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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS ANVISNING OM UPPGÖRANDE AV
BOKSLUT, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH DELÅRSRAPPORT I
FÖRSÄKRINGSBOLAG I ENLIGHET MED FINANSMINISTERIETS BESLUT (390/1999)

Försäkringsbolag, vars aktie eller värdepapper som berättigar till en aktie enligt lagen
om aktiebolag (734/1978) är föremål för offentlig handel, eller försäkringsbolag, som
är emittent av sådant masskuldebrev som avses i 2 kap. 6 § 1 mom.
värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller försäkringsbolag, som är emittent av
annat sådant värdepapper än aktie som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten
värdepappersmarknadslagen eller värdepapper som berättigar till ett sådant enligt
lagen om aktiebolag, meddelar de relationstal som avses i finansministeriets beslut
(390/1999)  och övriga uppgifter i enlighet med dessa anvisningar och genom att i
tillämpliga delar följa de allmänna anvisningar som bokföringsnämnden meddelat i
samma ärende (17.12.1999). Dessutom skall de i dessa anvisningar uppräknade
relationstalen för försäkringsbranschen meddelas.

Relationstalen för försäkringsbranschen redovisas i bokslutet för de fem senaste
räkenskapsperioderna eller, om bolaget inte varit verksamt under fem
räkenskapsperioder, för bolagets hela verksamhetstid. I bokslutskommunikén
redovisas relationstalen för räkenskapsperioden och föregående räkenskapsperiod och
i delårsrapporten för rapportperioden, motsvarande period under föregående
räkenskapsperiod och för hela föregående räkenskapsperiod.

Om försäkringsbolaget gör upp ett koncernbokslut skall relationstalen ges enligt
uppgifterna i koncernbokslutet. Kalkylschemat och beräkningsgrunden för de
relationstal som använts presenteras vid behov i bokslutet. Vid redovisning av
relationstalen skall klart framgå att principen om gängse värde tillämpas. Detsamma
gäller skälighetsprincipen inom livförsäkring. För att säkerställa att bokslutet jämte
relationstal ger en rätt och tillräcklig bild av resultatet av försäkringsbolagets
verksamhet och bolagets ekonomiska situation, skall i samband med relationstalen
uppges nödvändiga tilläggsuppgifter. Relationstalets värde skall uppges även om det
är negativt.

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 relationstalen. Samma
förfarande gäller utgifter för försäkringsbolagets pensionsåtaganden som med stöd av
övergångsstadgandet i bokföringslagen (1572/1992) lämnats obokförda som kostnad.

Skatter
Då relationstalen 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. Räkenskapsperiodens skatt kan även enligt
systemet för bolagsskattegottgörelse bestämmas på basis av dividender. I så fall
beaktas kompletteringsskatten i räkenskapsperiodens skatter. Med inkomstskatter
avses skatter förknippade med den normala rörelseverksamheten; skatt på basis av
extraordinära poster medtas sålunda inte i relationstalens skatter. Om summan av
skatterna som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder är väsentlig anges den i
samband med uppgifterna om relationstal. Om man vid beräkningen av relationstal
avviker från posterna som skall redovisas i resultaträkningen t.ex. beträffande de



latenta skatterna, ges nödvändiga tilläggsuppgifter om tillvägagångssättet i samband
med relationstalen.

Egna aktier
Egna aktier som med stöd av 11 kap. 6 a § lagen om aktiebolag antecknats i balansens
aktiva skall minskas från det egna kapitalet vid beräkningen av relationstal.
Relationstalens dividend korrigeras inte med eventuella räntekostnader som
uppkommit till följd av anskaffningen av egna aktier, varför en genomförd
anskaffning av egna aktier beaktas likvärdigt i relationstalets dividend och divisor.

Vid beräkning av relationstal för de olika aktierna minskas de egna aktierna från
antalet aktier. Detta gäller både egna aktier skaffade på sätt som avses i 6 kap. lagen
om försäkringsbolag (1062/1979) och aktier som inlösts och förklarats ogiltiga på sätt
som avses i 5 kap. lagen om försäkringsbolag.

