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FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖR TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSBOLAGSLAG
Lag om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av
ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som
bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet (853/2008) trädde i
kraft 22.12.2008. På grund av nämnda lagen har Finansinspektionen idag
beslutit med stöd av ovannämnda bemyndiganden att ändra punkter
6.10.25 och 6.10.26, bilaga 1/sidan 3, bilaga 1/sidan 5, rapporten 1 tabellen
1 och rapporten 2b DEL 1 4/4 i föreskrifter ovh anvisningar 2/002/2008
samt tillfoga en ny punkt 6.11.3 i föreskrifter ovh anvisningar.
Föreskrifterna med bilagor och rapporter gäller från och med 22.12.2008
tills 31.12.2010. Föreskrifterna och anvisningarna tillämpas första gången
för års 2008 bokslut.
Tilläggsuppgifter ger Finansinspektionens solvenstillsyn av försäkringssektorn.
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6.10.22 Noter angående innehav i andra företag
(1) Enligt 13 § i SHMFbs ska noterna innehålla separata uppgifter om företag inom samma koncern,
intresseföretag och övriga ägarintresseföretag samt övriga aktier och andelar. Andelen aktier och andelar
som utgör täckning för fondförsäkringar ska specificeras, om aktierna och andelarna i fråga tillsammans
med ovannämnda aktier och andelar överskrider den gräns som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten i SHMFbs.
(2) Specifikationen ska ges endast för räkenskapsperioden.
(3) Små bostads- och fastighetssammanslutningar behöver vanligen inte specificeras, eftersom de har ringa
betydelse. En not ska dock övervägas, i synnerhet då ovan nämnda sammanslutningar inte är s.k.
ömsesidiga sammanslutningar eller när sammanslutningarna bedriver annan verksamhet än innehav och
förvaltning av fastighet.

6.10.23 Närståendelån samt säkerheter och ansvarsförbindelser som getts till
närstående (gäller inte pensionsanstalter som grundats genom lag) samt
transaktioner med närstående
(1) Som en not till balansräkningen för skade- och livförsäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag
samt försäkringsföreningar uppges följande uppgifter om lån som beviljats till den närmaste kretsen:
• det sammanlagda beloppet av penninglån som avses i 8 kap. 11 § 1 mom. i FBL och 10 kap. 7 § 1
mom. i FörsFörL, 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;
(2) Säkerheter och ansvarsförbindelser som getts till förmån för en person eller sammanslutning som hör till
försäkringsbolagets närstående krets (IAS 24 och 8 kap. 11 § i FBL), redovisas som en egen post i noten
om säkerheter och ansvarsförbindelser. Se punkt 6.10.20.
(3) Som bilaga till bokslutet för ett skade- och livförsäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag samt en
försäkringsförening ges i 7 b § i BFF avsedda upplysningar om transaktioner med närstående.

6.10.24 Kapitallån
(1) I fråga om kapitallån enligt 15 kap. 2 § i FBL och 1 kap. 5 c § i FörsFörL samt 12 kap. i ABL uppges
fordringsägare, kapitallånebeloppet, de huvudsakliga lånevillkoren samt på lånet fastställd ränta eller annan
gottgörelse som inte bokförts som utgift. Om kapitallånet är föremål för offentlig handel eller förvaltas av
Värdepapperscentralen Ab, uppges denna uppgift, medan fordringsägarna inte behöver uppges.

6.10.25 Noter om solvens
(1) Ett försäkringsbolag och en försäkringsförening ska uppge följande uppgifter angående solvensen
(gäller inte koncern):
Verksamhetskapital 1)
• Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning och centralförvaltningens
• konto6)
• Ackumulerade bokslutsdispositioner
• Värderingsdifferens mellan tillgångarnas verkliga värde
och bokföringsvärdet i balansräkningen
• Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar
• Kapitallån

____
____
____
____
____
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• Tilläggsavgifter som kan uttaxeras 3)
• Andel av företagets/föreningens/filialens uppskattade
framtida överskott 4)
• Utgifter för anskaffning av försäkringar till den del de inte dragits av från
premieansvaret eller inte har aktiverats i balansräkningens aktiva4) 5)
• Aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar och immateriella tillgångar (-)5)
• Åtaganden utanför balansräkningen
• Övriga poster8)
• Den andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapital 9)

