bl.a. från ansvar som ingår i försäkringsavtal, affärsverksamhetens mångfald, affärsverksamhetens geografiska omfattning, mängden
och storleken av affärsfunktioner samt krav som ställs på solvens.
Styrelsen för ett försäkringsbolag, en försäkringsförening eller försäkringsholdingsammanslutning som
är moderbolag för en koncern skall fastställa gemensamma riktlinjer för koncernens interna kontroll och
se till att dessa gemensamma principer efterföljs inom hela koncernen. Detta utesluter dock inte att styrelsen för ett enskilt företag eller en enskild förening har ansvaret för organiseringen av den interna
kontrollen i sin egen anstalt.
De viktigaste principerna vid organisering av den interna kontrollen
Den interna kontrollen skall täcka alla funktioner och vara rätt dimensionerad i förhållande till de risker
som ingår i de olika verksamheterna. Eftersom ansvaret för funktioner som lagts ut på entreprenad finns
kvar hos den som lagt ut funktionerna, gäller den interna kontrollen i tillämpliga delar också de funktioner som försäkringsbolaget eller -föreningen lagt ut på entreprenad.
Vid organiseringen av den interna kontrollen skall speciellt följande principer tas i beaktande, varvid
försäkringsbolag och -föreningar skall;
1. skapa en klar, tillförlitlig, relevant, tidsmässigt rätt anpassad rapportering som även beaktar framtiden. Rapporteringen rörande resultat och väsentliga risker skall vara oberoende av de funktioner som
rapporterna gäller;
2. skapa en organisation, där uppgifterna, beslutanderätten och ansvaret är fördelade på ett tillbörligt
sätt, och rapporteringsförhållandena är klart definierade. Arbetsfördelningen och befattningsbeskrivningarna skall definieras på så sätt att ingen ensam, utan påkallad kontroll, sköter en åtgärd genom hela
behandlingskedjan. De fastställda ansvarsområdena skall dokumenteras skriftligt;
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3. säkerställa att styrelseorganen får information om väsentliga observationer som gjorts inom den interna revisionen och riskkontrollfunktionen samt om de observationer som revisorer och myndigheter
tillställt försäkringsföretaget;
4. för att trygga verksamhetens kontinuitet och medel ha ändamålsenliga kontrollfunktioner för datasäkerhet och annan säkerhet;
5. fastställa klara, skriftliga, uppdaterade verksamhetsprinciper och övervaka att dessa principer efterföljs;
6. säkra att man med tanke på försäkrings- och placeringsverksamheten har tillräckligt med kompetent
personal samt fungerande system;
7. ifall verksamheten är av ett sådant slag och av sådan omfattning att den förutsätter en intern revisionsfunktion, se till att revisionsfunktionens ställning i organisationen är sådan att den säkerställer en
oberoende och objektiv revision;
8. verksamheten leds så att man fastställer kvantitativa och kvalitativa målsättningar för varje enskild
funktion och att övervakar att dessa målsättningar uppnås.
Intern kontroll som siktar på att ta fram information som är väsentlig för den extra tillsynen av försäkringsföretag som tillhör en försäkringsföretagsgrupp samt av finska försäkringsholdingsammanslutningar
Ett försäkringsbolag, en försäkringsförening och en finsk försäkringsholdingsammanslutning skall ha
ett rapporteringssystem, som ger den information om verksamhetskapital och verksamhetskapitalkrav
som är väsentlig för att utföra en beräkning av den jämkade solvensen enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning 1106/15.12.2000. Rapporteringssystemet skall också lämna uppgifter som behövs
vid rapporteringen till myndigheterna rörande försäkringsbolagsgruppens interna transaktioner.

4.1.1.2 Riskhantering
Med riskhantering avses identifiering, analys, begränsning och kontroll av de risker som affärsverksamheten medför och som är väsentligen förknippad med verksamheten. Riskhanteringen utgör en del
av den interna kontrollen och den skall ordnas på så sätt att högsta ledningen godkänner alla principer
som gäller kontroll av betydande risker.
Organisationen skall kontinuerligt identifiera alla betydande interna och externa risker för att kunna reagera på dem på ett tillbörligt sätt och i tid. Identifieringen av riskerna skall vara tillräckligt omfattande,
så att man skäligen kan säkerställa att alla risker som väsentligen inverkar på huruvida uppställda mål
nås har identifierats. Detta förutsätter att betydelsen av riskernas inverkan och sannolikheten för att de
realiseras värderas, så att man skall kunna utveckla ändamålsenliga verksamhetsprinciper och handlingssätt för hanteringen av dem. Bolaget skall ha de metoder som behövs för mätning och uppföljning
av riskerna. Utöver kvantitativa mätmetoder skall det också finnas adekvata metoder för värdering av
kvalitativa risker.
Riskhanteringssystemet skall täcka i synnerhet risker i anslutning till
•
•
•
•
•

ansvarsskulden och täckningen av ansvarsskulden
teckning och prissättning av försäkringar
organisering av återförsäkringen
utveckling av solvens
placeringsverksamheten och den operativa verksamheten.

Försäkringsbolaget eller -föreningen skall dessutom i tillräcklig omfattning försäkra sig om att det eller
den har en riskkontrollfunktion, som är oberoende av risktagningsfunktionen.
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Riskhanteringsplan
Styrelsen skall årligen godkänna en riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten. Planen skall
bl.a. definiera försäkringsbolagets funktioner och de viktigaste riskerna i anslutning till dem, målen för
de olika funktionernas riskhantering, gränserna för risktagning, ansvarsområdena, mätarna och tillsynsprinciperna. Då risktagningsgränserna fastställs skall försäkringsbolagets och -föreningens risktagning/risktäckningskapacitet beaktas. Dessutom skall man definiera vem som ansvarar för risktagningen,
på vilket sätt risken mäts och följs upp samt på vilket sätt man övervakar att risken hålls inom godtagbara gränser. I riskhanteringsplanen skall också beaktas funktioner som lagts ut på entreprenad.
Av riskhanteringsplanen skall framgå hur riskerna rapporteras. Väsentliga observationer och riskhanteringens situation som helhet skall rapporteras till vederbörande organisationsnivå samt vid behov till styrelsen.
Som en del av riskhanteringsplanen kan man använda föreskrifter och anvisningar på koncernnivå, men
då skall tillämpningen av dem i försäkringsbolaget och -föreningen definieras.
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4.1.2 ANMÄLAN AV GRUPPENS INTERNA TRANSAKTIONER
Definition av gruppens interna transaktioner
Med gruppens interna transaktioner avses alla de affärstransaktioner mellan ett försäkringsbolag som
avses i 14 b kap. 2 § 1–3 mom. i lagen om försäkringsbolag eller en försäkringsförening (en försäkringsanstalt som omfattas av extra tillsyn) som avses i 12 kap. 2 § 1–3 mom. i lagen om försäkringsföreningar samt dess
-

anknutna företag,
företag med ägarintresse eller
anknutet företag till företag med ägarintresse.

Med interna transaktioner avses också transaktioner, som sker mellan en försäkringssanstalt som omfattas av extra tillsyn och en sådan naturlig person som har ägarintresse i en försäkringsanstalt som omfattas av extra tillsyn eller till företag som är anknutna till denna anstalt, dess företag med ägarintresse
eller ett företag som är anknutet till företag med ägarintresse.
Anknutna företag, företag med ägarintresse samt ägarintresse definieras i 14 b kap. 1 § i lagen om försäkringsbolag.
Anmälan av interna transaktioner
Anmälningsskyldigheten gäller förutnämnda försäkringsanstalter som omfattas av extra tillsyn. På basis
av ansökan kan Försäkringsinspektionen dock tillåta undantag från anmälningsskyldigheten så att en eller flera försäkringsholdingsammanslutningar som hör till en försäkringsföretagsgrupp eller en försäkringsanstalt anmäler centraliserat om bestämda interna transaktioner inom gruppen. I dessa fall skall
man dock försäkra sig om att alla transaktioner som faller inom ramen för anmälningsskyldigheten blir
anmälda på tillbörligt sätt enligt de principer som huvudregeln fastställer för alla parter som denna skyldighet gäller. Ansvaret för att de riktiga uppgifterna levereras kvarstår hos den försäkringsanstalt som
omfattas av extra tillsyn.
De transaktioner som skall anmälas indelas i två grupper enligt följande:
1. Transaktioner, om vilka endast de gällande principerna anmäls
2. Transaktioner som anmäls individuellt.
Till den första gruppen hör transaktioner som berör
a)

inom gruppen verkställda tjänster, fördelning av kostnader eller ledning av ett bolag inom
gruppen;
b) organisering av sedvanlig betalningstrafik;
c) uthyrning av fastighet, lägenhet, landområde eller egendom;
d) sedvanliga transaktioner för ett fastighetsbolag som hör till gruppen (t.ex. vederlag, hyror);
e) sedvanliga marknadsplaceringar, som t.ex. overnight-depositioner, penningmarknads- och
fondplaceringar;
f) ömsesidig återförsäkring; eller
g) övrig försäkring inom gruppen.
Av dessa transaktioner meddelas deras principer, bl.a. prissättning, arvode, ränta, fördelningsgrund, säkerhet, betalningstid och väsentliga villkor. Av meddelandet skall parterna i transaktionen framgå.
Principerna meddelas årligen före årsrevisionen enligt punkt 5.1. Ändringar i principerna under övriga
kvartal meddelas senast två månader efter kvartalets slut.
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Transaktioner som skall anmälas individuellt är samtliga övriga transaktioner än de transaktioner som
nämnts ovan, t.ex. godkända belopp av försäkringsanstaltens verksamhetskapital, kapitalplaceringar,
kapitallån, lån/lånefordringar, säkerheter, garantier, ansvarsförbindelser, förbindelser utanför balansräkningen, överlåtelser eller anskaffning av tillgångar eller affärsverksamhet.
Av meddelandet skall för varje separat funktion framgå:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

transaktionens parter
köpesumman, gängse värde eller teckningspris
ansvarets eller säkerhetens belopp
betalningssätt
säkerhet och villkor för lån
ändringar i lånekapitalet
dividender och räntor på garantikapital
särskilda villkor.