Latenta skatteskulder och skattefordringar
Det är att rekommendera att de latenta skatteskulderna och skattefordringarna i
koncernens relationstal redovisas enligt i punkt 3 i de av bokföringsnämnden
11.1.1999 givna allmänna anvisningarna om latenta skatteskulder och skattefordringar
definierade alternativen 2 eller 3 även i det fall att de i koncernbokslutet noterats
enligt alternativ 1. Vid redovisning enligt alternativ 2 eller 3 upptas förutom de latenta
skatteskulderna och skattefordringarna som härrör sig från periodiseringsskillnader,
även eventuella latenta skatteskulder och skattefordringar som härrör sig från andra
tillfälliga skillnader, såsom uppskrivningar, värdedifferenser, fördelning av
koncernaktiva och koncernpassiva, dotter- och intresseföretagens vinster och förluster
samt omräkningsdifferenser. De latenta skatteskulderna beaktas således i
värdedifferenserna och de uppskrivningar som bokförts i uppskrivningsfonden ifall de
latenta skatteskulderna kommer att realiseras inom den närmaste framtiden. Om man
vid beräkning av relationstal avviker från de latenta skatteskulderna och
skattefordringarna som redovisas i koncernens resultat- eller balansräkning ges
nödvändiga tilläggsuppgifter om tillvägagångssättet i samband med relationstalen.

Från de relationstal som grundar sig på verksamhetskapitalet minskas dock endast de
latenta skatteskulder som kommer att realiseras inom den närmaste framtiden. Detta
betyder att latenta skatteskulder som i balansräkningen ingår i de relationstal som
grundar sig på verksamhetskapitalet läggs till verksamhetskapitalet ifall de inte
kommer at realiseras inom den närmaste framtiden. Ifall de latenta skulder som
presenterats i balansräkningens bilagor och som hänför sig till placeringarnas
värdedifferens eller till de ovan nämnda posterna kommer att realiseras inom den
närmste framtiden, minskas den latenta skatteskulden i anslutning till de ovan nämnda
posterna från verksamhetskapitalet.

Preferensaktier
Om försäkringsbolaget har sådana preferensaktier som avses i 3 kap. 1 b § lagen om
aktiebolag och om de vad gäller rättigheter väsentligen avviker från övriga aktier
rekommenderas att relationstalen beräknas för alla aktier och som en särskild kalkyl
där preferensaktierna är fråndragna. Härvid bör även relationstalens resultatbegrepp
justeras med det belopp som hör till preferensaktierna.

Kapitallån
Kapitallån beaktas inte i relationstalen såsom post tillhörande det egna kapitalet, utan
behandlas enligt sin karaktär som skuld.



Ackumulerade bokslutsdispositioner
Vid beräkning av relationstal beaktas den andel av ackumulerade
bokslutsdispositioner (den ackumulerade differensen mellan bokförda avskrivningar
och planmässiga avskrivningar samt reserver) som i koncernbalansräkningen upptagits
i det egna kapitalet som eget kapital (6 kap. 7 § 5 mom. bokföringslagen 1336/1997).
Om försäkringsbolaget inte uppgör ett koncernbokslut upptas den till det egna
kapitalet hörande andelen av ackumulerade bokslutsdispositioner på ovan beskrivna
sätt vid beräkningen av relationstal, dvs. från de ackumulerade
bokslutsdispositionerna minskas latenta skatteskulder.

Avsättningar
Vid beräkning av relationstal jämställs avsättningarna med främmande kapital i
enlighet med sin ekonomiska karaktär.

Relationstalen i delårsrapporten
Värdepappersmarknadslagen och finansministeriets beslut förutsätter inte att
relationstal presenteras i delårsrapporten. Enligt stadgarna för Helsingfors
Värdepappers- och derivativbörs, clearingbolag Ab (Helsingfors fondbörs) skall ett
börsbolag ange resultat per aktie och eget kapital per aktie i delårsrapporten och
bokslutskommunikén.