____
____
____
____
____
____
____
____

Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 11 kap. 7 §
(skadeförsäkringsbolag) och 12 § (livförsäkringsbolag) i FBL
(gäller även filial),10 a kap. 2 § i FörsFörL och
17 § (arbetspensionsförsäkringsbolag) i APFBL 10)

____

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

____

Utjämningsbeloppet i proportion till fullt belopp, % 3)

____

Verksamhetskapital enligt 7 kap. 16 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
exklusive den andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapital 9)

____

Minimibeloppet av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital exklusive
temporära lättnader för 2008–2010 11) enligt lag 853/2008

____

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

Verksamhetskapitalet för ett försäkringsbolag finns definierat i 11 kap. 1 § i FBL och i 16 § i APFBL.
Verksamhetskapitalet för en försäkringsförening definieras i 10 a kap. 1 § i FörsFörL.
Gäller endast arbetspensionsförsäkringsbolag.
Gäller endast skadeförsäkringsbolag, försäkringsföreningar och filialer.
Gäller endast livförsäkringsbolag och filialer. Gäller fram till 31.12.2009.
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)
Verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § i FBL och 16 § i APFBL samt 10 a kap. 1 § i FörsFörL ska specificeras så
att eget kapital efter avdrag för förluster och föreslagen vinstutdelning samt värderingsdifferenserna anges till
nettobelopp.
Gäller inte pensionsanstalter som grundats genom lag.
Till exempel innehav enligt 11 kap. 5 § i FBL och maximiförlust (maximiförlust gäller inte
arbetspensionsförsäkringsbolag).
Gäller arbetspensionsförsäkringsbolag under perioden 2008–2010.
Beräknat enligt 6 § i lagen 853/2008.
Två tredjedelar (2/3) av solvensgränsen beräknad på de försäkringstekniska avsättningarna före avdrag av den
jämställbara andelen av utjämningsavsättningen enligt 3 § i lagen 853/2008.
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B. Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten
Nettointäkterna av placeringsverksamheten till verkligt värde + Övriga ränteposter –
avkastningskravet på ansvarsskulden. 1)
1) Något ränteavkastningskrav enligt avsättningskoefficienten räknas inte in i avkastningskravet 2008.

Placeringsallokering till verkligt värde:
Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i
penningmarknadsplaceringar. Placeringar i placeringsfonder eller i andra med dem jämförbara
företag för kollektiva investeringar som investerar i fastigheter och fastighetssammanslutningar
betraktas som fastighetsplaceringar.
Kalkylmässiga värderingsdifferenser som upptas i derivatens resultatregleringsposter 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 insättningar som hör till placeringarna i balansräkningen.
Som fotnot till placeringsallokeringen fogas masskuldebrevsportföljens modifierade duration (D
mod).
Placeringsallokeringen till verkligt värde, se sida 4 i bilaga 1 till dessa föreskrifter.
Omsättning =
+
+
+

premieinkomst före kreditförluster på premiefordringar
och återförsäkrares andel
nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen och
övriga intäkter

x
x
x

Vid beräkning av omsättningen inkluderar SPK och LPA även statens andel och LPA ytterligare
Folkpensionsanstaltens andel.
Totala driftskostnader =
Räknas enligt punkt 6.10.9 i dessa föreskrifter.
Omkostnadsrörelsens resultat=
Omkostnadsrörelsens resultat (gäller inte SPK och LPA) =
+Försäkringsavgiftens omkostnadsdelar 1)
+Avgiftsandelar som används för täckande av
driftskostnaderna till följd av ersättningsbesluten
+Övriga intäkter
Omkostnadsrörelsens resultat sammanlagt

x
x
x
xx

-Driftskostnader enligt funktion 2)
x
--Övriga kostnader
x
Driftskostnader sammanlagt
xx
-----------------------------------------------------------------------------------------Omkostnadsrörelsens resultat
X
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1) Det belopp som enligt de beräkningsgrunder som SHM fastställt frigörs av de högre omkostnaderna för det ”gamla beståndet”, vilka ingick i Eteras ansvarsskuld
31.12.2006, fogas vid beräkningen av resultatet av Eteras omkostnadsrörelse till avgiftens omkostnadsandel.
2) Exklusive driftskostnader för placeringsverksamheten och verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan samt lagstadgade avgifter

Totalresultat (gäller inte LPA) =
Försäkringsrörelsens resultat1)
Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde
Omkostnadsrörelsens resultat

+
+
+

x
x
x

3)

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

Totalresultat (gäller inte LPA):
Effekterna av en beståndsöverföring räknas inte med i förändringen av det ofördelade
tilläggsförsäkringsansvaret i resultatanalysen.
Pensionsanstalten ska 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 ska även presenteras grafiskt för de fem
senaste åren. Kravet på att presentera verksamhetskapitalet grafiskt gäller också delårsrapporter.
Grafen ska innehålla följande uppgifter i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkning
av solvensgränsen:
• solvensgräns
• verksamhetskapitalets maximibelopp
• verksamhetskapital 1)
1) 2008–2010 inklusive den jämställbara andelen av utjämningsavsättningen.