Transaktioner på minst 5 miljoner euro omfattas av de individuella rapporteringsskyldigheten.
Såvida värdet på transaktionen är mindre än 5 miljoner euro, skall den anmälas, om den är större än 1
procent av skillnaden mellan verksamhetskapitalet och minimibeloppet för verksamhetskapitalet. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte transaktioner, som är mindre än 5 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp. För små försäkringsföreningar beräknas ifrågavarande gränser utifrån det egna kapitalet och det egna kapitalets minimibelopp.
Om transaktionerna har samband med varandra sålunda att de kan betraktas som en enda transaktion,
jämförs anmälningsgränsen med transaktionernas sammanräknade värde. Den verkliga samhörigheten
uppskattas både tidsmässigt och kvalitativt.
Såvida en transaktion sker mellan en försäkringsanstalt som omfattas av extra tillsyn och en annan försäkringsanstalt, skall transaktionen anmälas, såvida den ifrågavarande gränsen för någondera försäkringsanstalten överskrids.
Då gränsen för anmälningsskyldigheten beräknas är verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets
minimibelopp desamma som i det senaste årsbokslutet.
Gränsen för anmälningsskyldigheten tillämpas för kapitalbeloppens och ansvarsbeloppens del på deras
totalbelopp i slutet av kvartalet.
Rapporten bör uppgöras kvartalsvis så att de ömsesidiga transaktionerna för de tre första kvartalen uppges enligt punkt 5.5 och för det fjärde kvartalet enligt punkt 5.1.
Transaktioner som skall anmälas individuellt på förhand
Transaktioner som är större än 20 procent av skillnaden mellan verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp, skall anmälas på förhand. Om transaktionen sker mellan en försäkringsanstalt
som omfattas av extra tillsyn och en annan försäkringsanstalt, skall transaktionen anmälas, om den ifrågavarande gränsen för någondera försäkringsanstalten överskrids.
På försäkringsbolagets eller -föreningens ansökan kan Försäkringsinspektionen bevilja tillstånd att avvika från skyldigheten att anmäla en intern transaktion, såvida undantaget inte försvårar en effektiv
kontroll.
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4.1.3 VERKSAMHETSPLAN GÄLLANDE AKNYTANDE VERKSAMHET
Att etablera anknytande verksamhet
Då man ansöker av Försäkringsinspektionen fastställande av en ändring i bolagsordningen eller föreningens stadgar som förutsätts av etablering av anknytande verksamhet enligt 1 kap. 3 a § i lagen om
försäkringsbolag eller 1 kap. 5 § i lagen om försäkringsföreningar, skall en verksamhetsplan som gäller
den anknytande verksamhetens tre första redovisningsperioder bifogas ansökan. Om den första redovisningsperioden är kortare än ett år, skall verksamhetsplanen omfatta den kortare redovisningsperioden
samt de tre följande redovisningsperioderna. Representationen för ett försäkringsbolag från tredje land
skall före påbörjandet av anknytande verksamhet enligt 4 kap. 22 b § i lagen om utländska försäkringsbolag leverera en motsvarande verksamhetsplan för Försäkringsinspektionens godkännande.
Av verksamhetsplanen skall framgå:
1. De företag som idkar annan verksamhet än försäkringsverksamhet, vilka försäkringsbolaget, försäkringsföreningen eller representationen för ett försäkringsbolag från tredje land avser att representera eller vilkas tjänster och produkter det tänker marknadsföra och sälja.
2. De företag som kan använda försäkringsbolagets, försäkringsföreningens eller representationens för
ett försäkringsbolag från tredje land organisation och distributionskanaler för marknadsföring av sina
egna produkter eller tjänster.
3. De produkter och tjänster som den anknytande verksamheten omfattar samt den anknytande verksamhetens omfattning som en självständig funktion och i förhållande till försäkringsverksamheten.
4. Organiseringen av den anknytande verksamheten samt utbildningen av den personal som verksamheten förutsätter.
5. Uppskattade kostnader för administration, försäljning och marknadsföring, som inledandet av verksamheten ger upphov till, samt tillgångar för finansiering av kostnaderna.
6. En uppskattning av övriga utgifter än de som hänför sig till verksamhetens etablering.
7. En uppskattning av avkastningen av den anknytande verksamheten.
Utvidgning av den anknytande verksamheten
Om försäkringsbolaget, försäkringsföreningen eller representationen för ett försäkringsbolag från tredje
land har för avsikt att utvidga sin anknytande verksamhet så att utvidgningen för försäkringsbolagets
del förutsätter en ändring av bolagsordningen och för försäkringsföreningens del en ändring av föreningens stadgar samt för representationens del att representationen skickar en verksamhetsplan till Försäkringsinspektionen för godkännande, gäller det som sagts ovan om verksamhetsplan för anknytande
verksamhet.
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4.1.4 KONTOFÖRHÅLLANDEN TILL ANDRA DOTTERFÖRETAG ÄN FÖRSÄKRINGSBOLAG
Fordringar avsedda att vara långfristiga hos andra dotterföretag än försäkringsbolag och hos företag
med anknytande verksamhet skall uppgöras i form av skuldebrevsfordringar. Kontofordringarna får
bara bestå av ett belopp som uppkommit till följd av löpande affärsrörelse mellan bolagen.
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4.1.5 BEGRÄNSNING AV ÅTERKÖP OCH BYTE AV PLACERINGSOBJEKT
I grunderna som berör återköp och byte av placeringsobjekt skall det finnas sådana begränsningar, att
dylika åtgärder inte har negativa konsekvenser för övriga försäkringstagare. De nämnda begränsningarna skall framgå av försäkringsavtalet. Begränsningarna kan gälla till exempel uppskjutande av
nämnda åtgärder för högst en i grunderna och i försäkringsavtalet nämnd tid, som kan vara beroende
av objektets storlek eller kvalitet.
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4.1.6 RAPPORTERING AV KREDITTAGNING AV FÖRSÄKRINGSBOLAG, FÖRSÄKRINGSFÖRENING,
DOTTERSAMMANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGSBOLAG ENLIGT 1 KAP. 4 § 4 MOM. I LAGEN OM
FÖRSÄKRINGSBOLAG OCH DOTTERSAMMANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGSFÖRENING ENLIGT 1 KAP. 5C
§ 4 MOM. I LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR
Ett försäkringsbolag och en försäkringsförening bör meddela Försäkringsinspektionen om kredittagande som avses i 1 kap. 4 § 1 mom. 1 och 3 punkten i lagen om försäkringsbolag , i 1 kap. 5 c § 1 och 3
mom. i lagen om försäkringsföreningar samt i social- och hälsovårdsministeriets föreskrift Dnr
60/02/1999 "Försäkringsbolagets och försäkringsbolagets dottersammanslutnings kredittagning samt
givande av säkerhet" enligt följande:
a) om kredittagning som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3 punkten i lagen om försäkringsbolag samt i 1 kap.
5 c § 1 och 3 punkten i lagen om försäkringsföreningar skall meddelas senast två veckor efter att
krediten tagits.
b) Försäkringsinspektionen bör meddelas om kredittagning som avses i ministeriets föreskrift Dnr
60/02/1999 före årsrevisionen sålunda att meddelandet specificerar enligt de ovannämnda underpunkterna:
-

beloppet av de gällande krediter som försäkringsbolaget har upptagit och beloppet av de nya krediter som upptagits under det föregående kalenderåret, samt
beloppet av de gällande krediter som respektive dotterföretag upptagit och beloppet av de nya krediter som upptagits under det föregående kalenderåret.

Upptagande av de krediter som avses i ministeriets föreskrift Dnr 60/02/1999 punkt 4 meddelas endast, om Försäkringsinspektionen i ett enskilt fall begär det.
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4.1.7 TILLÄGGSFÖRESKRIFTER SOM GÄLLER FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR
Föreskrifter om premieinkomstgränser
Försäkringsföreningen skall uppfylla de krav som ställs på stora försäkringsföreningar under det kalenderår som följer på den redovisningsperiod under vilken försäkringsföreningens premieinkomst överstiger 5 000 000 euro.

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från
tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lagUppdaterad 31.12.2006

4—11

4.1.8 TILLÄGGSFÖRESKRIFTER SOM GÄLLER ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAG
4.1.8.1 Överföring (överlåtelse och övertagande) av arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt APL
Vid överföring av arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd uppgörs avtalet om överföringen av ansvar
(avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamhet, avtalet om överlåtelse av försäkringsbestånd) enligt
den lag som reglerar den överlåtande sammanslutningen (arbetspensionsförsäkringsbolaget, pensionsstiftelsen, pensionskassan).

4.1.8.1.1 Ansökan om Försäkringsinspektionens samtycke
Bilagor till ansökan, där man ber om Försäkringsinspektionens samtycke till överlåtelse av arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd:
a) utredning av arbetspensionsförsäkringsbolagets försäkringsmatematiker om beloppet av den ansvarsskuld som överförs vid överlåtelsen,
b) en utredning av beloppet av både den överlåtande och övertagande pensionsanstaltens verksamhetskapital och solvensgräns samt en utredning av det övergående verksamhetskapitalets belopp. Om fördelningen av de tillgångar som överförs förutsätter ett större belopp eller om beloppet av det verksamhetskapital som överförs är mindre än vad som förutsätts i social- och hälsovårdsministeriets förordning
om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (567/2003), skall det utredas
på vilket sätt verksamhetskapitalet skall kompletteras;
c) en utredning av de tillgångar som överförs (belopp, tillgångsslag, värderingsgrund och eventuella arbetsgivarbundna tillgångar),
d) en utredning av det försäkringsbestånd som överförs
-

pensionsordningens nummer
de försäkrade och arbetsgivarna
en utredning av att karenstiden på fem år inte utgör ett hinder för överlåtelsen; samt

e) en utredning om vad som avtalats om de administrativa kostnader som överlåtelsen medför.

4.1.8.1.2 Särskild information vid överlåtelse av arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Den pensionsanstalt som övertar det arbetsgivarspecifika ansvaret skall sörja för att information om
kungörelsen som gäller överlåtelsen av ansvaret ges på den arbetsgivarens anslagstavla, vars försäkring
det överlåtna försäkringsbeståndet gäller och att pensionstagare och andra förmånstagare informeras om
bytet av pensionsanstalt senast i samband med den första utbetalningen av förmånen efter ansvarsöverföringen.
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4.2 Anvisningar
4.2.1 INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING
Med intern kontroll i ett försäkringsbolag företagets ledning eftersträvar att säkerställa en effektiv, ekonomisk och pålitlig verksamhet.
Nedan har den interna kontrollen uppdelats i delområden och för varje delområde anges de krav på intern kontroll som en god intern kontroll åtminstone borde uppfylla. Försäkringsbolaget eller föreningen kan också använda en annan indelning av den interna kontrollens delområden.
Ledarskap och kontrollkultur
Styrelsen, verkställande direktören och annan verkställande ledning skall skapa ett sådant ledarskap och
en sådan kontrollkultur som främjar en fungerande intern kontroll. Den högsta och verkställande ledningen skall vara förtrogen med betydelsen av intern kontroll och sin egen uppgift i den interna kontrollen. Likaså skall bolagets eller föreningens hela personal i erforderlig omfattning vara medveten om tillvägagångssätten och syftet med den interna kontrollen.
Identifiering, analys, begränsning och kontroll av risker
En effektiv intern kontroll förutsätter att bolagets eller föreningens både interna och externa risker, som
skadligt kan inverka på att affärsverksamhetens mål uppnås, identifieras och analyseras regelbundet och
att de begränsas och begränsningarna övervakas. Det skall finnas metoder för analys och kontroll av
både kvantitativa och kvalitativa risker.
Om verksamhetens art och omfattning det förutsätter, skall bolaget eller föreningen ha en riskkontrollfunktion. Den övervakar, mäter och rapporterar risker samt upprätthåller, utvecklar och bereder vid behov principer för riskhantering att fastställas av högsta ledningen och utarbetar metoder för analys och
mätning av risker.
Kontrollåtgärder och åtskiljande av uppgifter
Kontrollåtgärderna skall integreras med bolagets dagliga rutiner. En ändamålsenlig kontrollstruktur och
kontrollåtgärder skall skapas för organisationen på alla nivåer och för alla delområden av verksamheten.
Till kontrollrutinerna hör t.ex.
-

redogörelser och rapporter till ledningen
resultatrapportering och rapportering av avvikelser inkl. kontroll av att riskgränserna följs
fysiska kontroller, inventering av egendom
system för godkännande och befullmäktigande
säkerhetsrutiner och
avstämningsrutiner.

Rapportering och information
Ett effektivt internt kontrollsystem förutsätter att bolag har tillräckliga och heltäckande redovisningsoch informationssystem som underlag för beslutsfattandet och utvärderingen av verksamheten, som generar information om tillsynsobjektets ekonomi, verksamhet och kontroll samt extern information om
marknaden.
Uppfölning av funktionerna och avhjälpande av brister
Bolaget skall skapa tillräckliga rapporteringssystem och andra metoder för uppföljning av den interna
kontrollens effektivitet.
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Om verksamheten är av en sådan art och av sådan omfattning att den förutsätter en intern revisionsfunktion, skall dess ställning i organisationen vara sådan att den säkerställer en oberoende och objektiv
revision.
Eftersom den interna revisionen utgör en del av den interna kontrollen, skall den interna revisionen utgöra en fast del av försäkringsbolagets operativa organisation. Den interna revisionens tjänster kan köpas av utomstående serviceproducenter. Ledningen och övervakningen av den interna revisionen skall
alltid vara en integrerad del av organisationen och kan inte köpas av serviceproducenter. Ansvaret för
uppläggningen av den interna revisionen ankommer, beroende på organisationssätt, alltid på styrelsen
eller verkställande direktören.
Den interna revisionen skall vara rätt avpassad med tanke på försäkringsbolagets storlek och verksamhet och ha tillräcklig kompetens och erfarenhet.
Den interna revisionen skall vara oberoende av den verksamhet som granskas. Den skall också vara
oberoende av den externa revisionen. Slutsatsen om oberoende görs av styrelsen eller verkställande direktören och den person som ansvarar för den interna revisionen.
Den interna revisionen skall ha verksamhetsprinciper och en årlig verksamhetsplan, vilken fastställas av
styrelsen.
Direktören för den interna revisionen skall rapportera till styrelsen, högsta ledningen och verkställande
direktören minst en gång om året. I rapporteringen skall ingå uppgifter om åtminstone fullföljandet av
verksamhetsplanen och betydande observationer som gjorts i samband med revisionen.
Den interna kontrollen och riskhanteringen i moderbolaget för ett finans- och försäkringskonglomerat
skall vara organiserad på så sätt att man därigenom kan övervaka och följa upp verksamheten och riskerna i hela konglomeratet. Konglomeratets moderbolag ansvarar i praktiken för definieringen av strategierna och verksamhetsprinciperna för hela konglomeratets riskhantering och övriga interna kontroll.
I koncernens moderbolag skall det administrativa organ som använder högsta bestämmanderätt heltäckande övervaka att den interna kontrollens principer följs i de organisationer som underlyder dess bestämmanderätt. Det är däremot viktigt att observera att detta inte slopar styrelsens eller direktionens ansvar för uppläggningen av den interna kontrollen i den egna organisationen i en försäkringsanstalt som
är dotterbolag i en koncern.
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4.2.2 GOD FÖRVALTNING
Ett försäkringsbolag skall ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.
En tillförlitlig förvaltning skall uppfylla åtminstone följande krav:
-

-

Bolaget eller föreningen skall ha skriftligen definierade verksamhetssätt för de centrala funktioner
samt klara kvantitativa och kvalitativa mål. Vid definitionen av målen skall också sunda och försiktiga affärsprinciper beaktas. I synnerhet de försäkrades och försäkringstagarnas rättigheter och
förmåner skall beaktas. Verksamhetssätten och målen skall delges alla anställda.
Styrelsen skall effektivt och oberoende kunna övervaka verkställande direktören och övrig verkställande ledning.
Styrelsen skall för sin verksamhet upprätta en skriftlig arbetsordning, i vilken de centrala uppgifterna och verksamhetsprinciperna definieras.
Den interna kontrollen och riskhanteringen skall vara tillförlitligt organiserad.
De belöningssystem som används skall vara ägnade att främja att de mål som ställts uppnås. Belöningssystemen får inte uppmuntra till förfarande som strider mot god försäkringssed.