När relationstalet resultat per aktie anges i delårsrapporten används rapportperiodens
resultat som resultat. Delårsrapportens skatter beräknas enligt de principer som följs i
bokslutet, även för latenta skatters del. När relationstalen beräknas beaktas som skatter
den skatt som motsvarar rapportperiodens resultat eller en andel av hela
räkenskapsperiodens prognostiserade skatter som motsvarar rapportperiodens resultat.
I rapporten skall anges vilken av dessa kalkylmetoder för skatt man tillämpat.

Om andra relationstal visas i delårsrapporten skall det som anges angående bokslutets
relationstal i punkterna 2.1 och 2.2 i bokföringsnämndens allmänna anvisningar samt i
punkterna A och B i dessa anvisningar i tillämpliga delar följas vid beräkningen av
relationstalen. Relationstalen avkastning på eget kapital i procent och avkastning på
investerat kapital i procent visas i delårsrapporten beräknade som årlig avkastning.
Relationstalets divisor beräknas som ett medeltal av balansräkningarnas värden vid
slutet av föregående års räkenskapsperiod och rapportperiodens slut.
Rapportperiodens avkastning justeras så att den motsvarar en 12 månaders period.



RELATIONSTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH
RELATIONSTAL FÖR AKITER

A) RELATIONSTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN

1) ALLMÄNNA RELATIONSTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN

1.1. Omsättning =

Omsättning inom skadeförsäkring
+ Premieintäkter före avdrag av återförsäkrares andel
+ intäkter av placeringsverksamhet
+ övriga intäkter
+ intäktsförda uppskrivningar som realiserats i samband med försäljning

Omsättning inom livförsäkring

Premieinkomst före avdrag av återförsäkrares andel
+ intäkter av placeringsverksamheten, uppskrivningar samt återföring av 
uppskrivningar
+ övriga intäkter

Koncernens omsättning

= skadeförsäkringens omsättning + livförsäkringens omsättning

1.2 Rörelsevinst eller rörelseförlust och dess andel i procent av omsättningen

Rörelsevinst eller förlust =

±   vinst eller förlust före förändring i utjämningsbeloppet, uppskrivningar av
     placeringar och korrigeringar av dem samt extraordinära poster,

                           bokslutsdispositioner och skatter (skadeförsäkring).
±   vinst eller förlust före förändring i utjämningsbeloppet, extra förmåner
     (kundförmåner), extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter
     (livförsäkring).



Resultatanalys för skadeförsäkringsbolag

Premieintäkter xx
Ersättningskostnader xx
Driftskostnader xx
Övriga försäkringstekniska intäkter och kostnader xx
Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet xx

Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten xx
Övriga intäkter och kostnader xx
Andel av intresseföretags vinster eller förluster xx
Rörelsevinst eller rörelseförlust xx

Förändring i utjämningsbeloppet xx
Uppskrivningar av placeringar och korrigering av dem xx
Vinst eller förlust före extraordinära poster xx

Extraordinära intäkter xx
Extraordinära kostnader xx
Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter xx

Inkomstskatter och andra direkta skatter xx
Minoritetsandelar xx
Räkenskapsperiodens vinst eller förlust xx

Resultatanalys för livförsäkringsbolag

Premieinkomst xx
Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten samt
uppskrivningar och korrigeringar av dem xx
Utbetalda ersättningar xx
Förändring i ansvarsskulden före extra förmåner (kundförmåner)
och förändringar i utjämningsbeloppet xx
Driftskostnader xx
Övriga försäkringstekniska intäkter och kostnader xx
Försäkringstekniskt resultat före extra förmåner (kundförmåner)
och förändring i utjämningsbeloppet xx

Övriga intäkter och kostnader xx
Andel i intresseföretags vinster eller förluster xx
Rörelsevinst eller rörelseförlust xx

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

Extraordinära intäkter xx
Extraordinära kostnader xx
Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter xx

Inkomstskatter och andra direkta skatter xx
Minoritetsandelar xx
Räkenskapsperiodens vinst eller förlust xx