Pensionstillgångar =
•

Ansvarsskuld i balansräkningen + Tillgångarnas värderingsdifferenser

ArPL-lönesumma, FöPL-arbetsinkomstsumma och LFöPL-arbetsinkomstsumma =
Uppskattad lönesumma eller arbetsinkomstsumma för hela året vid tidpunkten för bokslutet eller
delårsrapporten.
Antalet försäkringar, försäkrade och pensionstagare:
Antal vid tidpunkten för bokslutet eller delårsrapporten.
När det gäller de ArPL-försäkrade, om vilka uppgifter ska anmälas till
arbetspensionsförsäkringsbolagen varje månad, räknas antalet försäkrade som fått inkomster under
den senaste månaden, dock så att var och en räknas endast en gång.
Inom familjepension räknas antalet pensionstagare alltid som en enda oberoende av antalet
förmånstagare.
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nyckeltal enligt punkt 6.10.26, ska nyckeltalet räknas enligt den aktuella punkten i
föreskrifterna och anvisningarna, såvida man för nyckeltalet använAder det namn som
anges i den aktuella föreskriften punkt 6.10.26.

6.11.3 Information som till följd av lagen 853/2008 ska framgå av
verksamhetsberättelsen för arbetspensionsförsäkringsbolag
(1)
Redogörelsen
för
den
finansiella
ställningen
i
verksamhetsberättelsen
för
ett
arbetspensionsförsäkringsbolag ska innehålla information om vilken effekt tillämpningen av lagen
853/2008 (lag om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om
verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet) har på
bolagets verksamhetskapital.

6.12 Anvisningar om bokföring, bokslut och koncernbokslut
6.12.1 Finansmarknadsinstrument i bokföringen
6.12.1.1 Derivatkontrakt
(1) 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.
(2) Den skattemässiga behandlingen av derivat, deras ekonomiska inverkan 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.
(3) Beträffande dokumentering av skyddande derivatkontrakt och säkringens effektivitet, se punkt 6.5.4,
underpunkt 13 (säkringsförhållande).
(4) Om derivatkontrakt behandlas som icke skyddande i bokföringen, även om de skulle ha ingåtts
(operativt) i skyddande syfte, ska de behandlas i bokföringen på samma sätt som kontrakt som ingåtts i icke
skyddande syfte.
Definition av derivatkontrakt
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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).
(8) Kontrakt av terminstyp är kontrakt i anslutning till termins- och futuravtal för olika underliggande
tillgångar (t.ex. valutor, aktier, ränteinstrument, nyttigheter och index).
(9) Med ett ränte- och/eller valutaswapavtal avses byte av ett fast och/eller ett rörligt ränteflöde till ett annat
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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.
(10) Med stängning av ett kontrakt avses uppgörandet av ett sådant motsatt identiskt kontrakt, med vilket
man slutgiltigt säkrar en uppkommen intäkt eller utgift för kontraktet före kontraktets förfallodag.
(11) Med position avses en grupp bestående av en eller flera tillgångsposter eller derivatkontrakt eller av en
kombination av dessa (balansställning). En position kan också enbart bestå av derivat.
Behandling i bokföring och bokslut
Kontrakt av optionstyp
Att ingå ett kontrakt
(12) När ett optionskontrakt 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
till avtalet.
Att stänga kontraktet
(13) I samband med att ett optionskontrakt stängs antecknas skillnaden mellan den premie som betalats för
det ursprungliga kontraktet 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 kontraktet och
korrigerats med tidigare antecknade värdeförändringar och den premie som betalats för det motsatta
kontraktet.
Kontrakt som inte utnyttjas
(14) Om ett optionskontrakt inte utnyttjas, antecknar köparen av kontraktet den premie som han betalat som
kostnad och säljaren av kontraktet 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 kontrakt
(15) Vid inlösning av ett optionskontrakt realiseras en vinst eller en förlust av kontraktet, 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 kontraktet utnyttjas.
(16) Om ett optionskontrakt 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
Kontrakt som ingåtts i skyddande syfte
(17) I fråga om optionskontrakt 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 ska skyddas eller de poster som hänförts till positionen.
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Försäkringsanstalt:
FO-nummer:
Kontaktperson:
Telefonnummer:

Bilaga 1/sidan 3
Noter till bokslutet

E-post:

SOLVENS
(arbetspensionsförsäkringsbolagen och SPK)

Verksamhetskapitalet och dess gränser
(i procent av den ansvarsskuld som använts
vid beräkning av solvensgränsen)
år

Solvensgräns
Verksamhetskapitalets maximibelopp 1) 2)
Verksamhetskapital 3)
1) Den målsatta zonens övre gräns för tiden före år 2007
2) SPK har inget minimibelopp för verksamhetskapitalet
3) 2008–2010 inklusive den jämställbara andelen av utjämningsavsättningen
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VVV/Bilagor

Försäkringsanstalt:
FO-nummer:
Kontaktperson:
Telefonnummer:

Bilaga 1/sidan 5
Noter till bokslutet

E-post:

Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten
(arbetspensionsförsäkringsbolagen, SPK och LPA)
år å

Direkta nettointäkter
Lånefordringar
Masskuldebrevslån
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner
Aktier och andelar
Fastighetsplaceringar
Övriga placeringar
Sijoituslajeille
kohdistamattomat tuotot, kulut ja
j
j
j liikekulut

0

Värdeförändringar i bokföringen1
Aktier och andelar
Masskuldebrevslån
Fastighetsplaceringar
Övriga placeringar

0

Nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen

0

Förändring av värderingsdifferenser 2)
Aktier och andelar
Masskuldebrevslån
Fastighetsplaceringar
Övriga placeringar

0

Nettointäkter av placeringsverksamheten, gängse värden

0

Ränteöverföring till ansvarsskulden 3)
Placeringsverksamhetens bokföringsmässiga resultat
Placeringsverksamhetens resultat, gängse värden

0
0

Derivatens andel av nettointäkterna av placeringsverksamheten
1) Försäljningsvinster och förluster samt övriga värdeändringar i bokföringen.
2) Värdeändringar utanför balansräkningen
3) Någon avkastning enligt avsättningskoefficienten räknas inte in i avkastningskravet 2008

19.2.2009

VVV/Bilagor

Rapport 1 tabell 1
Försäkringsanstalt
Datum
Kontaktperson och telefonnummer
FO-nummer i form xxxxxxx-x, 9 tecken

Verksamhetskapitalberäkning
Paragrafhänvisningarna inom parentes avser ifrågavarande punkt i 11 kap. i
försäkringsbolagslag (521/2008). Tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden
specificeras mer ingående i enlighet med tabell 2. Fastigheter och fastighetsaktier specific
1 000 EUR
1. Betalt aktiekapital, garantikapital och grundfond (2 § punkt 1) samt centralförvaltningens konto
2. Hälften av det obetalda aktiekapitalet eller summan av grundfond och garantikapital, då minst 25 % av
aktiekapitalet eller av summan av grundfond och garantikapital betalts (2 § punkt 2)
3. Fonderna av bundet och fritt eget kapital (2 § punkt 3)
4. Räkenskapsperiodens vinst och vinst från tidigare räkenskapsperioder (2 § punkt 4)
5. De frivilliga reserveringar som avses i 5 kapitlets 12 och 15 § samt den ackumulerade avskrivningsdifferens
som upptagits i balansräkningen (2 § punkt 5)
6. Skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden i balansräkningen om den är positiv (=
summan i kolumn 3 i tabell 2) (2 § punkt 6)
7. Kapitallån (2 § 7 punkt)

+
+
+
+
+
+
+

8. I ömsesidigt skadeförsäkringsbolag eller försäkringsförening tilläggsavgift som kan uttaxeras (2 § punkt 8)

+
9. Beloppet av livförsäkringsbolags anskaffningsutgifter för försäkringar, till den del det inte avdragits från
premieansvaret (zillmering) eller aktiverats i balansräkningens aktiva (2 § punkt 9)

