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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2452
af 2. december 2015
om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne
vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og
udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 56, stk. 4, og artikel 256, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det bør gennem anvendelse af et foreskrevet sæt offentliggørelsesskemaer, der giver en bedre forståelse af de
oplysninger, der offentliggøres, navnlig hvad angår sammenligninger over tid og mellem forskellige selskaber,
sikres, at de harmoniserede offentliggørelseskrav vedrørende kvantitative oplysninger, der indgår i rapporten om
solvens og finansiel situation, overholdes. Anvendelsen af skemaer forventes også at sikre ligebehandling af
forsikrings- og genforsikringsselskaber og at give en bedre forståelse af de oplysninger, som koncernerne har
offentliggjort.

(2)

Når forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholding
selskaber og blandede finansielle holdingselskaber har tilladelse til at offentliggøre en samlet rapport om solvens
og finansiel situation, bør de særskilt offentliggøre, som del af deres rapport, de i denne forordning fastsatte
oplysninger for individuelle selskaber for hvert forsikrings- eller genforsikringsselskab, der er omfattet af den
pågældende rapport, og de oplysninger, der skal offentliggøres for koncerner.

(3)

For at sikre ensartet anvendelse af medierne til offentliggørelse bør bestemmelserne om medier til offentliggørelse
i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (2) finde anvendelse for offentliggørelsen af rapporter om
solvens og finansiel situation for koncerner og for samlede rapporter om solvens og finansiel situation.

(4)

Forsikrings- og genforsikringsselskaber og forsikrings- og genforsikringskoncerner bør kun offentliggøre de
oplysninger, der er relevante for deres virksomhed. For eksempel påvirker nogle af de ved direktiv 2009/138/EF
fastsatte valgmuligheder, såsom anvendelsen af matchtilpasningen ved beregningen af de forsikringsmæssige
hensættelser eller anvendelsen af en komplet eller partiel intern model eller af selskabsspecifikke parametre ved
beregningen af solvenskapitalkravet, omfanget af de oplysninger, der skal offentliggøres. I de fleste tilfælde bør
kun en del af de i denne forordning fastsatte skemaer offentliggøres, da ikke alle skemaer er relevante for alle
selskaber.

(5)

Bestemmelserne i denne forordning hænger tæt sammen, da de vedrører procedurerne og skemaerne for offentlig
gørelsen af rapporten om solvens og finansiel situation. Af hensyn til sammenhængen mellem disse
bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de personer, som er omfattet af indberetningskravene,
herunder investorer, der ikke er bosiddende i EU, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem,
er det hensigtsmæssigt at samle alle de ved artikel 56 og artikel 256, stk. 5, i direktiv 2009/138/EF krævede
gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(1) EUT L 335 af 17.12 2009, s. 1.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).
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Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne
offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne
forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen
for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1094/2010 (1) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Genstand
Ved denne forordning indføres der gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende rapporten om solvens og
finansiel situation, idet den fastsætter procedurerne, formaterne og skemaerne for offentliggørelse af oplysninger, jf.
artikel 51 i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår individuelle forsikrings- og genforsikringsselskaber og artikel 256 i
direktiv 2009/138/EF for så vidt angår koncerner.

Artikel 2
Formater for offentliggørelse
Når de i denne forordning omhandlede oplysninger offentliggøres, skal tal, der udtrykker pengebeløb, oplyses i tusinder.

Artikel 3
Valuta
1.

Medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet, forstås i denne forordning ved »indberetningsvaluta«:

a) for individuel offentliggørelse: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af forsikrings- eller genforsikringsselskabets
regnskaber
b) for offentliggørelse på koncernniveau: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af koncernregnskabet.
2.
Tal, der udtrykker pengebeløb, skal oplyses i indberetningsvalutaen. Alle andre valutaer end indberetningsvalutaen
skal omregnes til indberetningsvalutaen.
3.
Når værdien af et aktiv eller passiv, der er denomineret i en anden valuta end indberetningsvalutaen, udtrykkes,
omregnes værdien til indberetningsvalutaen, som hvis omregningen var sket til lukkekursen på den sidste dag, hvor den
relevante kurs er tilgængelig i den indberetningsperiode, som aktivet eller passivet vedrører.
4.
Når værdien af en indtægt eller udgift udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen på samme
omregningsgrundlag som det, der anvendes i regnskabssammenhæng.
5.
Omregningen til indberetningsvalutaen foretages ved at anvende vekselkursen fra den samme kilde, som anvendes
til forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskab i tilfælde af individuel indberetning eller til koncernregnskabet i
tilfælde af indberetning på koncernniveau, medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed
(Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF
og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).
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Artikel 4

Skemaer vedrørende rapporten om individuelle selskabers solvens og finansielle situation

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal som en del af rapporten om deres solvens og finansielle situation
offentliggøre som minimum følgende skemaer:
a) skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv
2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til denne forordning
b) skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de
værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, efter vejledningen i S.05.01 i
bilag II til denne forordning, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35
c) skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de
værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.05.02
i bilag II
d) skema S.12.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring, der
udøves på et forsikringsmæssigt grundlag svarende til livsforsikring (»SLT-sygeforsikring«), for hver branche, jf. bilag I
til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning
e) skema S.17.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring, efter vejledningen i S.17.01 i
bilag II til denne forordning, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35
f)

skema S.19.01.21 i bilag I, om skadesforsikringserstatningsudgifter, i form af udviklingstrekanter, efter vejledningen i
bilag S.19.01 i bilag II, for skadesforsikringsvirksomhed i alt

g) skema S.22.01.21 i bilag I, om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i
afsnit S.22.01 i bilag II
h) skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, herunder basiskapitalgrundlaget og det supplerende
kapitalgrundlag, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II
i)

skema S.25.01.21 i bilag I, om solvenskapitalkravet beregnet efter standardformlen, efter vejledningen i afsnit
S.25.01 i bilag II

j)

skema S.25.02.21 i bilag I, om solvenskapitalkravet beregnet efter standardformlen og en partiel intern model, efter
vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

k) skema S.25.03.21 i bilag I, om solvenskapitalkravet beregnet efter en komplet intern model efter vejledningen i
afsnit S.25.03 i bilag II
l)

skema S28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udøver
udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgen
forsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

m) skema S28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udøver både
livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.
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Artikel 5

Skemaer vedrørende rapporten om koncerners solvens og finansielle situation

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber
skal som en del af deres rapport om koncernens solvens og finansielle situation offentliggøre som minimum følgende
skemaer:
a) skema S.32.01.22 i bilag I, om de selskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.32.01 i bilag III
b) hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv
2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, skema
S.02.01.02 i bilag I til denne forordning, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsen i henhold til artikel 75 i
direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III til denne forordning
c) skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de
værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskaberne, efter vejledningen i S.05.01 i
bilag III til denne forordning, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35
d) skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de
værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskaberne, efter vejledningen i afsnit S.05.02
i bilag III
e) skema S.22.01.22 i bilag I, om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i
afsnit S.22.01 i bilag III
f) skema S.23.01.22 i bilag I, om kapitalgrundlaget, herunder basiskapitalgrundlaget og det supplerende
kapitalgrundlag, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III
g) hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv
2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema
S.25.01.22 i bilag I til denne forordning, med oplysninger om solvenskapitalkravet beregnet efter standardformlen,
efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III til denne forordning
h) hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv
2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema
S.25.02.22 i bilag I til denne forordning, med oplysninger om solvenskapitalkravet beregnet efter standardformlen og
en partiel intern model, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III til denne forordning
i) hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv
2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema
S.25.03.22 i bilag I til denne forordning, med oplysninger om solvenskapitalkravet beregnet efter en komplet intern
model, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III til denne forordning.

Artikel 6

Henvisninger til andre dokumenter i rapporten om solvens og finansiel situation

Hvis der i forsikrings- og genforsikringsselskabers, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskabers, forsikringsholding
selskabers eller blandede finansielle holdingselskabers rapport om solvens og finansiel situation indgår henvisninger til
andre offentligt tilgængelige dokumenter, skal disse henvisninger føre direkte til selve oplysningerne og ikke til et
generelt dokument.
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Artikel 7
Overensstemmelse mellem oplysninger
Forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og
blandede finansielle holdingselskaber skal vurdere, hvorvidt de offentliggjorte oplysninger stemmer fuldstændigt overens
med de oplysninger, der er indberettet til tilsynsmyndighederne.
Artikel 8
Medier til offentliggørelse af rapporten om koncernens solvens og finansielle situation og den samlede rapport
Artikel 301 i delegeret forordning (EU) 2015/35 anvendes på offentliggørelsen af rapporten om koncernens solvens og
finansielle situation og den samlede rapport.
Artikel 9
Inddragelse af datterselskaberne i den samlede rapport om solvens og finansiel situation
1.
Hvis et deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandet finansielt
holdingselskab anmoder den koncerntilsynsførende om godkendelse af at fremlægge en samlet rapport om solvens og
finansiel situation, skal den koncerntilsynsførende straks kontakte alle berørte tilsynsmyndigheder for navnligt at drøfte,
hvilket sprog der skal anvendes i den samlede rapport om solvens og finansiel situation.
2.
Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle
holdingselskab skal forklare, hvordan datterselskaberne indgår i rapporten, og hvordan datterselskabernes
administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan inddrages i processen og i godkendelsen af den samlede rapport om solvens
og finansiel situation.
Artikel 10
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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BILAG I

S.02.01.02
Balance
Solvens IIværdi

Aktiver

C0010

Immaterielle aktiver

R0030

Udskudte skatteaktiver

R0040

Pensionsmæssigt overskud

R0050

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-lin
ked aftaler)

R0070

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

Aktier

R0100

Aktier — noterede

R0110

Aktier — unoterede

R0120

Obligationer

R0130

Statsobligationer

R0140

Erhvervsobligationer

R0150

Strukturerede værdipapirer

R0160

Sikrede værdipapirer

R0170

Kollektive investeringsinstitutter

R0180

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret in
den for komponenter

R0190

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0200

Øvrige investeringer

R0210

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0220

Lån, herunder realkreditlån

R0230

Policelån

R0240

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

R0250

Andre lån, herunder realkreditlån

R0260

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

R0270

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0280

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

R0290
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Solvens IIværdi

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring
Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og in
deksreguleret og unit-linked

R0300
R0310

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

R0320

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0330

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

R0340

Indskud til cedenter

R0350

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

R0360

Tilgodehavender fra genforsikring

R0370

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

R0380

Egne aktier (som besiddes direkte)

R0390

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt,
men endnu ikke indbetalt

R0400

Likvider

R0410

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

Aktiver i alt

R0500

Forpligtelser
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

C0010
R0510
R0520

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0530

Bedste skøn

R0540

Risikomargin

R0550

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

R0560

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

Bedste skøn

R0580

Risikomargin

R0590

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)
Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

R0600
R0610

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0620

Bedste skøn

R0630

Risikomargin

R0640
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Solvens IIværdi

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksre
guleret og unit-linked)

R0650

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0660

Bedste skøn

R0670

Risikomargin

R0680

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

R0690

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0700

Bedste skøn

R0710

Risikomargin

R0720

Eventualforpligtelser

R0740

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

Pensionsforpligtelser

R0760

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

Derivater

R0790

Gæld til kreditinstitutter

R0800

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

Efterstillet gæld

R0850

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0860

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0870

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

R0880

Passiver i alt

R0900

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000
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S.05.01.02
Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche
Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional
genforsikring)
Forsikring
vedrørende
indkomst
sikring

Arbejdsska
deforsikring

Motoran
svarsforsik
ring

Anden
motorforsik
ring

Sø-, luft
farts- og
transport
forsikring

Brand og
andre
skader på
ejendom

Almindelig
ansvarsfor
sikring

Kredit- og
kautionsfor
sikring

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

DA

Forsikring
vedrørende
udgifter til
lægebehand
ling

Tegnede præmier
R0110

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

Brutto — Accepteret ikkeproportional genfor
sikring

R0130

Genforsikringsandel

R0140

Netto

R0200

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

R0210

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

Brutto — Accepteret ikkeproportional genfor
sikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

R0300

Den Europæiske Unions Tidende

Brutto — Direkte virksomhed

Erstatningsudgifter
R0310

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers
tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden
for komponenter

R0320
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Brutto — Direkte virksomhed

R0330

Genforsikringsandel

R0340

Netto

R0400

Forsikring
vedrørende
indkomst
sikring

Arbejdsska
deforsikring

Motoran
svarsforsik
ring

Anden
motorforsik
ring

Sø-, luft
farts- og
transport
forsikring

Brand og
andre
skader på
ejendom

Almindelig
ansvarsfor
sikring

Kredit- og
kautionsfor
sikring

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

DA

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende
evne, hvis modelleret inden for komponenter

Forsikring
vedrørende
udgifter til
lægebehand
ling

L 347/1294

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional
genforsikring)

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensæt
telser
R0410

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

Genforsikringsandel

R0440

Netto

R0500

Omkostninger

R0550

Andre omkostninger

R1200

Samlede omkostninger

R1300

Den Europæiske Unions Tidende

Brutto — Direkte virksomhed

31.12.2015

Assistance

C0100

C0110

C0120

Sygeforsik
ring
C0130

I alt

Ulykkesfor
sikring

Sø-, luft
farts- og
transport
forsikring

Materielle
anlægsak
tiver

C0140

C0150

C0160

DA

Retshjælps
forsikring

Diverse
økonomiske
tab

Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional
genforsikring

31.12.2015

Branche vedrørende: Skadesforsikringsog skadesgenforsikringsforpligtelser
(direkte virksomhed og accepteret
proportional genforsikring)

C0200

Tegnede præmier
R0110

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

R0140

Netto

R0200

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

R0210

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

R0300

Den Europæiske Unions Tidende

Brutto — Direkte virksomhed

Erstatningsudgifter
R0310

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

L 347/1295

Brutto — Direkte virksomhed

R0340

Netto

R0400

Assistance

C0100

C0110

C0120

Sygeforsik
ring
C0130

I alt

Ulykkesfor
sikring

Sø-, luft
farts- og
transport
forsikring

Materielle
anlægsak
tiver

C0140

C0150

C0160

DA

Genforsikringsandel

Retshjælps
forsikring

Diverse
økonomiske
tab

Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional
genforsikring

L 347/1296

Branche vedrørende: Skadesforsikringsog skadesgenforsikringsforpligtelser
(direkte virksomhed og accepteret
proportional genforsikring)

C0200

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
R0410

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

Genforsikringsandel

R0440

Netto

R0500

Omkostninger

R0550

Andre omkostninger

R1200

Samlede omkostninger

R1300

Den Europæiske Unions Tidende

Brutto — Direkte virksomhed

31.12.2015

Forsikring
med gevins
tandele

C0210

C0220

C0230

Anden livs
forsikring

Annuiteter hidrørende
fra skadesforsikringsaf
taler og relateret til
sygeforsikringsforplig
telser

Annuiteter hidrørende
fra skadesforsikringsaf
taler og relateret til
andre forsikringsfor
pligtelser end sygefor
sikringsforpligtelser

Sygegenfor
sikring

Livsgenfor
sikring

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

DA

Sygeforsik
ring

Indeksregu
leret og
unit-linked
forsikring

I alt

31.12.2015

Livsgenforsikringsfor
pligtelser

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

C0300

Tegnede præmier
R1410

Genforsikringsandel

R1420

Netto

R1500

Præmieindtægter
Brutto

R1510

Genforsikringsandel

R1520

Netto

R1600

Den Europæiske Unions Tidende

Brutto

Erstatningsudgifter
Brutto

R1610

Genforsikringsandel

R1620

Netto

R1700

Ændringer i andre forsik
ringsmæssige hensættelser
R1710

Genforsikringsandel

R1720

L 347/1297

Brutto

Forsikring
med gevins
tandele

C0210

C0220

C0230

Anden livs
forsikring

Annuiteter hidrørende
fra skadesforsikringsaf
taler og relateret til
sygeforsikringsforplig
telser

Annuiteter hidrørende
fra skadesforsikringsaf
taler og relateret til
andre forsikringsfor
pligtelser end sygefor
sikringsforpligtelser

Sygegenfor
sikring

Livsgenfor
sikring

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

DA

Netto

Sygeforsik
ring

Indeksregu
leret og
unit-linked
forsikring

I alt

L 347/1298

Livsgenforsikringsfor
pligtelser

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

C0300

R1800

Omkostninger

R1900

Andre omkostninger

R2500

Samlede omkostninger

R2600
Den Europæiske Unions Tidende
31.12.2015

31.12.2015

S.05.02.01
Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

Hjemland

Top 5-lande (efter værdien af tegnede brutto præmier) — Skade
sforsikringsforpligtelser

Top 5 i alt
og hjem
land

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

DA

C0010
R0010

Tegnede præmier
R0110

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

R0140

Netto

R0200

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

R0210

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

R0300

Den Europæiske Unions Tidende

Brutto — Direkte virksomhed

Erstatningsudgifter
R0310

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for
komponenter

R0320

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

L 347/1299

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis
modelleret inden for komponenter

Genforsikringsandel

R0340

Netto

R0400

Top 5 i alt
og hjem
land

DA

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

Top 5-lande (efter værdien af tegnede brutto præmier) — Skade
sforsikringsforpligtelser

L 347/1300

Hjemland

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

Genforsikringsandel

R0440

Netto

R0500
R0550

Andre omkostninger

R1200

Samlede omkostninger

R1300

Den Europæiske Unions Tidende

Omkostninger

31.12.2015

Top 5-lande (efter værdien af tegnede brutto præmier) — Skade
sforsikringsforpligtelser

Top 5 i alt
og hjem
land

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

31.12.2015

Hjemland

R1400
DA

Tegnede præmier
Brutto

R1410

Genforsikringsandel

R1420

Netto

R1500

Brutto

R1510

Genforsikringsandel

R1520

Netto

R1600

Erstatningsudgifter
Brutto

R1610

Genforsikringsandel

R1620

Netto

R1700

Den Europæiske Unions Tidende

Præmieindtægter

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto

R1710

Genforsikringsandel

R1720

Netto

R1800
R1900

Andre omkostninger

R2500

Samlede omkostninger

R2600

L 347/1301

Omkostninger

L 347/1302

S.12.01.02

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

C0020

R0010

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i hen
hold til genforsikring/fra SPV'er og finite
reinsurance efter justeringen for forven
tede tab som følge af modpartens mislig
holdelse i forbindelse med forsikringsmæs
sige hensættelser beregnet under et

R0020

Forsikringsmæssige hensættelser be
regnet som summen af bedste skøn og
risikomarginen

C0030

Aftaler
uden opti
oner eller
garantier

Aftaler
med opti
oner eller
garantier

C0040

C0050

Aftaler
uden opti
oner eller
garantier

Aftaler
med opti
oner eller
garantier

Annuiteter hidrørende
fra skadesforsikringsaf
taler og relateret til
andre forsikringsfor
pligtelser end sygefor
sikringsforpligtelser

C0070

C0080

C0090

Anden livsforsikring

C0060

Accepteret
genforsik
ring

I alt (anden
livsforsikring
end sygefor
sikring,
herunder
unit-linked)

C0100

C0150

Den Europæiske Unions Tidende

Forsikringsmæssige hensættelser be
regnet under et

Indeksreguleret og unit-linked forsik
ring

DA

Forsikring
med
gevinstan
dele

Bedste skøn

R0030

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i hen
hold til genforsikring/fra SPV'er og finite
reinsurance, efter justering for forventede
tab som følge af modpartens mislighol
delse

R0080

31.12.2015

Bedste bruttoskøn

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbage
kræves i henhold til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0090

Risikomargin

R0100

C0030

Aftaler
uden opti
oner eller
garantier

Aftaler
med opti
oner eller
garantier

C0040

C0050

Aftaler
uden opti
oner eller
garantier

Aftaler
med opti
oner eller
garantier

Annuiteter hidrørende
fra skadesforsikringsaf
taler og relateret til
andre forsikringsfor
pligtelser end sygefor
sikringsforpligtelser

C0070

C0080

C0090

Anden livsforsikring

C0060

Accepteret
genforsik
ring

I alt (anden
livsforsikring
end sygefor
sikring,
herunder
unit-linked)

C0100

C0150

DA

C0020

Indeksreguleret og unit-linked forsik
ring

31.12.2015

Forsikring
med
gevinstan
dele

Overgangsforanstaltningerne
vedrø
rende forsikringsmæssige hensættelser
R0110

Bedste skøn

R0120

Risikomargin

R0130

Forsikringsmæssige hensættelser — i
alt

R0200

Den Europæiske Unions Tidende

Forsikringsmæssige hensættelser be
regnet under et

L 347/1303

C0160

R0010

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og fi
nite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet un
der et

R0020

Aftaler med
optioner
eller garan
tier

C0170

C0180

Annuiteter hidrørende fra
skadesforsikringsaftaler
og relateret til sygeforsik
ringsforpligtelser

Sygeforsik
ring (accep
teret genfor
sikring)

I alt (sygefor
sikring
svarende til
livsforsik
ring)

C0190

C0200

C0210
DA

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

Aftaler uden
optioner
eller garan
tier

L 347/1304

Sygeforsikring (direkte virksomhed)

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn
og risikomarginen
Bedste skøn
R0030

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og fi
nite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse

R0080

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0090

Risikomargin

R0100

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættel
ser
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

Bedste skøn

R0120

Risikomargin

R0130

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

Den Europæiske Unions Tidende

Bedste bruttoskøn

R0200

31.12.2015

31.12.2015

S.17.01.02
Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring
Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter
justeringen for forventede tab som følge af modpar
tens misligholdelse i forbindelse med forsikrings
mæssige hensættelser beregnet under et

R0050

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som
summen af bedste skøn og risikomarginen
Bedste skøn

Arbejdsska
deforsikring

Motoran
svarsforsik
ring

Anden
motorforsik
ring

Sø-, luft
farts- og
transport
forsikring

Brand og
andre
skader på
ejendom

Almindelig
ansvarsfor
sikring

Kredit- og
kautionsfor
sikring

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Den Europæiske Unions Tidende

R0010

Forsikring
vedrørende
indkomst
sikring

DA

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under
et

Forsikring
vedrørende
udgifter til
lægebehand
ling

Præmiehensættelser
Brutto

R0060

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter
justering for forventede tab som følge af modpar
tens misligholdelse

R0140

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

Brutto

R0160

L 347/1305

Erstatningshensættelser

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers
tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden
for komponenter

R0280

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende
evne, hvis modelleret inden for komponenter
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0290

Bedste skøn

R0300

Risikomargin

R0310

Arbejdsska
deforsikring

Motoran
svarsforsik
ring

Anden
motorforsik
ring

Sø-, luft
farts- og
transport
forsikring

Brand og
andre
skader på
ejendom

Almindelig
ansvarsfor
sikring

Kredit- og
kautionsfor
sikring

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Den Europæiske Unions Tidende

R0240

Forsikring
vedrørende
indkomst
sikring

DA

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter
justering for forventede tab som følge af modpar
tens misligholdelse

Forsikring
vedrørende
udgifter til
lægebehand
ling

L 347/1306

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt
R0320

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsik
ring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering
for forventede tab som følge af modpartens mislig
holdelse — i alt

R0330

31.12.2015

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

Forsikring
vedrørende
indkomst
sikring

Arbejdsska
deforsikring

Motoran
svarsforsik
ring

Anden
motorforsik
ring

Sø-, luft
farts- og
transport
forsikring

Brand og
andre
skader på
ejendom

Almindelig
ansvarsfor
sikring

Kredit- og
kautionsfor
sikring

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

DA

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der
kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsurance — I alt

Forsikring
vedrørende
udgifter til
lægebehand
ling

31.12.2015

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

R0340

Direkte virksomhed og accepteret
proportional genforsikring

R0010

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsik
ring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for
forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i for
bindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet un
der et

R0050

Retshjælps
forsikring

Assistance

Diverse
økonomiske
tab

Ikkepro
portional
sygegenfor
sikring

C0110

C0120

C0130

C0140

Ikkepro
portional
ulykkesgen
forsikring

Ikkepro
portional
luftfarts-,
sø- og
transport
genforsik
ring

Ikkepro
portional
ejendoms
genforsik
ring

C0150

C0160

C0170

Skadesfor
sikringsfor
pligtelser i
alt

C0180

Den Europæiske Unions Tidende

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

Accepteret ikkeproportional genforsikring

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af
bedste skøn og risikomarginen

Bedste skøn

Brutto

R0060

L 347/1307

Præmiehensættelser

R0140

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

Brutto

R0160

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som
følge af modpartens misligholdelse

R0240

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

Risikomargin

R0280

Assistance

Diverse
økonomiske
tab

Ikkepro
portional
sygegenfor
sikring

Ikkepro
portional
ulykkesgen
forsikring

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Ikkepro
portional
ejendoms
genforsik
ring
C0170

Skadesfor
sikringsfor
pligtelser i
alt

C0180

Den Europæiske Unions Tidende

Erstatningshensættelser

Retshjælps
forsikring

Ikkepro
portional
luftfarts-,
sø- og
transport
genforsik
ring

DA

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som
følge af modpartens misligholdelse

Accepteret ikkeproportional genforsikring

L 347/1308

Direkte virksomhed og accepteret
proportional genforsikring

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige
hensættelser
R0290

Bedste skøn

R0300

Risikomargin

R0310

31.12.2015

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

Accepteret ikkeproportional genforsikring

Assistance

Diverse
økonomiske
tab

Ikkepro
portional
sygegenfor
sikring

Ikkepro
portional
ulykkesgen
forsikring

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Ikkepro
portional
ejendoms
genforsik
ring
C0170

Skadesfor
sikringsfor
pligtelser i
alt

DA

Retshjælps
forsikring

Ikkepro
portional
luftfarts-,
sø- og
transport
genforsik
ring

31.12.2015

Direkte virksomhed og accepteret
proportional genforsikring

C0180

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt
R0320

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er
og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge
af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræ
ves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I
alt

R0340

Den Europæiske Unions Tidende

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

L 347/1309

L 347/1310

S.19.01.21
Skadesforsikringserstatninger
Skadesforsikringsvirksomhed i alt
Z0010

DA

Ulykkesår/forsik
ringsår

Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt)
(absolut beløb)
Udviklingsår
År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 og +

I indeværende
år

Sum af år
(kumulativt)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0170

C0180

R0100

R0100

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

Skøn over forsik
ringsmæssige hen
sættelsers tabsabsor
R0230
berende evne, hvis
modelleret inden for
komponenter

R0230

Skøn over udskudt
skats tabsabsorbe
rende evne, hvis R0240
modelleret inden for
komponenter

R0240

N

R0250

R0250

31.12.2015

I alt R0260

Den Europæiske Unions Tidende

Tidligere

(absolut beløb)
Udviklingsår
År

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 og +

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0360

R0100

R0100

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
I alt

R0260

Den Europæiske Unions Tidende

Tidligere

DA

0

Årets udgang
(diskonterede
data)

31.12.2015

Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret

L 347/1311

L 347/1312

S.22.01.21
Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Basiskapitalgrundlag

R0020

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0050

Solvenskapitalkrav

R0090

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0100

Minimumskapitalkrav

R0110

Virkning af over
gangsforanstalt
ninger vedrø
rende rentesatsen

Virkning af volati
litetsjustering sat
til nul

Virkning af
matchtilpasning
sat til nul

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Beløb med lang
sigtede garantier
og overgangsfor
anstaltninger

Virkning af over
gangsforanstalt
ninger vedrø
rende forsikrings
mæssige hensæt
telser

Virkning af over
gangsforanstalt
ninger vedrø
rende rentesatsen

Virkning af volati
litetsjustering sat
til nul

Virkning af
matchtilpasning
sat til nul

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Den Europæiske Unions Tidende

R0010

Virkning af over
gangsforanstalt
ninger vedrø
rende forsikrings
mæssige hensæt
telser

S.22.01.22
Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Forsikringsmæssige hensættelser

R0010

Basiskapitalgrundlag

R0020

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0050

Solvenskapitalkrav

R0090

DA

Forsikringsmæssige hensættelser

Beløb med lang
sigtede garantier
og overgangsfor
anstaltninger

31.12.2015

31.12.2015

S.23.01.01
Kapitalgrundlag
Tier 1 —
Ubegræns
et

Tier 1 —
Begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

DA

I alt

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter som om
handlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35
R0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

R0030

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og
gensidiglignende selskaber

R0040

Efterstillede gensidige medlemskonti

R0050

Overskudskapital

R0070

Præferenceaktier

R0090

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0110

Afstemningsreserve

R0130

Efterstillet gæld

R0140

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

R0160

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsyns
myndigheden.