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



1.3 Vinst eller förlust före extraordinära poster samt dess andel i procent av 
omsättningen

Om inkomstskatten för den egentliga verksamheten specificerats skilt, vinst eller
förlust före extraordinära poster
= vinst eller förlust av den egentliga verksamheten
+ inkomstskatter för den egentliga verksamheten

1.4. Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter samt dess andel i
                      procent av omsättningen eller, om bolaget är moderbolag i en koncern,
                      koncernens resultat före skatter och dess andel i procent av omsättningen

Om inkomstskatten för den egentliga verksamheten specificerats skilt, vinst eller
förlust före bokslutsdispositioner och skatter
= vinst eller förlust efter extraordinära poster
+ inkomstskatter för den egentliga verksamheten

Det är att rekommendera att även räkenskapsperiodens resultat och dess andel i
procent av omsättningen presenteras i samband med uppgiften.

1.5 Avkastning på eget kapital i procent (till gängse värde) =

±  vinst eller förlust före extraordinära poster eller vinst eller förlust av den 
    egentliga verksamheten + inkomstskatter för den egentliga verksamheten
±  i uppskrivningsfonden bokförd uppskrivning/återföring
±  förändring i placeringarnas värderingsdifferenser
– skatter (inklusive förändring i den latenta skatteskulden av placeringarnas

                         värderingsdifferenser)
                                                                                                                   x 100

+ eget kapital
+ minoritetsandel
±  placeringarnas värderingsdifferenser efter att den latenta skatteskulden avdragits

Relationstalets divisor beräknas såsom ett medeltalet av värdena enligt
räkenskapsperiodens och den föregående räkenskapsperiodens balansräkning.

I grunderna för beräkningen av relationstalet skall anges hur bolaget beaktat den i 13 kap. 3 § lagen om
försäkringsbolag definierade skälighetsprincipen som gäller livförsäkringsverksamhet. Bolaget kan då
välja det ena av nedanstående alternativa förfaringssätt:

� Bolaget räknar ut sitt relationstal utan att uppskatta hur andra delar av verksamhetskapitalet än det
egna kapitalet fördelas mellan försäkringstagare och ägare. Bolaget redogör dock för innehållet i
skälighetsprincipen, inklusive kravet på kontinuitet i de extra förmånernas nivå.
Skälighetsprincipens betydelse kan konkretiseras genom att bolaget publicerar de mål som
uppställts för extra förmåner, dessa förmåners kontinuitet och solvensen samt dessas samband med
nämnda mål.

� Bolaget lägger fram sin egen uppskattning av hur andra delar av verksamhetskapitalet än det egna
kapitalet fördelar sig enligt skälighetsprincipen. I detta sammanhang framläggs grunderna (målen
för extra förmåner, förmånernas kontinuitet och solvensen samt deras samband med nämnda mål),



på vilket bolaget baserat sin uppskattning, och konstateras, att fördelningen av den övriga delen av
verksamhetskapitalet inte medför någon som helst fordringsrätt då den ifrågavarande verksamheten
fortgår normalt.

1.6 Avkastning på totalkapitalet i procent utan fondförsäkringar (till gängse värde)=

±  rörelsevinst eller rörelseförlust
+ räntekostnader och övriga finansiella kostnader
+ beräkningsräntan för ansvarsskulden
±  uppskrivningar av placeringar och korrigeringar av dem (skadeförsäkring)
±  i uppskrivningsfonden bokförd uppskrivning/återföring
±  förändring i placeringarnas värderingsdifferenser
                                                                                           x 100
+ balansomslutning
– ansvarsskuld för fondförsäkringar
±  placeringarnas värderingsdifferenser

Relationstalets divisor beräknas såsom ett medeltalet av värdena enligt
räkenskapsperiodens och den föregående räkenskapsperiodens balansräkning.