4.2.3 TILLÄGGSANVISNINGAR FÖR ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAG
4.2.3.1 Överlåtelse av arbetspensionsförsäkringsbolags uppgifter
4.2.3.1.1 Överlåtelse av uppgifter till bolag som hör till samma bolagsgrupp eller koncern som
arbetspensionsförsäkringsbolaget eller till andra sammanslutningar eller stiftelser, till representanter för dem eller till andra utomstående aktörer
I 18 kap. 6 § i lagen om försäkringsbolag ingår bestämmelser om tystnadsplikt och i 7 § i samma lag
bestämmelser om vissa handlingars offentlighet. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall dessutom beakta vad som i övrigt stadgas i fråga om bolagets verksamhet. Enligt 27 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall ett arbetspensionsförsäkringsbolags placeringsverksamhet vara oavhängig och beslutande- eller beredningsrätten får inte överlåtas till andra än en person som är anställd i arbetspensionsförsäkringsbolaget och inte samtidigt står i sådant beroendeförhållande till en annan sammanslutning eller stiftelse som baserar sig på ett arbetsavtal eller något annat avtal som hotar hans oavhängighet. Ett arbetspensionsförsäkringsbolags oavhängighet och obundenhet framhävs också av de särskilda
behörighetsvillkor som ställs för bolagets ledning i 12 § i lagen. För att arbetspensionsförsäkringsbolagets självständighet, dess placeringsverksamhets oavhängighet och riskhantering skall kunna säkerställas på det sätt som lagen avser, skall arbetspensionsförsäkringsbolaget säkerställa att uppgifter som
gäller bolaget eller dess verksamhet och hotar bolagets oavhängighet inte överlåts till bolag som hör till
samma bolagsgrupp eller koncern som arbetspensionsförsäkringsbolaget, till andra sammanslutningar
eller stiftelser, deras representanter eller till andra utomstående aktörer. Detta hindrar dock inte arbetspensionsförsäkringsbolaget att överlåta uppgifter när det är nödvändigt för skötseln av dess uppgifter
eller när arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lag är skyldigt att göra det. Ovannämnda åtgärder är
exempelvis överlåtelse av uppgifter som behövs för skötseln av arbetspensionsförsäkringsbolagets
kundrelationer och uppgifter i anslutning till placeringsverksamhetens statistikföring. Då skall man
dock förvissa sig om att uppgifterna endast får användas för skötseln av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet och i överensstämmelse med dess intressen.
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4.2.4 FÖRSÄKRINGSBOLAGS PLACERINGSVERKSAMHET
4.2.4.1 Derivat
4.2.4.1.1 Krav som ställs på riskhantering av derivatavtal
(Vad som här gäller bolag, gäller också föreningar och i tillämpliga delar även representationer).
Vid hantering av den risk som hänför sig till derivatavtal skall punkt 4.1.1.2 i denna samling föreskrifter och anvisningar följas. I fråga om derivatavtal skall arbetspensionsförsäkringsbolagen därtill följa
bestämmelserna i punkt 3A.1.5. Bolagets riskhanteringssystem måste möjliggöra uppföljning av derivatens marknadsvärde. Styrelsen skall kontrollera att företaget har tillräckliga resurser att på ett oberoende
sätt verifiera prisbildningen hos icke standardiserade derivatavtal.
1. Principer som gäller derivat
Det måste finnas skriftligt dokumenterade principer för försäkringsbolagets användning av derivat som
styrelsen godkänt. Dessa måste överensstämma med försäkringsbolagets mål, strategi och risktagningsvilja.
Principerna för användningen av derivat skall åtminstone omfatta:
-

en beskrivning i vilket syfte derivatavtal kan användas
en beskrivning vilken typ av derivatavtal som kan användas
acceptabla derivatstrategier
acceptabla motparter
klart definierade ansvarsområden inom riskhanteringen
en beskrivning över de metoder för mätning av risk som används
tillbörliga gränser för risktagning
en beskrivning av en täckande och tidsmässigt rätt anpassad uppföljning och rapportering av riskerna
en beskrivning av hur den personal som har att göra med användningen av derivat informeras om
principerna för användning av derivat.

Principerna för användning av derivat kan utgöra en del av företagets övriga instruktioner för riskhantering eller placeringsverksamhet.
Bolagets styrelse skall se till att de risker som hänför sig till derivatavtal tillsammans med risker som
föranleds av andra placeringar inte leder till en sådan situation, att nettobeloppet av den totala risken
överskrider de gränser som fastställs i placeringsplanen.
2. Organisering av riskhantering och rapportering
Rapporteringen av derivatrisker skall ordnas så, att försäkringsbolagets ledning med hjälp av rapporterna i praktiken kan övervaka och styra derivatverksamheten. Det skall finnas anvisningar för på vilket
sätt förpliktelser som hänför sig till derivatavtal rapporteras till styrelsen eller till den som befullmäktigats av styrelsen.
Riskkontrollfunktionen skall regelbundet rapportera om derivaten för behöriga parter och styrelsen.
Rapporterna skall avlämnas tillräckligt ofta, så att dessa parter med stöd rapporterna kan uppskatta ändringarna i försäkringsanstaltens riskposition. Rapporterna skall visa hur derivatåtgärderna fullföljer de
fastställda målen och iakttar godkända principer och förfaranden.
3. Organisering av den interna kontrollen av derivat

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från
tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lagUppdaterad 31.12.2006

4—16
De interna kontroll- och övervakningsrutinerna skall också täcka derivatverksamheten. Uppföljningen
skall säkerställa en effektiv och adekvat information samt att lagar, bolagets egna beslut och bestämmelser efterföljs.
4. Anvisningar om bokföring
Innan derivatavtal kan ingås skall försäkringsbolaget ha anvisningar om bokföringen och redovisningen
av dem.

4.2.4.1.2 Användningssyftet med derivatavtal och uppföljningen av detta
Med derivatavtal kan man skydda sig, sträva efter tilläggsintäkter, utnyttja arbitrage eller ändra portföljens risk. Derivatavtal kan även användas för likviditetshanteringen eller för att effektivera förvaltningen av placeringar. Med standardiserade derivatavtal avses i dessa anvisningar kontrakt, vilka förmedlats av en optionssammanslutning, eller ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som står under offentlig tillsyn i en annan EES-stat eller av därmed enligt punkt 2.1.2.1.3 i dessa föreskrifter jämställd marknadsplats eller jämställt utbytessystem. Med icke standardiserade kontrakt avses i dessa anvisningar kontrakt, vilka uppgjorts direkt mellan privata avtalsparter.
Säkringspolitik, säkring och säkringens effektivitet:
I försäkringsföretagets derivatportfölj skall man kunna skilja skyddande derivatavtal från andra derivatavtal. Försäkringsbolaget skall skriftligen definiera riskhanteringens mål och strategierna gällande
säkringsåtgärder. Försäkringsbolagets styrelse skall godkänna säkringspolitiken (mål och strategi). Beskrivningen av säkringsstrategin skall omfatta en beskrivning av metoderna för värdering av säkringens effektivitet.
Användningsändamålet för ett derivatavtal som tecknats i skyddande syfte skall fastställas och dokumenteras när avtalet ingås. Om detta inte görs, skall avtalet betraktas som icke skyddande (dokumentering av säkring, se punkt 1.1.5.1.2.1 i denna samling föreskrifter och anvisningar).
Det skall finnas ett tillräckligt samband mellan det skyddande derivatavtalet och den placering som
skall säkras. Ett skyddande derivatavtal kan hindra att den skyddade placeringens värde sjunker under
den gräns som fastställs i avtalet (t.ex. en inköpt säljoption). I ett sådant fall kontrolleras säkringens effektivitet på de prisnivåer där man vill att säkringen skall fungera. Värdet på det skyddande kontraktet
kan också stiga i motsvarande mån som värdet på det säkrade objektet sjunker (termin). Derivatavtal av
typ utfärdade optioner betraktas inte som skyddande. Avvikande från detta kan utfärdade optioner betraktas som skyddande, om de utgör den del av den skyddande strukturen som också omfattar en motsatt inköpt option. Definitionen av motsatthet tillåter en skillnad i lösenpriset för en option, om skillnaden inte äventyrar skyddsstrukturens funktion.
Säkringens effektivitet skall kontinuerligt värderas (uppföljning månadsvis är inte tillräcklig) under
hela den tid säkringen varar. Säkringens effektivitet skall följas upp periodvis (rapporteringsdag) och
kumulativt (från skyddets början till granskningstidpunkten). Användningssyftet skall ändras från
skyddande till icke skyddande, om säkringen inte är effektivt.
• Resultatet av säkringen skall följas upp också i euro. Om det sammanlagda beloppet av kapitalen för underliggande tillgångar betydligt överstiger det sammanlagda beloppet av de tillgångar
som säkrats med kontrakt, skall behandlingen av den överskridande delen av derivatavtalen
ändras så att den fyller de föreskrifter som getts om avtal som tecknas i annat än skyddande
syfte.
• Säkringens effektivitet tolkas på så sätt att värderingen görs endast på de prisnivåer där bolaget
fastställt att säkringen är effektiv.
Säkringen anses fortsätta, om placeringen ersätts med en annan likadan placering och ersättandet med
en annan placering utgör en del av försäkringsföretagets skriftliga skyddsstrategi. Ersättandet med en
ny placering skall dokumenteras på nytt som säkring.

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från
tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lagUppdaterad 31.12.2006

4—17

4.2.4.1.3 Riskhantering enligt risktyp
De olika risktyperna som är föremål för riskkontroll är:
-

kreditrisk, dvs. motpartsrisk
marknadsrisk, dvs. positionsrisk
finansieringsrisk
marknadsrelaterad likviditetsrisk
operativ risk.

Kredit- eller motpartsrisk
Med kreditrisk för derivatavtal avses att motparten inte kan ta hand om de skyldigheter som uppkommit
till följd av derivatavtalet. Om ett öppet derivatavtal av denna anledning måste ersättas med ett motsvarande kontrakt till marknadspris före de underliggande tillgångarnas lösendag eller redovisningsdagen
för nettovärdet, uppstår en kreditförlust som motsvarar högst kontraktets (eventuella) positiva marknadsvärde.
Kreditrisk anses uppstå i samband med icke standardiserade derivatavtal.
För att den volatilitet hos det positiva marknadsvärdet på ett icke standardiserat derivatavtal som uppstår på grund av de underliggande tillgångarnas karaktär skall bli beaktad, skall man vid uppskattning
av motpartsrisken i kontraktets marknadsvärde inberäkna dess potentiella motpartsrisk. Motpartsrisker
för icke standardiserade derivatavtal, som alltså består av kontraktens marknadsvärden och potentiella
motpartsrisker rapporteras till Försäkringsinspektionen.
På detta sätt beräknade motpartsrisker som hänför sig till derivatavtal måste följas med motpartsrisklimiter. Organisationen av kontrollen av limitanvändningen skall beskrivas i principerna för användning
av derivat. Användningen av limiter skall övervakas med hjälp av uppföljningsrapporter.
Den ovannämnda potentiella motpartsrisken beaktas inte i samband med granskning av riskkoncentrationsbegränsningen vid täckning av ansvarsskulden.
Om säkerhet ställts för ett icke standardiserat derivatavtal, beaktas detta vid uppföljning av motpartsrisken.
Marknadsrisk, dvs. positionsrisk
Med marknadsrisk för derivatavtal avses risken att kontraktets värde sjunker under marknadspriset (ränta, aktie- eller valutakurs eller annat pris, t.ex. pris på nyttighet) eller att dess volatilitet ändras. Marknadsrisken måste följas upp enligt typ av marknadsrisk (ränte-, aktie-, valuta-, kreditmarknads- och råvarurisk). Karakteristiska risker för optioner (gamma- och vegarisk) måste följas upp separat.
Marknadsrisken skall uppskattas i proportion till risktäckningskapaciteten. Marknadsrisken som hänför
sig till derivatavtal skall betraktas som en del av uppföljningen av hela försäkringsanstaltens marknadsrisk och dessa kontrakt skall ingå i uppföljningen av marknadsrisklimiterna. Kontraktens egenskaper
skall beaktas och man måste kunna följa upp alla former av marknadsrisk som de olika avtalstyperna
förutsätter i den omfattning som användningen av derivatavtal kräver.
För uppskattning av marknadsrisk kan matematiska eller statistiska metoder användas. Det måste vara
möjligt att följa upp att den valda metodens grundläggande antaganden och parametrar är lämpliga och
de måste kontrolleras regelbundet. Metoden skall underkastas kvantitativa och kvalitativa stresstester,
vars resultat ledningen måste kontrollera och vilka måste beaktas vid fastställandet av limiter och strategier. För att säkerställa att resultaten är tillförlitliga skall den valda modellen regelbundet testas, dvs.
dess resultat skall jämföras med realiserade resultat.
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Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att försäkringsanstalten inte kan finansiera de krav på kassaflöde
som användningen av derivatavtal ger upphov till.
Derivatavtalens inverkan på försäkringsanstaltens dagliga kassaflöden skall kontrolleras och denna inverkan måste beaktas vid planeringen av likviditeten. Uppföljningen av finansieringsrisken måste vara
tillräckligt detaljerad i förhållande till verksamhetens omfattning.
Marknadsrelaterad likviditetsrisk
Med marknadsrelaterad likviditetsrisk avses risken att det inte är möjligt eller att det inte är lätt att realisera eller täcka kontrakt till rådande marknadspris, eftersom marknaden inte är tillräckligt djup eller
marknaden inte fungerar till följd av en störning av något slag.
För att kontrollera den marknadsrelaterade likviditetsrisken skall kontrakten spridas i den omfattning
som derivatverksamheten kräver. Man skall aktivt följa med likviditeten för olika produkter och marknader. Risker kan också hanteras med hjälp av produkt- och marknadsspecifika limiter.
Operativ risk
Med operativ risk avses risk för förlust som beror på otillräckliga handlingskedjor, personalresurser och
system eller på att dessa brister eller på risk för förlust som orsakas av externa faktorer. I den operativa
risken ingår också de juridiska riskerna.
Den operativa risken som härrör från användningen av derivatavtal skall beaktas i försäkringsanstaltens
riskhanteringsplan. Risken kan hanteras med följande åtgärder:
• Försäkringsanstalten skall ha yrkeskunnig personal för de operativa funktioner som stödjer användningen av derivat.
• Försäkringsanstalten skall ha på förhand fastställda arbetsskeden för användning av derivat och
kontrakten skall dokumenteras enligt på förhand fastställda principer.
• Innan prissättnings- och värderingsmodeller tas i bruk skall man säkerställa att de ger tillförlitliga resultat om priset på kontrakt, värden på positioner samt vinster och förluster. Modellerna
och de valda metoderna skall dokumenteras.
• Uppgifter i olika system (bokföring, handel) skall regelbundet avstämmas.
• När det gäller icke standardiserade derivat tillämpas ISDA:s (International Swaps and Derivatives Association) standardkontrakt.
• Bolaget måste fastställa tillräckliga interna instruktioner om derivat.
• Den interna kontrollen har till uppgift att kontrollera att den derivatstrategi som ledningen godkänt samt instruktionerna om användning av derivat följs.