R0180

Den Europæiske Unions Tidende

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfyl
der kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II
Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder
kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

R0220

Fradrag

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0230
R0290

L 347/1313

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for kompo
nenter

Tier 1 —
Ubegræns
et

Tier 1 —
Begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

L 347/1314

I alt

Supplerende kapitalgrundlag

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller
tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræ
ves indkaldt

R0310

Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

R0320

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning

R0330

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0340

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0350

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direk
tiv 2009/138/EF

R0360

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i
direktiv 2009/138/EF

R0370

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

R0390

Samlet supplerende kapitalgrundlag

Den Europæiske Unions Tidende

R0300

DA

Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

R0400

Til rådighed stående og anderkendt kapitalgrundlag
Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0500

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0510

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0540

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0550
R0580

Minimumskapitalkrav

R0600

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav

R0620

31.12.2015

Solvenskapitalkrav

Tier 1 —
Ubegræns
et

Tier 1 —
Begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

31.12.2015

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav

I alt

R0640
DA

C0060
Afstemningsreserve
R0700

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

R0710

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

R0720

Andre basiskapitalgrundlagselementer

R0730

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og
ring-fenced fonde

R0740

Afstemningsreserve

R0760

Forventet fortjeneste
Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

R0770

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

R0780

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

R0790

Den Europæiske Unions Tidende

Overskydende aktiver i forhold til passiver

L 347/1315

L 347/1316

S.23.01.22
Kapitalgrundlag
Tier 1 —
Ubegræns
et

Tier 1 —
Begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

DA

I alt

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer
R0010

Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau

R0020

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

R0030

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og
gensidiglignende selskaber

R0040

Efterstillede gensidige medlemskonti

R0050

Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau

R0060

Overskudskapital

R0070

Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau

R0080

Præferenceaktier

R0090

Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau

R0100

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0110

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

R0120

Afstemningsreserve

Den Europæiske Unions Tidende

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

R0130
R0140

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for kompo
nenter

R0150

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0160

Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

R0170

31.12.2015

Efterstillet gæld

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af til
synsmyndighed

R0190

Minoritetsinteresser (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement)

R0200

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau

R0210

Tier 1 —
Begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

DA

R0180

Tier 1 —
Ubegræns
et

31.12.2015

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

I alt

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfyl
der kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II
R0220

Fradrag
Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber,
der udøver finansielle aktiviteter

R0230

Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF

R0240

Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229)

R0250

Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en
kombination af metoder

R0260

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer

R0270

Fradrag i alt

R0280

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

R0290

Den Europæiske Unions Tidende

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder
kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

Supplerende kapitalgrundlag
R0300

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller
tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræ
ves indkaldt

R0310

Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

R0320

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0350

L 347/1317

Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direk
tiv 2009/138/EF

R0360

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i
direktiv 2009/138/EF

R0370

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0380

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

R0390

Tier 1 —
Begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

DA

R0340

Tier 1 —
Ubegræns
et

L 347/1318

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

I alt

R0400

Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer
Afstemningsreserve

R0410

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0420

Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0430

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer

R0440

Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination
med metode 1
R0450

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder
anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner

R0460

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eks
klusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med
fradrag og aggregering)

R0520

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapital
krav

R0530

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapi
talgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og
aggregering)

R0560

31.12.2015

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder
anvendes

Den Europæiske Unions Tidende

Samlet supplerende kapitalgrundlag

Tier 1 —
Ubegræns
et

Tier 1 —
Begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

R0570

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapi
talkrav

R0650

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapital
grundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag
og aggregering)

R0660

Solvenskapitalkrav på koncernniveau

R0680

Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens solvenskapitalkrav (inklusive an
dre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0690

C0060
Afstemningsreserve
Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0700

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

R0710

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

R0720

Andre basiskapitalgrundlagselementer

R0730

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og
ring-fenced fonde

R0740

Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag

R0750

Den Europæiske Unions Tidende

R0610

DA

Koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

Afstemningsreserve før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer

31.12.2015

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

I alt

R0760

Forventet fortjeneste
R0770

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

R0780

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

R0790

L 347/1319

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

L 347/1320

S.25.01.21
Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

Modpartsrisici

R0020

Livsforsikringsrisici

R0030

Sygeforsikringsrisici

R0040

Skadesforsikringsrisici

R0050

Diversifikation

R0060

Risici på immaterielle aktiver

R0070

Primært solvenskapitalkrav

R0100

Beregning af solvenskapitalkravet

Forenklinger

C0110

C0090

C0100

C0100

Operationelle risici

R0130

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

R0140

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

R0150

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for kom
ponenter

R0210

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0220

Den Europæiske Unions Tidende

R0010

Selskabsspecifikke
parametre

DA

Markedsrisici

Bruttosolvenskapitalkrav

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet
R0400

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fen
ced fonde med henblik på artikel 304

R0440

31.12.2015

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

31.12.2015

S.25.01.22
Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

Modpartsrisici

R0020

Livsforsikringsrisici

R0030

Sygeforsikringsrisici

R0040

Skadesforsikringsrisici

R0050

Diversifikation

R0060

Risici på immaterielle aktiver

R0070

Primært solvenskapitalkrav

R0100

Beregning af solvenskapitalkravet

Forenklinger

C0110

C0080

C0090

C0100

Operationelle risici

R0130

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

R0140

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

R0150

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for kom
ponenter

R0210

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0220

Den Europæiske Unions Tidende

R0010

Selskabsspecifikke
parametre

DA

Markedsrisici

Bruttosolvenskapitalkrav

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet
R0400

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fen
ced fonde med henblik på artikel 304

R0440

L 347/1321

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

Selskabsspecifikke
parametre

Forenklinger

C0110

C0080

C0090

L 347/1322

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

R0470

Oplysninger om andre enheder

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter,
investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og
UCITS-administrationsselskaber

R0510

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsre
laterede pensionskasser

R0520

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ik
keregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0530

Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

R0540

Kapitalkrav for resterende selskaber

R0550

Samlet solvenskapitalkrav
Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering

R0560

Solvenskapitalkrav

R0570

Den Europæiske Unions Tidende

R0500

DA

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

31.12.2015

31.12.2015

S.25.02.21
Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model
Beregning af
solvenskapital
kravet

Modelleret
beløb

Selska
bsspeci
fikke para
metre

Forenklinger

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

Beregning af solvenskapitalkravet

DA

Unikt komponentnummer

Komponentbe
skrivelse

C0100
R0110

Diversifikation

R0060

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

Solvenskapitalkrav

R0220

Den Europæiske Unions Tidende

Ikkediversificerede komponenter i alt

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet
R0300

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

R0400

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for kom
ponenter

R0420

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0430

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fen
ced fonde med henblik på artikel 304

R0440

L 347/1323

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

L 347/1324

S.25.02.22
Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model
Beregning af
solvenskapital
kravet

Modelleret
beløb

Selska
bsspeci
fikke para
metre

Forenklinger

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

Beregning af solvenskapitalkravet

DA

Unikt komponentnummer

Komponentbe
skrivelse

C0100
R0110

Diversifikation

R0060

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

R0220

Den Europæiske Unions Tidende

Ikkediversificerede komponenter i alt

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet
R0300

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

R0400

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for kom
ponenter

R0420

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0430

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fen
ced fonde med henblik på artikel 304

R0440

31.12.2015

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

Komponentbe
skrivelse

Beregning af
solvenskapital
kravet

Modelleret
beløb

Selska
bsspeci
fikke para
metre

Forenklinger

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

31.12.2015

Unikt komponentnummer

R0470
DA

Oplysninger om andre enheder
R0500

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter,
investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og
UCITS-administrationsselskaber

R0510

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsre
laterede pensionskasser

R0520

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ik
keregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0530

Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

R0540

Kapitalkrav for resterende selskaber

R0550
C0100

Samlet solvenskapitalkrav
Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering

R0560

Solvenskapitalkrav

R0570

Den Europæiske Unions Tidende

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

L 347/1325

L 347/1326

S.25.03.21
Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller
Komponentbe
skrivelse

Beregning af
solvenskapital
kravet

C0010

C0020

C0030

Beregning af solvenskapitalkravet

DA

Unikt komponentnummer

C0100
R0110

Diversifikation

R0060

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)

R0160

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

Solvenskapitalkrav

R0220

Den Europæiske Unions Tidende

Ikkediversificerede komponenter i alt

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet
R0300

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde (undtagen i tilknytning til virksomhed udøvet i henhold til artikel 4 i direktiv
2003/41/EF (overgangsforanstaltninger))

R0420

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

31.12.2015

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

31.12.2015

S.25.03.22
Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller
Komponentbe
skrivelse

Beregning af
solvenskapital
kravet

C0010

C0020

C0030

Beregning af solvenskapitalkravet

C0100
R0110

Diversifikation

R0060

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

Solvenskapitalkrav

R0220

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet
R0300

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde (undtagen i tilknytning til virksomhed udøvet i henhold til artikel 4 i direktiv
2003/41/EF (overgangsforanstaltninger))

R0420

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0430

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0440

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

R0470

Oplysninger om andre enheder
R0500

L 347/1327

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

Den Europæiske Unions Tidende

Ikkediversificerede komponenter i alt

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

DA

Unikt komponentnummer

Komponentbe
skrivelse

Beregning af
solvenskapital
kravet

C0010

C0020

C0030

R0510

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0520

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle ak
tiviteter

R0530

Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

R0540

Kapitalkrav for resterende selskaber

R0550

DA

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter,
forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

L 347/1328

Unikt komponentnummer

Den Europæiske Unions Tidende
31.12.2015

31.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/1329

S.28.01.01
Minimumskapitalkrav – Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende
skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed
Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser
C0010
MCRNL Resultat

R0010

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder pro
portional genforsikring

R0020

Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional
genforsikring

R0030

Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

R0040

Motoransvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0050

Anden motorforsikring, herunder proportional genforsikring

R0060

Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proportional gen
forsikring

R0070

Brand og andre skader på ejendom, herunder proportional gen
forsikring

R0080

Almindelig ansvarsforsikring, herunder proportional genforsik
ring

R0090

Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsik
ring

R0100

Retshjælpsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0110

Assistance, herunder proportional genforsikring

R0120

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende
evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0130

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret
inden for komponenter

R0140

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

R0150

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

R0160

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R0170

Bedste skøn og
forsikringsmæs
sige hensættelser
beregnet under
et, netto (dvs.
med fradrag af
genforsikring/
SPV'er)

Tegnede præmier
de seneste 12
måneder, netto
(dvs. med fradrag
af genforsikring)

C0020

C0030

L 347/1330

DA

Den Europæiske Unions Tidende

31.12.2015

Lineært formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser
C0040
MCRL Resultat

R0200

Forpligtelser med gevinstandele — Garanterede ydelser

R0210

Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige diskretionære ydel
ser

R0220

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsik
ring

R0230

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenfor
sikringsforpligtelser

R0240

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsfor
pligtelser

R0250

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav
C0070

Lineært minimumskapitalkrav

R0300

Solvenskapitalkrav

R0310

Loft for minimumskapitalkrav

R0320

Bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0330

Kombineret minimumskapitalkrav

R0340

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0350
C0070

Minimumskapitalkrav

R0400

Bedste skøn og
forsikringsmæs
sige hensættelser
beregnet under
et, netto (dvs.
med fradrag af
genforsikring/
SPV'er)

Samlet risikosum,
netto (dvs. med
fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

C0050

C0060

31.12.2015

S.28.02.01
Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed
Skadesforsik Livsforsik
ringsvirk
ringsvirk
somhed
somhed
MCR(NL,L)
Resultat

C0010

C0020

Livsforsikringsvirksomhed
DA

Lineært formelelement for skadesforsikrings- og
skadesgenforsikringsforpligtelser

MCR(NL,NL)
Resultat

Skadesforsikringsvirksomhed

R0010

Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

R0030

Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

R0040

Motoransvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0050

Anden motorforsikring, herunder proportional genforsikring

R0060

Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proportional genforsikring

R0070

Brand og andre skader på ejendom, herunder proportional genforsikring

R0080

Almindelig ansvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0090

Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0100

Tegnede præmier
de seneste 12
måneder, netto
(dvs. med fradrag
af genforsikring)

C0040

C0050

C0060

L 347/1331

R0020

C0030

Tegnede præmier
de seneste 12
måneder, netto
(dvs. med fradrag
af genforsikring)

Bedste skøn og
forsikringsmæs
sige hensættelser
beregnet under
et, netto (dvs.
med fradrag af
genforsikring/
SPV'er)

Den Europæiske Unions Tidende

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

Bedste skøn og
forsikringsmæs
sige hensættelser
beregnet under
et, netto (dvs.
med fradrag af
genforsikring/
SPV'er)

MCR(NL,NL)
Resultat

Skadesforsikringsvirksomhed

MCR(NL,L)
Resultat

R0110

Assistance, herunder proportional genforsikring

R0120

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden
for komponenter

R0130

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0140

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

R0150

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

R0160

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R0170

DA

Retshjælpsforsikring, herunder proportional genforsikring

Livsforsikringsvirksomhed

L 347/1332

Skadesforsik Livsforsik
ringsvirk
ringsvirk
somhed
somhed

Den Europæiske Unions Tidende
31.12.2015

MCR(L,L)
Resultat

C0070

C0080

Livsforsikringsvirksomhed

DA

Lineært formelelement for livsforsikrings- og
livsgenforsikringsforpligtelser

MCR(L,NL)
Resultat

Skadesforsikringsvirksomhed

31.12.2015

Skadesforsik Livsforsik
ringsvirk
ringsvirk
somhed
somhed

R0200

R0210

Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige diskretionære ydelser

R0220

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsikring

R0230

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser

R0240

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

R0250

C0090

Samlet risikosum,
netto (dvs. med
fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

Bedste skøn og
forsikringsmæs
sige hensættelser
beregnet under
et, netto (dvs.
med fradrag af
genforsikring/
SPV'er)

Samlet risikosum,
netto (dvs. med
fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

C0100

C0110

C0120

Den Europæiske Unions Tidende

Forpligtelser med gevinstandele — Garanterede ydelser

Bedste skøn og
forsikringsmæs
sige hensættelser
beregnet under
et, netto (dvs.
med fradrag af
genforsikring/
SPV'er)

L 347/1333

L 347/1334

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav
C0130

R0300

Solvenskapitalkrav

R0310

Loft for minimumskapitalkrav

R0320

Bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0330

Kombineret minimumskapitalkrav

R0340

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0350

DA

Lineært minimumskapitalkrav

C0130
Minimumskapitalkrav

R0400

C0140
Teoretisk lineært minimumskapitalkrav

R0500

Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg (for året eller seneste
beregning)

R0510

Loft for teoretisk minimumskapitalkrav

R0520

Bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav

R0530

Teoretisk kombineret minimumskapitalkrav

R0540

Absolut bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav

R0550

Teoretisk minimumskapitalkrav

R0560

C0150

Den Europæiske Unions Tidende

Skadesfor
Livsforsik
sikring
ringsvirk
Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring
svirksom
somhed
hed

31.12.2015

31.12.2015

S.32.01.22
Selskaber, der indgår i koncernen
Land

Identifikations
kode for selskab

ID-kodetype for
selskab

Registreret navn
på selskab

Type selskab

Selskabsform

Kategori (gensi
digt/ikkegensidigt)

Tilsynsmyndighed

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(forts.)
DA

Indflydelseskriterier

Kapitalandel i %

% anvendt ved
opstillingen af de
konsoliderede
regnskaber

% stemmerettig
heder

Andre kriterier

C0180

C0190

C0200

C0210

Omfattet af koncerntilsyn

Indflydelse

Forholdsmæssig
andel anvendt til
beregning af
koncernsolvensen

C0220

C0230

Beregning af
koncernsolvens

JA/NEJ

Dato for afgø
relsen, hvis artikel
214 finder anven
delse

Anvendt metode
og for så vidt
angår metode 1
behandling af
selskabet

C0240

C0250

C0260

Den Europæiske Unions Tidende
L 347/1335

L 347/1336

Den Europæiske Unions Tidende

DA

31.12.2015

BILAG II

Skemaer vedrørende rapporter om individuelle selskabers solvens og finansielle situation
Dette bilag indeholder yderligere vejledning vedrørende skemaerne i bilag I til denne forordning. I første kolonne i
tabellerne er angivet de poster, som skal offentliggøres, idet kolonnerne og rækkerne er anført, som de optræder i
skemaet i bilag I.
Skemaer, som skal udfyldes i overensstemmelse med vejledningerne i de forskellige afsnit i dette bilag, benævnes »dette
skema« i hele bilagets tekst.

S.02.01. — Balance
Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.
Kolonnen »Solvens II-værdi« (C0010) skal udfyldes under anvendelse af værdiansættelsesprincipperne i direktiv
2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

POST

VEJLEDNING

Aktiver

C0010/R0030

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver, som ikke er goodwill. Et identificerbart, ikkemonetært
aktiv uden fysisk substans.

C0010/R0040

Udskudte skatteaktiver

Udskudte skatteaktiver er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil
reducere skattebetalinger som følge af:
a) fradragsberettigede midlertidige forskelle
b) fremførbare uudnyttede skattemæssige underskud og/eller
c) fremførbare uudnyttede skattemæssige fradrag.

C0010/R0050

Pensionsmæssigt over
skud

Det samlede nettooverskud relateret til medarbejdernes pensionsordning.

C0010/R0060

Materielle anlægsaktiver,
som besiddes til eget
brug

Materielle aktiver bestemt til permanent brug og ejendomme, der besiddes
af selskabet til eget brug. Heri medregnes ejendomme til eget brug under
opførelse.

C0010/R0070

Investeringer (bortset fra Den samlede værdi af investeringer, undtagen aktiver, der besiddes i forbin
aktiver, der besiddes i
delse med indeksregulerede og unit-linked aftaler.
forbindelse med indeks
regulerede og unit-lin
ked aftaler)

C0010/R0080

Ejendomme (bortset fra
til eget brug)

Værdien af ejendomme (bortset fra til eget brug). Heri medregnes ejen
domme under opførelse bortset fra til eget brug.

31.12.2015

Den Europæiske Unions Tidende

DA

C0010/R0090

L 347/1337

POST

VEJLEDNING

Besiddelser i tilknyttede
selskaber, herunder ka
pitalinteresser

Kapitalinteresser som defineret i artikel 13, nr. 20), og artikel 212, stk. 2,
og besiddelser i tilknyttede selskaber som defineret i artikel 212, stk. 1, litra
b), i direktiv 2009/138/EF.
Når en del af aktiverne i forbindelse med kapitalinteresser og tilknyttede sel
skaber vedrører unit-linked og indeksregulerede aftaler, skal disse dele of
fentliggøres under »Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede
og unit-linked aftaler« i C0010/R0220.

C0010/R0100

Aktier

Den samlede værdi af aktier, noterede og unoterede.

C0010/R0110

Aktier — noterede

Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et sel
skab, og som handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfa
cilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.
Heri medregnes ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalin
teresser.

C0010/R0120

Aktier — unoterede

Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et sel
skab, og som ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral han
delsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.
Heri medregnes ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalin
teresser.

C0010/R0130

Obligationer

Den samlede værdi af statsobligationer, erhvervsobligationer, strukturerede
værdipapirer og sikrede værdipapirer.

C0010/R0140

Statsobligationer

Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralre
geringer, overnationale regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lo
kale myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkalde
ligt garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralre
geringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende
centralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale ud
viklingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU)
nr. 575/2013 eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i
forordning (EU) nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel
215 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0010/R0150

Erhvervsobligationer

Obligationer udstedt af selskaber.

C0010/R0160

Strukturerede værdipa
pirer

Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med af
kast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastfor
rentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet
af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter enhver kategori af
derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps
(CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori op
splittes ikke.

L 347/1338

Den Europæiske Unions Tidende

DA

POST

31.12.2015

VEJLEDNING

C0010/R0170

Sikrede værdipapirer

Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underlig
gende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset
Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejen
dom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerheds
stillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities —
CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations
— CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mort
gage obligations (CMO'er).

C0010/R0180

Kollektive investerings
institutter

Ved »kollektivt investeringsinstitut« forstås et institut for kollektiv investe
ring i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond
(AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rå
dets direktiv 2011/61/EU.

C0010/R0190

Derivater

Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående
egenskaber:
a) Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs
på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks,
kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i til
fælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt
for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).
b) Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en
nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves
for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsva
rende måde af ændrede markedsvilkår.
c) Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.
Derivatets Solvens II-værdi på indberetningsdatoen indberettes kun her,
hvis den er positiv (i tilfælde af negativ værdi, se C0010/R0790).

C0010/R0200

Indskud, bortset fra li
kvider

Indskud, bortset fra likvider, som ikke kan anvendes til foretage betalinger
inden en bestemt forfaldsdato, og som ikke kan konverteres til kontanter el
ler konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

C0010/R0210

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer, der ikke allerede er medregnet i ovenstående offentlig
gjorte investeringer.

C0010/R0220

Aktiver, der besiddes i
forbindelse med indeks
regulerede og unit-lin
ked aftaler

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked afta
ler (klassificeret som branche 31, jf. bilag I til delegeret forordning (EU)
2015/35).

C0010/R0230

Lån, herunder realkre
ditlån

Den samlede værdi af lån, herunder realkreditlån, dvs. finansielle aktiver,
der skabes, når selskaber udlåner midler, enten med eller uden sikkerheds
stillelse, herunder cash pools.

C0010/R0240

Policelån

Lån ydet til forsikringstagere, sikret ved policer (underliggende forsikrings
mæssige hensættelser).
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C0010/R0250

Lån, herunder realkre
ditlån, til fysiske perso
ner

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (fy
siske personer) med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

C0010/R0260

Andre lån, herunder re
alkreditlån

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (øv
rige, kan ikke klassificeres under post R0240 eller R0250), med eller uden
sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

C0010/R0270

Beløb, der kan tilbage
kræves i henhold til
genforsikringsaftaler fra:

Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler. Det
svarer til genforsikringsandelen af forsikringsmæssige hensættelser (herun
der finite reinsurance og SPV'er).

C0010/R0280

Skadesforsikring og sy
geforsikring svarende til
skadesforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring og sy
geforsikring svarende til skadesforsikring.

C0010/R0290

Skadesforsikring undta
gen sygeforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirk
somhed, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår syge
forsikring svarende til skadesforsikring.

C0010/R0300

Sygeforsikring svarende
til skadesforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende
til skadesforsikring.

C0010/R0310

Livsforsikring og syge
forsikring svarende til
livsforsikring, undtagen
sygeforsikring og in
deksreguleret og unitlinked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og syge
forsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksregu
leret og unit-linked.

C0010/R0320

Sygeforsikring svarende
til livsforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende
til livsforsikring.

C0010/R0330

Livsforsikring, undtagen
sygeforsikring og in
deksreguleret og unitlinked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring, undtagen
forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til
livsforsikring og forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksre
guleret og unit-linked.
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C0010/R0340

Livsforsikring, indeksre
guleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unitlinked livsforsikringsvirksomhed.

C0010/R0350

Indskud til cedenter

Indskud vedrørende accepteret genforsikring.

C0010/R0360

Tilgodehavender fra for
sikringer og mæglere

Forfaldne beløb, som skal betales af forsikringstagere og forsikringsselska
ber, og andre beløb forbundet med forsikringsvirksomhed, der ikke er me
dregnet som likviditetstilførsel i de forsikringsmæssige hensættelser.
Heri medregnes tilgodehavender fra accepteret genforsikring.

C0010/R0370

Tilgodehavender fra
genforsikring

Forfaldne beløb, som skal betales af genforsikringsselskaber, og som er for
bundet med genforsikringsvirksomhed, som ikke er medregnet i beløb, der
kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.
Posten kan omfatte: forfaldne beløb fra tilgodehavender fra genforsikrings
selskaber, der vedrører afregnede krav fra forsikringstagere eller begunsti
gede, tilgodehavender fra genforsikringsselskaber vedrørende andet end for
sikringsbegivenheder eller afregnede forsikringskrav, f.eks. provisioner.

C0010/R0380

Tilgodehavender (han
del, ikke forsikring)

Heri medregnes tilgodehavender fra ansatte eller handelspartnere (ikke for
sikringsrelateret), herunder offentlige enheder.

C0010/R0390

Egne aktier (som besid
des direkte)

Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes direkte af selskabet.