Beräkningsräntan för livförsäkring räknas från ansvarsskulden försäkringsbeståndsvis
med diskonteringsräntan för balansansvaret. Till detta tilläggs eventuella
kompletteringsposter på grund av sänkning av diskonteringsräntan. Detta betyder att
det i allmänhet är fråga om försäkringens beräkningsgrundsränta. I fall där man gjort
kompletteringsposter för sänkning av beräkningsgrundsräntan  används i detta
sammanhang denna sänkta ränta för beräkningsgrundsräntan.

I skadeförsäkring avses med beräkningsgrundsränta den ränta som bolaget använt vid
diskontering av pensionsansvar i kapitalform  och/eller eventuellt vid diskontering av
långvarigt ansvar.

I stället för avkastningsprocenten på placerat kapital (ROI) uppger försäkringsbolagen
avkastningsprocenten på det totala kapitalet (ROA). ( 5 § 2 mom. 1) f) punkten i finansministeriets
beslut).

Relationstalets övriga finansiella kostnader består av andra poster som härrör sig till det främmande
kapitalet än räntekostnaderna, t.ex. på resultaträkningens poster bokförda kursvinster och kursförluster
av det främmande kapitalet.

1.7 Soliditeten i procent (till gängse värde) =

+ eget kapital
+ minoritetsandel
±  placeringarnas värdedifferenser efter att den latenta skatteskulden minskats
                                                                                     x 100
balansomslutning
±  placeringarnas värdedifferenser

Relationstalets dividend och divisor beräknas på basis av de värden som gäller på
bokslutsdagen.



1.8 Bruttoinvesteringar bland balansräkningens bestående aktiva i den valuta som
                      används i bokslutet och i procent av omsättningen

På grund av försäkringsverksamhetens speciella karaktär behöver denna uppgift inte
lämnas. (5 § 2 mom. 1) h) punkten och 7 § 1 mom./6 § 2 mom. 6) punkten i
finansministeriet beslut)

1.9 Forsknings- och utvecklingsutgifter i den valuta som används i bokslutet och i
                      procent av omsättningen

Enligt handels- och industriministeriets beslut om aktivering av utvecklingsutgifter i
balansräkningen (50/1998) avses med utvecklingsverksamhet tillämpning av
forskningsresultat eller annan kunskap på utvecklandet av en tillgång som är
väsentligt annorlunda än de tillgångar som sedan tidigare är tillgängliga för den
bokföringsskyldige, innan den bokföringsskyldige inleder sådant utnyttjande av
tillgången som är ämnat att bli effektivt eller lönsamt. Till utvecklingsutgifterna
räknas enligt beslutet de i bokföringslagen avsedda anskaffningsutgifterna vilka
förorsakats av utvecklingsverksamheten. Av personalutgifterna beaktas som
utvecklingsutgifter de personalutgifter som förorsakas av personer som är direkt
sysselsatta med utvecklingsverksamhet. Om materiella anläggningstillgångar endast
till en del används för utvecklingsverksamhet, får i utvecklingsutgifterna inbegripas
endast en sådan andel av de i bokföringslagen avsedda avskrivningar som motsvarar
denna användning.

Utvecklingsutgifter som inte uppfyller de förutsättningar som bestäms i handels- och
industriministeriets beslut får aktiveras som andra utgifter med lång verkningstid i
enlighet med 5 kap. 1 § och. 11 § bokföringslagen. På samma sätt får utgifterna för
forskningsverksamhet aktiveras. Med utgifterna avses därvid utgifter som uppstår till
följd av sådan erforderlig, ursprunglig och systematisk forskningsverksamhet som
behövs för produktion och förståelse av ny vetenskaplig eller teknisk kunskap.

Som forsknings- och utvecklingsutgifterna enligt punkt 1.9 upptas de
utvecklingsutgifter som uppfyller villkoren i handels- och industriministeriets beslut
samt forsknings- och utvecklingsutgifter som i bokföringen upptagits som andra
utgifter med lång verkningstid. Utgifter vilka upptagits som kostnader i
resultaträkningen redovisas separat liksom även de i balansräkningen aktiverade
ökningarna i forsknings- och utvecklingsutgifterna.