4.2.4.1.4 Beviljande av säkerhet när försäkringsbolag är säljare av skyddet vid användning av
credit default swap-avtal
Om försäkringsbolags och arbetspensionsförsäkringsbolags rätt att bevilja säkerheter stadgas i 1 kapitlet 4 a § i lagen om försäkringsbolag och i 25 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Beviljande
av säkerhet för utomstående förbindelser är i regel förbjudet.
Credit default swap-avtal, där ett försäkringsbolag är säljare av skyddet, räknas likväl inte som en förbjuden form av beviljande av säkerhet, om avtalen är
a) modellavtal enligt standard som har godkänts av International Swaps and Derivatives Associationin (ISDA)
b) eller på annat sätt standardiserade, underställda offentlig tillsyn och med vilka handel idkas
på reglerade marknader i OECD-stater.
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4.2.4.2 Klassificering av risker enligt försäkringsslag
1. Olycksfall
Lagstadgad olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring för idrottsutövare
Övrig olycksfallsförsäkring, oavsett punkt 2
2. Sjukdom
Annat olycksfall
försäkringar för barn
separata sjukförsäkringar
resenärförsäkringar
3. Landfordon
Bilförsäkring
Rättskyddsförsäkring som håller på att bli fristående
4. Spårbundna fordon
5. Luftfartyg
Kaskoförsäkring
flygkasko
6. Fartyg
Kaskoförsäkring
fartygskasko
båtförsäkring
7. Godstransport
Godsförsäkring, med undantag av ansvarförsäkring för vägtransport
8. Brand och naturkrafter
Brand- och annan egendomsförsäkring med kombinationer
ersättningar som hör till respektive skadeslag
premieinkomsten fördelas enligt motiverad skadestatistik på basis av officiell statistik, om inte
annan föreläggs
Skogsförsäkring
9. Annan skada på egendom
Brand- och annan egendomsförsäkring med kombinationer
andra delar än sådana som hänförs till punkter 8, 13 och 17
Annan försäkring
djurförsäkring
egendomsförsäkring
10. Motorfordonsansvar
Trafikförsäkring
11. Luftfartygsansvar
Kaskoförsäkring
flygansvar
12. Sjötrafikfartygsansvar
Kaskoförsäkring
fartygsansvar
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13. Allmän ansvarighet
Ansvarsförsäkring med undantag av separat rättsskyddsförsäkring
Brand- och annan egendomsförsäkring med kombinationer
ansvarsdel
Annan försäkring
personförsäkring
Godsförsäkring
ansvarsförsäkring för vägtransport
14. Kredit
Kundkreditförsäkring
Borgenskreditförsäkring
15. Borgen
16. Andra förmögenhetsskador
Avbrottsförsäkring
17. Rättsskydd
Brand- och annan egendomsförsäkring med kombinationer
rättsskyddsdel
Annan försäkring
rättsskyddsförsäkring
18. Turistassistans
19. Inhemsk återförsäkring
20. Utländsk återförsäkring
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4.2.5 FÖRSÄKRINGSBOLAGETS OCH FÖRSÄKRINGSFÖRENINGENS SKYLDIGHET ATT GE INFORMATION
TILL DEN SOM ANSÖKER OM FÖRSÄKRING

Information som försäkringsbolaget skall ge om försäkringstagarens tillskottsplikt.
För försäkringssökanden är det väsentligt att veta om han på basis av 3 kap. 1 § i lagen försäkringsbolag (1062/1979) eller 1 kap. 3 § i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) kan bli belagd med en
tillskottsplikt för en försäkring som sökanden tagit från ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening. En dylik upplysning betraktas som sådan information som enligt 5 § 1 mom. i lagen om
försäkringsavtal (543/1995) behövs för valet av försäkring och även som en nödvändig uppgift med
tanke på konsumenternas ekonomiska trygghet vilken avses i 14 a kap. 7 § 3 mom. i lagen om försäkringsbolag och i 12 kap. 2 § i lagen om försäkringsföreningar. Dessutom anser Försäkringsinspektionen
att god försäkringssed förutsätter att försäkringssökanden klart informeras som existensen av en eventuell tillskottsplikt och tilläggsavgiftens maximibelopp innan försäkringen tecknas. Den eventuella tillskottsplikten och tilläggsavgiftens maximibelopp skall därför klart framgå av försäkringsbroschyrer och
annan därmed jämförbar marknadsföring av försäkringsprodukterna. Försäkringsbolaget och försäkringsföreningen skall också i övrigt sörja för att samtliga försäkringssökande informeras om tillskottsplikten och tilläggsavgiftens maximibelopp innan försäkringsavtalet ingås.
God försäkringssed förutsätter även att försäkringsbolaget, ifall beslut fattats om utökning av försäkringstagardelägarnas ansvar eller ändring av ett försäkringsaktiebolag till ett sådant ömsesidigt försäkringsbolag där försäkringstagardelägarna är ansvariga för bolagets förpliktelser, informerar förutom
med i lag föreskriven kungörelse även med ett skriftligt meddelande till alla försäkringstagare om det
ökade ansvaret, möjligheten att säga upp försäkringen och de åtgärder uppsägningen kräver.
Enligt 7 § i lagen om försäkringsavtal skall försäkringsgivaren varje år sända försäkringstagaren information om sådana omständigheter beträffande försäkringen, som har uppenbar betydelse för försäkringstagarna. Social- och hälsovårdsministeriet anser att försäkringstagarens tillskottsplikt är en sådan
omständighet av uppenbar betydelse.
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4.2.6 KREDITFÖRSÄKRING OCH BORGENSFÖRSÄKRING
Vad som senare sägs om kreditförsäkring och borgensförsäkring gäller även återförsäkring av dessa.

4.2.6.1 Maximibelopp för egen räkning
Försäkringsbolaget/representationen skall för kredit- och borgensförsäkringsrörelse besluta om det
maximibelopp som bolaget/representationen utan återförsäkring kan behålla för egen räkning av bruttoansvarsbeloppet för kredit- och borgensförsäkring som det beviljar en och samma försäkringstagare eller sammanlagt till flera försäkringstagare med sinsemellan väsentligt ekonomiskt beroendeförhållande.
Som andel för egen räkning betraktas bruttoansvarsbeloppet med avdrag för återförsäkrares andel och
de i 10 kap. 3 § 5 mom. FBL och punkt 2.1.2.3 i dessa föreskrifter avsedda motgarantier eller av Försäkringsinspektionen godkända motsvarande motgarantier (dock inte riskobjektets egna aktier).
Det fastställda maximibeloppet skall vara sådant att försäkringsbolaget med tillämpning av detta uppfyller solvenskraven såsom stadgas i lagen om försäkringsbolag.

4.2.6.2 Återförsäkring
Vid beräkning av beloppet av tidigare i punkt 4.2.4.1 avsedd återförsäkring, anses den del av kreditoch borgensförsäkringsansvaret vara återförsäkrad, som återförsäkringsgivaren inte enligt avtalsvillkoren kan frita sig från exempelvis genom uppsägning.
I återförsäkringskontraktet skall även kravet på likviditet beaktas.

4.2.6.3 Kredit- och borgensförsäkringshandlingar
Handlingar och kartotek som hänför sig till bolagets kredit- eller borgensförsäkring skall uppgöras och
hållas uppdaterade så att ansvarsbeloppen och i punkt 4.2.4.1 avsedda och av andra utställda motgarantiers belopp lätt kan konstateras vid inspektion.

4.2.6.4 Kredit- och borgensförsäkring som säkerhet för penningskuld
Om en penningskuld är avsedd att användas på ett sådant sätt att beviljandet av lån för nämnda ändamål
vore i strid med god försäkringssed, anses även beviljandet av kredit- eller borgensförsäkring som säkerhet för en sådan skuld vara i strid med god försäkringssed.
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4.2.7 OM ANSVARSSKULD FÖR SKADEFÖRSKRINGSBOLAG
4.2.7.1 Om beräkningsgrunderna
De beräkningsgrunder för ansvarsskuld som bolaget tillämpar skall dokumenteras i sin helhet.
Grunderna för beräkning av ansvarsskulden vid bokslutstidpunkten innehålla åtminstone följande uppgifter specificerade per försäkringsklass, dock så att lagstadgade slag som ingår i försäkringsklasserna
och avsevärt avvikande rörelser specificeras under egna delklasser:
• Om premieansvar
- sättet att bestämma premieansvaret
- sättet att bestämma återförsäkrarnas andel.
• Om det egentliga ersättningsansvaret
- sättet att bestämma en ersättning i form av pension samt engångsersättningen i anslutning
till den
- sättet att fastställa andra kända och okända skador
- sättet att fastställa skadeutredningsreserveringen
- behandlingen av valutakurser
- gränsen för en skadespecifik reservering
- principerna för skadespecifik reservering
- sättet att betala räntan för annan ersättning än ersättning i form av pension
- tillämpade beräkningsräntor
- sättet att bestämma återförsäkrarnas andel.
Beräkningsrunderna skall också omfatta de principer som bolaget tillämpar, om ansvarsskulden skall
uppskattas vid en annan tidpunkt än tidpunkten för bokslutet.
Bolaget skall med minst fyra års intervaller kontrollera att de koefficienter för kollektivreserveringar
som används i beräkningsgrunderna och de skadespecifika reserveringar som man gjort har varit tillräckliga. Försäkringsklasserna kan vid behov delas upp i olika kontrollår. Utförda kontroller skall dokumenteras skriftligt och beräkningsgrunderna för ansvarsskulden måste visa när ansvarsskulden för en
bestämd försäkringsklass kontrollerats och när den eventuellt kommer att kontrolleras. Man skall också
dokumentera huruvida statistiken varit bristfällig och hur den kompletterats.
De nya beräkningsgrunderna för ansvarsskulden som tillämpas i bokslutet skall tillställas bolagets styrelse för kännedom.

4.2.7.2 Om rapportering
Bolagets försäkringsmatematiker skall upprätta en rapport om bokslutets ansvarsskuld, där man särskilt
tar upp följande (lagstadgad olycksfallsförsäkring utgör alltid en separat delklass):
• Beräkningsgrundändringarnas uppskattade inverkan på bokslutsårets ansvarsskuld enligt försäkringsklass, både före återförsäkrares andel och för beloppen för egen räkning. Ändringarna
skall indelas i premieansvar, egentligt ersättningsansvar och utjämningsbelopp.
• Om man avdragit försäkringarnas aktiverade anskaffningsutgifter från premieansvaret, anges
deras belopp enligt försäkringsklass (SHM:s förordning 1263/2000)
• Komplettering av överföringsansvaret som ingår i premieansvaret enligt försäkringsklass
(SHM:s förordning 1263/2000).
• Uppföljning av tillräckligheten av ersättningsansvar enligt försäkringsklass. I kalkylen upptas
det ersättningsansvar som i början av året reserverats för skador som inträffat året innan med
avdrag av ersättningar för skador som ägt rum under föregående år och som utbetalats under
redovisningsåret samt det ersättningsansvar som ytterligare reserverats för dessa skador vid utgången av året (SHM:s förordning 1263/2000).
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• Om den skadade egendom som beslagtagits av bolaget i samband med skadereglering, motgarantier för kredit- och borgensförsäkringar som blivit i bolagets ägo eller obestridliga regressfordringar avdragits från ersättningsansvaret, upptas deras belopp enligt försäkringsklass
(SHM:s förordning 1263/2000).
• Betydande förändringar i företagets skadereglering under redovisningsperioden, som t.ex. ändringar i principer, rapportering och adb-system eller övergång från interna till externa skadereglerare.
• Överlåtelser av försäkringsbestånd under redovisningsperioden och deras inverkan på ansvarsskulden vid bokslutstidpunkten enligt försäkringsklass.
• Omfattande skador som inträffat under redovisningsperioden, utbetalda ersättningar för dessa,
ansvarsskulden vid bokslutstidpunkten både före återförsäkrares andel och för beloppen för
egen räkning.
• Problem med anknytning till den mottagna återförsäkringen, som t.ex. omfattande skador, betydande underreservationer eller kontraktstvister samt reserveringar i anslutning till dem.
• Problem i anslutning till avgiven återförsäkring, som t.ex. fördröjda betydande fordringar, kontraktstvister eller likvidationsproblem samt reserveringar i anslutning till dem.
Rapporten skall lämnas in till Försäkringsinspektionen enligt punkt 5.1.
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4.2.8 ANVISNING FÖR AVGIVANDE AV PÅLITLIGHETS- OCH LÄMPLIGHETSUTREDNING
4.2.8.1 Lagstiftningens krav på ledningen
Enligt 7 kap. 3 § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag skall styrelsemedlemmarna och verkställande direktören vara väl ansedda och ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som kan anses
vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Den som
är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud kan inte vara medlem av styrelsen eller
verkställande direktör.
Enligt 9 d § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall medlemmarna i styrelsen för ett arbetspensionsförsäkringsbolag vara väl ansedda och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Enligt 11 § 2 mom. skall verkställande direktören ytterligare ha god kännedom om placeringsverksamhet och företagsledning. Enligt lagens 9 d § skall det i styrelsen också finnas god sakkunskap om
placeringsverksamhet. Enligt lagens 12 § 1 mom. kan den som är omyndig, försatt i konkurs eller som
har meddelats näringsförbud inte vara medlem av styrelsen eller verkställande direktör.
Enligt 24 § 1 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag skall generalagenten för försäkringsbolag
från tredje land ha hemort i Finland. Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara generalagent. Generalagenten skall vara väl ansedd och ha sådan allmän
kännedom om försäkringsverksamhet som anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av den verksamhet som försäkringsbolaget från tredje land bedriver i Finland.
Denna anvisning tillämpas även på verkställande direktörens suppleant, styrelsens suppleanter, ställföreträdaren för generalagenten för försäkringsbolag från tredje land och generalagenten för representationen för ett finskt försäkringsbolag. Dessutom tillämpas anvisningen på finska försäkringsholdingsammanslutningar.