C0010/R0400

Forfaldne beløb vedrø
rende kapitalgrundlags
elementer eller garanti
kapital, der er indkaldt,
men endnu ikke indbe
talt

Værdien af det forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller
garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

C0010/R0410

Likvider

Pengesedler og mønter i omløb, som normalt anvendes til betalinger, og
indskud, der på anfordring kan konverteres til kontanter til pari, og som er
direkte anvendelige til at foretage betalinger ved check, anvisning, girokort,
direkte debitering/kreditering eller lignende direkte betalingsfacilitet uden
sanktioner eller begrænsninger.
Bankkonti må ikke modregnes; derfor anerkendes kun positive konti under
denne post og kassekreditter anført under forpligtelser, medmindre der er
både en juridisk ret til modregning og en påviselig hensigt om at nettoaf
regne.
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C0010/R0420

Alle øvrige aktiver, ikke
anført andetsteds

Alle øvrige aktiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte
poster.

C0010/R0500

Aktiver i alt

Dette er den samlede værdi af alle aktiver.

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Skadesfor
sikring

Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesfor
sikring.

Passiver

C0010/R0510

C0010/R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

C0010/R0550

C0010/R0560

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Skadesfor
sikring (undtagen syge
forsikring)

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Skadesfor
sikring (eksklusive syge
forsikring) — Forsik
ringsmæssige hensættel
ser beregnet under et

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Skadesfor
sikring (undtagen syge
forsikring) — Bedste
skøn

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Skadesfor
sikring (undtagen syge
forsikring) — Risiko
margin

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til skade
sforsikring)

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsik
ringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/
afdækningsbar portefølje) for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed
(eksklusive sygeforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).
Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring
(svarende til skadesforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.
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Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til skade
sforsikring) — Forsik
ringsmæssige hensættel
ser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/
afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (sva
rende til skadesforsikring).

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til skade
sforsikring) — Bedste
skøn

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til skade
sforsikring) — Risiko
margin

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Livsforsik
ring (undtagen indeksre
guleret og unit-linked)

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til livsfor
sikring)

Forsikringsmæssige hen
sættelser — sygeforsik
ring (svarende til livsfor
sikring) — Forsikrings
mæssige hensættelser
beregnet under et

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).
Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Den samlede risikomargin vedrørende forsikringsmæssige hensættelser for
så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsik
ring (undtagen indeksreguleret og unit-linked).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsik
ringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/
afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (sva
rende til livsforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Forsikringsmæssige hen Det samlede bedste skøn over de forsikringsmæssige hensættelser for så
sættelser — Sygeforsik vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).
ring (svarende til livsfor Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.
sikring) — Bedste skøn
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Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0640

C0010/R0650

C0010/R0660

C0010/R0670

C0010/R0680

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til livsfor
sikring) — Risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Livsforsik
ring (undtagen sygefor
sikring og indeksregule
ret og unit-linked)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsik
ringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-lin
ked).

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Livsforsik
ring (undtagen sygefor
sikring og indeksregule
ret og unit-linked) —
Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/
afdækningsbar portefølje) for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (eks
klusive sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Forsikringsmæssige hen
sættelser — livsforsik
ring (undtagen sygefor
sikring og indeksregule
ret og unit-linked) —
Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret
og unit-linked).

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Livsforsik
ring (undtagen sygefor
sikring og indeksregule
ret og unit-linked) —
Risikomargin

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret
og unit-linked).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.
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Forsikringsmæssige hen
sættelser — Indeksregu
leret og unit-linked

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksregule
ret og unit-linked virksomhed.

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Indeksregu
leret og unit-linked —
Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Indeksregu
leret og unit-linked —
Bedste skøn

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Indeksregu
leret og unit-linked —
Risikomargin

Eventualforpligtelser

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdæ
kningsbar portefølje) for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virk
somhed.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.
Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

En eventualforpligtelse defineres som:
a) en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksi
stens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en el
ler flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhe
dens fulde kontrol, eller
b) en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:
i) det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk
på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller
ii) forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.
Eventualforpligtelser, der indregnes i balancen, skal opfylde kriterierne i ar
tikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.
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Forpligtelser, hvis indfrielsestidspunkt eller størrelse er usikker, undtagen
forpligtelser offentliggjort under »Pensionsforpligtelser«.
Hensættelserne indregnes som forpligtelser (under forudsætning af at et på
lideligt skøn kan foretages), når de repræsenterer forpligtelser, og det er
sandsynligt at indfrielse af forpligtelserne vil medføre et træk på virksomhe
dens økonomiske ressourcer.

C0010/R0760

Pensionsforpligtelser

De samlede nettoforpligtelser relateret til medarbejdernes pensionsordning.

C0010/R0770

Indskud fra genforsik
ringsselskaber

Beløb (f.eks. kontanter) modtaget fra genforsikringsselskaber eller fratrukket
af genforsikringsselskaber i henhold til genforsikringsaftalen.

C0010/R0780

Udskudte skatteforplig
telser

Udskudte skatteforpligtelser er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår
vil blive betalbare som følge af skattepligtige midlertidige forskelle.

C0010/R0790

Derivater

Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående
egenskaber:
a) Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs
på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks,
kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i til
fælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt
for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).
b) Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en
nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves
for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsva
rende måde af ændrede markedsvilkår.
c) Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.
Kun derivatforpligtelser offentliggøres i denne række (dvs. derivater med ne
gative værdier på indberetningsdatoen). Derivataktiver offentliggøres under
C0010/R0190.
Selskaber, der ikke værdiansætter derivater i deres lokale GAAP, behøver
ikke at anføre en regnskabsmæssig værdi.

C0010/R0800

Gæld til kreditinstitutter

Gæld, såsom realkreditlån og andre lån, til kreditinstitutter, undtagen obli
gationer, der besiddes af kreditinstitutter (det er ikke muligt for selskabet at
angive alle indehavere af de obligationer, det udsteder) og efterstillet gæld.
Kassekreditter medregnes.

C0010/R0810

Andre finansielle for
pligtelser end gæld til
kreditinstitutter

Finansielle forpligtelser, herunder obligationer udstedt af selskabet (uanset
om de besiddes af kreditinstitutter eller ej), strukturerede værdipapirer ud
stedt af selskabet selv og lån, herunder realkreditlån, til andre enheder end
kreditinstitutter.
Efterstillet gæld medregnes ikke her.
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Forpligtelser vedrørende
forsikringer og mæglere

Forfaldne forpligtelser over for forsikringstagere og forsikringsselskaber og
vedrørende anden virksomhed, forbundet med forsikring, men som ikke er
forsikringsmæssige hensættelser.
Heri medregnes forfaldne forpligtelser over for (gen)forsikringsmæglere (f.
eks. mæglerprovisioner, der er forfaldne, men endnu ikke betalt af selska
bet).
Heri medregnes ikke forfaldne låneforpligtelser, herunder i form af realkre
ditlån, over for andre forsikringsselskaber, hvis de kun vedrører finansiering
og ikke er forbundet med forsikringsvirksomhed (sådanne lån, herunder re
alkreditlån, skal offentliggøres som finansielle forpligtelser).
Heri medregnes forpligtelser vedrørende accepteret genforsikring.

C0010/R0830

Forpligtelser vedrørende
genforsikring

Andre forfaldne forpligtelser over for genforsikringsselskaber (især anfor
dringskonti) end indskud forbundet med genforsikringsvirksomhed, der
ikke er medtaget i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikrings
aftaler.
Heri medregnes forpligtelser over for genforsikringsselskaber vedrørende ce
derede præmier.

C0010/R0840

Forpligtelser (handel,
ikke forsikring)

Handelsforpligtelser i alt, herunder beløb til ansatte, leverandører osv., som
ikke er forbundet med forsikring, parallelt med tilgodehavender (handel,
ikke forsikring) på aktivsiden; omfatter også offentlige enheder.

C0010/R0850

Efterstillet gæld

Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når sel
skabet likvideres. Efterstillet gæld, der er klassificeret som basiskapitalgrund
lag, og efterstillet gæld, der ikke er medregnet i basiskapitalgrundlaget, i alt.

C0010/R0860

Efterstillet gæld ikke
medregnet i basiskapi
talgrundlaget

Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når sel
skabet likvideres. Anden gæld kan være endnu mere efterstillet. Kun efter
stillet gæld, der ikke er klassificeret som basiskapitalgrundlag, bør anføres
her.

C0010/R0870

Efterstillet gæld medreg
net i basiskapitalgrund
laget

Efterstillet gæld klassificeret som basiskapitalgrundlag.

C0010/R0880

Alle øvrige passiver,
ikke anført andetsteds

Alle øvrige passiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balance
førte poster.

C0010/R0900

Passiver i alt

Alle passiver i alt.

C0010/R1000

Overskydende aktiver i
forhold til passiver

Selskabets samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, som værdian
sat i henhold til Solvens II-værdiansættelsesgrundlaget. Værdi af aktiver mi
nus passiver.
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S.05.01. — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal offentliggøres ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres
som lokale GAAP, men under anvendelse af Solvens II-brancher. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og
indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse.

POST

VEJLEDNING

Skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

C0010-C0120/
R0110

Tegnede præmier —
Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Brutto — Direkte forsik Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksom
ringsvirksomhed
hed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regn
skabsår.

C0010-C0120/
R0120

Tegnede præmier —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional
genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis ve
drører et senere regnskabsår.

C0130-C0160/
R0130

Tegnede præmier —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional
genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis ve
drører et senere regnskabsår.

C0010-C0160/
R0140

Tegnede præmier —
Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet
til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse be
løb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0160/
R0200

Tegnede præmier —
Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/
R0210

Præmieindtægter —
Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Brutto — Direkte forsik summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
ringsvirksomhed
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

C0010-C0120/
R0220

Præmieindtægter —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.
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VEJLEDNING

C0130-C0160/
R0230

Præmieindtægter —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

C0010-C0160/
R0240

Præmieindtægter —
Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændrin
gen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

C0010-C0160/
R0300

Præmieindtægter —
Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/
R0310

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
Erstatningsudgifter —
Brutto — Direkte forsik 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
ringsvirksomhed
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikrings
virksomhed.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/
R0320

Erstatningsudgifter —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportio
nal genforsikring, opgjort brutto.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0130-C0160/
R0330

Erstatningsudgifter —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret
portional genforsikring, opgjort brutto.

direktiv
af udbe
af regn
ikkepro

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0160/
R0340

Erstatningsudgifter —
Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af summen af ud
betalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.
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Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikrings
virksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselska
ber.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/
R0410

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Di
rekte forsikringsvirk
somhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/
R0420

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Ac
cepteret proportional
genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/
R0430

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Ac
cepteret proportional
genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/
R0440

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Genforsikrings
andel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/
R0500

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsik
ringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/
R0550

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i lø
bet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0200/R0110–
R0550

I alt

I alt for forskellige poster for alle brancher.

C0200/R1200

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte om
kostninger og ikke er opdelt efter branche.
Heri bør ikke medregnes ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat,
renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0200/R1300

Samlede omkostninger

Forsikringsmæssige omkostninger i alt.
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Livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

C0210-C0280/
R1410

Tegnede præmier —
Brutto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, op
gjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et se
nere regnskabsår.
Heri medregnes både direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirk
somhed.

C0210-C0280/
R1420

Tegnede præmier —
Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet
til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af
om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0210-C0280/
R1500

Tegnede præmier —
Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/
R1510

Præmieindtægter —
Brutto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed.

C0210-C0280/
R1520

Præmieindtægter —
Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genfor
sikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

C0210-C0280/
R1600

Præmieindtægter —
Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/
R1610

Erstatningsudgifter —
Brutto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og
ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende for
sikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsik
ringsvirksomhed.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/
R1620

Erstatningsudgifter —
Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og
ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.
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Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og
ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte for
sikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med
det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/
R1710

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Di
rekte forsikringsvirk
somhed og accepteret
genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsik
ringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0210-C0280/
R1720

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Genforsikrings
andel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af ændringer i an
dre forsikringsmæssige hensættelser.

C0210-C0280/
R1800

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoændringer i andre forsikringsmæs
sige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsik
ringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikrings
selskaber.

C0210-C0280/
R1900

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i lø
bet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0300/R1410–
R1900

I alt

I alt for forskellige poster for alle brancher.

C0300/R2500

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte om
kostninger og ikke er opdelt efter branche.
Heri bør ikke medregnes ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat,
renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0300/R2600

Samlede omkostninger

Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

C0210-C0280/
R2700

Genkøb i alt

Den samlede værdi af genkøb, der er sket i løbet af året.
Beløbet offentliggøres også under erstatningsudgifter (post R1610).

S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land
Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.
Dette skema skal offentliggøres ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres
som lokale GAAP
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Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag
som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse.
Følgende kriterier for klassificering efter land anvendes:
— Oplysningerne, anført efter land, skal angives for de fem lande med den største værdi af tegnede bruttopræmier i
tillæg til hjemlandet, eller indtil 90 % af den samlede værdi af de tegnede bruttopræmier er nået.
— Med hensyn til den direkte forsikringsvirksomhed for brancherne »udgifter til lægebehandling«, »indkomstsikring«,
»arbejdsskadeforsikring«, »brand og andre skader på ejendom« og »kredit- og kautionsforsikring« skal oplysningerne
offentligøres efter det land, hvor risikoen består, som defineret i artikel 13, nr. 13), i direktiv 2009/138/EF.
— Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for alle andre brancher skal oplysningerne offentliggøres efter det land,
hvor kontrakten blev indgået.
— Med hensyn til proportional og ikkeproportional genforsikring skal oplysningerne offentliggøres efter det land, hvor
det cederende selskab er beliggende.
I dette skema forstås ved »det land, hvor kontrakten blev indgået«:
a. det land, hvor forsikringsselskabet er etableret (hjemland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial eller i
henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser
b. det land, hvor filialen er beliggende (værtsland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial
c. det land, hvor retten til fri udveksling af tjenesteydelser blev meddelt (værtsland), hvis kontrakten blev solgt i henhold
til den frie udveksling af tjenesteydelser
d. Hvis der blev anvendt en mægler, eller i enhver anden situation, gælder a), b) eller c), afhængigt af hvem der solgte
kontrakten.

POST

VEJLEDNING

Skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

C0020-C0060/
R0010

Top 5-lande (efter vær
dien af tegnede brutto
præmier) — Skadesfor
sikringsforpligtelser

C0080-C0140/
R0110

Tegnede præmier —
Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Brutto — Direkte forsik Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksom
ringsvirksomhed
hed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regn
skabsår.

C0080-C0140/
R0120

Tegnede præmier —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der offentliggøres
skadesforsikringsforpligtelser.

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional
genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis ve
drører et senere regnskabsår.
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C0080-C0140/
R0130

Tegnede præmier —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional
genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis ve
drører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/
R0140

Tegnede præmier —
Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet
til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse be
løb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/
R0200

Tegnede præmier —
Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/
R0210

Præmieindtægter —
Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Brutto — Direkte forsik summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
ringsvirksomhed
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/
R0220

Præmieindtægter —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/
R0230

Præmieindtægter —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/
R0240

Præmieindtægter —
Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændrin
gen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

C0080-C0140/
R0300

Præmieindtægter —
Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/
R0310

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
Erstatningsudgifter —
Brutto — Direkte forsik 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
ringsvirksomhed
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikrings
virksomhed.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.
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Erstatningsudgifter —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportio
nal genforsikring.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/
R0330

Erstatningsudgifter —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret
portional genforsikring.

direktiv
af udbe
af regn
ikkepro

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/
R0340

Erstatningsudgifter —
Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af summen af ud
betalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/
R0400

Erstatningsudgifter —
Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikrings
virksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselska
ber.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/
R0410

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Di
rekte forsikringsvirk
somhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0080-C0140/
R0420

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Ac
cepteret proportional
genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0080-C0140/
R0430

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Ac
cepteret ikkeproportio
nal genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.
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C0080-C0140/
R0440

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Genforsikrings
andel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/
R0500

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsik
ringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/
R0550

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i lø
bet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0140/R1200

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte om
kostninger og ikke er opdelt efter branche.
Heri bør ikke medregnes ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat,
renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0140/R1300

Samlede omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

Livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

C0160-C0200/
R1400

Top 5-lande (efter vær
dien af tegnede brutto
præmier) — Livsforsik
ringsforpligtelser

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der offentliggøres
livsforsikringsforpligtelser.

C0220-C0280/
R1410

Tegnede præmier —
Brutto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, op
gjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et se
nere regnskabsår.

C0220-C0280/
R1420

Tegnede præmier —
Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet
til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af
om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0220-C0280/
R1500

Tegnede præmier —
Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.
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C0220-C0280/
R1510

Præmieindtægter —
Brutto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed, opgjort brutto.

C0220-C0280/
R1520

Præmieindtægter —
Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genfor
sikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

C0220-C0280/
R1600

Præmieindtægter —
Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/
R1610

Erstatningsudgifter —
Brutto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikrings
virksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/
R1620

Erstatningsudgifter —
Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen i summen af ud
betalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/
R1700

Erstatningsudgifter —
Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikrings
virksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselska
ber.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/
R1710

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsik
ringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0220-C0280/
R1720

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Genforsikrings
andel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af ændringer i an
dre forsikringsmæssige hensættelser.
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C0220-C0280/
R1800

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret forsikringsvirk
somhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/
R1900

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i lø
bet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0280/R2500

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte om
kostninger og ikke er opdelt efter branche.
Heri bør ikke medregnes ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat,
renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0280/R2600

Samlede omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

S.12.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.
Selskaber kan anvende relevante approksimative størrelser til beregning af forsikringsmæssige hensættelser som
omhandlet i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35. Endvidere kan artikel 59 i delegeret forordning (EU)
2015/35 anvendes til at beregne risikomarginen i løbet af regnskabsåret.
Branche for livsforsikringsforpligtelser: De i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF omhandlede brancher, jf. bilag I til
delegeret forordning (EU) 2015/35. Segmenteringen skal afspejle arten af kontraktens underliggende risici (substans) og
ikke kontraktens juridiske form (form). Hvis en forsikrings- eller genforsikringsaftale som standard dækker risici på tværs
af brancher opsplittes om muligt forpligtelserne i de relevante brancher (artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2015/35).
Brancherne »Indeksreguleret og unit-linked forsikring«, »Anden livsforsikring« og »Sygeforsikring« opdeles mellem
»Kontrakter uden optioner og garantier« og »Kontrakter med optioner eller garantier«. I forbindelse med denne opdeling
bør følgende tages i betragtning:
— I »Kontrakter uden optioner og garantier« bør medregnes de beløb, der er relateret til kontrakten uden eventuelle
finansielle garantier eller aftalebestemte optioner, hvilket vil sige, at beregningen af de forsikringsmæssige
hensættelser ikke afspejler værdien af eventuelle finansielle garantier eller aftalebestemte optioner.
— Kontrakter med ikke væsentlige aftalebestemte optioner eller finansielle garantier, som ikke er afspejlet i beregningen
af de forsikringsmæssige hensættelser, bør også offentliggøres i denne kolonne.
— I »Kontrakter med optioner og garantier« bør medregnes kontrakter, som enten har finansielle garantier,
aftalebestemte optioner eller begge, for så vidt de forsikringsmæssige hensættelser afspejler, at der findes disse
finansielle garantier eller aftalebestemte optioner.
De offentliggjorte oplysninger bør være uden fradrag af genforsikring, da oplysninger om beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, kræves offentliggjort i særlige rækker.
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Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0010

C0030, Forsikringsmæssige hen
C0090, sættelser beregnet under
C0160, et
C0200/

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bi
lag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0010

Forsikringsmæssige hen Samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for anden livs
sættelser beregnet under forsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked).
et — I alt (anden livsfor
sikring end sygeforsik
ring, herunder unit-lin
ked)

C0210/R0010

Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et — I alt (sygeforsik
ring svarende til livsfor
sikring)

Samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for sygeforsik
ring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0100-C0140,
C0160, C0190,
C0200/R0020

Samlet beløb, der kan
tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsu
rance efter justeringen
for forventede tab som
følge af modpartens
misligholdelse i forbin
delse med forsikrings
mæssige hensættelser
beregnet under et.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite
reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver
branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0020

Samlet beløb, der kan
tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsu
rance efter justeringen
for forventede tab som
følge af modpartens
misligholdelse i forbin
delse med forsikrings
mæssige hensættelser
beregnet under et — I
alt (anden livsforsikring
end sygeforsikring, her
under unit-linked)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge
af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet
under et for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.
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Samlet beløb, der kan
tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsu
rance efter justeringen
for forventede tab som
følge af modpartens
misligholdelse i forbin
delse med forsikrings
mæssige hensættelser
beregnet under et — i
alt (sygeforsikring sva
rende til livsforsikring)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge
af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet
under et for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af et bedste skøn og en risikomargin

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100-C0140,
C0170, C0180,
C0190, C0200/
R0030

Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet som
summen af det bedste
skøn og risikomarginen,
bedste bruttoskøn

Bedste bruttoskøn (uden fradrag af genforsikring, SPV'er og finite reinsu
rance i henhold til artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF) for hver bran
che, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0030

Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet som
summen af det bedste
skøn og risikomarginen,
bedste bruttoskøn — I
alt (anden livsforsikring
end sygeforsikring, her
under unit-linked)

Samlet værdi af bedste bruttoskøn (uden fradrag af genforsikring, SPV'er og
finite reinsurance i henhold til artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF),
for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0030

Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet som
summe af det bedste
skøn og risikomarginen,
bedste bruttoskøn — I
alt (sygeforsikring sva
rende til livsforsikring)

Samlet værdi af bedste bruttoskøn (uden fradrag af genforsikring, SPV'er og
finite reinsurance i henhold til artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF),
for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100 to
C0140, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0040

Samlet beløb, der kan
tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsu
rance efter justeringen
for forventede tab som
følge af modpartens
misligholdelse

Beløb, der kan tilbagekræves efter justeringen for forventede tab som følge
af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81
i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for
hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.
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C0150/R0080

Samlet beløb, der kan
tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsu
rance efter justeringen
for forventede tab som
følge af modpartens
misligholdelse — i alt
(anden livsforsikring
end sygeforsikring, her
under unit-linked)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves efter justeringen for forven
tede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens
side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern
genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-lin
ked.

C0210/R0080

Samlet beløb, der kan
tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsu
rance efter justeringen
for forventede tab som
følge af modpartens
misligholdelse — i alt
(sygeforsikring svarende
til livsforsikring)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves efter justeringen for forven
tede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens
side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern
genforsikring, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0090

Det bedste skøn minus
beløb, der kan tilbage
kræves i henhold til
genforsikring/fra SPV'er
og finite reinsurance

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/
fra SPV'er, efter branche.

C0150/R0090

Bedste skøn minus be
løb, der kan tilbagekræ
ves i henhold til genfor
sikring/fra SPV'er og fi
nite reinsurance — I alt
(anden livsforsikring
end sygeforsikring, her
under unit-linked)

Samlede bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til gen
forsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, for anden livsforsikring end syge
forsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0090

Bedste skøn minus be
løb, der kan tilbagekræ
ves i henhold til genfor
sikring/fra SPV'er og fi
nite reinsurance — I alt
(sygeforsikring svarende
til livsforsikring)

Det samlede bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, for sygeforsikring svarende til
livsforsikring.

C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0100-C0140,
C0160, C0190,
C0200/R0100

Risikomargin

Risikomargin i henhold til artikel 77, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF) for
hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.
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C0150/R0100

Risikomargin — I alt
(anden livsforsikring
end sygeforsikring, her
under unit-linked)

Samlet risikomargin, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder
unit-linked.

C0210/R0100

Risikomargin — I alt
(sygeforsikring svarende
til livsforsikring)

Samlet risikomargin for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0110

C0030, Forsikringsmæssige hen
C0090, sættelser beregnet under
C0160, et
C0200/

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til forsik
ringsmæssige hensættelser beregnet under et, for hver branche.
Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et — I alt (anden livsfor
sikring end sygeforsik
ring, herunder unit-lin
ked)

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til forsik
ringsmæssige hensættelser beregnet under et, for anden livsforsikring end
sygeforsikring, herunder unit-linked.

Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et — I alt (sygeforsik
ring svarende til livsfor
sikring)

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til forsik
ringsmæssige hensættelser beregnet under et, for sygeforsikring svarende til
livsforsikring.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0120

Bedste skøn

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det
bedste skøn, for hver branche.

C0150/R0120

Bedste skøn — I alt (an
den livsforsikring end
sygeforsikring, herunder
unit-linked)

Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret
til det bedste skøn, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder
unit-linked.

Bedste skøn — I alt (sy
geforsikring svarende til
livsforsikring)

Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret
til det bedste skøn, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0150/R0110

C0210/R0110

C0210/R0120

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.
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Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risiko
margin, for hver branche.
Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Risikomargin — I alt
(anden livsforsikring
end sygeforsikring, her
under unit-linked)

Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret
til risikomarginen, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder
unit-linked.

Risikomargin — I alt
(sygeforsikring svarende
til livsforsikring)

Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret
til risikomarginen, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Forsikringsmæssige hensættelser — I alt

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0200

C0030, Forsikringsmæssige hen
C0090, sættelser — I alt
C0160,
C0200/

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for hver branche, jf. bilag I til
delegeret forordning (EU) 2015/35, inklusive forsikringsmæssige hensættel
ser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hen
sættelser.

C0150/R0200

Forsikringsmæssige hen
sættelser — I alt — I alt
(anden livsforsikring
end sygeforsikring, her
under unit-linked)

Samlede forsikringsmæssige hensættelser for anden livsforsikring end syge
forsikring, herunder unit-linked, herunder forsikringsmæssige hensættelser
beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensæt
telser.

C0210/R0200

Forsikringsmæssige hen
sættelser — I alt — I alt
(sygeforsikring svarende
til livsforsikring)

Samlede forsikringsmæssige hensættelser for sygeforsikring svarende til livs
forsikring, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og
efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

S.17.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.

Selskaber kan anvende relevante approksimative størrelser til beregning af forsikringsmæssige hensættelser som
omhandlet i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35. Endvidere kan artikel 59 i delegeret forordning (EU)
2015/35 anvendes til at beregne risikomarginen i løbet af regnskabsåret.
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overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve, hvis den anvendes, men må ikke omfatte overgangsfradraget i
de forsikringsmæssige hensættelser. Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser kræves oplyst separat
mellem række R0290 og R0310.
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Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

C0020-C0170/
R0010

Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bi
lag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepte
ret forsikringvirksomhed.
Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræ
ves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i til
knytning til denne virksomhed.

Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et — Samlede skade
sforsikringsforpligtelser

Samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et vedrørende di
rekte og accepteret forsikringsvirksomhed.