Som koncernens forsknings- och utvecklingsutgifter upptas utgifter för forsknings-
och utvecklingsverksamhet inom koncernen samt utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbete som anskaffats från företag som inte hör till koncernen, t.ex.
forskningsinstitut, högskolor och andra organisationer.

1.10 Orderstock, om uppgiften skall anses viktig med tanke på arten av bolagets
                      verksamhet

På grund av försäkringsverksamhetens speciella karaktär behöver denna uppgift inte
lämnas. (5 § 2 mom. 1) j) punkten, 6 § 2 mom. 8 punkten och 7 § 1 mom. / 6 § 2
mom. 8 punkten i finansministeriets beslut)



1.11 Antalet anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden

Relationstalet räknas ut som ett medeltal av antalet anställda i slutet av varje
kalendermånad. I antalet beaktas eventuellt deltidsarbete för de anställda.

2) RELATIONSTAL FÖR SKADEFÖRSÄKRINGENS EKONOMISKA
                      UTVECKLING

2.1 Premieinkomst =

premieinkomst före avdrag av återförsäkrares andel

2.2 Skadeprocent (skadekvot i procent) =

ersättningskostnader
                                                                x 100
premieintäkter

Relationstalet uträknas efter avdrag av återförsäkrares andel.

2.3 Driftskostnadsprocent =

driftskostnader
                                                                  x 100
premieintäkter

Relationstalet 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
Premieintäkter före avdrag av återförsäkrares andel

2.4 Totalkostnadsprocent =

skadeprocent + driftskostnadsprocent

Vid uträckning av totalkostnadsprocenten används alltid den egentliga
driftskostnadsprocenten (inte bruttodriftskostnadsprocenten).



2.5 Verksamhetskapital i den valuta som används i bokslutet =

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

2.6 Utjämningsbelopp i den valuta som används i bokslut

2.7 Solvenskapital i den valuta som används i bokslutet =

verksamhetskapital + utjämningsbelopp + minoritetsandel

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 relationstalet inte beskriver verksamheten på ett adekvat sätt (t.ex. på grund av en
stor andel run off-affärer) skall det inte uppges.

3) RELATIONSTAL FÖR LIVFÖRSÄKRINGENS EKONOMISKA
                      UTVECKLING

3.1 Premieinkomst =

Premieinkomst före avdrag av återförsäkrares andel



3.2 Omkostnadsprocent =

+ driftskostnader före förändringen i aktiverade anskaffningskostnader för
                         försäkringar

+ kostnader för ersättningshandläggning                       x 100
    belastningsinkomst

Belastningsinkomsten är enligt beräkningsgrunderna en post som är avsedd att täcka
omkostnaderna. Driftskostnaderna innehåller inte återförsäkrares provisioner.

I belastningsintäkterna ingår alla belastningsposter. Förändring som hänför sig till
zillmering räknas inte in i driftskostnaderna.

3.3 Verksamhetskapital i den valuta som används i bokslutet =

+ eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning
+ ackumulerade bokslutsdispositioner
±  placeringarnas värderingsdifferenser
±  latens 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

3.6 Solvensnivå i procent av ansvarsskulden =

solvenskapital
                                                                      x 100
försäkringsteknisk ansvarsskuld – utjämningsbelopp –
75 % av ansvarsskulden för fondförsäkringar

Den försäkringstekniska ansvarsskulden uträknas efter avdrag av återförsäkrares
andel.

B) RELATIONSTAL FÖR AKTIER

Relationstalen för aktier uträknas enligt finansministeriets beslut och
bokföringsnämndens allmänna anvisningar 17.12.1999. Dessutom skall substansen per
aktie meddelas till gängse värde. Emissionskorrigeringar och hur antalet aktier
uträknas behandlas närmare i kapitel III, Emissionskorrigeringar, i
bokföringsnämndens allmänna anvisningar.