4.2.8.1.1 Kriterier för bedömningen av de krav som ställs på arbetspensionsförsäkringsbolagets ledning
Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall har god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och affärsledning. En sådan god kännedom kan
uppnås antingen genom en tillräckligt lång arbetserfarenhet i motsvarande uppgifter eller genom tillräckligt lång annan arbetserfarenhet och en omfattande utbildnings- och inskolningsperiod. Ovan avsedda motsvarande arbetserfarenhet kan erhållas genom verksamhet i ansvarsuppgifter inom arbetspensionsförsäkringsbranschen och annan arbetserfarenhet kan erhållas i ansvarsuppgifter inom finans- eller
försäkringsbranschen. Utbildnings- och inskolningsperioden skall omfatta delområden i anslutning till
arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och affärsledning. För arrangemanget av
utbildnings- och inskolningsperioden ansvarar försäkringsbolaget i fråga.
Medlemmarna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse skall ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. För varje ny medlem i styrelsen förutsätts, om medlemmen inte har motsvarande erfarenhet från ett annat arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse eller annan därmed jämförbar erfarenhet från en arbetspensionsanstalt, deltagande i inskolning. Försäkringsbolaget ansvarar för att denna
inskolning arrangeras.
I arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse skall det finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet.
Detta krav kan i allmänhet anses uppfyllas, om minst en tredjedel av styrelsemedlemmarna har god sakkunskap om placeringsverksamhet.

4.2.8.2 Ansvar för ledningens pålitlighet och lämplighet
Varje försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, tredje lands försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutning ansvarar för att de krav som lagstiftningen ställer på bolagets ledning uppfylls
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när personen utses till en position såväl som när personen sköter dessa uppgifter. Försäkringsinspektionen förutsätter att det administrativa organ i organisationen som fattar beslut om utnämning i samtliga
fall informeras om de ovan avsedda kraven i syfte att trygga att dessa krav beaktas vid beslutsfattandet.
Vid bedömning av tillräckligheten av personens kännedom om försäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och affärsledning skall uppmärksamhet fästas bland annat vid personens utbildning och erfarenhet med hänsyn till vilken ställning personen har i organisationen och hur krävande uppgifterna är.

4.2.8.3 Utredning till Försäkringsinspektionen
4.2.8.3.1 Personer som omfattas av utredningen
-

verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant
styrelsens medlemmar och suppleanter
generalagenten vid ett försäkringsbolags utländska representation
generalagenten vid representationen för försäkringsbolag från tredje land eller, om generalagenten
är en sammanslutning, den fysiska person som sammanslutningen utsett till sin representant

Utredningar till Försäkringsinspektionen enligt denna anvisning behöver inte göras gällande medlemmar av förvaltningsråd.

4.2.8.3.2 Utredningens innehåll
1. personens individualiserande uppgifter och kontaktinformation
2. försäkringsbolagets eller försäkringsholdingsammanslutningens namn
3. personens position i det aktuella företaget samt tillträdelsedatum
4. utredning om att personen råder över sig själv och sin egendom (som bilaga
• intyg över självförsörjning, vilket fås från underrätten på hemorten
• utdrag ur registret över förmynderskapsärenden, varav framgår om intressebevakare har förordnats för personen eller om personens rättshandlingsförmåga har begränsats
• utdrag ur Rättsregistercentralens register över näringsförbud)
5. meritförteckning
6. skriftlig försäkran av anmälaren att han inte dömts till böter (gäller inte ordningsbot eller bot till följd
av ringa trafikförseelser), villkorligt eller ovillkorligt fängelsestraff eller samhällstjänst och att han inte
fått varning av tillsatt kontrollorgan (till exempel utländsk tillsynsmyndighet, Finlands Advokatförbund, Centralhandelskammarens revisionsnämnd) eller en utredning om den förseelse eller det brott
som lett till ovannämnda påföljder
7. utredning av huruvida en utländsk myndighet som ansvarar för tillsyn över försäkringsverksamheten
bedömt personens pålitlighet och lämplighet (fit & proper).

4.2.8.3.3 Inlämning av utredningar
Utredningarna skall lämnas in till Försäkringsinspektionen senast en månad efter nya utnämningar eller
från att ändringar inträffat i tidigare meddelade uppgifter. En utredning om ändring gällande generalagent vid en representation belägen i en EES-stat skall dock lämnas in senast en månad innan den avsedda ändringen verkställs. Nya utredningar behöver inte lämnas in gällande omval av styrelsemedlem
och suppleant.
Utredningar och intyg om utländska personer som fastställs i anvisningen kan lämnas in även på annat
språk än finska och svenska, men i detta fall måste en finsk eller svensk översättning bifogas. I stället
för intyg enligt anvisningen (intyg över självförsörjning, utdrag ur registret över förmynderskapsärenFöreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från
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den och registret över näringsförbud) godkänns även motsvarande intyg från myndigheter i hemstaten
för den person som lämnar in meddelandet. Om motsvarande intyg inte finns att få, skall detta meddelas
i utredningen.
Försäkringsinspektionen anser det vara viktigt att den i mån av möjlighet informeras på förhand om utnämning av verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant.

4.2.8.4 Anmälan om byte av styrelsemedlemmar och verkställande direktör
Enligt 7 kap. 3 § 3 mom. i lagen om försäkringsbolag och 12 a § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall bolagen utan dröjsmål meddela Försäkringsinspektionen om byte av styrelsemedlemmar,
styrelsens suppleanter, verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant.
Bolaget skall skicka en anmälan till Försäkringsinspektionen angående ovannämnda administrativa personer omedelbart när valet har gjorts och alltid före ifrågavarande person inträder som styrelsemedlem
eller verkställande direktör. Styrelsens sammansättning skall framgå av ett meddelande om personbyte
inom styrelsen. Bolaget kan göra denna anmälan t.ex. genom att till Försäkringsinspektionen skicka en
kopia av bolagets anmälan till handelsregistret.
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4.2.9 ANVISNING OM BEREDSKAP INFÖR UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN
4.2.9.1 Beredskapsskyldigheten och dess syfte
Beredskapsskyldigheten gäller försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag samt Pensionsskyddscentralen. Syftet med beredskapen inför undantagsförhållanden är att uppnå försörjningsberedskap under en
kris som räcker 12 månader. Försörjningsberedskapen dimensioneras så att befolkningens levnadsmöjligheter, sådana funktioner som är nödvändiga för samhället och sådan produktion som stöder försvaret
inte äventyras (basservicenivå). Bolaget skall ha resurser och kapacitet att erbjuda tjänster i enlighet
med basservicenivån under sådana undantagsförhållanden som avses i lagen om försvarstillstånd och
beredskapslagen. Detta förutsätter att bolaget säkerställer funktionen av och tillgången till alla kunduppgifter, centrala datasystem och de databehandlingsinfrastrukturer som dessa system förutsätter och
de regionala servicenätverkens datakommunikationsförbindelser redan under normala förhållanden.
Beredskapsskyldigheten innebär att bolaget genom beredskapsplaner och andra förhandsåtgärder skall
säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden. Beredskapsplaneringen utgör en del av bolagets riskhantering.
Aktörerna i försäkringsbranschen skall i enlighet med sin beredskapsskyldighet planera de beredskapsåtgärder som fastställs i denna anvisning samt göra de förhandsarrangemang som åtgärderna kräver.
Enligt Försäkringsinspektionens uppfattning säkerställer bolaget fullgörandet av sin beredskapsskyldighet genom att följa de anvisningar som lagts fram av Försvarsekonomiska planeringskommissionens
pool för försäkringsbranschen.
Ett väsentligt inslag i beredskapen inför undantagsförhållanden är förberedelser för allvarliga störningar
av olika slag, även om dessa störningar inte skulle motsvara beredskapslagens definition av undantagsförhållanden. Därför har också krissituationer av detta slag beaktats i anvisningarna om beredskap.
Enligt punkt 4.1 Intern kontroll i Föreskrifter och anvisningar förutsätts bolaget trygga kontinuiteten i
sin verksamhet. Undantagsförhållanden enligt beredskapslagen omfattas av en särskild beredskapsskyldighet. För att säkerställa en pålitlig verksamhet skall försäkrings- och pensionsanstalterna också förbereda sig för störningar som inträffar under normala förhållanden.
Enligt övergångsbestämmelserna i bestämmelserna om beredskap skall skyldigheten fullgöras senast tre
år efter att lagen trätt i kraft, dvs. den 1 augusti 2006. Då skall anstalten ha en färdig beredskapsplan för
undantagsförhållanden som godkänts av styrelsen. Om fullgörandet av beredskapsskyldigheten kräver
fortsatta åtgärder, skall en utredning över dem lämnas in till Försäkringsinspektionen senast den 31 december 2006.
Anvisningen skall iakttas vid beredskap inför undantagsförhållanden. Avvikelse från anvisningen är
möjlig endast, om detta är motiverat med hänvisning till verksamhetens karaktär och om den i lag fastställda beredskapsskyldigheten blir fullgjord på ett alternativt sätt. Avvikelser från anvisningen skall
meddelas Försäkringsinspektionen.

4.2.9.2 Beredskapsplan
I beredskapsplanen presenteras de åtgärder som vidtas i syfte att säkerställa verksamhetens kontinuitet
under undantagsförhållanden. I beredskapsplanen definieras bland annat funktionalitetskraven vid störningar och undantagsförhållanden av olika slag, faserna för indragning av tjänster samt åtgärderna för
att återupprätta verksamheten och återgå till normala förhållanden. Beredskapsplanen kan vara en del
av planeringen av förberedelserna.
Alla aktörer skall ha en beredskapsplan som styrelsen godkänt.
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Beredskapsplanen är en beskrivning av de åtgärder med vilka aktören säkerställer en kontinuerlig verksamhet även vid allvarliga störningar eller under undantagsförhållanden. Beredskapsplanen utarbetas
och uppdateras på förhand under normala förhållanden. Planen beskriver:
• verksamhetsprinciperna vid störningar och undantagsförhållanden
• de beredskapsåtgärder som vidtas under normala förhållanden
• funktioner och tjänster vid störningar och under undantagsförhållanden
• nödvändigt samarbete med intressenter.
Bolagets högsta ledning svarar för beredskapen inför störningar och undantagsförhållanden, ledningen
av verksamheten och uppehållandet av beslutsfattningssystemet i bolagen och anstalterna under alla
förhållanden. Den operativa ledningen svarar för nödvändiga beslut och åtgärder.
Funktionen hos prioriterade kärnfunktioner, exempelvis servicesystemets olika delar, skall kontrolleras
med regelbundna tester och övningar.
Bolaget skall utse en ansvarsperson som uppdaterar beredskapsplanen och informerar om den.

4.2.9.3 Dataförvaltning och IT
Bolaget skall under alla förhållanden säkerställa att data är skyddade och transaktionerna registreras i
tillräcklig omfattning. Om adb-systemen inte kan användas, datakommunikationen inte fungerar eller
om tillgången till andra infrastrukturtjänster är begränsad, kan man delvis vara hänvisad till att anteckna
transaktioner manuellt.
Vid konstruktionen av IT-infrastrukturen skall bolaget sköta om att
• det finns ett system för säkerhetskopiering med återhämtningssystem för störningar,
• ett system för säkerhetskopiering av uppgifter och program som är tillräckligt omfattande med
tanke på verksamhetens kontinuitet har placerats i skyddsrum på olika orter som är tillräckligt
avlägsna,
• det finns tillräckligt med databehandlingskapacitet för den planerade basservicenivån (i den ordinarie produktionsdatacentralen och/eller i reservdatacentralen)
• det är möjligt att inleda databehandling för den planerade basservicenivån i en ny miljö (reservdatacentralen)
• bolaget planerat färdigt och i tillräcklig utsträckning också implementerat förbindelser till nödvändiga samarbetspartner och gemensamma eller centraliserade datalager.
Speciellt användningen av säkerhetskopior skall planeras så att man utifrån uppgifterna i säkerhetskopiorna och tillgänglig programvara kan starta affärsverksamheten också om den ordinarie databehandlingscentralen och dess närområden förstörts permanent. Detta förutsätter att säkerhetskopiornas tillgänglighet och funktionalitet säkerställs.