C0020-C0170/
R0050

Samlet beløb, der kan
tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsu
rance efter justeringen
for forventede tab som
følge af modpartens
misligholdelse i forbin
delse med forsikrings
mæssige hensættelser
beregnet under et.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite
reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver
branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0180/R0050

Samlet beløb, der kan
tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsu
rance efter justeringen
for forventede tab som
følge af modpartens
misligholdelse i forbin
delse med forsikrings
mæssige hensættelser
beregnet under et.

Samlet beløb for alle brancher, der kan tilbagekræves i henhold til genfor
sikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab
som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser
beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU)
2015/35.

C0180/R0010

Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræ
ves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i til
knytning til denne virksomhed.
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Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af et bedste skøn og en risikomargin — Bedste skøn

C0020-C0170/
R0060

Bedste skøn over præ
miehensættelser, brutto,
i alt

Bedste skøn over præmiehensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilba
gekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance,
for hver branche vedrørende direkte og accepteret virksomhed.

C0180/R0060

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser, bedste
skøn over præmiehen
sættelser, brutto, i alt

Bedste skøn over præmiehensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilba
gekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance,
vedrørende direkte og accepteret virksomhed.

C0020-C0170/
R0140

Bedste skøn over præ
miehensættelser, samlet
beløb, der kan tilbage
kræves i henhold til
genforsikring/fra SPV'er
og finite reinsurance ef
ter justeringen for for
ventede tab som følge af
modpartens mislighol
delse — direkte virk
somhed og accepteret
genforsikringsvirksom
hed

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite
reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse, for hver branche vedrørende direkte virksomhed og accepte
ret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0140

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser, det
bedste skøn over præ
miehensættelser, beløb,
der kan tilbagekræves i
henhold til genforsik
ring/fra SPV'er og finite
reinsurance efter juste
ringen for forventede
tab som følge af mod
partens misligholdelse

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er
og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af mod
partens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over præmiehen
sættelser.

C0020-C0170/
R0150

Bedste nettoskøn over
præmiehensættelser —
Direkte og accepteret
genforsikringsvirksom
hed

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser, for hver branche.

C0180/R0150

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser, bedste
nettoskøn over præmie
hensættelser

Bedste nettoskøn i alt over præmiehensættelser.

C0020-C0170/
R0160

Bedste skøn over erstat
ningshensættelser,
brutto, i alt

Bedste skøn over erstatningshensættelser uden fradrag af beløb, der kan til
bagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsu
rance, for hver branche vedrørende direkte og accepteret virksomhed.
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C0180/R0160

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser, bedste
skøn over erstatnings
hensættelser, brutto, i
alt

Bedste skøn i alt over erstatningshensættelser, uden fradrag af beløb, der
kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, fra SPV'er og finite re
insurance.

C0020-C0170/
R0240

Det bedste skøn over er
statningshensættelser,
samlet beløb, der kan
tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsu
rance efter justeringen
for forventede tab som
følge af modpartens
misligholdelse — di
rekte og accepteret gen
forsikringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite
reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse, for hver branche vedrørende direkte virksomhed og accepte
ret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0240

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser, det
bedste skøn over erstat
ningshensættelser, be
løb, der kan tilbagekræ
ves i henhold til genfor
sikring/fra SPV'er og fi
nite reinsurance efter ju
steringen for forventede
tab som følge af mod
partens misligholdelse.

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er
og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af mod
partens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over erstatnings
hensættelser.

C0020-C0170/
R0250

Det bedste nettoskøn
over erstatningshensæt
telser — Direkte virk
somhed og accepteret
genforsikringsvirksom
hed

Værdi af det bedste nettoskøn over erstatningshensættelser, for hver branche
vedrørende direkte virksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0250

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser, det
bedste nettoskøn over
erstatningshensættelser

Samlet værdi af bedste nettoskøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/
R0260

Samlet bedste brutto
skøn over erstatnings
hensættelser — direkte
virksomhed og accepte
ret genforsikringsvirk
somhed

Bedste bruttoskøn i alt for hver branche vedrørende direkte virksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0260

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser —
Bedste bruttoskøn i alt

Bedste bruttoskøn i alt (summen af præmiehensættelser og erstatningshen
sættelser).
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C0020-C0170/
R0270

Bedste nettoskøn — Di
rekte virksomhed og ac
cepteret genforsikrings
virksomhed

Bedste nettoskøn i alt for hver branche vedrørende direkte virksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0270

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser —
Bedste nettoskøn i alt

Samlet værdi af det bedste nettoskøn (summen af præmiehensættelser og
erstatningshensættelser)

C0020-C0170/
R0280

Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet som
summen af et bedste
skøn og en risikomargin
— Risikomargin

Risikomargin som krævet i henhold til direktiv 2009/138/EF (artikel 77,
stk. 3). Risikomarginen beregnes under et for hele porteføljen af (gen)forsik
ringsforpligtelser og allokeres derefter til hver branche, vedrørende direkte
virksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0280

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser — Ri
sikomargin i alt

Risikomargin i alt som krævet i henhold til direktiv 2009/138/EF (artikel
77, stk. 3).

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

C0020-C0170/
R0290

Overgangsforanstaltnin Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til de for
gerne for forsikrings sikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I
mæssige hensættelser — til delegeret forordning (EU) 2015/35.
Forsikringsmæssige hen Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.
sættelser beregnet under
et

C0180/R0290

Overgangsforanstaltnin Det samlede overgangsfradrag, for alle brancher, i de forsikringsmæssige
gerne for forsikrings hensættelser allokeret til de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under
mæssige hensættelser — et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.
Forsikringsmæssige hen Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.
sættelser beregnet under
et

C0020-C0170/
R0300

Overgangsforanstaltnin Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det
gerne for forsikrings bedste skøn, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU)
mæssige hensættelser — 2015/35.
Bedste skøn

C0180/R0300

Overgangsforanstaltnin Det samlede overgangsfradrag, for alle brancher, i de forsikringsmæssige
gerne for forsikrings hensættelser allokeret til bedste skøn, for hver branche, jf. bilag I til delege
mæssige hensættelser — ret forordning (EU) 2015/35.
Bedste skøn

C0020-C0170/
R0310

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Overgangsforanstaltnin Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risiko
gerne for forsikrings marginen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU)
mæssige hensættelser — 2015/35.
Risikomargin

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.
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Overgangsforanstaltnin Det samlede overgangsfradrag, for alle brancher, i de forsikringsmæssige
gerne for forsikrings hensættelser allokeret til bedste skøn, for hver branche, jf. bilag I til delege
mæssige hensættelser — ret forordning (EU) 2015/35.
Risikomargin

Denne værdi skal offentliggøres som en negativ værdi.

Forsikringsmæssige hensættelser — I alt

C0020-C0170/
R0320

Forsikringsmæssige hen
sættelser, i alt — Direkte
virksomhed og accepte
ret genforsikringsvirk
somhed

Samlede forsikringsmæssige bruttohensættelser, for hver branche vedrø
rende direkte virksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder
forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradra
get i forsikringsmæssige hensættelser.

C0180/R0320

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser, forsik
ringsmæssige hensættel
ser — I alt

Samlede forsikringsmæssige bruttohensættelser vedrørende direkte virksom
hed og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæs
sige hensættelser.

C0020-C0170/
R0330

Forsikringsmæssige hen
sættelser, i alt — Samlet
beløb, der kan tilbage
kræves i henhold til
genforsikring/fra SPV'er
og finite reinsurance, ef
ter justeringen for for
ventede tab som følge af
modpartens mislighol
delse — Direkte forsik
ringsvirksomhed og ac
cepteret genforsikrings
virksomhed

Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og
finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpar
tens misligholdelse, for hver branche vedrørende direkte virksomhed og ac
cepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0330

Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser, beløb,
der kan tilbagekræves i
henhold til genforsik
ring/fra SPV'er og finite
reinsurance efter juste
ringen for forventede
tab som følge af mod
partens misligholdelse
— Direkte virksomhed
og accepteret genforsik
ringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftale/fra SPV'er og
finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpar
tens misligholdelse, vedrørende direkte virksomhed og accepteret genforsik
ringsvirksomhed.

C0020-C0170/
R0340

Forsikringsmæssige hen
sættelser, i alt — Forsik
ringsmæssige hensættel
ser minus beløb, der
kan tilbagekræves i hen
hold til genforsikring/fra
SPV'er og finite reinsu
rance — Direkte virk
somhed og accepteret
genforsikringsvirksom
hed

Samlede forsikringsmæssige nettohensættelser, for hver branche vedrørende
direkte virksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder for
sikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget
i forsikringsmæssige hensættelser.
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Samlede skadesforsik
ringsforpligtelser, forsik
ringsmæssige hensættel
ser minus beløb, der
kan tilbagekræves i hen
hold til genforsikring og
fra SPV'er — Direkte
virksomhed og accepte
ret genforsikringsvirk
somhed

Samlede forsikringsmæssige nettohensættelser vedrørende direkte virksom
hed og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæs
sige hensættelser.

S.19.01. — Skadesforsikringserstatninger
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.
Trekanter for udvikling i krav viser forsikringsselskabets skøn over erstatningsudgifter (udbetalte erstatninger og
erstatningshensættelser i henhold til Solvens II-værdiansættelsesprincippet), og hvordan dette skøn udvikler sig over tid.
Selskaberne skal offentliggøre oplysningerne på ulykkesår- eller forsikringsårbasis i overensstemmelse med den nationale
tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan
selskaberne anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, forudsat at de anvender det
samme år konsekvent igennem årene.
Dette skema skal offentliggøres for skadesforsikringsvirksomhed i alt, men opdeles efter forsikringsår og ulykkesår, hvis
selskabet anvender forskellige grundlag.
Standardvarigheden af afviklingstrekanten er 10+1 år, men offentliggørelseskravet er baseret på selskabernes udvikling i
krav (hvis varigheden af skadeserstatningscyklussen er kortere end 10 år, skal selskaberne offentliggøre i
overensstemmelse med den interne kortere udvikling).
Der kræves historiske data, startende fra førstegangsanvendelsen af Solvens II, for udbetalte erstatninger (dvs. hele sættet
skal offentliggøres), men ikke for bedste skøn over erstatningshensættelser. For så vidt angår udarbejdelse af historiske
data for udbetalte erstatninger anvendes den samme fremgangsmåde vedrørende trekantens længde for løbende
offentliggørelse (dvs. 10+1 år eller selskabernes skadeserstatningscyklus, alt efter hvad der er kortest).

POST

Z0020

Ulykkesår eller forsik
ringsår

VEJLEDNING

Angiv, hvilken standard selskabet anvender ved offentliggørelse af udviklin
gen i erstatninger. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste an
vendes:
1 — Ulykkesår
2 — Forsikringsår.

C0010-C0110/
R0100-R0250

Udbetalte bruttoerstat
ninger (ikkekumulativt)
— Trekant

De udbetalte bruttoerstatninger med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettig
heder, undtagen udgifter, i en trekant, der viser udviklingen i de allerede ud
betalte bruttoerstatninger: For hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-9 (og for
udgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N
(sidste indberetningsår) indberettes de allerede foretagne betalinger svarende
til hvert udviklingsår (hvilket er forsinkelsen mellem ulykkesåret/forsik
ringsåret og betalingsdatoen).
Dataene er i absolutte beløb, ikkekumulative og udiskonterede.
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Udbetalte bruttoerstat
ninger (ikkekumulativt)
— I indeværende år

»Indeværende år« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sid
ste indberetningsår) fra R0160-R0250.

C0180/R0100R0260

Udbetalte bruttoerstat
ninger — Summen af år
(kumulativt)

»Summen af år« i alt indeholder summen af alle data i rækker (summen af
alle betalinger vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret), herunder i alt.

C0200-C0300/
R0100-R0250

Bedste skøn over erstat
ningshensættelser,
brutto, udiskonteret —
Trekant

Trekanter for bedste skøn over erstatningshensættelser, udiskonteret, uden
fradrag af genforsikring for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-9 (og forud
gående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sid
ste indberetningsår). Bedste skøn over erstatningshensættelser vedrører for
sikringsbegivenheder, som forekom før eller på værdiansættelsesdatoen,
uanset om de krav, der er opstået som følge af disse begivenheder, er an
meldt.

C0170/R0100R0260

R0260 er den samlede værdi af R0160-R0250.

Dataene er i absolutte beløb, ikkekumulative og udiskonterede.

C0360/R0100R0260

Bedste bruttoskøn over
erstatningshensættelser
— Årets udgang (dis
konterede data)

»Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret
grundlag (alle data vedrørende til sidste indberetningsår) fra R0160-R0250.
R0260 er den samlede værdi af R0160-R0250.

S.22.01 — Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema anvendes, når mindst én langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning anvendes af selskabet.

Formålet med dette skema er at give et billede af virkningen på den finansielle stilling, når der ikke anvendes overgangs
foranstaltninger, og hver langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning sættes til nul. Med henblik herpå bør der
anvendes en trinvis metode, hvor hver overgangsforanstaltning og langsigtet garanti tages en efter en, og uden at
omberegne virkningen af de resterende foranstaltninger efter hvert trin.

Virkningerne skal offentliggøres som positive, hvis de øger størrelsen af den indberettede post, og negative, hvis de
reducerer postens størrelse (hvis f.eks. solvenskapitalkravet stiger, eller hvis kapitalgrundlaget stiger, så bør der
offentliggøres positive værdier).

C0010/R0010

POST

VEJLEDNING

Beløb med langsigtede
garantier og overgangs
foranstaltninger — For
sikringsmæssige hensæt
telser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt, inklusive langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.
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Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelser — For
sikringsmæssige hensæt
telser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes an
vendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.
Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden over
gangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og de forsikringsmæssige
hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende rentesatsen —
Forsikringsmæssige hen
sættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes an
vendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Virkning af volatilitets
justering sat til nul —
Forsikringsmæssige hen
sættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes an
vendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte
volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden over
gangsjustering af den risikofrie rentekurve og de forsikringsmæssige hen
sættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden volatili
tetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger på den ene side og
forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsfor
anstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de
forsikringsmæssige hensættelser og forsikringsmæssige hensættelser uden
overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve, alt efter hvad der
størst, på den anden side.

Virkning af matchtilpas
ning sat til nul — For
sikringsmæssige hensæt
telser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes an
vendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte vola
tilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

C0010/R0020

Beløb med langsigtede
garantier og overgangs
foranstaltninger — Basi
skapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hen
sættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og over
gangsforanstaltninger.

C0030/R0020

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelser — Ba
siskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af
overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtil
pasning og uden alle de øvrige overgangsforanstaltninger på den ene side
og forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangs
foranstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i
de forsikringsmæssige hensættelser, forsikringsmæssige hensættelser uden
overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og forsikringsmæs
sige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforan
staltninger, alt efter hvad der størst, på den anden side.
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Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til
forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæs
sige hensættelser og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med
langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0050/R0020

C0070/R0020

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende rentesats — Basi
skapitalgrundlag

Virkning af volatilitets
justering sat til nul —
Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af
overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.
Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til
forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante ri
sikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser
med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af
volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsju
steringen til nul.
Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsik
ringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre over
gangsforanstaltninger på den ene side og basiskapitalgrundlaget under hen
syn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og over
gangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfra
drag i de forsikringsmæssige hensættelser og forsikringsmæssige hensættel
ser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve, alt efter
hvad der størst, på den anden side.

C0090/R0020

Virkning af matchtilpas
ning sat til nul — Basi
skapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af
matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjuste
ringen og matchtilpasningen til nul.
Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsik
ringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de øvrige
overgangsforanstaltninger på den ene side og basiskapitalgrundlaget under
hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangs
fradrag i de forsikringsmæssige hensættelser, forsikringsmæssige hensættel
ser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og forsik
ringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre over
gangsforanstaltninger, alt efter hvad der størst, på den anden side.

C0010/R0050

Beløb med langsigtede
garantier og overgangs
foranstaltninger — An
erkendt kapitalgrundlag
til opfyldelse af solven
skapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, be
regnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justerin
gerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.
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C0030/R0050

C0050/R0050

C0070/R0050

C0090/R0050

C0010/R0090
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Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelser — An
erkendt kapitalgrundlag
til opfyldelse af solven
skapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de for
sikringsmæssige hensættelser.

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende rentesatsen —
Anerkendt kapitalgrund
lag til opfyldelse af sol
venskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på
den relevante risikofrie rentekurve.

Virkning af volatilitets
justering sat til nul —
Anerkendt kapitalgrund
lag til opfyldelse af sol
venskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den
skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensæt
telser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under
hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensæt
telser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og un
der hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden
volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger på den ene
side og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet
under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier
og overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden over
gangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og forsikringsmæssige
hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve,
alt efter hvad der størst, på den anden side.

Virkning af matchtilpas
ning sat til nul — Aner
kendt kapitalgrundlag til
opfyldelse af solvenska
pitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri
medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasnin
gen til nul.

Beløb med langsigtede
garantier og overgangs
foranstaltninger — Sol
venskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige
hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensæt
telser uden matchtilpasning og uden alle de øvrige overgangsforanstaltnin
ger på den ene side og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af sol
venskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med
langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hen
sættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser, for
sikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risi
kofrie rentekurve og forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjuste
ring og uden andre overgangsforanstaltninger, alt efter hvad der størst, på
den anden side.
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Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelser — Sol
venskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af
overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.
Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til for
sikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige
hensættelser og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med lang
sigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende rentesatsen —
Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af
overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Virkning af volatilitets
justering sat til nul —
Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af
volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsju
steringen til nul.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til for
sikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risi
kofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med
langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet under hensyn til forsikrings
mæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsfor
anstaltninger på den ene side og solvenskapitalkravet under hensyn til for
sikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforan
staltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de for
sikringsmæssige hensættelser og forsikringsmæssige hensættelser uden over
gangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve, alt efter hvad der
størst, på den anden side.

C0090/R0090

Virkning af matchtilpas
ning sat til nul — Sol
venskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af
matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjuste
ringen og matchtilpasningen til nul.
Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til for
sikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de øvrige
overgangsforanstaltninger på den ene side og solvenskapitalkravet under
hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangs
fradrag i de forsikringsmæssige hensættelser, forsikringsmæssige hensættel
ser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og forsik
ringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre over
gangsforanstaltninger, alt efter hvad der størst, på den anden side.

C0010/R0100

Beløb med langsigtede
garantier og overgangs
foranstaltninger — An
erkendt kapitalgrundlag
til opfyldelse af mini
mumskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet,
beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive juste
ringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0030/R0100

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelser — An
erkendt kapitalgrundlag
til opfyldelse af mini
mumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de
forsikringsmæssige hensættelser.
Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hen
sættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og un
der hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.
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Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende rentesatsen —
Anerkendt kapitalgrund
lag til opfyldelse af mi
nimumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på
den relevante risikofrie rentekurve.

Virkning af volatilitets
justering sat til nul —
Anerkendt kapitalgrund
lag til opfyldelse af mi
nimumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen.
Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Virkning af matchtilpas
ning sat til nul — Aner
kendt kapitalgrundlag til
opfyldelse af mini
mumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri
medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasnin
gen til nul.

C0010/R0110

Beløb med langsigtede
garantier og overgangs
foranstaltninger — Mi
nimumskapitalkrav

Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige
hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.

C0030/R0110

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelser — Mi
nimumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen
af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

C0050/R0100

C0070/R0100

C0090/R0100

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hen
sættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og
under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier
og overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser
uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger på den
ene side og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapi
talkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede
garantier og overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser
uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og forsikrings
mæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie
rentekurve, alt efter hvad der størst, på den anden side.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hen
sættelser uden matchtilpasning og uden alle de øvrige overgangsforanstalt
ninger på den ene side og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser
med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige
hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser,
forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante ri
sikofrie rentekurve og forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjuste
ring og uden andre overgangsforanstaltninger, alt efter hvad der størst, på
den anden side.

Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til
de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikrings
mæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættel
ser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.
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Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende rentesatsen — Mi
nimumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen
af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Virkning af volatilitets
justering sat til nul —
Minimumskapitalkrav

Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til
forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante ri
sikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser
med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen
af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitets
justeringen til nul.
Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet under hensyn til forsik
ringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre over
gangsforanstaltninger på den ene side og minimumskapitalkravet under
hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangs
fradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og forsikringsmæssige hensæt
telser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve, alt ef
ter hvad der størst, på den anden side.

C0090/R0110

Virkning af matchtilpas
ning sat til nul — Mini
mumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen
af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjuste
ringen og matchtilpasningen til nul.
Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til
forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de øv
rige overgangsforanstaltninger på den ene side og minimumskapitalkravet
under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier
og overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden over
gangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser, forsikringsmæssige hen
sættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og
forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre
overgangsforanstaltninger, alt efter hvad der størst, på den anden side.

S.23.01. Kapitalgrundlag

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.

POST

VEJLEDNING

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer som omhandlet i artikel 68 i de
legeret forordning (EU) 2015/35

R0010/C0010

Stamaktiekapital (uden
fradrag af egne aktier)
— I alt

Den samlede stamaktiekapital, som besiddes direkte og indirekte (før fra
drag af egne aktier). Dette er selskabets samlede stamaktiekapital, som fuldt
ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer. Eventuel stamaktie
kapital, som ikke fuldt ud opfylder kriterierne, behandles som præferen
ceaktiekapital og klassificeres i overensstemmelse hermed, uanset hvordan
den beskrives eller betegnes.
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R0010/C0020

Stamaktiekapital (uden
fradrag af egne aktier)
— Tier 1 ubegrænset

Indbetalt stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1elementer.

R0010/C0040

Stamaktiekapital (uden
fradrag af egne aktier)
— Tier 2

Indkaldt stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0030/C0010

Overkurs ved emission
vedrørende stamaktieka
pital — I alt

Den samlede overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i selskabet,
som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.

R0030/C0020

Overkurs ved emission
vedrørende stamaktieka
pital — Tier 1 ubegræn
set

Overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriterierne for
ubegrænsede tier 1-elementer, fordi den vedrører stamaktiekapital, som be
handles som ubegrænset tier 1-kapital.

R0030/C0040

Overkurs ved emission
vedrørende stamaktieka
pital — Tier 2

Overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriterierne for
tier 2-elementer, fordi den vedrører stamaktiekapital, som behandles som
tier 2-kapital.

R0040/C0010

Garantikapital og med
Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagsele
lemsbidrag eller tilsva
menter for gensidige og gensidiglignende selskaber, som fuldt ud opfylder
rende basiskapitalgrund kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.
lagselementer for gensi
dige og gensidiglignende
selskaber — I alt

R0040/C0020

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagsele
Garantikapital og med
lemsbidrag eller tilsva
menter for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne
rende basiskapitalgrund for ubegrænsede tier 1-elementer
lagselementer for gensi
dige og gensidiglignende
selskaber — Tier 1 ube
grænset

R0040/C0040

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagsele
Garantikapital og med
lemsbidrag eller tilsva
menter for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne
rende basiskapitalgrund for tier 2-elementer.
lagselementer for gensi
dige og gensidiglignende
selskaber — Tier 2
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R0050/C0010

Efterstillede gensidige
medlemskonti — I alt

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt, som fuldt ud opfylder kriterierne
for begrænsede tier 1-elementer, tier 2- eller tier 3-elementer.

R0050/C0030

Efterstillede gensidige
medlemskonti — Tier 1
begrænset

Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for begræn
sede tier 1-elementer.

R0050/C0040

Efterstillede gensidige
medlemskonti — Tier 2

Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2-ele
menter.

R0050/C0050

Efterstillede gensidige
medlemskonti — Tier 3

Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3-ele
menter.

R0070/C0010

Overskudskapital — I
alt

Den samlede overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0070/C0020

Overskudskapital —
Tier 1 ubegrænset

Den overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som op
fylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0090/C0010

Præferenceaktier — I alt

Den samlede værdi af præferenceaktier udstedt af selskabet, som fuldt ud
opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, tier 2- eller tier 3-ele
menter.

R0090/C0030

Præferenceaktier — Tier
1 begrænset

Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for begræn
sede tier 1-elementer.

R0090/C0040

Præferenceaktier — Tier
2

Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 2-ele
menter.

R0090/C0050

Præferenceaktier — Tier
3

Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 3-ele
menter.
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R0110/C0010

Overkurs ved emission
vedrørende præferen
ceaktier — I alt

Den samlede overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i selska
bet, som fuldt ud opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, tier
2- eller tier 3-elementer.

R0110/C0030

Overkurs ved emission
vedrørende præferen
ceaktier — Tier 1 be
grænset

Værdi af overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder
kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, fordi den vedrører præferen
ceaktier, som behandles som begrænsede tier 1-elementer.

R0110/C0040

Overkurs ved emission
vedrørende præferen
ceaktier — Tier 2

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriteri
erne for tier 2-elementer, fordi den vedrører præferenceaktier, som behand
les som tier 2-elementer.

R0110/C0050

Overkurs ved emission
vedrørende præferen
ceaktier — Tier 3

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriteri
erne for tier 3-elementer, fordi den vedrører præferenceaktier, som behand
les som tier 3-elementer.

R0130/C0010

Afstemningsreserve — I
alt

Den samlede afstemningsreserve består af reserver (f.eks. overført resultat)
med fradrag af justeringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsage
lig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdiansættelse i
henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

R0130/C0020

Afstemningsreserve —
Tier 1 ubegrænset

Afstemningsreserven består af reserver (f.eks. overført resultat) med fradrag
af justeringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsagelig forskelle
mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdiansættelse i henhold til
artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

R0140/C0010

Efterstillet gæld — I alt

Den samlede værdi af efterstillet gæld udstedt af selskabet.

R0140/C0030

Efterstillet gæld — Tier
1 begrænset

Værdi af efterstillet gæld udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for
begrænsede tier 1-elementer.

R0140/C0040

Efterstillet gæld — Tier
2

Værdi af efterstillet gæld udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for
tier 2-elementer.

R0140/C0050

Efterstillet gæld — Tier
3

Værdi af efterstillet gæld udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for
tier 3-elementer.

R0160/C0010

Et beløb svarende til
værdien af udskudte
skatteaktiver netto — I
alt

Den samlede værdi af udskudte skatteaktiver netto i selskabet.
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R0160/C0050

Et beløb svarende til
værdien af udskudte
skatteaktiver netto —
Tier 3

Udskudte skatteaktiver netto i selskabet, som opfylder kriterierne for tier 3elementer.

R0180/C0010

Andre, ikke ovenfor an
givne kapitalgrundlags
elementer godkendt
som basiskapitalgrund
lag af tilsynsmyndighe
den.

Summen af ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som er
godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0020

Andre, ikke ovenfor an
givne kapitalgrundlags
elementer godkendt
som basiskapitalgrund
lag af tilsynsmyndighe
den — Tier 1 ubegræn
set

Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriteri
erne for ubegrænsede tier 1-elementer og er godkendt af tilsynsmyndighe
den.