1. Substansen per aktie (till gängse värde)

+ eget kapital
±  placeringarnas värderingsdifferenser
± latent skatteskuld och minoritetsandel av placeringarnas värderingsdifferenser

det emissionsjusterade antalet aktier på bokslutsdagen

I beräkningsgrunderna för relationstalen för eget kapital per aktie och substansen per aktie (till gängse
värde) skall bolaget på sätt som beskrivs för relationstal 1.5 förklara hur man vid uträkningen av
relationstalen beaktat den i 13 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag definierade skälighetsprincipen som
gäller livförsäkring.

ANVISNINGAR OM ÖVRIGA UPPGIFTER ENLIGT
FINANSMINISTERIETS BESLUT

Försäkringsbolag skall uppge övriga uppgifter i enlighet med finansministeriets beslut
och bokföringsnämndens allmänna anvisningarna 17.12.1999, med undantag av
följande uppgifter:

1. Marknadsvärdet av värdepapper som är föremål för offentlig handel eller
                      motsvarande handel någon annanstans

Marknadsvärdet av värdepapper som är föremål för offentlig handel eller motsvarande
handel någon annanstans behöver inte specificeras i bokslutet. Det sammanlagda
gängse värdet av varje balanspost upptas i bilagorna enligt återstående
anskaffningsutgift, bokslutsvärde och gängse värde. Dessutom skall de uppgifter som
10 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut (1323/1999) förutsätter upptas. (5 § 1
mom. 1 punkten i finansministeriets beslut)

2. Förkortad balansräkning

I delårsrapporten och bokslutskommunikén skall posterna bland aktiva i
balansräkningen upptas enligt följande: Immateriella tillgångar, placeringar (inklusive
placeringar som hänför sig till fondförsäkringar) samt fordringar, övriga tillgångar och
aktiva resultatregleringar sammanlagt. De andelar i företag inom samma koncern som
ingår i placeringarna och egna aktier eller andelar som ingår i övriga specificeras i
samband med den uppgift som upptas. (6 § 2 mom. 3 och 4 punkten och 7 § 1 mom./
6 § 2 mom. 3 och 4 punkten i finansministeriets beslut)

Posterna bland passiva i balansräkningen upptas enligt följande: Aktiekapital eller
grundfond och garantikapital samt övrigt eget kapital, minoritetsandel, ackumulerade
bokslutsdispositioner, kapitallån, försäkringsteknisk ansvarsskuld inom
skadeförsäkring respektive livförsäkring, ansvarsskuld för fondförsäkringar,
avsättningar, skuldebrevslån samt depåskulder inom återförsäkring, övriga skulder och
passiva resultatregleringar sammanlagt. Eget kapital kan upptas som ett sammanlagt
belopp. Om försäkringsbolaget är moderbolag i koncernen skall ackumulerade
avskrivningsdifferensen och reserver tas upp i koncernbalansräkningen uppdelade i



eget kapital, minoritetsandel och latent skatteskuld. (kapitel 7 i bokföringsnämndens
allmänna anvisningar om uppgörande av koncernbokslut). (6 § 2 mom. 5 punkten och
7 § 1 mom./6 § 2 mom. 5 punkten i finansministeriets beslut)

3. Placeringsbestånd i mark och i procent

Fördelningen av placeringarna redovisas till gängse värde inom såväl skade- som
livförsäkringen enligt följande klassificering:

- fastighetsplaceringar
– aktier
– masskuldebrev
– övriga finansmarknadsinstrument
– lånefordringar
– övriga placeringar
– placeringar som hänför sig till fondförsäkringar

RESULTATANALYS PER VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT RELATIONSTAL

Om koncernen består av såväl skade- som livförsäkringsbolag samt kreditinstitut,
skall principerna för beräkningen av relationstalen innehålla en redogörelse för hur
solvenskapitalet har fördelats mellan skade- och livförsäkringen samt
kreditinstitutverksamheten.

Verksamhetsområdets (segments) intäkter och kostnader, liksom tillgångar och
skulder, definieras före koncernens interna fordringar och skulder samt koncernens
interna affärsverksamhet avdras enligt IAS 14-rekommendationen (Segment reportig).
Av uträkningsprinciperna framgår hur detta räknas.