4.2.9.4 Funktioner som lagts ut på entreprenad
Förberedelserna skall också omfatta de funktioner som lagts ut på entreprenad i den omfattning som säkerställandet av bolagets kärnfunktioner och tjänster förutsätter. Bolaget skall beakta de krav som eventuella undantagsförhållanden medför redan när entreprenadavtal ingås. Funktionaliteten och tillgängligheten hos tjänster som lagts ut på entreprenad skall säkerställas med övervakning och gemensamma övningar, så att den som köper tjänsterna kan kontrollera att tjänsteleverantörens beredskap motsvarar köparens skyldigheter.
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4.2.10 ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL FOGAS TILL ANMÄLNINGAR OM INRÄTTANDE AV
REPRESENTATION SAMT FRITT TILLHANDAHÅLLANDE AV FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER

4.2.10.1 Inrättande av representation i en annan EES-stat
I 2 a kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag stadgas om den anmälan jämte utredningar som krävs innan
ett försäkringsbolag inrättar en representation.
För att Försäkringsinspektionen skall kunna förfara på det sätt som bestäms i 2 a kap. 4 § i lagen om
försäkringsbolag skall, utöver vad som stadgas i 2 a kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag, följande uppgifter framgå av anmälan om inrättande av en representation:
1. uppgifter som ingår i verksamhetsplanen och som gäller framför allt arten av den tilltänkta verksamheten och representationens organisation enligt följande:
a) en utredning om vilken typ av försäkringar bolaget har för avsikt att tillhandahålla;
b) huvudprinciperna för återförsäkring;
c) en beräkning över anläggningskostnaderna för administrationen och försäljningsorganisationen samt för ändamålet avsatta tillgångar och, i fråga om de risker som ingår i skadeförsäkringsklass 18 “Turistassistans”, de resurser som den som tillhandahåller den utlovade assistansen har
till sitt förfogande,
d) uppgifter om representationens administrativa struktur;
e) en beräkning av de övriga administrativa kostnaderna än anläggningskostnaderna, framför allt
de generella kostnaderna och provisionerna; dessa uppgifter skall lämnas i fråga om de i verksamhetsplanen avsedda tre första räkenskapsperioderna, samt
f) en prognos beträffande premieinkomsten och de ersättningar som betalas ut; dessa uppgifter
skall lämnas i fråga om de i verksamhetsplanen avsedda tre första räkenskapsperioderna;
2. de försäkringsklasser i vilka ingående risker bolaget har för avsikt att täcka inom ramen för representationen;
3. försäkringsbolagets firmanamn och adressen till dess huvudkontor;
4. namnet på bolagets generalagent samt dennes behörighet att företräda bolaget gentemot tredje part
och tillsynsmyndigheter samt vid domstol i representationens etableringsstat. Generalagenten kan vara
en fysisk eller en juridisk person. Om generalagenten är en juridisk person, kan etableringsstaten uppmana bolaget att utse en fysisk person till kontaktperson för att underlätta kontakterna till de lokala
myndigheterna. För generalagentens del skall till anmälan fogas den i punkt 4.2.8 avsedda pålitlighetsoch lämplighetsutredningen.
5. om försäkringsbolaget har för avsikt att bedriva trafikförsäkring, skall ett intyg företes över att försäkringsbolaget har blivit medlem i eller lämnat in medlemsansökan hos den nationella byrån och den
nationella garantifonden. Dessutom skall ersättningsombudets namn och adress anmälas. Om försäkringsbolaget har lämnat in nämnda medlemsansökan skall bolaget i fråga ge en förbindelse över att bolaget inte bedriver trafikförsäkring förrän det har företett det slutliga medlemsintyget, samt
6. om försäkringsbolaget har för avsikt att bedriva skadeförsäkring som hör till skadeförsäkringsklass
17 “Rättsskydd” skall en utredning företes över vilket alternativ försäkringsbolaget ämnar välja av de
alternativ som upptas i artikel 3.2 i rådets direktiv (87/344/EEG) om samordning av lagar och andra
författningar angående rättskyddssförsäkring.

4.2.10.2 Fritt tillhandahållande av tjänster i en annan EES-stat
I 2 a kap. 11 § i lagen om försäkringsbolag stadgas om den anmälan jämte utredningar som krävs av ett
försäkringsbolag som ämnar bedriva fritt tillhandahållande av försäkringstjänster.
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För att Försäkringsinspektionen skall kunna förfara på det sätt som bestäms i 2 a kap. 12 § i lagen om
försäkringsbolag skall av försäkringsbolagets anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster
framgå följande uppgifter:
1. uppgifter om i vilka stater försäkringsbolaget ämnar bedriva fritt tillhandahållande av försäkringstjänster;
2. en utredning om vilka typer av försäkringar bolaget ämnar erbjuda med stöd av fritt tillhandahållande
av försäkringstjänster;
3. uppgifter om de försäkringsklasser i vilka ingående risker bolaget har för avsikt att täcka på basis av
rätten till fritt tillhandahållande av försäkringstjänster;
4. en prognos beträffande premieinkomsten och de ersättningar som betalas ut; dessa uppgifter skall
lämnas om de tre första räkenskapsperioderna sedan verksamheten har börjats;
5. försäkringsbolagets firmanamn och adressen till dess huvudkontor;
6. namnen och adresserna för de försäkringsbolagets övriga förrättningsställen som avses utgöra basen
när bolaget bedriver fritt tillhandahållande av försäkringstjänster;
7. om försäkringsbolaget har för avsikt att bedriva trafikförsäkring, skall ett intyg företes över att försäkringsbolaget har blivit medlem i eller lämnat in medlemsansökan hos den nationella byrån och den
nationella garantifonden. Dessutom skall ersättningsombudets namn och adress anmälas. Om försäkringsbolaget har lämnat in nämnda medlemsansökan skall bolaget i fråga ge en förbindelse över att bolaget inte bedriver trafikförsäkring förrän det har företett det slutliga medlemsintyget, samt
8. om försäkringsbolaget har för avsikt att bedriva skadeförsäkring som hör till skadeförsäkringsklass
17 “Rättsskydd” skall en utredning företes över vilket alternativ försäkringsbolaget ämnar välja av de
alternativ som upptas i artikel 3.2 i rådets direktiv (87/344/EEG) om samordning av lagar och andra
författningar angående rättsskyddsförsäkring.

4.2.10.3 Verksamhetskapitalberäkning
Till anmälan om inrättande av en representation och anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster skall därtill fogas en tillräcklighetsberäkning av verksamhetskapitalet. Beräkningen består av en
verksamhetskapitalberäkning, som undertecknats av verkställande direktören, och en beräkning av
verksamhetskapitalets minimibelopp och garantibelopp, som undertecknats av bolagets försäkringsmatematiker.
Bolaget skall tillställa Försäkringsinspektionen den nyaste verksamhetskapitalberäkningen, åtminstone
den nyaste kvartalberäkningen som förekrifterna förutsätter. Verksamhetskapitalberäkningen tillställs
enligt tabellerna 1 och 2 i rapport 1. Bolaget skall till anmälan foga en redogörelse för de händelser som
har inträffat efter beräkningstidpunkten och som påverkar verksamhetskapitalets storlek. Bolaget skall
också bedöma, hur stor denna påverkan är.
Verksamhetskapitalets minimibelopp och garantibelopp beräknas som en kalkyl av granskningtidpunktens situation och kompletteras med den planerade verksamheten.
Inom skadeförsäkring och livförsäkringsklass 1 c används vid beräkningen av verksamhetskapitalets
minimibelopp som försäkringspremieinkomster, försäkringspremieintäkter och ersättningskostnader för
innevarande år storheter som har räknats för de 12 sista kalendermånaderna med tillägg för de genomsnittliga mängderna av den planerade verksamheten enligt anmälan. Med de genomsnittliga mängderna
enligt anmälan avses medeltalen av de tre första räkenskapsperiodernas prognoser som har givits i den
verksamhetsplan som har fogats till anmälan.

Föreskrifter och anvisningar till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från
tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lagUppdaterad 31.12.2006

4—32
I beräkningen av minimibeloppet görs antagandet, att ansvarsskuldens belopp, positiva risksummor och
administrativa kostnader av fondförsäkringar inte minskar i förhållande till jämförelsetidpunkten. Beräkningen av verksamhetskapitalets minimibelopp och garantibeloppet tillställs i fråga om skadeförsäkring enligt tabell 4 i rapport 1 och i fråga om livförsäkring enligt tabell 5 i rapport 1.
Om den beräkning som har fåtts på denna sätt inte ger en tillförlitlig bild av bolagets verksamhetskapitalkrav med beaktande av den planerade verksamheten, skall bolaget därtill framföra en egen beräkning
av verksamhetskapitalets minimibelopp och motsvarande garantibelopp.
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4.2.11 ANVISNINGAR FÖR FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM
Med penningtvätt avses verksamhet, genom vilken man försöker maskera eller dölja ursprunget hos sådan egendom eller sådana tillgångar som åtkommits genom brott. Tillgångarna och egendomen kan ha
förvärvats genom vilket brott som helst. Penningtvätt kan till exempel gälla tillgångar som förvärvats
genom ekonomiska brott. Inom försäkringsbranschen försöker brottslingar maskera tillgångarnas ursprung genom att placera dem i en livförsäkring, eller inom skadeförsäkringsverksamheten genom att
ansöka om försäkringsskydd för egendom som förvärvats med olagliga medel.
Med finansiering av terrorism avses att man ger eller samlar medel på olika sätt direkt eller indirekt för
utförande av terrordåd. Terrorism kan också finansieras med lagligt anskaffade medel.
I bestämmelserna om penningtvätt och finansiering av terrorism har de anmälningspliktiga organisationerna och näringsidkarna förpliktats att identifiera kunden, att utreda bakgrunden till transaktioner som
avviker från kundens normala handlande samt att anmäla om tvivelaktiga transaktioner till centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt.

4.2.11.1 Gällande centrala bestämmelser
Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998; LFUP) trädde i kraft år 1998. Lagen
reviderades år 2003, då bestämmelser om förhindrande av finansiering av terrorism infördes i lagen.
Lagen kompletteras av inrikesministeriets förordning (890/2003) från år 2003, vilken innehåller noggrannare bestämmelser om uppfyllandet av plikterna enligt lagen om penningtvätt, bland annat i fråga
om de dokument som skall användas vid identifiering. Penningtvättsbrott regleras i 32 kapitlet 6–10 § i
strafflagen och med finansiering av terrorism avses i 34 a kapitlet 5 § i strafflagen avsedd verksamhet.
Den finländska lagstiftningen grundar sig på EU-direktiven 91/308/EEG och 2001/97/EG om åtgärder
för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism samt
FATF:s (Financial Action Task Force on Money Laundering) rekommendationer.
Anvisningarna har sammanställts utifrån de centrala principerna och skyldigheterna i gällande lagstiftning och det tredje direktivet om förhindrande av penningtvätt. Därtill innehåller anvisningarna några
exempelfall.

4.2.11.2 Anmälningsplikt
Anmälningspliktiga är försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt representationer för utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland. För försäkringsbolag och representation för utländskt försäkringsbolag används nedan bolag.
Anmälan om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism görs till centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt, vilken ansvarar för förhindrande av penningtvätt och finansiering av
terrorism i Finland. Anmälan är till sin natur inte en brottsanmälan, utan det är fråga om att bolaget upptäcker en affärstransaktion eller ett arrangemang som avviker från sedvanlig verksamhet inom branschen.

4.2.11.3 Skyldigheter (LFUP 6–12 §, inrikesministeriets förordning 890/2003)
4.2.11.3.1 Identifiering av kunden
Lagen förutsätter att kunden skall identifieras, och kundens identitet skall konstateras utifrån en tillförlitlig och oberoende handling som i huvudsak utfärdats av en myndighet. Identifieringen skall utföras
innan affärsförbindelsen inleds eller affärstransaktionen utförs. Förmånstagarens identitet i försäkringsavtalet skall konstateras i samband med att förmånstagarens rätt realiseras.
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Exempelvis följande faktorer i anslutning till identifiering av kunden kan indikera tvivelaktig verksamhet och förutsätta tilläggsutredning:
• kunden har gett bristfälliga uppgifter eller de uppgifter som begärts för identifiering av kunden
dröjer
• försäkringsansökan kommer från en ort som ligger onormalt långt borta, fastän det skulle vara
naturligare att ansöka om en försäkring på boningsorten
• kunden vill inte uppge de sedvanliga uppgifterna i försäkringsansökan utan ger mycket litet eller påhittade uppgifter som är svåra att bevisa
• kunden fungerar sannolikt som mellanhand.