R0180/C0030

Andre, ikke ovenfor an
givne kapitalgrundlags
elementer godkendt
som basiskapitalgrund
lag af tilsynsmyndighe
den — Tier 1 begrænset

Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriteri
erne for begrænsede tier 1-elementer og er godkendt af tilsynsmyndighe
den.

R0180/C0040

Andre, ikke ovenfor an
givne kapitalgrundlags
elementer godkendt
som basiskapitalgrund
lag af tilsynsmyndighe
den — Tier 2

Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriteri
erne for tier 2-elementer og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0050

Andre, ikke ovenfor an
givne kapitalgrundlags
elementer godkendt
som basiskapitalgrund
lag af tilsynsmyndighe
den — Tier 3

Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriteri
erne for tier 3-elementer og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriteri
erne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II
R0220/C0010

Kapitalgrundlag jf. regn
skabet, som ikke må
medregnes i afstem
ningsreserven, og som
ikke opfylder kriterierne
for klassificering som
kapitalgrundlag i hen
hold til Solvens II

Kapitalgrundlagselementer i alt, jf. regnskabet, som ikke medregnes i af
stemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som
kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.
Disse kapitalgrundlagselementer er enten:
i) elementer, som er angivet i listen over kapitalgrundlagselementer, men
som ikke opfylder overgangsbestemmelserne, eller
ii) elementer, som skal fungere som kapitalgrundlag, som ikke er angivet i
listen over kapitalgrundlagselementer og ikke er godkendt af tilsynsmyn
digheden, og som ikke er balanceført som gæld.
Efterstillet gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag, skal ikke offent
liggøres her, men på balancen (skema S.02.01) som efterstillet gæld, som
ikke tæller som basiskapitalgrundlag.

L 347/1380

Den Europæiske Unions Tidende

DA

POST

31.12.2015

VEJLEDNING

Fradrag
R0230/C0010

Fradrag vedrørende ka
pitalinteresser i finan
sierings- og kreditinsti
tutter — I alt

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kredit
institutter i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0230/C0020

Fradrag vedrørende ka
pitalinteresser i finan
sierings- og kreditinsti
tutter — Tier 1 ube
grænset

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter,
som fratrækkes ubegrænsede tier 1-elementer i henhold til artikel 68 i dele
geret forordning (EU) 2015/35.

R0230/C0030

Fradrag vedrørende ka
pitalinteresser i finan
sierings- og kreditinsti
tutter — Tier 1 begræn
set

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter,
som fratrækkes begrænsede tier 1-elementer i henhold til artikel 68 i dele
geret forordning (EU) 2015/35.

R0230/C0040

Fradrag vedrørende ka
pitalinteresser i finan
sierings- og kreditinsti
tutter — Tier 2

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter,
som fratrækkes tier 2-elementer i henhold til artikel 68 i delegeret forord
ning (EU) 2015/35.

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag
R0290/C0010

Samlet basiskapital
grundlag efter fradrag

Basiskapitalgrundlagselementer i alt efter fradrag.

R0290/C0020

Samlet basiskapital
grundlag efter fradrag
— Tier 1 ubegrænset

Basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for
ubegrænsede tier 1-elementer.

R0290/C0030

Samlet basiskapital
grundlag efter fradrag
— Tier 1 begrænset

Basiskapitalgrundlagselementer efter justeringer, som opfylder kriterierne
for begrænsede tier 1-elementer.

R0290/C0040

Samlet basiskapital
grundlag efter fradrag
— Tier 2

Basiskapitalgrundlagselementer efter justeringer, som opfylder kriterierne
for tier 2-elementer.

R0290/C0050

Samlet basiskapital
grundlag efter fradrag
— Tier 3

Basiskapitalgrundlagselementer efter justeringer, som opfylder kriterierne
for tier 3-elementer.

Supplerende kapitalgrundlag
R0300/C0010

Ikkeindbetalt og ikke
Udstedt, ikkeindkaldt og ikkeindbetalt stamaktiekapital i alt, som kan kræ
indkaldt stamaktiekapi ves indkaldt.
tal, som kan kræves ind
kaldt — I alt

R0300/C0040

Ikkeindbetalt og ikke
Ikkeindkaldt og ikkeindbetalt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt, og
indkaldt stamaktiekapi som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.
tal, som kan kræves ind
kaldt — Tier 2
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R0310/C0010

Ikkeindkaldt og ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte og ikkeindbe
Ikkeindbetalt og ikke
indkaldt garantikapital
talte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for
og ikkeindbetalte og ik gensidige og gensidiglignende selskaber i alt, som kan kræves indkaldt.
keindkaldte medlemsbi
drag eller tilsvarende ba
siskapitalgrundlagsele
menter for gensidige og
gensidiglignende selska
ber, som kan kræves
indkaldt — I alt

R0310/C0040

Ikkeindbetalt og ikke
indkaldt garantikapital
og ikkeindbetalte og ik
keindkaldte medlemsbi
drag eller tilsvarende ba
siskapitalgrundlagsele
menter for gensidige og
gensidiglignende selska
ber, som kan kræves
indkaldt — Tier 2

Ikkeindkaldt og ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte og ikkeindbe
talte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for
gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt, og som
opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0320/C0010

Ikkeindbetalte og ikke
indkaldte præferenceak
tier, som kan kræves
indkaldt — I alt

Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier i alt, som kan kræves ind
kaldt.

R0320/C0040

Ikkeindbetalte og ikke
indkaldte præferenceak
tier, som kan kræves
indkaldt — Tier 2

Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt,
og som opfylder kriterierne for tier 2-elemener.

R0320/C0050

Ikkeindbetalte og ikke
indkaldte præferenceak
tier, som kan kræves
indkaldt — Tier 3

Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt,
og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0330/C0010

En juridisk bindende
forpligtelse til at tegne
og betale for efterstillet
gæld efter anmodning
— I alt

Juridisk bindende forpligtelser i alt til at tegne og betale for efterstillet gæld
efter anmodning.

R0330/C0040

En juridisk bindende
forpligtelse til at tegne
og betale for efterstillet
gæld efter anmodning
— Tier 2

Juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter
anmodning, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0330/C0050

En juridisk bindende
forpligtelse til at tegne
og betale for efterstillet
gæld efter anmodning
— Tier 3

Juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter
anmodning, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.
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R0340/C0010

Remburser og garantier
henhørende under arti
kel 96, stk. 1, nr. 2), i
direktiv 2009/138/EF
— I alt

Remburser og garantier i alt, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningssel
skab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kre
ditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0340/C0040

Remburser og garantier
henhørende under arti
kel 96, stk. 1, nr. 2), i
direktiv 2009/138/EF
— Tier 2

Remburser og garantier, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab
til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinsti
tutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF, og for
hvilke det gælder, at de opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0350/C0010

Remburser og garantier
ikke henhørende under
artikel 96, stk. 1, nr. 2),
i direktiv 2009/138/EF
— I alt

Andre remburser og garantier i alt, som opfylder kriterierne til tier 2 eller
tier 3, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel
for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der
har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0350/C0040

Remburser og garantier
ikke henhørende under
artikel 96, stk. 1, nr. 2),
i direktiv 2009/138/EF
— Tier 2

Andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer,
end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for
forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har
modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0350/C0050

Remburser og garantier
ikke henhørende under
artikel 96, stk. 1, nr. 2),
i direktiv 2009/138/EF
— Tier 3

Andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer,
end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for
forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har
modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0360/C0010

Indkaldelse af supple
rende bidrag hos med
lemmer henhørende un
der artikel 96, stk. 1, nr.
3), i direktiv
2009/138/EF — I alt

Fordringer i alt, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutnin
ger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og
17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af
indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder.

R0360/C0040

Indkaldelse hos med
lemmer af supplerende
bidrag henhørende un
der artikel 96, stk. 1, nr.
3), i direktiv
2009/138/EF — Tier 2

Fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger
med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og 17 i
bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af ind
kaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder.

R0370/C0010

Indkaldelse hos med
lemmer af supplerende
bidrag ikke henhørende
under artikel 96, stk. 1,
nr. 3), i direktiv
2009/138/EF

Andre fordringer i alt, som gensidige eller gensidiglignende redersammens
lutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlem
mer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12
måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv
2009/138/EF.

R0370/C0040

Indkaldelse hos med
lemmer af supplerende
bidrag ikke henhørende
under artikel 96, stk. 1,
nr. 3), i direktiv
2009/138/EF — Tier 2

Andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutnin
ger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i
form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måne
der, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv
2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at de opfylder kriterierne
for tier 2-elementer.
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R0370/C0050

Indkaldelse hos med
lemmer af supplerende
bidrag ikke henhørende
under artikel 96, stk. 1,
nr. 3), i direktiv
2009/138/EF — Tier 3

Andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutnin
ger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i
form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måne
der, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv
2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at de opfylder kriterierne
for tier 3-elementer.

R0390/C0010

Andre former for supp
lerende kapitalgrundlag
— I alt

Andre former for supplerende kapitalgrundlag i alt.

R0390/C0040

Andre former for supp
lerende kapitalgrundlag
— Tier 2

Andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriterierne for
tier 2-elementer.

R0390/C0050

Andre former for supp
lerende kapitalgrundlag
— Tier 3

Andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriterierne for
tier 3-elementer.

R0400/C0010

Samlet supplerende ka
pitalgrundlag

Supplerende kapitalgrundlagselementer i alt.

R0400/C0040

Samlet supplerende ka
pitalgrundlag — Tier 2

Supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2elementer.

R0400/C0050

Samlet supplerende ka
pitalgrundlag — Tier 3

Supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3elementer.

Til rådighed stående og anerkendt kapitalgrundlag
R0500/C0010

Samlet til rådighed
stående kapitalgrundlag
til opfyldelse af solven
skapitalkravet

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer og supplerende kapital
grundlagselementer, som opfylder tier 1-, tier 2- og tier 3-kriterierne og
derfor står til rådighed til opfyldelse af solvenskapitalkravet.

R0500/C0020

Samlet til rådighed
stående kapitalgrundlag
til opfyldelse af solven
skapitalkravet — Tier 1
ubegrænset

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne
for ubegrænsede tier 1-elementer og derfor står til rådighed til opfyldelse af
solvenskapitalkravet.

R0500/C0030

Samlet til rådighed
stående kapitalgrundlag
til opfyldelse af solven
skapitalkravet — Tier 1
begrænset

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne
for begrænsede tier 1-elementer og derfor står til rådighed til opfyldelse af
solvenskapitalkravet.

R0500/C0040

Samlet til rådighed
stående kapitalgrundlag
til opfyldelse af solven
skapitalkravet — Tier 2

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter justeringer, og supple
rende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2-ele
menter og derfor står til rådighed til opfyldelse af solvenskapitalkravet.

R0500/C0050

Samlet til rådighed
stående kapitalgrundlag
til opfyldelse af solven
skapitalkravet — Tier 3

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter justeringer, og supple
rende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3-ele
menter og derfor står til rådighed til opfyldelse af solvenskapitalkravet.

R0510/C0010

Samlet til rådighed
stående kapitalgrundlag
til opfyldelse af mini
mumskapitalkravet

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter justeringer, som opfyl
der kriterierne for tier 1- og tier 2-elementer og derfor står til rådighed til
opfyldelse af minimumskapitalkravet.
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R0510/C0020

Samlet til rådighed
stående kapitalgrundlag
til opfyldelse af mini
mumskapitalkravet —
Tier 1 ubegrænset

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter justeringer, som opfyl
der kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer og derfor står til rådighed
til opfyldelse af minimumskapitalkravet.

R0510/C0030

Samlet til rådighed
stående kapitalgrundlag
til opfyldelse af mini
mumskapitalkravet —
Tier 1 begrænset

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter justeringer, som opfyl
der kriterierne for begrænsede tier 1-elementer og derfor er står til rådighed
til opfyldelse af minimumskapitalkravet.

R0510/C0040

Samlet til rådighed
stående kapitalgrundlag
til opfyldelse af mini
mumskapitalkravet —
Tier 2

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, efter justeringer, som opfyl
der kriterierne for tier 2-elementer og derfor står til rådighed til opfyldelse
af minimumskapitalkravet.

R0540/C0010

Samlet anerkendt kapi
talgrundlag til opfyl
delse af solvenskapital
kravet

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag, som er anerkendt til dækning
af solvenskapitalkravet.

R0540/C0020

Samlet anerkendt kapi
talgrundlag til opfyl
delse af solvenskapital
kravet — Tier 1 ube
grænset

Samlede ubegrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til
opfyldelse af solvenskapitalkravet.

R0540/C0030

Samlet anerkendt kapi
talgrundlag til opfyl
delse af solvenskapital
kravet — Tier 1 be
grænset

Samlede begrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til
opfyldelse af solvenskapitalkravet.

R0540/C0040

Samlet anerkendt kapi
talgrundlag til opfyl
delse af solvenskapital
kravet — Tier 2

Samlede tier 2-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til opfyldelse af
solvenskapitalkravet.

R0540/C0050

Samlet anerkendt kapi
talgrundlag til opfyl
delse af solvenskapital
kravet — Tier 3

Samlede tier 3-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til opfyldelse af
solvenskapitalkravet.

R0550/C0010

Samlet anerkendt kapi
talgrundlag til opfyl
delse af minimumskapi
talkravet

Samlede kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til opfyldelse af mini
mumskapitalkravet.

R0550/C0020

Samlet anerkendt kapi
talgrundlag til opfyl
delse af minimumskapi
talkravet — Tier 1 ube
grænset

Samlede ubegrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til
opfyldelse af minimumskapitalkravet.

R0550/C0030

Samlet anerkendt kapi
talgrundlag til opfyl
delse af minimumskapi
talkravet — Tier 1 be
grænset

Samlede begrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til
opfyldelse af minimumskapitalkravet.
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R0550/C0040

Samlet anerkendt kapi
talgrundlag til opfyl
delse af minimumskapi
talkravet — Tier 2

Samlede tier 2-basiskapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til opfyl
delse af minimumskapitalkravet.

R0580/C0010

Solvenskapitalkrav

Det samlede solvenskapitalkrav for selskabet under et, som skal svare til det
solvenskapitalkrav, der offentliggøres på det relevante solvenskapitalkrav
skema.

R0600/C0010

Minimumskapitalkrav

Minimumskapitalkravet for selskabet, som skal svare til det samlede mini
mumskapitalkrav, der offentliggøres i det relevante minimumskapitalkrav
skema.

R0620/C0010

Forhold mellem aner
kendt kapitalgrundlag
og solvenskapitalkrav

Solvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til
opfyldelse af solvenskapitalkravet divideret med solvenskapitalkravet.

R0640/C0060

Forhold mellem aner
kendt kapitalgrundlag
og minimumskapital
krav

Minimumskapitalkravprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapi
talgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet divideret med mini
mumskapitalkravet.

Afstemningsreserve
R0700/C0060

Overskydende aktiver i
forhold til passiver

Overskydende aktiver i forhold til passiver som offentliggjort i Solvens IIbalancen.

R0710/C0060

Egne aktier (som besid
des direkte og indirekte)

Egne aktier, som besiddes direkte af selskabet, såvel direkte som indirekte.

R0720/C0060

Påregnelige udbytter,
udlodninger og gebyrer

Udbytter, udlodninger og gebyrer, som kan påregnes af selskabet.

R0730/C0060

Andre basiskapital
grundlagselementer

Basiskapitalgrundlagselementerne omfattet af artikel 69, litra a), nr. i)-v), ar
tikel 72, litra a), og artikel 76, litra a), samt de basiskapitalgrundlagselemen
ter, som tilsynsmyndigheden har godkendt i henhold til artikel 79 i delege
ret forordning (EU) 2015/35.

R0740/C0060

Justering for begrænsede Den samlede justering af afstemningsreserven som følge af forekomsten af
kapitalgrundlagselemen begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med ring-fenced fonde
og matchtilpasningsporteføljer.
ter i forbindelse med
matchtilpasningsporte
føljer og ring-fenced
fonde

R0760/C0060

Afstemningsreserve — I
alt

Selskabets afstemningsreserve før fradrag af kapitalinteresser i andre finan
sielle sektorer som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU)
2015/35.

R0770/C0060

Forventet fortjeneste in
deholdt i fremtidige
præmier — livsforsik
ring

Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i forhold
til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste indeholdt i fremtidige
præmier. I denne celle anføres dette beløb for så vidt angår selskabets livs
forsikringsvirksomhed.
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R0780/C0060

Forventet fortjeneste in
deholdt i fremtidige
præmier — Skadesfor
sikring

Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i forhold
til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste indeholdt i fremtidige
præmier. I denne celle anføres dette beløb for så vidt angår selskabets ska
desforsikringsvirksomhed.

R0790/C0060

Samlet forventet fortje
neste indeholdt i fremti
dige præmier

Det samlede beløb for beregnet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige
præmier.

S.25.01. — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen
Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.
POST

R0010-R0050/
C0110

VEJLEDNING

Bruttosolvenskapitalkrav Bruttokapitalkravet for hvert risikomodul beregnet ved brug af standard
formlen.
Forskellen mellem netto- og bruttosolvenskapitalkravet er indregningen af
fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU)
2015/35.
Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til ar
tikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.
I disse celler medregnes fordelingen af justeringen som følge af aggregerin
gen af det teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpas
ningsporteføljer på enhedsniveau.

R0060/C0110

Bruttosolvenskapitalkrav Det beløb, som afspejler diversifikationseffekter mellem bruttorisikomodu
lers primære solvenskapitalkrav som følge af anvendelsen af den i bilag IV i
— Diversifikation
direktiv 2009/138/EF definerede korrelationsmatrix.
Denne værdi bør offentliggøres som en negativ værdi.

R0070/C0110

Bruttosolvenskapitalkrav De fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning
— Risici på immateri
(EU) 2015/35, for risici på immaterielle aktiver er nul efter standardform
elle aktiver
len.

R0100/C0110

Bruttosolvenskapitalkrav Det primære kapitalkrav før indregning af fremtidige diskretionære ydelser,
— Primært solvenskapi jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet ved brug af
standardformlen.
talkrav
Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til ar
tikel 304 i direktiv 2009/138/EF.
I denne celle medregnes fordelingen af justeringen som følge af aggregerin
gen af det teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpas
ningsporteføljer på enhedsniveau.
Beløbet beregnes som summen af bruttokapitalkravene for hvert risikomo
dul i standardformlen inklusive justering for diversifikationseffekter i stan
dardformlen.

R0030/C0080

Selskabsspecifikke para
metre — Livsforsik
ringsrisici

Her angives, hvilke selskabsspecifikke parametre der er anvendt i hvert risi
komodul. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste bør anven
des:
— Stigningen i annuitetsydelser
— Ingen
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Selskabsspecifikke para
metre — Sygeforsik
ringsrisici

Her angives, hvilke selskabsspecifikke parametre der er anvendt i hvert risi
komodul. Mindst en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste an
vendes:
— Stigningen i annuitetsydelser
— Standardafvigelsen for præmierisici for NSLT-sygeforsikring, som om
handlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 12, i delegeret forordning (EU)
2015/35
— Standardafvigelsen for bruttopræmierisici for NSLT-sygeforsikring, som
omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 12, i delegeret forordning (EU)
2015/35
— Justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring
— Standardafvigelsen for erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsik
ring, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 12, i delegeret forord
ning (EU) 2015/35
— Ingen
Hvis der anvendes mere end et specifikt parameter, angives de adskilt ved
komma.

R0050/C0080

Selskabsspecifikke para
metre — Skadesforsik
ringsrisici

Her angives, hvilke selskabsspecifikke parametre der er anvendt i hvert risi
komodul. Mindst en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste bør
anvendes:
— Standardafvigelsen for skadesforsikringsrisici
— Standardafvigelsen for bruttopræmierisici i forbindelse med skadesfor
sikring
— Justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring
— Standardafvigelsen for erstatningshensættelsesrisici i forbindelse med
skadesforsikring
— Ingen

R0010, R0030, Forenklinger
R0040, R0050/
C0090

Her angives de risikodelmoduler inden for hvert risikomodul, for hvilke der
er anvendt en forenklet beregningsmetode.
Hvis der er anvendt forenklede beregningsmetoder for mere end et risiko
delmodul inden for et risikomodul, angives de adskilt ved komma.

Beregning af solvenskapitalkravet

R0130/C0100

Operationelle risici

Kapitalkravet for modulet for operationelle risici beregnet ved brug af stan
dardformlen.

R0140/C0100

Forsikringsmæssige hen
sættelsers tabsabsorbe
rende evne

Justeringen for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne be
regnet ved brug af standardformlen. Denne værdi bør offentliggøres som
en negativ værdi.

R0150/C0100

Udskudte skatters tabs
absorberende evne

Justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne beregnet ved brug
af standardformlen.
Denne værdi bør offentliggøres som en negativ værdi.
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R0160/C0100

Kapitalkrav for aktivite
ter omfattet af artikel 4
i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv
2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet
af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstalt
ninger. Posten skal kun offentliggøres i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eks
klusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Allerede indført kapital
tillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltil
læg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til
tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.
I overgangsperioden offentliggøres denne post kun, hvis medlemsstaten har
besluttet, at den er obligatorisk, jf. artikel 51, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF. Ellers bør kapitaltillægget fordeles på det teoretiske solven
skapitalkrav for risikomodulerne. Den nøjagtige procedure bør aftales på
forhånd med den nationale tilsynsmyndighed.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Solvenskapitalkravet.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet
R0400/C0100

Kapitalkrav for delmo
dulet for løbetidsbase
rede aktierisici

Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

R0410/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for den
resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt selskabet
har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske sol
Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, så
venskapitalkrav for ring- fremt selskabet har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører ak
tiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltnin
fenced fonde
ger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for
matchtilpasningsporte
føljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporte
føljer.

R0440/C0100

Diversifikationseffekter
som følge af sammen
lægning af teoretiske
solvenskapitalkrav for
ring-fenced fonde med
henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som fal
der ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del.
Justeringen skal svare til forskellen mellem summen af det teoretiske solven
skapitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/den re
sterende del og det samlede solvenskapitalkrav.

S.25.02. — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model
Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.
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C0010

Unikt komponentnum
mer

VEJLEDNING

Det unikke nummer for hver komponent, som aftalt med den nationale til
synsmyndighed, som skal muliggøre entydig identifikation af modelkompo
nenter. Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante kom
ponentbeskrivelse, som indberettes under hver post. Hvis den partielle in
terne model giver mulighed for den samme opdeling efter risikomoduler
som standardformlen, anvendes følgende komponentnumre:
—
—
—
—
—
—
—
—

1 — Markedsrisici
2 — Modpartsrisici
3 — Livsforsikringsrisici
4 — Sygeforsikringsrisici
5 — Skadesforsikringsrisici
6 — Risici på immaterielle aktiver
7 — Operationelle risici
8 — Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne (negativt
beløb)
— 9 — Udskudte skatters tabsabsorberende evne (negativt beløb)
Såfremt risikomodulerne fra standardformlen ikke kan offentliggøres, skal
selskabet tildele hver komponent et nummer, som er forskelligt fra 1-7.
Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponent
beskrivelse, som offentliggøres under hver post C0030. Komponentnum
rene skal forblive konsistente over tid.

C0020

Komponentbeskrivelse

Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som selskabet kan identi
ficere. Komponenterne skal tilpasses standardformlens risikomoduler, hvis
den partielle interne model giver mulighed herfor. Hver komponent identi
ficeres særskilt. Selskaber skal identificere og indberette komponenter konsi
stent over tid, medmindre der har funder ændringer i den interne model
sted, som har betydning for kategorierne.
I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters
tabsabsorberende evne ikke er indeholdt i komponenterne, offentliggøres
denne som særskilte komponenter.

C0030

Beregning af solvenska
pitalkravet

Kapitalkravet for hver komponent uanset beregningsmetode (enten stan
dardformel eller partiel intern model) efter justeringer for forsikringsmæs
sige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne, i det
omfang denne er indeholdt i beregningen af komponenterne.
For komponenterne forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte
skatters tabsabsorberende evne bør den tabsabsorberende evne anføres, når
disse offentliggøres som særskilte komponenter (disse tal bør offentliggøres
som negative beløb).
For komponenter beregnet ved brug af standardformlen anføres i denne
celle det teoretiske bruttosolvenskapitalkrav. For komponenter beregnet ved
brug af den partielle interne model anføres her den værdi, som indregner
fremtidige ledelseshandlinger indeholdt i beregningen, men ikke sådanne,
som modelleres som en særskilt komponent.
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Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til ar
tikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.
I givet fald medregnes i denne celle ikke fordelingen af justeringen som
følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for
ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

C0060

Indregning af de fremti
dige ledelseshandlinger
vedrørende forsikrings
mæssige hensættelser
og/eller udskudte skatter

Med henblik på at angive, hvorvidt de fremtidige ledelseshandlinger vedrø
rende forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsor
berende evne er indeholdt i beregningen, anvendes følgende udtømmende
liste af valgmuligheder:
1 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensæt
telsers tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten
2 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende udskudte skatters tabsabsor
berende evne er indeholdt i komponenten
3 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensæt
telsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i kompo
nenten
4 — Ingen indeholdt indregning af fremtidige ledelseshandlinger.

C0070

Modelleret beløb

For hver komponent anføres i denne celle beløbet som beregnet ved brug
af den partielle interne model. Derfor svarer det beløb, der er beregnet med
standardformlen, til forskellen mellem de beløb, der er offentliggjort i
C0040 og C0060.

C0080

Selskabsspecifikke para
metre

For de komponenter, der beregnes efter standardformlen, når der er anvendt
selskabsspecifikke parametre, anvendes en af følgende muligheder:
For livsforsikringsrisici:
— Stigningen i annuitetsydelser
— Ingen
For sygeforsikringsrisici
—
—
—
—
—

Stigningen i annuitetsydelser
Standardafvigelsen for præmierisici for NSLT-sygeforsikring
Standardafvigelsen for bruttopræmierisici for NSLT-sygeforsikring
Justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring
Standardafvigelsen for erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsik
ring
— Ingen
For skadesforsikringsrisici:

— Standardafvigelsen for skadesforsikringsrisici
— Standardafvigelsen for bruttopræmierisici i forbindelse med skadesfor
sikring
— Justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring
— Standardafvigelsen for erstatningshensættelsesrisici i forbindelse med
skadesforsikring
— Ingen
Hvis der anvendes mere end et specifikt parameter, angives de adskilt ved
komma.
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For de komponenter, der beregnes efter standardformlen, når der er anvendt
forenklinger, bør de risikodelmoduler for hvert risikomodul, for hvilke der
er anvendt en forenklet beregningsmetode, angives.
Hvis der er anvendt forenklede beregningsmetoder for mere end et risiko
delmodul inden for et risikomodul, angives de adskilt ved komma.