+

10. Övriga poster
- Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar (lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 7 kap. 16 §)
- Övriga poster specificerade i bilaga (2 § 10 punkt) samt utjämningsansvar som kan jämställas med
verksamhetskapitalet in en pensionanstalt
11. Räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder (5 § punkt 1)
12. Skillnaden mellan bokföringsvärden och tillgångarnas gängse värden i balansräkningen om den är positiv
(summan i kolumn 4 i tabell 2) (5 § punkt 2)
13. Den del av bolagets/föreningens fria egna kapital som föreslagits att bli utdelad som vinst (5 § punkt 3)
14. Den andel av anskaffningsutgifterna för försäkringar som inte upptagits som kostnad i resultaträkningen till
den del som den överstiger det belopp som bolagets kostnadsbelastningsgrunder tillåter (5 § punkt 4)

+
+
−
−
−
−

15. Den andel av anskaffningsutgifterna för immateriella tillgångar som inte upptagits som kostnad i
resultaträkningen (5 § punkt 5)
16. Skillnaden mellan det odiskonterade ersättningsansvaret och det diskonterade ersättningsansvaret för
andra ansvar är pensionsansvar samt för skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 (5 § punkt 6)
17. Med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka
prestationsskyldigheten skall anses sannolik (5 § punkt 7)
18. Panter och inteckningar som ställts för främmande förbindelser (5 § punkt 8)
19. Eventuell maximal förlust som orsakas bolaget/föreningen av derivatavtal (5 § punkt 9)
20. Poster enligt 11 kap. 5 § punkt 10
21. Övriga poster som skall avdras från verksamhetskapitalet

−

22. = Verksamhetskapital enligt 11 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag eller 10 a kap. 1 §
lagen om försäkringsföreningar eller 7 kap. 16 § lagen om arbetspensionsbolag eller 6
kap. 30 § lagen om utländska försäkringsbolag

=

Ovan framställda verksamhetskapitalberäkning inklusive bilagor är uppgjord enligt gällande anvisningar
och föreskrifter. Den ger riktiga och tillräckliga uppgifter om försäkringsanstaltens
ekonomiska ställning.

_________________
Ort och datum

_____________________________
Verkställande direktör

VVV / Rapporter
19.2.2009

0

Rapport 2b DEL 1 1/1

Anvisning

PENSIONSANSTALTENS ANSVARSSKULD

I blanketten ifylls endast de punkter som utmärkts
med gult.

Försäkringsanstaltens namn:
FO-nummer:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
E-postadress
Tidpunkt för vilken
uppgiften lämnats

1. Ansvarsskuldens bruttobelopp

1
2

2. Separat avdragbara poster

Ansvarsskuld som används vid
beräkning av solvensgränsen (*)

Skulder till ansvarsfördelning samt skulder
förorsakade av premier

FBL 6 kap. 15 § 3mom.

Σ

Ansvarsskuldens bruttobelopp

1

Avgiven återförsäkring, högst 20 % av
ansvarsskuldens bruttobelopp

FBL 10 kap. 3 § 3 mom. 1
punkten

2

Återförsäkrings depositionsfonder som motsvarar
mottagen återförsäkring

FBL 10 kap. 3 § 3 mom. 2
punkten

0,00

3

Fordringar som grundar sig på regressrätt

FBL 10 kap. 3 § 3 mom. 3
punkten

4

Skadad egendom

FBL 10 kap. 3 § 3 mom. 4
punkten

5

Motgarantier inom kreditförsäkring

FBL 10 kap. 3 § 3 mom. 5
punkten

6

3.

Ansvarsskuld före separat avdragbara poster

I balansräkningen aktiverade anskaffningsutgifter för
försäkringar

FBL 10 kap. 3 § 3 mom. 6
punkten

Σ Separat avdragbara poster sammanlagt

0,00

Σ

Ansvarsskuld som skall täckas

0,00

1

Ansvarsskuld före separat avdragbara poster

0,00

2

Ofördelat tilläggspensionsansvar

ArPL 14 § 2 mom.

3

Poster som inte beaktas i premieansvaret

FöPL 10 § 2 mom.

Utjämningsavsättning som kan jämställas med
verksamhetskapitalet

Σ

L 853/2008 3 $

Ansvarsskuld vid beräkning av
solvensgränsen

0,00

(*) Gäller inte Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt

19.2.2009

Ort och datum

VVV/Rapporter

Underskrift av försäkringsmatematiker