4.2.11.3.2 Kundkännedom
Utöver identifiering skall bolaget känna till sin kunds affärsverksamhet, dess typ och omfattning, kundens ekonomiska ställning samt grunderna för uppgörandet av ett försäkringsavtal. På så sätt kan bolaget bedöma vilka försäkringstjänster kunden kan behöva och huruvida verksamheten avviker från det
normala. Bolaget skall fortlöpande följa upp kundens verksamhet.
Exempelvis följande faktorer i anslutning kundkännedomen kan indikera tvivelaktig verksamhet och
förutsätta tilläggsutredning:
• kunden ansöker om en försäkring som verkar överstiga hans betalningsförmåga
• försäkringsansökan gäller verksamhet som inte hör till kundens sedvanliga affärsverksamhet
• kunden betalar undantagsvis försäkringspremien i förskott
• kunden tecknar en stor försäkring och/eller säger upp den efter en kort giltighetstid
• förmånstagarna verkar inte ha ett logiskt förhållande till kunden.

4.2.11.3.3 Omsorgsfull verksamhet
Bolaget skall följa upp kundens verksamhet omsorgsfullt och betrakta kundkännedomen som en del av
den egna riskhanteringsprocessen. Om någonting avvikande eller tvivelaktigt observeras i kundens
verksamhet, skall bolaget avgöra om det finns orsak att göra en anmälan om penningtvätt till centralen
för utredning av penningtvätt. Innan anmälan görs skall bolaget med tillbuds stående medel utreda syftet med och grunderna för den verksamhet som anmälan gäller och huruvida kundens verksamhet avviker från det sedvanliga.
Kundens verksamhet kan avvika från det normala när det gäller till exempel dess struktur eller omfattning, då arrangemanget inte verkar ha något uppenbart ekonomiskt syfte eller då verksamheten inte
överensstämmer med kundens ekonomiska situation eller affärstransaktioner.
Om kundens verksamhet även efter att omsorgsplikten uppfyllts är tvivelaktig, skall detta utan dröjsmål
anmälas till centralen för utredning av penningtvätt. Bolaget behöver inte bedöma vilket brott det eventuellt är fråga om eller om tröskeln för förundersökning överskrids.
Exempelvis följande faktorer kan indikera tvivelaktig verksamhet och förutsätta tilläggsutredning:
• en kund som har betalningsstörningar eller är medellös försäkrar ett värdefullt objekt
• kunden har försatts i näringsförbud eller myndigheterna har gjort förfrågningar om kunden
• kunden är ett företag som är registrerat i ett känt skatteparadis
• företagaren försäkrar via sitt företag (bulvanverksamhet)
• kunden är speciellt intresserad av uppsägning i förtid när avtalet ingås
• ändring av avtalade förmånstagare, då de nya förmånstagarna inte verkar ha något logiskt förhållande till kunden
• brådska eller ovilja att samarbeta vid skadeutredningen
• försäkringsobjektet försvinner eller stjäls utomlands eller annat suspekt skadefall
• kunden gör en affärstransaktion som leder till att hans förmögenhet ökar på ett tvivelaktigt sätt.
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4.2.11.3.4 Förvarande av kunduppgifter
Uppgifter som gäller identifiering och kundkännedom skall dokumenteras och handlingarna skall förvaras för att man senare skall kunna utreda hur identifieringen och kundkännedomen skötts samt vem som
har utfört identifieringsåtgärderna.
Identifieringsdokumenten skall arkiveras i minst fem år efter att affärstransaktionen slutförts eller kundrelationen har upphört. Utredningar om tvivelaktiga fall skall också förvaras i fem år.

4.2.11.3.5 Interna anvisningar, utbildning och information
Bolaget skall utarbeta klara handlingsanvisningar för identifiering av kunden, kundkännedom, omsorgsoch anmälningsplikt samt iakttagandet av arkiveringsplikten samt andra ärenden i anslutning till förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget skall informera om anvisningarna och
hålla dem uppdaterade. Personalen skall utbildas regelbundet och bolaget skall över sin personal upprätthålla en förteckning, av vilken utbildningens omfattning och de utbildade personerna framgår. Utbildningen och anvisningarna skall också omfatta bolagets ombud.
Bolagets ledning är ansvarig för att verksamheten för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är ändamålsenligt organiserad och ledningen skall utse en ansvarsperson för denna verksamhet.
Ansvarspersonen meddelas om suspekta och ovanliga åtgärder. Han skall ha behörighet att lämna anmälan och vara i kontakt med centralen för utredning av penningtvätt.

4.2.11.4 Sanktioner (LFUP 15, 16, 16 a, 16 b §)
Bolaget eller en person i bolagets tjänst kan dömas till straff för brott mot identifieringsplikten, om
identifieringsplikten inte uppfylls eller identifieringsuppgifterna inte förvaras på föreskrivet sätt.
Bolaget eller en person i bolagets tjänst kan dömas till anmälningsförseelse som gäller penningtvätt, om
den anmälningspliktige uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att göra en anmälan om penningtvätt,
röjer en anmälan eller åsidosätter sin omsorgsplikt eller arkiveringsplikt.
Bolaget eller en person i bolagets tjänst har inget skadeståndsansvar för ekonomisk skada som en kund
har förorsakats när en affärstransaktion har utretts, anmälan har gjorts om en tvivelaktig affärstransaktion, en affärstransaktion har avbrutits eller någon har vägrat utföra transaktionen, förutsatt att skälig
varsamhet har iakttagits vid vidtagandet av de åtgärder som föreskrivs i lag.

4.2.11.5 Ytterligare information
Vid sidan av lagstiftningen fås information för handledning och utbildning av personalen också från:
• Rahanpesun torjunnan parhaat käytänteet (Bästa praxis för förhindrande av penningtvätt) som
utarbetats av centralen för utredning av penningtvätt (www.rahanpesu.fi)
• Finansinspektionens standarder 2.4 Kundidentifiering och kundkännedom, förebyggande av
penningtvätt och terroristfinansiering samt standarden 4.4b om principerna för hantering av
operativa risker (www.rahoitustarkastus.fi) (www.rahoitustarkastus.fi)
• IAIS:s (International Association of Insurance Supervisors) Guidance Paper on Anti-Money
Laundering and Combating the Financing of Terrorism (www.iaisweb.org)
• Exempel på penningtvätt och tvivelaktiga affärstransaktioner i anslutning till försäkringsbranschen (www.vakuutusvalvonta.fi)
• Anmälningsblankett för anmälan om penningtvätt (www.rahanpesu.fi).
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5. HANDLINGAR SOM SKALL TILLSTÄLLAS
FÖRSÄKRINGSINSPEKTIONEN
I punkt 5.1–5.5 avsedda handlingar skall tillställas Försäkringsinspektionen inom den tidsfrist och i den
form som fastställs i ifrågavarande punkt. En del av handlingarna skall tillställas både skriftligen och
som bifogad fil i Excel-format per e-post (eller på diskett) och en del antingen skriftligen eller i Excelformat. Försäkringsinspektionens Excel-tabellmallar för lämnande av uppgifterna finns att få på Försäkringsinspektionens webbsidor (www.vakuutusvalvonta.fi). På begäran skickar Försäkringsinspektionen
tabellmallarna också per e-post eller på diskett. Uppgifterna skall tillställas Försäkringsinspektionen på
de tabellmallar som gäller vid respektive tillfälle.