R0110/C0100

Ikkediversificerede kom
ponenter i alt

Summen af alle komponenter.

R0060/C0100

Diversifikation

Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter of
fentliggjort under C0030.
Heri medregnes ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent,
som skal være indeholdt i de i C0030 offentliggjorte beløb.
Denne værdi bør offentliggøres som en negativ værdi.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktivite
ter omfattet af artikel 4
i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv
2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet
af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstalt
ninger. Posten skal kun offentliggøres i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eks
klusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Kapitaltillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltil
læg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til
tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.
I overgangsperioden offentliggøres denne post kun, hvis medlemsstaten har
besluttet, at den er obligatorisk, jf. artikel 51, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF. Ellers bør kapitaltillægget fordeles på det teoretiske solven
skapitalkrav for risikomodulerne. Den nøjagtige procedure bør aftales på
forhånd med den nationale tilsynsmyndighed.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav inklusive kapitaltillæg.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0300/C0100

Beløb/estimat vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelsers sam
lede tabsabsorberende
evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hen
sættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i
komponenterne, og den del, der offentliggøres som en særskilt komponent.
Beløbet offentliggøres som en negativ værdi.

R0310/C0100

Beløb/estimat vedrø
rende udskudte skatters
tabsabsorberende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabs
absorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i komponen
terne, og den del, der offentliggøres som en særskilt komponent. Beløbet
offentliggøres som en negativ værdi.

R0400/C0100

Kapitalkrav for delmo
dulet for løbetidsbase
rede aktierisici

Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.
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R0410/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for den
resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt selskabet
har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske sol
Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, så
venskapitalkrav for ring- fremt selskabet har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører ak
tiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltnin
fenced fonde
ger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for
matchtilpasningsporte
føljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporte
føljer.

Diversifikationseffekter
som følge af sammen
lægning af teoretiske
solvenskapitalkrav for
ring-fenced fonde med
henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som fal
der ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del.

R0440/C0100

Denne post offentliggøres ikke ved indberetning af solvenskapitalkravsbe
regninger for ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer.

Beløbet skal svare til forskellen mellem summen af det teoretiske solvenska
pitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/den rester
ende del og det i R0200/C0100 offentliggjorte solvenskapitalkrav.

S.25.03. — Solvenskapitalkrav — for selskaber, der anvender komplette interne modeller

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.

De komponenter, som skal offentliggøres, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og forsikrings- og genforsik
ringsselskaberne.

POST

C0010

Unikt komponentnum
mer

VEJLEDNING

Det unikke nummer for hver komponent i den komplette interne model, jf.
aftale med den nationale tilsynsmyndighed, som skal muliggøre entydig
identifikation af modelkomponenter. Dette nummer skal altid anvendes
sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som offentliggøres un
der hver post C0020.
Komponentnumrene skal forblive konsistente over tid.

C0020

Komponentbeskrivelse

Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som selskabet kan identi
ficere i den komplette interne model. Disse komponenter passer muligvis
ikke fuldstændig med de risici, som er defineret i standardformlen. Hver
komponent identificeres særskilt. Selskaber skal identificere og indberette
komponenter konsistent over tid, medmindre der har fundet ændringer i
den interne model sted, som har betydning for kategorierne.
I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters
tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne,
offentliggøres denne som særskilte komponenter.
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Beregning af solvenska
pitalkravet

Nettokapitalkravet for hver komponent efter justeringer for de fremtidige le
delseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller ud
skudte skatter, hvis det er relevant, beregnet ved brug af den komplette in
terne model på et ikkediversificeret grundlag, i det omfang disse justeringer
er modelleret inden for komponenter.
I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters
tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne,
offentliggøres denne som negative beløb.

R0110/C0100

Ikkediversificerede kom
ponenter i alt

Summen af alle komponenter.

R0060/C0100

Diversifikation

Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter of
fentliggjort i C0030 beregnet ved brug af den komplette interne model.
Heri medregnes ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent,
som skal være indeholdt i de i C0030 offentliggjorte beløb.
Denne værdi bør offentliggøres som en negativ værdi.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktivite
ter omfattet af artikel 4
i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv
2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet
af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstalt
ninger. Posten skal kun offentliggøres i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eks
klusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Kapitaltillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltil
læg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til
tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.
I overgangsperioden offentliggøres denne post kun, hvis medlemsstaten har
besluttet, at den er obligatorisk, jf. artikel 51, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF. Ellers bør kapitaltillægget fordeles på det teoretiske solven
skapitalkrav for risikomodulerne. Den nøjagtige procedure bør aftales på
forhånd med den nationale tilsynsmyndighed.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet ved brug af den komplette interne mo
del.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0300/C0100

Beløb/estimat vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelsers sam
lede tabsabsorberende
evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hen
sættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i
hver komponent, og den del, der offentliggøres som en særskilt kompo
nent.

R0310/C0100

Beløb/estimat vedrø
rende udskudte skatters
samlede tabsabsorbe
rende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabs
absorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i hver kompo
nent, og den del, der offentliggøres som en særskilt komponent.
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R0410/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for den
resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt selskabet
har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske sol
Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, så
venskapitalkrav for ring- fremt selskabet har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører ak
fenced fonde
tiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltnin
ger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for
matchtilpasningsporte
føljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporte
føljer.

R0440/C0100

Diversifikationseffekter
som følge af sammen
lægning af teoretiske
solvenskapitalkrav for
ring-fenced fonde med
henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som fal
der ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del.
Justeringen skal svare til forskellen mellem summen af det teoretiske solven
skapitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/den re
sterende del og det samlede solvenskapitalkrav.

S.28.01. — Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller
udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed
Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.
Skema S.28.01 skal indberettes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, bortset fra forsikringsselskaber, der udøver
både livs- og skadesforsikringsvirksomhed. Disse selskaber skal i stedet indberette skema S.28.02.
Dette skema skal udfyldes på grundlag af Solvens II-værdiansættelsen, dvs. at tegnede præmier defineres som præmier,
der skal indbetales til selskabet i løbet af perioden (jf. artikel 1, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2015/35).
Ved forsikringsmæssige hensættelser forstås forsikringsmæssige hensættelser efter anvendelse af langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.
Beregningen af minimumskapitalkravet kombinerer en lineær formel med en bundgrænse på 25 % og et loft på 45 % af
solvenskapitalkravet. Minimumskapitalkravet er omfattet af en absolut bundgrænse, afhængigt af selskabets art (jf. artikel
129, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/138/EF).
POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Lineært formelelement
Det lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikrings
for skadesforsikrings- og forpligtelser beregnet i henhold til artikel 250 i delegeret forordning (EU)
skadesgenforsikringsfor 2015/35.
pligtelser — Minimums
kapitalkravNL Resultat

C0020/R0020

Forsikring og proportio
nal genforsikring vedrø
rende udgifter til læge
behandling — Bedste
skøn og forsikringsmæs
sige hensættelser bereg
net under et, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportio
nal genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, uden risikomar
gin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsik
ringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.
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C0030/R0020

Forsikring og proportio
nal genforsikring vedrø
rende udgifter til læge
behandling — Tegnede
præmier de seneste 12
måneder, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring)

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsik
ring vedrørende udgifter til lægebehandling i løbet af de seneste 12 måne
der, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse
på nul.

C0020/R0030

Forsikring og proportio
nal genforsikring vedrø
rende indkomstsikring
— Bedste skøn og for
sikringsmæssige hensæt
telser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag
af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportio
nal genforsikring vedrørende indkomstsikring, uden risikomargin, efter fra
drag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/
fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0030

Forsikring og proportio De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsik
nal genforsikring vedrø ring vedrørende indkomstsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fra
rende indkomstsikring
drag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.
— Tegnede præmier de
seneste 12 måneder,
netto (dvs. med fradrag
af genforsikring)

C0020/R0040

Forsikring og proportio
nal genforsikring vedrø
rende arbejdsskade —
Bedste skøn og forsik
ringsmæssige hensættel
ser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag
af genforsikring/SPV'er)

C0030/R0040

Forsikring og proportio De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsik
nal genforsikring vedrø ring vedrørende arbejdsskade i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag
af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.
rende arbejdsskade —
Tegnede præmier de se
neste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af
genforsikring)

C0020/R0050

Forsikring og proportio
nal genforsikring vedrø
rende motoransvar —
Bedste skøn og forsik
ringsmæssige hensættel
ser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag
af genforsikring/SPV'er)

C0030/R0050

Forsikring og proportio De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsik
nal genforsikring vedrø ring vedrørende motoransvar i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag
rende motoransvar —
af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.
Tegnede præmier de se
neste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af
genforsikring)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportio
nal genforsikring vedrørende arbejdsskade, uden risikomargin, efter fradrag
af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra
SPV'er, med en bundgrænse på nul.

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportio
nal genforsikring vedrørende motoransvar, uden risikomargin, efter fradrag
af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra
SPV'er, med en bundgrænse på nul.
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C0020/R0060

Anden motorforsikring
og proportional genfor
sikring — Bedste skøn
og forsikringsmæssige
hensættelser beregnet
under et, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til anden motorforsikring
og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb,
der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en
bundgrænse på nul.

C0030/R0060

Anden motorforsikring
og proportional genfor
sikring — Tegnede præ
mier de seneste 12 må
neder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til anden motorforsikring og proportional
genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for
genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0070

Luftfarts-, sø- og trans
portforsikring og pro
portional genforsikring
— Bedste skøn og for
sikringsmæssige hensæt
telser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag
af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til luftfarts-, sø- og trans
portforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fra
drag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/
fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0070

Luftfarts-, sø- og trans
portforsikring og pro
portional genforsikring
— Tegnede præmier de
seneste 12 måneder,
netto (dvs. med fradrag
af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og
proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af
præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0080

Forsikring og proportio
nal genforsikring vedrø
rende brand og anden
skade på ejendom —
Bedste skøn og forsik
ringsmæssige hensættel
ser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag
af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportio
nal genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom, uden risi
komargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til gen
forsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0080

Forsikring og proportio
nal genforsikring vedrø
rende brand og anden
skade på ejendom —
Tegnede præmier de se
neste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af
genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsik
ring vedrørende brand og anden skade på ejendom i løbet af de seneste 12
måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bund
grænse på nul.

C0020/R0090

Almindelig ansvarsfor
sikring og proportional
genforsikring — Bedste
skøn og forsikringsmæs
sige hensættelser bereg
net under et, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til almindelig ansvarsfor
sikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de
beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er,
med en bundgrænse på nul.
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C0030/R0090

Almindelig ansvarsfor
De tegnede præmier i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og pro
sikring og proportional portional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af
genforsikring — Teg
præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.
nede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring)

C0020/R0100

Kredit- og kautionsfor
sikring og proportional
genforsikring — Bedste
skøn og forsikringsmæs
sige hensættelser bereg
net under et, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

C0030/R0100

Kredit- og kautionsfor
De tegnede præmier i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og pro
sikring og proportional portional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af
genforsikring — Teg
præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.
nede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring)

C0020/R0110

Retshjælpsforsikring og
proportional genforsik
ring — Bedste skøn og
forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/
SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til retshjælpsforsikring og
proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der
kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en
bundgrænse på nul.

C0030/R0110

Retshjælpsforsikring og
proportional genforsik
ring — Tegnede præ
mier de seneste 12 må
neder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional
genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for
genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0120

Forsikring og proportio
nal genforsikring vedrø
rende assistance — Bed
ste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser
beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af
genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportio
nal genforsikring vedrørende assistance, uden risikomargin, efter fradrag af
de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra
SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0120

Forsikring og proportio De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsik
nal genforsikring vedrø ring vedrørende assistance i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af
rende assistance — Teg præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.
nede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til kredit- og kautionsfor
sikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de
beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er,
med en bundgrænse på nul.
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C0020/R0130

Forsikring og proportio
nal genforsikring vedrø
rende diverse økonomi
ske tab — Bedste skøn
og forsikringsmæssige
hensættelser beregnet
under et, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportio
nal genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab, uden risikomargin,
efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikrings
aftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0130

Forsikring og proportio
nal genforsikring vedrø
rende diverse økonomi
ske tab — Tegnede præ
mier de seneste 12 må
neder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsik
ring vedrørende diverse økonomiske tab i løbet af de seneste 12 måneder,
efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på
nul.

C0020/R0140

Ikkeproportional syge
genforsikring — Bedste
skøn og forsikringsmæs
sige hensættelser bereg
net under et, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional syge
genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbage
kræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på
nul.

C0030/R0140

Ikkeproportional syge
De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring i
genforsikring — Teg
løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikrings
nede præmier de seneste aftaler, med en bundgrænse på nul.
12 måneder, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring)

C0020/R0150

Ikkeproportional ulyk
kesgenforsikring — Bed
ste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser
beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af
genforsikring/SPV'er)

C0030/R0150

Ikkeproportional ulyk
De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring
kesgenforsikring — Teg i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsik
nede præmier de seneste ringsaftaler, med en bundgrænse på nul.
12 måneder, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring)

C0020/R0160

Ikkeproportional luft
farts-, sø- og transport
genforsikring — Bedste
skøn og forsikringsmæs
sige hensættelser bereg
net under et, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ulyk
kesgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilba
gekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse
på nul.

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional luft
farts-, sø- og transportgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de
beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er,
med en bundgrænse på nul.
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C0030/R0160

Ikkeproportional luft
De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og
farts-, sø- og transport transportgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af
præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.
genforsikring — Teg
nede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring)

C0020/R0170

Ikkeproportional ejen
domsgenforsikring —
Bedste skøn og forsik
ringsmæssige hensættel
ser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag
af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ejen
domsgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan til
bagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bund
grænse på nul.

C0030/R0170

Ikkeproportional ejen
domsgenforsikring —
Tegnede præmier de se
neste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af
genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsik
ring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genfor
sikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0040/R0200

Lineært formelelement
for livsforsikrings- og
livsgenforsikringsfor
pligtelser — Minimums
kapitalkravL Resultat

Resultatet af det lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsik
ringsforpligtelser beregnet i henhold til artikel 251 i delegeret forordning
(EU) 2015/35.

C0050/R0210

Forpligtelser med ge
vinstandele — garante
rede ydelser — Bedste
skøn og forsikringsmæs
sige hensættelser bereg
net under et, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for garanterede y
delser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de
beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er,
med en bundgrænse på nul, og forsikringsmæssige hensættelser uden en ri
sikomargin for genforsikringsforpligtelser, hvor de underliggende livsforsik
ringsforpligtelser omfatter gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan
tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bund
grænse på nul.

C0050/R0220

Forpligtelser med ge
vinstandele — Fremti
dige diskretionære ydel
ser — Bedste skøn og
forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/
SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for fremtidige di
skretionære ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter
fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsafta
ler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0050/R0230

Indeksregulerede og
unit-linked forsikrings
forpligtelser — Bedste
skøn og forsikringsmæs
sige hensættelser bereg
net under et, netto (dvs.
med fradrag af genfor
sikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for indeksregule
rede og unit-linked livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser
relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der
kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en
bundgrænse på nul.
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Andre livs- og sygefor
sikringsforpligtelser og
livs- og sygegenforsik
ringsforpligtelser —
Bedste skøn og forsik
ringsmæssige hensættel
ser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag
af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for alle andre
livs- og livsgenforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforplig
telser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genfor
sikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.
Annuiteter vedrørende skadesforsikringsaftaler bør offentliggøres her.

C0060/R0250

Den samlede risikosum, dvs. risikosummen i tilknytning til alle aftaler, som
Risikosum i alt for alle
medfører livsforsikrings- eller livsgenforsikringsforpligtelser.
livsforsikrings- og livs
genforsikringsforpligtel
ser — Samlet risikosum,
netto (dvs. med fradrag
af genforsikring/SPV'er)

C0070/R0300

Beregning af det sam
lede minimumskapital
krav — Lineært mini
mumskapitalkrav

Det lineære minimumskapitalkrav er lig med summen af minimumskapital
kravets lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsik
ringsforpligtelser og minimumskapitalkravets lineære formelelement for
livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser beregnet i henhold til arti
kel 249 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0070/R0310

Beregning af det sam
lede minimumskapital
krav — Solvenskapital
krav

Det seneste solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold
til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et se
nere, i tilfælde af at solvenskapitalkravet er genberegnet (f.eks. i forbindelse
med ændringer i risikoprofilen), herunder et kapitaltillæg. Selskaber, der an
vender en intern model eller en partiel intern model til beregning af solven
skapitalkravet, bør anvende det relevante solvenskapitalkrav, undtagen hvis
den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv
2009/138/EF kræver, at standardformlen anvendes.

C0070/R0320

Beregning af det sam
lede minimumskapital
krav — Loft for mini
mumskapitalkravet

Dette beregnes som 45 % af solvenskapitalkravet, inklusive et eventuelt ka
pitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0070/R0330

Beregning af det sam
lede minimumskapital
krav — Bundgrænse for
minimumskapitalkravet

Dette beregnes som 25 % af solvenskapitalkravet, inklusive et eventuelt ka
pitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0070/R0340

Beregning af det sam
lede minimumskapital
krav — Kombineret mi
nimumskapitalkrav

Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk. 2, i de
legeret forordning (EU) 2015/35.

C0070/R0350

Beregning af det sam
lede minimumskapital
krav –

Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), i direktiv
2009/138/EF.

C0070/R0400

Minimumskapitalkrav

Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk. 1, i de
legeret forordning (EU) 2015/35.
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S.28.02. — Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.

Skema S.28.02 skal indberettes af forsikringsselskaber, der udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed. Andre
forsikrings- og genforsikringsselskaber end forsikringsselskaber, der udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed,
skal i stedet indberette skema S.28.01.

Dette skema skal udfyldes på grundlag af Solvens II-værdiansættelsen, dvs. at tegnede præmier defineres som præmier,
der skal indbetales til selskabet i løbet af perioden (jf. artikel 1, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2015/35).

Ved forsikringsmæssige hensættelser forstås forsikringsmæssige hensættelser efter anvendelse af langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.

Beregningen af minimumskapitalkravet kombinerer en lineær formel med en bundgrænse på 25 % og et loft på 45 % af
solvenskapitalkravet. Minimumskapitalkravet er omfattet af en absolut bundgrænse, afhængigt af selskabets art (jf. artikel
129, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/138/EF).
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C0010/R0010

Lineært formelelement for ska
desforsikrings- og skadesgen
forsikringsforpligtelser — Mi
nimumskapitalkrav(NL,NL) resul
tat — Skadesforsikringsvirk
somhed

Det lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsik
ringsforpligtelser i tilknytning til skadesforsikringsvirksomhed eller
skadesgenforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252,
stk. 4 og 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0020/R0010

Lineært formelelement for ska
desforsikrings- og skadesgen
forsikringsforpligtelser — Mi
nimumskapitalkrav(NL,L) resultat
— Livsforsikringsvirksomhed

Det lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsik
ringsforpligtelser i tilknytning til livsforsikringsvirksomhed eller livs
genforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 9
og 10, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0030/R0020

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ud
gifter til lægebehandling —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— skadesforsikringsvirksom
hed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling,
uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på
nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0020

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ud
gifter til lægebehandling —
Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring) —
Skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling i løbet af de seneste
12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med
en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.
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C0050/R0020

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ud
gifter til lægebehandling —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling,
uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på
nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0020

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ud
gifter til lægebehandling —
Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring) —
Livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling i løbet af de seneste
12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med
en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0030

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ind
komstsikring — Bedste skøn
og forsikringsmæssige hensæt
telser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring/SPV'er) — Skadesforsik
ringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring, uden risiko
margin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrø
rende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0030

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ind
komstsikring — Tegnede præ
mier de seneste 12 måneder,
netto (dvs. med fradrag af gen
forsikring) — Skadesforsik
ringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende indkomstsikring i løbet af de seneste 12 måne
der, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bund
grænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0030

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ind
komstsikring — Bedste skøn
og forsikringsmæssige hensæt
telser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring/SPV'er) — Livsforsikrings
virksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring, uden risiko
margin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrø
rende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0030

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ind
komstsikring — Tegnede præ
mier de seneste 12 måneder,
netto (dvs. med fradrag af gen
forsikring) — Livsforsikrings
virksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende indkomstsikring i løbet af de seneste 12 måne
der, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bund
grænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.
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C0030/R0040

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ar
bejdsskade — Bedste skøn og
forsikringsmæssige hensættel
ser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring/SPV'er) — Skadesforsik
ringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade, uden risikomar
gin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til gen
forsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende
skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0040

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ar
bejdsskade — Tegnede præ
mier de seneste 12 måneder,
netto (dvs. med fradrag af gen
forsikring) — Skadesforsik
ringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende arbejdsskade i løbet af de seneste 12 måneder,
efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bund
grænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0040

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ar
bejdsskade — Bedste skøn og
forsikringsmæssige hensættel
ser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring/SPV'er) — Livsforsikrings
virksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade, uden risikomar
gin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til gen
forsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende
livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0040

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende ar
bejdsskade — Tegnede præ
mier de seneste 12 måneder,
netto (dvs. med fradrag af gen
forsikring) — Livsforsikrings
virksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende arbejdsskade i løbet af de seneste 12 måneder,
efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bund
grænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0050

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende mo
toransvar — Bedste skøn og
forsikringsmæssige hensættel
ser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring/SPV'er) — Skadesforsik
ringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende motoransvar, uden risikomar
gin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til gen
forsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende
skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0050

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende mo
toransvar — Tegnede præmier
de seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Skadesforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende motoransvar i løbet af de seneste 12 måneder,
efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bund
grænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.
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C0050/R0050

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende mo
toransvar — Bedste skøn og
forsikringsmæssige hensættel
ser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring/SPV'er) — Livsforsikrings
virksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende motoransvar, uden risikomar
gin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til gen
forsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende
livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0050

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende mo
toransvar — Tegnede præmier
de seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Livsforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende motoransvar i løbet af de seneste 12 måneder,
efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bund
grænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0060

Anden motorforsikring og
proportional genforsikring —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Skadesforsikringsvirksom
hed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til anden motorfor
sikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fra
drag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaf
taler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsik
ringsvirksomhed.

C0040/R0060

Anden motorforsikring og
proportional genforsikring —
Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring) —
Skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til anden motorforsikring og pro
portional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fra
drag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på
nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0060

Anden motorforsikring og
proportional genforsikring —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til anden motorfor
sikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fra
drag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaf
taler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsik
ringsvirksomhed.

C0060/R0060

Anden motorforsikring og
proportional genforsikring —
Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring) —
Livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til anden motorforsikring og pro
portional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fra
drag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på
nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.
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C0030/R0070

Luftfarts-, sø- og transportfor
sikring og proportional genfor
sikring — Bedste skøn og for
sikringsmæssige hensættelser
beregnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV'er) — Skadesforsikrings
virksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til luftfarts-, sø- og
transportforsikring og proportional genforsikring, uden risikomar
gin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til gen
forsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende
skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0070

Luftfarts-, sø- og transportfor
sikring og proportional genfor
sikring — Tegnede præmier de
seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Skadesforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsik
ring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder,
efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bund
grænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0070

Luftfarts-, sø- og transportfor
sikring og proportional genfor
sikring — Bedste skøn og for
sikringsmæssige hensættelser
beregnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV'er) — Livsforsikringsvirk
somhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til luftfarts-, sø- og
transportforsikring og proportional genforsikring, uden risikomar
gin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til gen
forsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende
livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0070

Luftfarts-, sø- og transportfor
sikring og proportional genfor
sikring — Tegnede præmier de
seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Livsforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsik
ring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder,
efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bund
grænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0080

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende
brand og anden skade på ejen
dom — Bedste skøn og forsik
ringsmæssige hensættelser be
regnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV'er) — Skadesforsikrings
virksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på
ejendom, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilba
gekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bund
grænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0080

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende
brand og anden skade på ejen
dom — Tegnede præmier de
seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Skadesforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom i løbet af
de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaf
taler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirk
somhed.
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C0050/R0080

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende
brand og anden skade på ejen
dom — Bedste skøn og forsik
ringsmæssige hensættelser be
regnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV'er) — Livsforsikringsvirk
somhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på
ejendom, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilba
gekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bund
grænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0080

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende
brand og anden skade på ejen
dom — Tegnede præmier de
seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Livsforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom i løbet af
de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaf
taler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksom
hed.

C0030/R0090

Almindelig ansvarsforsikring
og proportional genforsikring
— Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Skadesforsikringsvirksom
hed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til almindelig an
svarsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, ef
ter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsik
ringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skade
sforsikringsvirksomhed.

C0040/R0090

Almindelig ansvarsforsikring
og proportional genforsikring
— Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring) —
skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og
proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter
fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på
nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0090

Almindelig ansvarsforsikring
og proportional genforsikring
— Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til almindelig an
svarsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, ef
ter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsik
ringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livs
forsikringsvirksomhed.

C0060/R0090

Almindelig ansvarsforsikring
og proportional genforsikring
— Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring) —
Livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og
proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter
fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på
nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.
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C0030/R0100

Kredit- og kautionsforsikring
og proportional genforsikring
— Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Skadesforsikringsvirksom
hed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til kredit- og kauti
onsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter
fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsik
ringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skade
sforsikringsvirksomhed.

C0040/R0100

Kredit- og kautionsforsikring
og proportional genforsikring
— Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring) —
Skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og
proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter
fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på
nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0100

Kredit- og kautionsforsikring
og proportional genforsikring
— Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til kredit- og kauti
onsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter
fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsik
ringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livs
forsikringsvirksomhed.

C0060/R0100

Kredit- og kautionsforsikring
og proportional genforsikring
— Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring) —
Livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og
proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter
fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på
nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0110

Retshjælpsforsikring og pro
portional genforsikring —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Skadesforsikringsvirksom
hed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til retshjælpsforsik
ring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag
af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/
fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikrings
virksomhed.

C0040/R0110

Retshjælpsforsikring og pro
portional genforsikring — Teg
nede præmier de seneste 12
måneder, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring) — Ska
desforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til retshjælpsforsikring og proporti
onal genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af
præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrø
rende skadesforsikringsvirksomhed.
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C0050/R0110

Retshjælpsforsikring og pro
portional genforsikring —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til retshjælpsforsik
ring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag
af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/
fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikrings
virksomhed.

C0060/R0110

Retshjælpsforsikring og pro
portional genforsikring — Teg
nede præmier de seneste 12
måneder, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring) — Livs
forsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til retshjælpsforsikring og proporti
onal genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af
præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrø
rende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0120

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende assi
stance — Bedste skøn og for
sikringsmæssige hensættelser
beregnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV'er) — Skadesforsikrings
virksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende assistance, uden risikomargin,
efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genfor
sikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende
skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0120

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende assi
stance — Tegnede præmier de
seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Skadesforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende assistance i løbet af de seneste 12 måneder, ef
ter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse
på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0120

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende assi
stance — Bedste skøn og for
sikringsmæssige hensættelser
beregnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV'er) — Livsforsikringsvirk
somhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende assistance, uden risikomargin,
efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genfor
sikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende
livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0120

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende assi
stance — Tegnede præmier de
seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Livsforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende assistance i løbet af de seneste 12 måneder, ef
ter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse
på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.
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C0030/R0130

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende di
verse økonomiske tab — Bed
ste skøn og forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag af gen
forsikring/SPV'er) — Skade
sforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab, uden
risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i hen
hold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul,
vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0130

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende di
verse økonomiske tab — Teg
nede præmier de seneste 12
måneder, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring) — Ska
desforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende diverse økonomiske tab i løbet af de seneste
12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med
en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0130

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende di
verse økonomiske tab — Bed
ste skøn og forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag af gen
forsikring/SPV'er) — Livsforsik
ringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og
proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab, uden
risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i hen
hold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul,
vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0130

Forsikring og proportional
genforsikring vedrørende di
verse økonomiske tab — Teg
nede præmier de seneste 12
måneder, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring) — Livs
forsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional gen
forsikring vedrørende diverse økonomiske tab i løbet af de seneste
12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med
en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0140

Ikkeproportional sygegenfor
sikring — Bedste skøn og for
sikringsmæssige hensættelser
beregnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV'er) — Skadesforsikrings
virksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional
sygegenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der
kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med
en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0140

Ikkeproportional sygegenfor
sikring — Tegnede præmier de
seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Skadesforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsik
ring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for
genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skade
sforsikringsvirksomhed.
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C0050/R0140

Ikkeproportional sygegenfor
sikring — Bedste skøn og for
sikringsmæssige hensættelser
beregnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV'er) — Livsforsikringsvirk
somhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional
sygegenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der
kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med
en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0140

Ikkeproportional sygegenfor
sikring — Tegnede præmier de
seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Livsforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsik
ring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for
genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsfor
sikringsvirksomhed.

C0030/R0150

Ikkeproportional ulykkesgen
forsikring — Bedste skøn og
forsikringsmæssige hensættel
ser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring/SPV'er) — Skadesforsik
ringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional
ulykkesgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb,
der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er,
med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksom
hed.

C0040/R0150

Ikkeproportional ulykkesgen
forsikring — Tegnede præmier
de seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Skadesforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenfor
sikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for
genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skade
sforsikringsvirksomhed.

C0050/R0150

Ikkeproportional ulykkesgen
forsikring — Bedste skøn og
forsikringsmæssige hensættel
ser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring/SPV'er) — Livsforsikrings
virksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional
ulykkesgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb,
der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er,
med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0150

Ikkeproportional ulykkesgen
forsikring — Tegnede præmier
de seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Livsforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenfor
sikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for
genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsfor
sikringsvirksomhed.
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C0030/R0160

Ikkeproportional luftfarts-, søog transportgenforsikring —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Skadesforsikringsvirksom
hed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional
luftfarts-, sø- og transportgenforsikring, uden risikomargin, efter fra
drag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaf
taler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsik
ringsvirksomhed.

C0040/R0160

Ikkeproportional luftfarts-, søog transportgenforsikring —
Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring) —
Skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, søog transportgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fra
drag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på
nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0160

Ikkeproportional luftfarts-, søog transportgenforsikring —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional
luftfarts-, sø- og transportgenforsikring, uden risikomargin, efter fra
drag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaf
taler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsik
ringsvirksomhed.

C0060/R0160

Ikkeproportional luftfarts-, søog transportgenforsikring —
Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring) —
Livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, søog transportgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fra
drag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på
nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0170

Ikkeproportional ejendomsgen
forsikring — Bedste skøn og
forsikringsmæssige hensættel
ser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring/SPV'er) — Skadesforsik
ringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional
ejendomsgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb,
der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er,
med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksom
hed.

C0040/R0170

Ikkeproportional ejendomsgen
forsikring — Tegnede præmier
de seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Skadesforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgen
forsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier
for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende ska
desforsikringsvirksomhed.
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C0050/R0170

Ikkeproportional ejendomsgen
forsikring — Bedste skøn og
forsikringsmæssige hensættel
ser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring/SPV'er) — Livsforsikrings
virksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional
ejendomsgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb,
der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er,
med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0170

Ikkeproportional ejendomsgen
forsikring — Tegnede præmier
de seneste 12 måneder, netto
(dvs. med fradrag af genforsik
ring) — Livsforsikringsvirk
somhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgen
forsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier
for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende
livsforsikringsvirksomhed.

C0070/R0200

Lineært formelelement for livs
forsikrings- og livsgenforsik
ringsforpligtelser — Mini
mumskapitalkrav(L, NL) Resultat

Det lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikrings
forpligtelser i tilknytning til skadesforsikringsvirksomhed eller skade
sgenforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 4
og 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0080/R0200

Lineært formelelement for livs
forsikrings- og livsgenforsik
ringsforpligtelser — Mini
mumskapitalkrav(L, L) Resultat

Det lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikrings
forpligtelser i tilknytning til livsforsikringsvirksomhed eller livsgen
forsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 9 og
10, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0090/R0210

Forpligtelser med gevinstandele
— Garanterede ydelser — Bed
ste skøn og forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag af gen
forsikring/SPV'er) — Skade
sforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for garan
terede ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter
fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsik
ringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, i tilknytning til
skadesforsikringsvirksomhed, og forsikringsmæssige hensættelser
uden en risikomargin for genforsikringsforpligtelser, hvor de under
liggende forsikringsforpligtelser omfatter gevinstandele, efter fradrag
af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/
fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikrings
virksomhed.

C0110/R0210

Forpligtelser med gevinstandele
— Garanterede ydelser — Bed
ste skøn og forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et,
netto (dvs. med fradrag af gen
forsikring/SPV'er) — Livsforsik
ringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for garan
terede ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter
fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsik
ringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, i tilknytning til
livsforsikringsvirksomhed, og forsikringsmæssige hensættelser uden
en risikomargin for genforsikringsforpligtelser, hvor de underliggende
forsikringsforpligtelser omfatter gevinstandele, efter fradrag af de be
løb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra
SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirk
somhed.
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C0090/R0220

Forpligtelser med gevinstandele
— fremtidige diskretionære y
delser — Bedste skøn og for
sikringsmæssige hensættelser
beregnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV'er) — Skadesforsikrings
virksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for fremti
dige diskretionære ydelser i tilknytning til livsforsikringsforpligtelser
med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig
med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0110/R0220

Forpligtelser med gevinstandele
— Fremtidige diskretionære y
delser — Bedste skøn og for
sikringsmæssige hensættelser
beregnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV'er) — Livsforsikringsvirk
somhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for fremti
dige diskretionære ydelser i tilknytning til livsforsikringsforpligtelser
med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på
nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0090/R0230

Indeksregulerede og unit-lin
ked forsikringsforpligtelser —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Skadesforsikringsvirksom
hed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for indeks
regulerede og unit-linked livsforsikringsforpligtelser og genforsik
ringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fra
drag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaf
taler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skade
sforsikringsvirksomhed.

C0110/R0230

Indeksregulerede og unit-lin
ked forsikringsforpligtelser —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for indeks
regulerede og unit-linked livsforsikringsforpligtelser og genforsik
ringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fra
drag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaf
taler/fra SPV'er, med en bundgrænse på med nul, vedrørende livsfor
sikringsvirksomhed.

C0090/R0240

Andre livs- og sygeforsikrings
forpligtelser og livs- og syge
genforsikringsforpligtelser —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Skadesforsikringsvirksom
hed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for andre
livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til
sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan til
bagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en
bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.
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C0110/R0240

Andre livs- og sygeforsikrings
forpligtelser og livs- og syge
genforsikringsforpligtelser —
Bedste skøn og forsikrings
mæssige hensættelser beregnet
under et, netto (dvs. med fra
drag af genforsikring/SPV'er)
— Livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for andre
livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til
sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan til
bagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en
bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0100/R0250

Risikosum i alt for alle livsfor
sikrings- og livsgenforsikrings
forpligtelser — samlet risiko
sum, netto (dvs. med fradrag af
genforsikring/SPV'er) — Skade
sforsikringsvirksomhed

Risikosum i alt, dvs. summen for alle aftaler, som medfører livsfor
sikrings- eller livsgenforsikringsforpligtelser, af de højeste beløb, som
forsikringsselskabet eller genforsikringsselskabet skal betale i tilfælde
af de af aftalen omfattede forsikredes død eller invaliditet, efter fra
drag af de beløb, der i givet fald kan tilbagekræves i henhold til gen
forsikringsaftaler/fra SPV'er, og den forventede nutidsværdi af annui
teter, der skal betales ved død eller invaliditet, minus bedste netto
skøn, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirk
somhed.

C0120/R0250

Risikosum i alt for alle livsfor
sikrings- og livsgenforsikrings
forpligtelser — samlet risiko
sum, netto (dvs. med fradrag af
genforsikring/SPV'er) — Livs
forsikringsvirksomhed

Risikosum i alt, dvs. summen for alle aftaler, som medfører livsfor
sikrings- eller livsgenforsikringsforpligtelser, af de højeste beløb, som
forsikringsselskabet eller genforsikringsselskabet skal betale i tilfælde
af de af aftalen omfattede forsikredes død eller invaliditet, efter fra
drag af de beløb, der i givet fald kan tilbagekræves i henhold til gen
forsikringsaftaler/fra SPV'er, og den forventede nutidsværdi af annui
teter, der skal betales ved død eller invaliditet, minus bedste netto
skøn, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksom
hed.

C0130/R0300

Beregning af det samlede mini
mumskapitalkrav — Lineært
minimumskapitalkrav

Det lineære minimumskapitalkrav er lig med summen af minimums
kapitalkravets lineære formelelement for skadesforsikrings- og skade
sgenforsikringsforpligtelser og minimumskapitalkravets lineære for
melelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser be
regnet i henhold til artikel 249 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0130/R0310

Beregning af det samlede mini
mumskapitalkrav — Solven
skapitalkrav

Det seneste solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i
henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet
for året eller et senere, i tilfælde af at solvenskapitalkravet er genbe
regnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), herunder
et kapitaltillæg. Selskaber, der anvender en intern model eller en par
tiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet, bør anvende
det relevante solvenskapitalkrav, undtagen hvis den nationale tilsyns
myndighed i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF
kræver, at standardformlen anvendes.

C0130/R0320

Beregning af det samlede mini
mumskapitalkrav — Loft for
minimumskapitalkravet

Dette beregnes som 45 % af solvenskapitalkravet, inklusive et even
tuelt kapitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv
2009/138/EF.
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C0130/R0330

Beregning af det samlede mini
mumskapitalkrav — Bund
grænse for minimumskapital
kravet

Dette beregnes som 25 % af solvenskapitalkravet, inklusive et even
tuelt kapitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv
2009/138/EF.

C0130/R0340

Beregning af det samlede mini
mumskapitalkrav — Kombine
ret minimumskapitalkrav

Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk.
2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0130/R0350

Beregning af det samlede mini
mumskapitalkrav — Absolut
bundgrænse for minimumska
pitalkravet

Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), i direktiv
2009/138/EF.

C0130/R0400

Minimumskapitalkrav

Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk.
1, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0140/R0500

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Teoretisk
lineært minimumskapitalkrav
— Skadesforsikringsvirksom
hed

Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 3, i delegeret forordning
(EU) 2015/35.

C0150/R0500

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Teoretisk
lineært minimumskapitalkrav
— Livsforsikringsvirksomhed

Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 9, i delegeret forordning
(EU) 2015/35.

C0140/R0510

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Teoretisk
solvenskapitalkrav eksklusive
kapitaltillæg (for året eller se
neste beregning) — Skadesfor
sikringsvirksomhed

Det seneste teoretiske solvenskapitalkrav, som skal beregnes og of
fentliggøres i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, en
ten beløbet for året eller et senere offentliggjort, i tilfælde af at det te
oretiske solvenskapitalkrav er genberegnet (f.eks. i forbindelse med
ændringer i risikoprofilen), eksklusive et kapitaltillæg. Selskaber, der
anvender en intern model eller en partiel intern model til beregning
af solvenskapitalkravet, bør anvende det relevante solvenskapitalkrav,
undtagen hvis den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel
129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF kræver, at standardformlen an
vendes.

C0150/R0510

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Teoretisk
solvenskapitalkrav eksklusive
kapitaltillæg (for året eller se
neste beregning) — Livsforsik
ringsvirksomhed

Det seneste teoretiske solvenskapitalkrav, som skal beregnes og of
fentliggøres i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, en
ten beløbet for året eller et senere offentliggjort, i tilfælde af at det te
oretiske solvenskapitalkrav er genberegnet (f.eks. i forbindelse med
ændringer i risikoprofilen), eksklusive et kapitaltillæg. Selskaber, der
anvender en intern model eller en partiel intern model til beregning
af solvenskapitalkravet, bør anvende det relevante solvenskapitalkrav,
undtagen hvis den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel
129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF kræver, at standardformlen an
vendes.
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C0140/R0520

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Loft for te
oretisk minimumskapitalkrav
— Skadesforsikringsvirksom
hed

Dette beregnes som 45 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for ska
desforsikringsvirksomhed, inklusive skadesforsikringskapitaltillægget
i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0150/R0520

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Loft for te
oretisk minimumskapitalkrav
— Livsforsikringsvirksomhed

Dette beregnes som 45 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for livs
forsikringsvirksomhed, inklusive livsforsikringskapitaltillægget i hen
hold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0140/R0530

Beregning af det teoretiske mi Dette beregnes som 25 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for ska
nimumskapitalkrav for skades- desforsikringsvirksomhed, inklusive skadesforsikringskapitaltillægget
og livsforsikring — Bund
i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.
grænse for teoretisk mini
mumskapitalkrav — Skadesfor
sikringsvirksomhed

C0150/R0530

Beregning af det teoretiske mi Dette beregnes som 25 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for livs
nimumskapitalkrav for skades- forsikringsvirksomhed, inklusive livsforsikringskapitaltillægget i hen
hold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.
og livsforsikring — Bund
grænse for teoretisk mini
mumskapitalkrav — Livsforsik
ringsvirksomhed

C0140/R0540

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Teoretisk
kombineret minimumskapital
krav — Skadesforsikringsvirk
somhed

Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 3, i delegeret forordning
(EU) 2015/35.

C0150/R0540

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Teoretisk
kombineret minimumskapital
krav — Livsforsikringsvirk
somhed

Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 8, i delegeret forordning
(EU) 2015/35.

C0140/R0550

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Absolut
bundgrænse for det teoretiske
minimumskapitalkrav — Ska
desforsikringsvirksomhed

Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), nr. i), i direk
tiv 2009/138/EF.

C0150/R0560

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Absolut
bundgrænse for det teoretiske
minimumskapitalkrav — Livs
forsikringsvirksomhed

Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), nr. ii), i direk
tiv 2009/138/EF.
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C0140/R0560

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Teoretisk
minimumskapitalkrav — Ska
desforsikringsvirksomhed

Det teoretiske minimumskapitalkrav for skadesforsikringsvirksomhed
beregnet i henhold til artikel 252, stk. 2, i delegeret forordning (EU)
2015/35.

C0150/R0560

Beregning af det teoretiske mi
nimumskapitalkrav for skadesog livsforsikring — Teoretisk
minimumskapitalkrav — Livs
forsikringsvirksomhed

Det teoretiske minimumskapitalkrav for livsforsikringsvirksomhed
beregnet i henhold til artikel 252, stk. 7, i delegeret forordning (EU)
2015/35.

L 347/1418

Den Europæiske Unions Tidende

DA

31.12.2015

BILAG III

Skemaer vedrørende rapporter om koncerners solvens og finansielle situation
Dette bilag indeholder yderligere vejledning vedrørende skemaerne i bilag I til denne forordning. I første kolonne i
tabellerne er angivet de poster, som skal offentliggøres, idet kolonnerne og rækkerne er anført, som de optræder i
skemaet i bilag I.
Skemaer, som skal udfyldes i overensstemmelse med vejledningerne i de forskellige afsnit i dette bilag, benævnes »dette
skema« i hele bilagets tekst.

S.02.01. — Balance
Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for koncerner.
Dette skema anvendes, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i
kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering). Besiddelser i tilknyttede selskaber, som ikke
konsolideres række for række i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) eller c), i delegeret forordning (EU) 2015/35,
herunder de besiddelser i tilknyttede selskaber, der er omfattet af metode 2, når der anvendes en kombination af
metoder, medregnes i posten »Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser«.
Kolonnen »Solvens II-værdi« (C0010) skal udfyldes under anvendelse af værdiansættelsesprincipperne i direktiv
2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.
POST

VEJLEDNING

Aktiver
C0010/R0030

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver, som ikke er goodwill. Et identificerbart, ikkemonetært
aktiv uden fysisk substans.

C0010/R0040

Udskudte skatteaktiver

Udskudte skatteaktiver er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil
reducere skattebetalinger som følge af:
a) fradragsberettigede midlertidige forskelle
b) fremførbare uudnyttede skattemæssige underskud og/eller
c) fremførbare uudnyttede skattemæssige fradrag.

C0010/R0050

Pensionsmæssigt over
skud

Det samlede nettooverskud relateret til medarbejdernes pensionsordning.

C0010/R0060

Materielle anlægsaktiver,
som besiddes til eget
brug

Materielle aktiver bestemt til permanent brug og ejendomme, der besiddes
af koncernen til eget brug. Heri medregnes ejendomme til eget brug under
opførelse.

C0010/R0070

Investeringer (bortset fra Den samlede værdi af investeringer, undtagen aktiver, der besiddes i forbin
delse med indeksregulerede og unit-linked aftaler.
aktiver, der besiddes i
forbindelse med indeks
regulerede og unit-lin
ked aftaler)

C0010/R0080

Ejendomme (bortset fra
til eget brug)

Værdien af ejendomme (bortset fra til eget brug). Heri medregnes ejen
domme under opførelse bortset fra til eget brug.
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Besiddelser i tilknyttede
selskaber, herunder ka
pitalinteresser

Kapitalinteresser som defineret i artikel 13, nr. 20), og artikel 212, stk. 2,
og besiddelser i tilknyttede selskaber som defineret i artikel 212, stk. 1, litra
b), i direktiv 2009/138/EF.
Når en del af aktiverne i forbindelse med kapitalinteresser og tilknyttede sel
skaber vedrører unit-linked og indeksregulerede aftaler, skal disse dele of
fentliggøres under »Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede
og unit-linked aftaler« i C0010/R0220.
I kapitalinteresser og besiddelser i tilknyttede selskaber på koncernniveau
medregnes:
— besiddelser i tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber, forsik
ringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, som
ikke er datterselskaber af moderselskabet, jf. artikel 335, stk. 1, litra d),
i delegeret forordning (EU) 2015/35
— besiddelser i tilknyttede selskaber i andre finansielle sektorer, jf. artikel
335, stk. 1, litra e), i delegeret forordning (EU) 2015/35
— andre tilknyttede selskaber, jf. artikel 335, stk. 1, litra f), i delegeret for
ordning (EU) 2015/35
— forsikrings- eller genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og
blandede finansielle holdingselskaber, der er omfattet af metoden med
fradrag og aggregering (hvis der anvendes en kombination af metoder).

C0010/R0100

Aktier

Den samlede værdi af aktier, noterede og unoterede.

C0010/R0110

Aktier — noterede

Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et sel
skab, og som handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfa
cilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.
Heri medregnes ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalin
teresser.

C0010/R0120

Aktier — unoterede

Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et sel
skab, og som ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral han
delsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.
Heri medregnes ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalin
teresser.

C0010/R0130

Obligationer

Den samlede værdi af statsobligationer, erhvervsobligationer, strukturerede
værdipapirer og sikrede værdipapirer.

C0010/R0140

Statsobligationer

Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralre
geringer, overstatslige regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lokale
myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt
garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralrege
ringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende cen
tralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale udvik
lingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i forordning (EU)
nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel 215 i delegeret for
ordning (EU) 2015/35.
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C0010/R0150

Erhvervsobligationer

Obligationer udstedt af selskaber.

C0010/R0160

Strukturerede værdipa
pirer

Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med af
kast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastfor
rentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet
af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter enhver kategori af
derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps
(CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori op
splittes ikke.

C0010/R0170

Sikrede værdipapirer

Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underlig
gende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset
Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejen
dom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerheds
stillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities —
CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations
— CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mort
gage obligations (CMO'er).

C0010/R0180

Kollektive investerings
institutter

Ved »kollektivt investeringsinstitut« forstås et institut for kollektiv investe
ring i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond
(AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rå
dets direktiv 2011/61/EU.

C0010/R0190

Derivater

Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående
egenskaber:
a) Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs
på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks,
kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i til
fælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt
for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).
b) Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en
nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves
for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsva
rende måde af ændrede markedsvilkår.
c) Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.
Derivatets Solvens II-værdi på indberetningsdatoen offentliggøres kun her,
hvis den er positiv (i tilfælde af negativ værdi, se C0010/R0790).

C0010/R0200

Indskud, bortset fra li
kvider

Indskud, bortset fra likvider, som ikke kan anvendes til foretage betalinger
inden en bestemt forfaldsdato, og som ikke kan konverteres til kontanter el
ler konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

C0010/R0210

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer, der ikke allerede er medregnet i ovenstående offentlig
gjorte investeringer.

C0010/R0220

Aktiver, der besiddes i
forbindelse med indeks
regulerede og unit-lin
ked aftaler

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked afta
ler (klassificeret som branche 31, jf. bilag I til delegeret forordning (EU)
2015/35).
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C0010/R0230

Lån, herunder realkre
ditlån

Den samlede værdi af lån, herunder realkreditlån, dvs. finansielle aktiver,
der skabes, når selskaber udlåner midler, enten med eller uden sikkerheds
stillelse, herunder cash pools.

C0010/R0240

Policelån

Lån ydet til forsikringstagere, sikret ved policer (underliggende forsikrings
mæssige hensættelser).

C0010/R0250

Lån, herunder realkre
ditlån, til fysiske perso
ner

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (fy
siske personer) med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

C0010/R0260

Andre lån, herunder re
alkreditlån

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (øv
rige, kan ikke klassificeres under post R0240 eller R0250), med eller uden
sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

C0010/R0270

Beløb, der kan tilbage
kræves i henhold til
genforsikringsaftaler fra:

Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler. Det
svarer til genforsikringsandelen af forsikringsmæssige hensættelser (herun
der finite reinsurance og SPV'er).

C0010/R0280

Skadesforsikring og sy
geforsikring svarende til
skadesforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring og sy
geforsikring svarende til skadesforsikring.

C0010/R0290

Skadesforsikring undta
gen sygeforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirk
somhed, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår syge
forsikring svarende til skadesforsikring.

C0010/R0300

Sygeforsikring svarende
til skadesforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende
til skadesforsikring.

C0010/R0310

Livsforsikring og syge
forsikring svarende til
livsforsikring, undtagen
sygeforsikring og in
deksreguleret og unitlinked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og syge
forsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksregu
leret og unit-linked.

C0010/R0320

Sygeforsikring svarende
til livsforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende
til livsforsikring.

C0010/R0330

Livsforsikring, undtagen
sygeforsikring og in
deksreguleret og unitlinked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring, undtagen
forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til
livsforsikring og forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksre
guleret og unit-linked.
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C0010/R0340

Livsforsikring, indeksre
guleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn
til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unitlinked livsforsikringsvirksomhed.

C0010/R0350

Indskud til cedenter

Indskud vedrørende accepteret genforsikring.

C0010/R0360

Tilgodehavender fra for
sikringer og mæglere

Forfaldne beløb, som skal betales af forsikringstagere og forsikringsselska
ber, og andre beløb forbundet med forsikringsvirksomhed, der ikke er me
dregnet som likviditetstilførsel i de forsikringsmæssige hensættelser.
Heri medregnes tilgodehavender fra accepteret genforsikring.

C0010/R0370

Tilgodehavender fra
genforsikring

Forfaldne beløb, som skal betales af genforsikringsselskaber, og som er for
bundet med genforsikringsvirksomhed, som ikke er medregnet i beløb, der
kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.
Posten kan omfatte: forfaldne beløb fra tilgodehavender fra genforsikrings
selskaber, der vedrører afregnede krav fra forsikringstagere eller begunsti
gede, tilgodehavender fra genforsikringsselskaber vedrørende andet end for
sikringsbegivenheder eller afregnede forsikringskrav, f.eks. provisioner.

C0010/R0380

Tilgodehavender (han
del, ikke forsikring)

Heri medregnes tilgodehavender fra ansatte eller handelspartnere (ikke for
sikringsrelateret), herunder offentlige enheder.

C0010/R0390

Egne aktier (som besid
des direkte)

Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes direkte af koncernen.

C0010/R0400

Forfaldne beløb vedrø
rende kapitalgrundlags
elementer eller garanti
kapital, der er indkaldt,
men endnu ikke indbe
talt

Værdien af det forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller
garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

C0010/R0410

Likvider

Pengesedler og mønter i omløb, som normalt anvendes til betalinger, og
indskud, der på anfordring kan konverteres til kontanter til pari, og som er
direkte anvendelige til at foretage betalinger ved check, anvisning, girokort,
direkte debitering/kreditering eller lignende direkte betalingsfacilitet uden
sanktioner eller begrænsninger.
Bankkonti må ikke modregnes; derfor anerkendes kun positive konti under
denne post og kassekreditter anført under forpligtelser, medmindre der er
både en juridisk ret til modregning og en påviselig hensigt om at nettoaf
regne.

C0010/R0420

Alle øvrige aktiver, ikke
anført andetsteds

Alle øvrige aktiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte
poster.