5.1 Handlingar som skall tillställas före årsrevisionen
Följande redogörelser för försäkringsbolags/försäkringsförenings verksamhet och ställning skall vara
Försäkringsinspektionen tillhanda 10 dygn före revisionens beräknade avslutningsdag. Om försäkringsbolagets årsrevision infaller den 1 april eller senare, skall försäkringsbolagets handlingar vara Försäkringsinspektionen tillhanda senast 10 dygn efter det att bokslutet enligt 10 kap. 1 b § i lagen om försäkringsbolag senast skall vara upprättat. Övervakningsrevisorns revisionsberättelse kan emellertid tillställas Försäkringsinspektionen senast två dygn före revisionens beräknade avslutningsdag.
Representationens handlingar skall vara Försäkringsinspektionen tillhanda senast fyra månader efter
redovisningsperiodens slut.
Försäkringsinspektionen skall omedelbart meddelas om eventuella ändringar i dessa handlingar.
Dokumenten skall sidnumreras och förses med en innehållsförteckning.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bokslut och verksamhetsberättelse.
Finländsk försäkringsholdingsammanslutnings bokslut och verksamhetsberättelse.
Övervakningsrevisors revisionsberättelse.
Verksamhetskapitalberäkning, en beräkning av verksamhetskapitalets minimibelopp och utredning av att bolaget/föreningen/representationen uppfyller solvensbestämmelserna i lagen om
försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar och lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag eller lagen om utländska försäkringsbolag (rapport 1).
Beräkning av ansvarsskuldens täckning för livförsäkringsbolag, skadeförsäkringsbolag, försäkringsförening eller representation (rapport 2a).
Beräkning av ansvarsskuldens täckning och solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag, Sjömanspensionskassan eller Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (rapport 2b).
Förteckning över derivatavtal som gäller täckningstillgångar samt en utredning över hur de påverkar tillgångarnas täckningsvärde.
Uppgifter om skadeförsäkringsbolags bokslut (rapport 3a).
Uppgifter om försäkringsförenings bokslut (rapport 3b). Om försäkringsföreningen har fått
Försäkringsinspektionens samtycke i enlighet med ikraftträdandebestämmelserna i lagen om
ändring av lagen om försäkringsföreningar 417/2004, en beräkning av föreningens verksamhetskapital, eget kapital, garantibelopp och deras minimibelopp samt utjämningsbeloppets lägsta belopp enligt antagandet att samtycke inte skulle föreligga.
Uppgifter om run-off-bolags bokslut (rapport 4).
Sammandrag av bolagets valutatäckning (rapport 5).
Sammandrag av premieansvarets belopp och dess ändringar under redovisningsperioden i ett
skadeförsäkringsbolag, en försäkringsförening eller en representation (rapport 6).
Sammandrag av det egentliga ersättningsansvarets belopp och dess ändringar under redovisningsperioden i ett skadeförsäkringsbolag eller en representation (rapport 7a).
Sammandrag av det egentliga ersättningsansvarets belopp och dess ändringar under redovisningsperioden i en försäkringsförening (rapport 7b).
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• Sammandrag av ersättningsansvarets tillräcklighet i ett skadeförsäkringsbolag eller en representation (rapport 8a).
• Sammandrag av tillräckligheten av ersättningsansvaret i försäkringsförening (rapport 8b).
• Sammandrag av livränteansvarets tillräcklighet (rapport 9).
• Kalkyler över den lagstadgade olycksfallsförsäkringen (rapport 10).
• Förteckning över återförsäkringsgivare (rapport 11).
• Förteckning över kontrakt som gäller avgiven återförsäkring (rapport 12).
• Rapport enligt punkt 4.2.7.2 om ansvarsskuld för skadeförsäkringsbolag samt ett sammandrag i
anslutning därtill (rapport 13).
• Resultatanalys av utländsk försäkringsrörelse (rapport 14) (gäller inte representation).
• Sammandrag av skadeförsäkringsbolags solvensberäkningar (rapport 20a).
• Sammandrag av livförsäkringsbolags solvensberäkningar (rapport 20b).
• Uppföljningsrapport om placeringsverksamheten i ett liv- eller skadeförsäkringsbolag (rapport
21).
• Redogörelse för de grunder enligt vilka försäkringspremiefordringarnas värde har fastställts.
• Beräkning av ändringar i ansvarsskulden och om att ansvarsskulden enligt bokslutet har räknats
enligt grunderna.
• Beräkning av skadeförsäkringsbolags solvenskapital, utjämningsbelopp och deras gränser.
• Beräkning av försäkringsförenings utjämningsbelopp och utjämningsbeloppets gränser.
• Beräkning av utvidgat verksamhetskapital för livförsäkringsbolag och dess övervakningsgränser.
• Beräkning av representations utjämningsbelopp och utjämningsbeloppets gränser
• Beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper.
• Analys av livförsäkringsbolagens affärsresultat och grunder (se punkt 5.3).
• Bokslutsanalys för lagstadgad pensionsförsäkring.
• Beräkning av den premieinkomst som utgör grund för ansvarsskulden i lagstadgad pensionsförsäkring, ersättningar, skulder eller fordringar som gäller justeringspremier och skulder eller
fordringar som gäller ansvarsfördelningen för ArPL- och FöPL-pensioner.
• Förteckning över bolagets/föreningens ägare vid utgången av redovisningsperioden enligt 3
kap. 6 § i lagen om försäkringsbolag.
• Utredning av bolagets och ett annat företags eller en naturlig persons betydande bindningar
som avses i 1 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag.
• Redogörelse för krediter som avses i punkt 4.1.6 underpunkt b.
• Redogörelse för de vid uppskrivningar av fastigheter och fastighetsaktier under räkenskapsperioden använda kvadratmeterpris, gängse värde och de lån som hänför sig till ifrågavarande tillgångsposter.
• Beräkning av representationens medel och skulder i Finland.
• Intyg över garanti enligt 29 § i lagen om utländska försäkringsbolag.
• Principerna för försäkringsgruppens interna transaktioner.
• Rapport om försäkringsgruppens interna transaktioner.
• Utredning av den anknytande verksamhetens omfattning som självständig verksamhet och i
förhållande till försäkringsverksamheten.
Resultaträkningen, balansräkningen och bokslutets bilagor samt rapporterna 1–14, 20a och 20b samt
bokslutsanalys för lagstadgad pensionsförsäkring skall lämnas in till Försäkringsinspektionen både
som skriftlig version och i tillämpliga delar i Excel-format. Excel-dokumenten tillställas på de tabellmallar som finns på Försäkringsinspektionens webbsidor, med undantag av bokslutsanalys för lagstadgad pensionsförsäkring, som tillställas på pensionsanstaltens egna tabellmallar. Filen skall helst tillställas i samband med ovannämnda redogörelser, dock senast 5 dygn före revisionens beräknade avslutningsdag.
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5.2 Handlingar som skall tillställas efter årsrevisionen
Den berättelse som avses i 14 kap. 2 § i lagen om försäkringsbolag och 12 kap. 5 § i lagen om försäkringsföreningar skall tillställas Försäkringsinspektionen årligen inom en månad från den bolags/föreningsstämma som har fastställt bokslutet. Om försäkringsbolagets bokslut inte har fastställs före
utgången av juni, skall handlingarna ändå tillställas Försäkringsinspektionen inom juli. En representation skall tillställa Försäkringsinspektionen en berättelse i enlighet med 39 § i lagen om utländska försäkringsbolag senast före utgången av juli månad som följer efter bokslutet.
Den del av ovan avsedda berättelse som inte skall lämnas in enligt punkt 5.1 består av följande handlingar:
1. Bokslut (moderbolagets/moderföreningens och koncernens resultaträkning, balansräkning och deras
bilageuppgifter) och verksamhetsberättelse
2. Revisionsberättelse
3. Utdrag ur bolagsstämmans protokoll, varav fastställandet av bokslutet framgår, eller ett skriftligt
meddelande av en ledamot i försäkringsföreningens styrelse eller föreningens verkställande direktör om
datumet för bokslutets fastställande och om föreningsstämmans beslut om föreningens vinst eller förlust
4. Statistikberättelse i Excel-format som omfattar
a) resultaträkningen som lämnats in enligt punkt 5.1, balansräkningen samt bokslutets bilagor i tilllämpliga delar (om uppgifterna är oförändrade, behöver dessa Excel-tabeller inte lämnas in på
nytt)
b) rapport 17, som bl.a. innehåller uppgifter enligt försäkringsklass, om försäkringsrörelsens resultat, ansvar och försäkringsbestånd
c) rapport 18, som innehåller en specifikation av försäkringsbolagets verksamhet då det gäller det
fria utbudet och etableringsrätten i EES-länder, samt vissa andra statistiska uppgifter om försäkringsbolagets verksamhet utomlands.
Dokumenten 1–3 skickas skriftligt som en helhet till Försäkringsinspektionen. Statistikberättelsen (4.)
tillställas Försäkringsinspektionen i Excel-format på de tabellmallar som finns på Försäkringsinspektionens webbsidor.
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5.3 Handlingar som skall tillställas en gång om året
En undersökning av livförsäkringsrörelsens resultat och ställning skall lämnas in till Försäkringsinspektionen före utgången av augusti månad efter räkenskapsperioden. Särskilt med tanke på granskning av
beräkningarna av ansvarsskulden skall delarna ”1. Analys av rörelseresultatet” och ”2. Analys av grunderna” sammanställas i samband med bokslutet och lämnas in till Försäkringsinspektionen med de
handlingar som nämns i punkt 5.1. Vid denna tidpunkt kan en uppskattning som preciseras då hela undersökningen färdigställs också komma i fråga. Handlingarna lämnas in till Försäkringsinspektionen i
skriftlig form.
För den lagstadgade pensionsförsäkringen skall analysen av rörelseresultatet och analysen av riskgrunderna tillställas Försäkringsinspektionen före den 1 december efter räkenskapsperiodens slut. Analysen
lämnas in till Försäkringsinspektionen både i skriftlig form och i Excel-format (på pensionsanstaltens
egna tabellmallar).
Arbetspensionsanstalter skall årligen senast den 12 januari tillställa Försäkringsinspektionen en rapport
om förhandsuppgifter om arbetspensionsanstalternas verksamhet under året. Rapporten skall innehålla
uppgifter om intäkter av och utgifter för placeringsverksamheten, premieinkomster, utbetalda ersättningar samt om ökning av investeringar och placeringstillgångar. Uppgifterna skall lämnas in till Försäkringsinspektionen i Excel-format på de tabellmallar som finns på Försäkringsinspektionens webbsidor. Försäkringsinspektionen skickar ett sammandrag av förhandsuppgifterna till Statistikcentralen för
samhällsekonomisk bokföring. Förhandsuppgifterna används bl.a. för att uppskatta Finlands EMUöverskott/underskott.
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5.4 Handlingar som skall tillställas halvårsvis
(Gäller inte försäkringsföreningar och representationer)
Arbetspensionsförsäkringsbolagets delårsrapport och liv- och skadeförsäkringsbolagets rapport över
nyckeltal för det första halvåret skall lämnas in till Försäkringsinspektionen senast den 31 augusti enligt
bilaga 2 och 4 i föreskrifterna. Uppgifterna skall skickas i Excel-format på de tabellmallar som finns på
Försäkringsinspektionens webbsidor. De nyckeltal som publiceras som noter till bokslutet lämnas in till
Försäkringsinspektionen enligt bilaga 1 och 3 i föreskrifterna i enlighet med punkt 5.1. Nyckeltalens
eurobelopp skall alltid anges med en euros noggrannhet och relationstalen med två decimalers noggrannhet.
En sammanfattning av valutatäckningen enligt rapport 5 skall lämnas in till Försäkringsinspektionen
enligt punkt 5.1 gällande situationen den 31 december och skriftligen före den 15 augusti gällande situationen den 30 juni.
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5.5 Handlingar som skall tillställas kvartalsvis
(Gäller inte försäkringsföreningar och representationer)
Följande beräkningar och redogörelser angående försäkringsbolagets solvensposition skall tillställas
Försäkringsinspektionen kvartalsvis:
1. beräkning av verksamhetskapitalet enligt rapport 1 tabell 1 och 2,
2. beräkning av ansvarsskuldens täckning för livförsäkringsbolag, skadeförsäkringsbolag, försäkringsförening eller representation (rapport 2a).
3. beräkning av ansvarsskuldens täckning och solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag,
Sjömanspensionskassan eller Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (rapport 2b).
4. förteckning över derivatavtal som gäller täckningstillgångar samt en utredning av hur de påverkar tillgångarnas täckningsvärde,
5. beräkning av skadeförsäkringsbolags solvenskapital samt solvenskapitalets minimibelopp och
dess gränser,
6. beräkning av livförsäkringsbolagets utvidgade verksamhetskapital och kontrollgränser,
7. sammandrag av skadeförsäkringsbolags solvensberäkningar enligt rapport 20a samt
8. sammandrag av livförsäkringsbolags solvensberäkningar enligt rapport 20b.
Beräkningarna och utredningarna för de tre första kvartalen skall lämnas in så sätt att materialet skall
vara Försäkringsinspektionen tillhanda den 15 i den andra månaden som följer efter rapporteringskvartalet. Rapporterna 1.T1, 1.T2, 2a, 2b, 20a och 20b sänds i Excel-format med användning av de tabellmallar som finns på myndighetens Internetsidor.Rapporterna 20a och 20b för det fjärde kvartalet lämnas in till Försäkringsinspektionen i två omgångar, så att bolagen lämnar in de preliminära uppgifterna
för det fjärde kvartalet i Excel-format senast den 15 februari. De slutliga beräkningarna och utredningarna för det fjärde kvartalet lämnas in skriftligen och i Excel-format i enlighet med punkt 5.1.
En uppföljningsblankett över försäkringsanstalternas kreditgivning och övriga placeringar enligt rapport 15 tillställs i enlighet med i rapporten givna anvisningar Finska Försäkringsbolagens Centralförbund eller Arbetspensionsförsäkrarna TELA. Rapporten lämnas in senast den 20 i den månad som följer efter rapporteringskvartalet.
En uppföljningsrapport om läget inom derivatverksamheten enligt rapport 19 skall tillställas Försäkringsinspektionen i Excel-format på de tabellmallar som finns på Försäkringsinspektionens webbsidor
vid utgången av varje kvartal. Beräkningarna skall lämnas in senast den 15 i den andra månaden som
följer efter rapporteringskvartalet. Om ett bolag som är underställt denna tillsyn inte har kontantplaceringar i valuta heller öppna derivatavtal i slutet av kvartalet, skall bolaget ge information om detta till
Försäkringsinspektionen per e-post till adressen tilastot@vakuutusvalvonta.fi.
Liv- och skadeförsäkringsbolag skall tillställa Försäkringsinspektionen en uppföljningsrapport av placeringsverksamheten vid utgången av varje kvartal enligt rapport 21 i Excel-format på de tabellmallar
som finns på Försäkringsinspektionens webbsidor på så sätt att de finns Försäkringsinspektionen tillhanda den 15 dagen i den andra månaden som följer efter kvartalet. Samtliga delar för det fjärde kvartalet enligt rapport 21 skall tillställas Försäkringsinspektionen i Excel-format på ovannämnda tabellmallar
senast den 15 februari. Förändringar i principerna om försäkringsgruppens interna transaktioner samt
affärer som skall rapporteras individuellt rapporteras till Försäkringsinspektionen kvartalsvis (se 4.1.2).
Rapporterna för årets för tre första kvartal skall lämnas in senast den 15 i den andra månaden som följer
efter rapporteringskvartalet. Rapporterna för det fjärde kvartalet skall lämnas in enligt punkt 5.1.
Arbetspensionsförsäkringsbolagets rapport "Uppgifter som skall insamlas för kontinuerlig uppföljning
av ansvarsskuld" skall tillställas Försäkringsinspektionen för uppföljning av ansvarsskulden för situationen vid utgången av respektive kvartal. Rapporterna skall vara Försäkringsinspektionen tillhanda senast den 15 dagen i den andra månaden som följer efter rapporteringskvartalet. Ansvarsskuldens uppföljningsrapport skall lämnas i Excel-format på pensionsanstaltens egen tabellmall.
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Arbetspensionsförsäkringsbolag skall tillställa Försäkringsinspektionen en kvartalsrapport om lagstadgad arbetspensionsförsäkring. Rapporten måste ange på prestationsbasis följande inkomster och utgifter
som hänför sig till det ifrågavarande kvartalet: 1. Premieinkomster (specificerade enligt pensionslag
samt arbetsgivarens och arbetstagarens andelar), 2. Totala driftskostnader (specificerade enligt löner
och arvoden som ingår i kostnaderna samt enligt socialskyddsavgifter), 3. Hyresinkomster, 4. Ränteintäkter, 5. Dividendintäkter och 6. Ränteutgifter. När det gäller premieinkomster skall också de uppskattade premieinkomsterna för hela året anges. Uppgifterna skall lämnas in i Excel-format på de tabellmallar som finns på Försäkringsinspektionens webbsidor senast den 15 i den andra månaden som följer efter rapporteringskvartalet. På basis av kvartalsrapporten levererar Försäkringsinspektionen sammandrag
specificerade enligt pensionsanstaltsgrupp till Statistikcentralen för de offentliga samfundens statistiska
rapport, som publiceras kvartalsvis.
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5.6 Övriga handlingar och redogörelser
Ett försäkringsbolag, en försäkringsförening, en pensionsanstalt som grundats genom lag eller en representation skall utan särskild uppmaning tillställa Försäkringsinspektionen:
• en ny beräkning som visar att bolagets utjämningsansvar ligger mellan övre och undre gränserna enligt grunderna, såvida bolaget/föreningen/representationen under räkenskapsperioden i sin
rörelse börjar tillämpa självrisker, som skiljer sig från dem enligt vilka beräkningen i föregående bokslut är uppgjord
• de rapporter och revisionsberättelser som revisorerna under räkenskapsperioden har överlämnat
till verkställande direktören och styrelsen eller generalagenten omedelbart efter det att revisorerna har överlämnat dem till bolaget/föreningen/representationen
• nya premiegrunder jämte motiveringar för livförsäkring och försäkringar som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 och som livförsäkringsbolaget/en representation som bedriver livförsäkring tagit i bruk
• beräkningsgrunder för ansvarsskulden jämte motiveringar i livförsäkringsbolag/representation
som bedriver livförsäkring, innan de tas i bruk.
Nya beräkningsgrunder för ansvarsskulden som tillämpas i skadeförsäkringsbolagets bokslut jämte motiveringar skall lämnas in till Försäkringsinspektionen före utgången av redovisningsperioden. Om företaget i sin helhet tillämpar beräkningsgrunderna för senaste år skall företaget likaså underrätta Försäkringsinspektionen om detta före utgången av redovisningsperioden.
Ansökningar rörande grunderna för utjämningsbeloppet jämte motiveringar skall lämnas in till Försäkringsinspektionen före det datum då de nya grunderna är avsedda att tillämpas för första gången.
Arbetspensionsförsäkringsbolagen skall månatligen underrätta Försäkringsinspektionen om betydande
eller exceptionella affärstransaktioner, som arbetspensionsförsäkringsbolaget har gjort för att förvärva
kunder eller i övrigt i marknadsföringssyfte eller som bolaget gjort med sina kunder. Uppgifterna skall
tillställas om sådana affärstransaktioner på minst 100 000 euro som inte gjorts på reglerad marknad till
marknadspris eller som inte utgör sedvanlig affärsverksamhet, såsom arbetspensionsförsäkringsbolagets
likviditetsplaceringar med en bank som är bolagets kund eller återlån som arbetspensionsförsäkringsbolaget beviljat. Uppgifterna skall tillställas Försäkringsinspektionen i Excel-format på den tabellmall som
finns på inspektionens webbsidor (rapport 22) före utgången av den månad som följer på rapportmånaden.
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