C0010/R0500

Aktiver i alt

Dette er den samlede værdi af alle aktiver.
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Forsikringsmæssige hen
sættelser — Skadesfor
sikring

Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesfor
sikring.

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Skadesfor
sikring (undtagen syge
forsikring)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsik
ringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Passiver

C0010/R0510

C0010/R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

C0010/R0550

C0010/R0560

C0010/R0570

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Skadesfor
sikring (eksklusive syge
forsikring) — Forsik
ringsmæssige hensættel
ser beregnet under et

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/
afdækningsbar portefølje) for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed
(eksklusive sygeforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Skadesfor
sikring (undtagen syge
forsikring) — Bedste
skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Skadesfor
sikring (undtagen syge
forsikring) — Risiko
margin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til skade
sforsikring)

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til skade
sforsikring) — Forsik
ringsmæssige hensættel
ser beregnet under et

Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring
(svarende til skadesforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/
afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (sva
rende til skadesforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

L 347/1424

Den Europæiske Unions Tidende

DA

C0010/R0580

C0010/R0590

C0010/R0600

C0010/R0610

C0010/R0620

C0010/R0630

31.12.2015

POST

VEJLEDNING

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til skade
sforsikring) — Bedste
skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til skade
sforsikring) — Risiko
margin

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Livsforsik
ring (undtagen indeksre
guleret og unit-linked)

Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Den samlede risikomargin vedrørende forsikringsmæssige hensættelser for
så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsik
ring (undtagen indeksreguleret og unit-linked).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til livsfor
sikring)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsik
ringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Forsikringsmæssige hen
sættelser — sygeforsik
ring (svarende til livsfor
sikring) — Forsikrings
mæssige hensættelser
beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/
afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (sva
rende til livsforsikring).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Forsikringsmæssige hen Det samlede bedste skøn over de forsikringsmæssige hensættelser for så
sættelser — Sygeforsik vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).
ring (svarende til livsfor Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.
sikring) — Bedste skøn
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.
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Forsikringsmæssige hen
sættelser — Sygeforsik
ring (svarende til livsfor
sikring) — Risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Livsforsik
ring (undtagen sygefor
sikring og indeksregule
ret og unit-linked)

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Livsforsik
ring (undtagen sygefor
sikring og indeksregule
ret og unit-linked) —
Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Livsforsik
ring (undtagen sygefor
sikring og indeksregule
ret og unit-linked) —
Bedste skøn

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Livsforsik
ring (undtagen sygefor
sikring og indeksregule
ret og unit-linked) —
Risikomargin

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Indeksregu
leret og unit-linked

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsik
ringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-lin
ked).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/
afdækningsbar portefølje) for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (eks
klusive sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret
og unit-linked).
Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret
og unit-linked).
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksregule
ret og unit-linked virksomhed.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.
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Forsikringsmæssige hen
sættelser — Indeksregu
leret og unit-linked —
Forsikringsmæssige hen
sættelser beregnet under
et

De forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdæ
kningsbar portefølje) for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virk
somhed.

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Indeksregu
leret og unit-linked —
Bedste skøn

Forsikringsmæssige hen
sættelser — Indeksregu
leret og unit-linked —
Risikomargin

Eventualforpligtelser

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.
Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt
angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.
Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæs
sige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der
anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

En eventualforpligtelse defineres som:
(a) en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksi
stens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en el
ler flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhe
dens fulde kontrol, eller
(b) en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:
i) det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk
på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller
ii) forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.
Eventualforpligtelser, der indregnes i balancen, skal opfylde kriterierne i ar
tikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0010/R0750

C0010/R0760

Hensættelser, som ikke
er forsikringsmæssige
hensættelser

Pensionsforpligtelser

Forpligtelser, hvis indfrielsestidspunkt eller størrelse er usikker, undtagen
forpligtelser offentliggjort under »Pensionsforpligtelser«.
Hensættelserne indregnes som forpligtelser (under forudsætning af at et på
lideligt skøn kan foretages), når de repræsenterer forpligtelser, og det er
sandsynligt at indfrielse af forpligtelserne vil medføre et træk på virksomhe
dens økonomiske ressourcer.

De samlede nettoforpligtelser relateret til medarbejdernes pensionsordning.
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C0010/R0770

Indskud fra genforsik
ringsselskaber

Beløb (f.eks. kontanter) modtaget fra genforsikringsselskaber eller fratrukket
af genforsikringsselskaber i henhold til genforsikringsaftalen.

C0010/R0780

Udskudte skatteforplig
telser

Udskudte skatteforpligtelser er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår
vil blive betalbare som følge af skattepligtige midlertidige forskelle.

C0010/R0790

Derivater

Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående
egenskaber:
a) Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs
på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks,
kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i til
fælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt
for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).
b) Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en
nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves
for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsva
rende måde af ændrede markedsvilkår.
c) Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.
Kun derivatforpligtelser offentliggøres i denne række (dvs. derivater med ne
gative værdier på indberetningsdatoen). Derivataktiver offentliggøres under
C0010/R0190.
Selskaber, der ikke værdiansætter derivater i deres lokale GAAP, behøver
ikke at anføre en regnskabsmæssig værdi.

C0010/R0800

Gæld til kreditinstitutter

Gæld, såsom lån, herunder realkreditlån, til kreditinstitutter, undtagen obli
gationer, der besiddes af kreditinstitutter (det er ikke muligt for koncernen
at angive alle indehavere af de obligationer, det udsteder) og efterstillet
gæld. Kassekreditter medregnes.

C0010/R0810

Andre finansielle for
pligtelser end gæld til
kreditinstitutter

Finansielle forpligtelser, herunder obligationer udstedt af koncernen (uanset
om de besiddes af kreditinstitutter eller ej), strukturerede værdipapirer ud
stedt af koncernen selv og lån, herunder realkreditlån, til andre enheder end
kreditinstitutter.
Efterstillet gæld medregnes ikke her.

C0010/R0820

Forpligtelser vedrørende
forsikringer og mæglere

Forfaldne forpligtelser over for forsikringstagere og forsikringsselskaber og
vedrørende anden virksomhed, forbundet med forsikring, men som ikke er
forsikringsmæssige hensættelser.
Heri medregnes forfaldne forpligtelser over for (gen)forsikringsmæglere (f.
eks. mæglerprovisioner, der er forfaldne, men endnu ikke betalt af koncer
nen).
Heri medregnes ikke forfaldne låneforpligtelser, herunder i form af realkre
ditlån, over for andre forsikringsselskaber, hvis de kun vedrører finansiering
og ikke er forbundet med forsikringsvirksomhed (sådanne lån, herunder re
alkreditlån, skal offentliggøres som finansielle forpligtelser).
Heri medregnes forpligtelser vedrørende accepteret genforsikring.
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Forpligtelser vedrørende
genforsikring

Andre forfaldne forpligtelser over for genforsikringsselskaber (især anfor
dringskonti) end indskud forbundet med genforsikringsvirksomhed, der
ikke er medtaget i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikrings
aftaler.
Heri medregnes forpligtelser over for genforsikringsselskaber vedrørende ce
derede præmier.

C0010/R0840

Forpligtelser (handel,
ikke forsikring)

Handelsforpligtelser i alt, herunder beløb til ansatte, leverandører osv., som
ikke er forbundet med forsikring, parallelt med tilgodehavender (handel,
ikke forsikring) på aktivsiden; omfatter også offentlige enheder.

C0010/R0850

Efterstillet gæld

Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når ud
stederen likvideres. Efterstillet gæld, der er klassificeret som basiskapital
grundlag, og efterstillet gæld, der ikke er medregnet i basiskapitalgrundla
get, i alt.

C0010/R0860

Efterstillet gæld ikke
medregnet i basiskapi
talgrundlaget

Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når ud
stederen likvideres. Anden gæld kan være endnu mere efterstillet. Kun efter
stillet gæld, der ikke er klassificeret som basiskapitalgrundlag, bør anføres
her.

C0010/R0870

Efterstillet gæld medreg
net i basiskapitalgrund
laget

Efterstillet gæld klassificeret som basiskapitalgrundlag.

C0010/R0880

Alle øvrige passiver,
ikke anført andetsteds

Alle øvrige passiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balance
førte poster.

C0010/R0900

Passiver i alt

Alle passiver i alt.

C0010/R1000

Overskydende aktiver i
forhold til passiver

Koncernens samlede overskydende aktiver i forhold til passiver som vær
diansat i henhold til Solvens II-værdiansættelsesgrundlaget. Værdien af akti
ver minus passiver.

S.05.01. — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for koncerner.

Dette skema skal offentliggøres ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres
som lokale GAAP, men under anvendelse af Solvens II-brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.
Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der
kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse.

Dette skema vedrører kun forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, der er omfattet af koncernregnskabet.
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Skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

C0010-C0120/
R0110

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede præmier —
Brutto — Direkte forsik Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
ringsvirksomhed
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksom
hed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regn
skabsår.

C0010-C0120/
R0120

Tegnede præmier —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional
genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis ve
drører et senere regnskabsår.

C0130-C0160/
R0130

Tegnede præmier —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional
genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis ve
drører et senere regnskabsår.

C0010-C0160/
R0140

Tegnede præmier —
Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet
til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse be
løb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0160/
R0200

Tegnede præmier —
Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/
R0210

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Præmieindtægter —
Brutto — Direkte forsik summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
ringsvirksomhed
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

C0010-C0120/
R0220

Præmieindtægter —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

C0130-C0160/
R0230

Præmieindtægter —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

C0010-C0160/
R0240

Præmieindtægter —
Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændrin
gen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.
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C0010-C0160/
R0300

Præmieindtægter —
Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/
R0310

Erstatningsudgifter —
Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
Brutto — Direkte forsik 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
ringsvirksomhed
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikrings
virksomhed.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/
R0320

Erstatningsudgifter —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportio
nal genforsikring, opgjort brutto.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0130-C0160/
R0330

Erstatningsudgifter —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret
portional genforsikring, opgjort brutto.

direktiv
af udbe
af regn
ikkepro

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.
C0010-C0160/
R0340

Erstatningsudgifter —
Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af summen af ud
betalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0160/
R0400

Erstatningsudgifter —
Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikrings
virksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselska
ber.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/
R0410

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Di
rekte forsikringsvirk
somhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/
R0420

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Ac
cepteret proportional
genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.
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C0130-C0160/
R0430

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Ac
cepteret proportional
genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/
R0440

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Genforsikrings
andel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/
R0500

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsik
ringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/
R0550

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i lø
bet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0200/R0110–
R0550

I alt

I alt for forskellige poster for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning
(EU) 2015/35.

C0200/R1200

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte om
kostninger og ikke er opdelt efter branche.
Heri bør ikke medregnes ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat,
renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0200/R1300

Samlede omkostninger

Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

Livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser
C0210-C0280/
R1410

Tegnede præmier —
Brutto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, op
gjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et se
nere regnskabsår.
Heri medregnes både direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirk
somhed.

C0210-C0280/
R1420

Tegnede præmier —
Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet
til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af
om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0210-C0280/
R1500

Tegnede præmier —
Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/
R1510

Præmieindtægter —
Brutto — Direkte forsik
ringsvirksomhed og ac
cepteret genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed.
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C0210-C0280/
R1520

Præmieindtægter —
Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genfor
sikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

C0210-C0280/
R1600

Præmieindtægter —
Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/
R1610

Erstatningsudgifter —
Brutto — Direkte forsik
ringsvirksomhed og ac
cepteret genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og
ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende for
sikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsik
ringsvirksomhed.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/
R1620

Erstatningsudgifter —
Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og
ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/
R1700

Erstatningsudgifter —
Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og
ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte for
sikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med
det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/
R1710

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsik
ringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0210-C0280/
R1720

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Genforsikrings
andel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af ændringer i an
dre forsikringsmæssige hensættelser.

C0210-C0280/
R1800

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoændringer i andre forsikringsmæs
sige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsik
ringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikrings
selskaber.

C0210-C0280/
R1900

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i lø
bet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.
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C0300/R1410–
R1900

I alt

I alt for forskellige poster for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning
(EU) 2015/35.

C0300/R2500

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte om
kostninger og ikke er opdelt efter branche.
Heri bør ikke medregnes ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat,
renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0300/R2600

Samlede omkostninger

Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

C0210-C0280/
R2700

Genkøb i alt

Den samlede værdi af genkøb, der er sket i løbet af året.
Beløbet offentliggøres også under erstatningsudgifter (post R1610).

S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for koncerner.
Dette skema skal offentliggøres ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres
som lokale GAAP. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte
regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse.
Dette skema vedrører kun forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, der er omfattet af koncernregnskabet.
Følgende kriterier for klassificering efter land anvendes:
— Oplysningerne, anført efter land, skal angives for de fem lande med den største værdi af tegnede bruttopræmier i
tillæg til hjemlandet, eller indtil 90 % af den samlede værdi af de tegnede bruttopræmier er nået:
— Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for brancherne (jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35)
»udgifter til lægebehandling«, »indkomstsikring«, »arbejdsskadeforsikring«, »brand og andre skader på ejendom« og
»kredit- og kautionsforsikring« skal oplysningerne offentliggøres efter det land, hvor risikoen består, som defineret i
artikel 13, nr. 13), i direktiv 2009/138/EF.
— Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for alle andre brancher skal oplysningerne offentliggøres efter det land,
hvor kontrakten blev indgået.
— Med hensyn til proportional og ikkeproportional genforsikring skal oplysningerne offentliggøres efter det land, hvor
det cederende selskab er beliggende.
I dette skema forstås ved »det land, hvor kontrakten blev indgået«:
a. det land, hvor forsikringsselskabet er etableret (hjemland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial eller i
henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser
b. det land, hvor filialen er beliggende (værtsland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial
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Skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

C0020-C0060/
R0010

Top 5-lande (efter vær
dien af tegnede brutto
præmier) — Skadesfor
sikringsforpligtelser

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der offentliggøres
skadesforsikringsforpligtelser.

C0080-C0140/
R0110

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede præmier —
Brutto — Direkte forsik Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksom
ringsvirksomhed
hed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regn
skabsår..

C0080-C0140/
R0120

Tegnede præmier —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional
genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis ve
drører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/
R0130

Tegnede præmier —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional
genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis ve
drører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/
R0140

Tegnede præmier —
Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet
til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse be
løb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/
R0200

Tegnede præmier —
Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/
R0210

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Præmieindtægter —
Brutto — Direkte forsik summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
ringsvirksomhed
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/
R0220

Præmieindtægter —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

31.12.2015

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 347/1435

POST

VEJLEDNING

C0080-C0140/
R0230

Præmieindtægter —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/
R0240

Præmieindtægter —
Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genfor
sikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

C0080-C0140/
R0300

Præmieindtægter —
Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/
R0310

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
Erstatningsudgifter —
Brutto — Direkte forsik 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
ringsvirksomhed
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikrings
virksomhed.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/
R0320

Erstatningsudgifter —
Brutto — Accepteret
proportional genforsik
ring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportio
nal genforsikring.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/
R0330

Erstatningsudgifter —
Brutto — Accepteret ik
keproportional genfor
sikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret
portional genforsikring.

direktiv
af udbe
af regn
ikkepro

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/
R0340

Erstatningsudgifter —
Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Ved erstatningsudgifter forstås genforsik
ringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstat
ningshensættelser i løbet af regnskabsåret.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.
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Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikrings
virksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselska
ber.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/
R0410

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Di
rekte forsikringsvirk
somhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0080-C0140/
R0420

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Ac
cepteret proportional
genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0080-C0140/
R0430

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Ac
cepteret ikkeproportio
nal genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0080-C0140/
R0440

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Genforsikrings
andel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/
R0500

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsik
ringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/
R0550

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i lø
bet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0140/R1200

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte om
kostninger og ikke er opdelt efter branche.
Heri bør ikke medregnes ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat,
renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0140/R1300

Samlede omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

Livsforsikringsforpligtelser
C0160-C0200/
R1400

Top 5-lande (efter vær
dien af tegnede brutto
præmier) — Livsforsik
ringsforpligtelser

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der offentliggøres
livsforsikringsforpligtelser.
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C0220-C0280/
R1410

Tegnede præmier —
Brutto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet
til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, op
gjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et se
nere regnskabsår.

C0220-C0280/
R1420

Tegnede præmier —
Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet
til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af
om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0220-C0280/
R1500

Tegnede præmier —
Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og
accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er ce
deret til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/
R1510

Præmieindtægter —
Brutto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed, opgjort brutto.

C0220-C0280/
R1520

Præmieindtægter —
Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
Genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genfor
sikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

C0220-C0280/
R1600

Præmieindtægter —
Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:
summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehen
sættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirk
somhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/
R1610

Erstatningsudgifter —
Brutto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikrings
virksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/
R1620

Erstatningsudgifter —
Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen i summen af ud
betalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.
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Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbe
talte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regn
skabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikrings
virksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselska
ber.
Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hen
sættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/
R1710

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Brutto — Di
rekte forsikringsvirk
somhed og accepteret
genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsik
ringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0220-C0280/
R1720

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Genforsikrings
andel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af ændringer i an
dre forsikringsmæssige hensættelser.

C0220-C0280/
R1800

Ændringer i andre for
sikringsmæssige hensæt
telser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv
91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige
hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret forsikringsvirk
somhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/
R1900

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i lø
bet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0280/R2500

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte om
kostninger og ikke er opdelt efter branche.
Heri bør ikke medregnes ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat,
renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0280/R2600

Samlede omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

S.22.01 — Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger
Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for koncerner.
Dette skema anvendes, når mindst én langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning anvendes af et selskab, der er
omfattet af koncerntilsyn.
Formålet med dette skema er at give et billede af virkningen på den finansielle stilling, når der ikke anvendes overgangs
foranstaltninger, og hver langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning sættes til nul. Med henblik herpå bør der
anvendes en trinvis metode, hvor hver overgangsforanstaltning og langsigtet garanti tages en efter en, og uden at
omberegne virkningen af de resterende foranstaltninger efter hvert trin.
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Virkningerne skal offentliggøres som positive, hvis de øger størrelsen af den indberettede post, og negative, hvis de
reducerer postens størrelse (hvis f.eks. solvenskapitalkravet stiger, eller hvis kapitalgrundlaget stiger, så bør der
offentliggøres positive værdier).

I de beløb, der offentliggøres i dette skema, medregnes ikke koncerninterne transaktioner.

POST

VEJLEDNING

Forsikringsmæssige hensættelser

C0010/R0010

Beløb med langsigtede
garantier og overgangs
foranstaltninger — For
sikringsmæssige hensæt
telser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt, inklusive langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.

C0030/R0010

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelser — For
sikringsmæssige hensæt
telser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes an
vendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

C0050/R0010

C0070/R0010

C0090/R0100

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden over
gangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og de forsikringsmæssige
hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende rentesatsen —
Forsikringsmæssige hen
sættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes an
vendelsen af justeringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Virkning af volatilitets
justering sat til nul —
Forsikringsmæssige hen
sættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes an
vendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte
volatilitetsjusteringen til nul.

Virkning af matchtilpas
ning sat til nul — For
sikringsmæssige hensæt
telser

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden over
gangsjustering af den risikofrie rentekurve og de forsikringsmæssige hen
sættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden volatili
tetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger på den ene side og
forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsfor
anstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de
forsikringsmæssige hensættelser og forsikringsmæssige hensættelser uden
overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve, alt efter hvad der
størst, på den anden side.

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes an
vendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte vola
tilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.
Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtil
pasning og uden alle de øvrige overgangsforanstaltninger på den ene side
og forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangs
foranstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i
de forsikringsmæssige hensættelser, forsikringsmæssige hensættelser uden
overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og forsikringsmæs
sige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforan
staltninger, alt efter hvad der størst, på den anden side.
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C0010/R0020

Beløb med langsigtede
garantier og overgangs
foranstaltninger — Basi
skapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hen
sættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og over
gangsforanstaltninger.

C0030/R0020

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelser — Ba
siskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af
overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

C0050/R0020

C0070/R0020

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til
forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæs
sige hensættelser og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med
langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende rentesats — Basi
skapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af
overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Virkning af volatilitets
justering sat til nul —
Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af
volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsju
steringen til nul.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til
forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante ri
sikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser
med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsik
ringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre over
gangsforanstaltninger på den ene side og basiskapitalgrundlaget under hen
syn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og over
gangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfra
drag i de forsikringsmæssige hensættelser og forsikringsmæssige hensættel
ser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve, alt efter
hvad der størst, på den anden side.

C0090/R0020

Virkning af matchtilpas
ning sat til nul — Basi
skapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af
matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjuste
ringen og matchtilpasningen til nul.
Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsik
ringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de øvrige
overgangsforanstaltninger på den ene side og basiskapitalgrundlaget under
hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangs
fradrag i de forsikringsmæssige hensættelser, forsikringsmæssige hensættel
ser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og forsik
ringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre over
gangsforanstaltninger, alt efter hvad der størst, på den anden side.

31.12.2015

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 347/1441

POST

VEJLEDNING

C0010/R0050

Beløb med langsigtede
garantier og overgangs
foranstaltninger — An
erkendt kapitalgrundlag
til opfyldelse af solven
skapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, be
regnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justerin
gerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0030/R0050

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelser — An
erkendt kapitalgrundlag
til opfyldelse af solven
skapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de for
sikringsmæssige hensættelser.

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende rentesatsen —
Anerkendt kapitalgrund
lag til opfyldelse af sol
venskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på
den relevante risikofrie rentekurve.

Virkning af volatilitets
justering sat til nul —
Anerkendt kapitalgrund
lag til opfyldelse af sol
venskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den
skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

C0050/R0050

C0070/R0050

C0090/R0050

Virkning af matchtilpas
ning sat til nul — Aner
kendt kapitalgrundlag til
opfyldelse af solvenska
pitalkravet

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensæt
telser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under
hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensæt
telser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og un
der hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden
volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger på den ene
side og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet
under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier
og overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden over
gangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og forsikringsmæssige
hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve,
alt efter hvad der størst, på den anden side.

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri
medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasnin
gen til nul.
Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af
solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensæt
telser uden matchtilpasning og uden alle de øvrige overgangsforanstaltnin
ger på den ene side og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af sol
venskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med
langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hen
sættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser, for
sikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risi
kofrie rentekurve og forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjuste
ring og uden andre overgangsforanstaltninger, alt efter hvad der størst, på
den anden side.
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C0010/R0090

Beløb med langsigtede
garantier og overgangs
foranstaltninger — Sol
venskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige
hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger.

C0030/R0090

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelser — Sol
venskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af
overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

C0050/R0090

C0070/R0090

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til for
sikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige
hensættelser og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med lang
sigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrø
rende rentesatsen —
Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af
overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Virkning af volatilitets
justering sat til nul —
Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af
volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsju
steringen til nul.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til for
sikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risi
kofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med
langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet under hensyn til forsikrings
mæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsfor
anstaltninger på den ene side og solvenskapitalkravet under hensyn til for
sikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforan
staltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de for
sikringsmæssige hensættelser og forsikringsmæssige hensættelser uden over
gangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve, alt efter hvad der
størst, på den anden side.

C0090/R0090

Virkning af matchtilpas
ning sat til nul — Sol
venskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af
matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjuste
ringen og matchtilpasningen til nul.
Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til for
sikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de øvrige
overgangsforanstaltninger på den ene side og solvenskapitalkravet under
hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger, forsikringsmæssige hensættelser uden overgangs
fradrag i de forsikringsmæssige hensættelser, forsikringsmæssige hensættel
ser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og forsik
ringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre over
gangsforanstaltninger, alt efter hvad der størst, på den anden side.

S.23.01. Kapitalgrundlag

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige offentliggørelse af oplysninger for koncerner.
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Skemaet anvendes for alle tre beregningsmetoder vedrørende koncernsolvenskapitalkravet. Da de fleste poster vedrører
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R0010/C0010

Stamaktiekapital (uden fradrag
af egne aktier) — I alt

Den samlede stamaktiekapital, som besiddes direkte og indirekte (før
fradrag af egne aktier). Selskabets samlede stamaktiekapital, som
fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer. Even
tuel stamaktiekapital, som ikke fuldt ud opfylder kriterierne, behand
les som præferenceaktiekapital og klassificeres i overensstemmelse
hermed, uanset hvordan den beskrives eller betegnes.

R0010/C0020

Stamaktiekapital (uden fradrag
af egne aktier) — Tier 1 ube
grænset

Indbetalt stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for ubegrænsede
tier 1-elementer.

R0010/C0040

Stamaktiekapital (uden fradrag
af egne aktier) — Tier 2

Indkaldt stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0020/C0010

Ikke til rådighed stående, ind
kaldt, men ikke indbetalt stam
aktiekapital på koncernniveau
— I alt

Indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital, som anses for ikke at
stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0020/C0020

Ikke til rådighed stående, ind
kaldt, men ikke indbetalt stam
aktiekapital på koncernniveau
— Ubegrænset tier 1

Indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital, som anses for ikke at
stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og
som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer

R0020/C0040

Ikke til rådighed stående, ind
kaldt, men ikke indbetalt stam
aktiekapital på koncernniveau
— Tier 2

Indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital, som anses for ikke at
stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og
som opfylder kriterierne for tier 2.

R0030/C0010

Overkurs ved emission vedrø
rende stamaktiekapital — I alt

Den samlede overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital,
som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.

R0030/C0020

Overkurs ved emission vedrø
rende stamaktiekapital — Tier
1 ubegrænset

Overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriteri
erne for ubegrænsede tier 1-elementer, fordi den vedrører stamaktie
kapital, som behandles som ubegrænset tier 1-kapital.

R0030/C0040

Overkurs ved emission vedrø
rende stamaktiekapital — Tier
2

Overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriteri
erne for tier 2-elementer, fordi den vedrører stamaktiekapital, som
behandles som tier 2-kapital.

R0040/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrund
Garantikapital og medlemsbi
drag eller tilsvarende basiskapi lagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som fuldt
talgrundlagselementer for gen ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.
sidige og gensidiglignende sel
skaber — I alt
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R0040/C0020

Garantikapital og medlemsbi
Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrund
drag eller tilsvarende basiskapi lagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfyl
talgrundlagselementer for gen der kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer
sidige og gensidiglignende sel
skaber — Tier 1 ubegrænset

R0040/C0040

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrund
Garantikapital og medlemsbi
drag eller tilsvarende basiskapi lagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfyl
talgrundlagselementer for gen der kriterierne for tier 2-elementer.
sidige og gensidiglignende sel
skaber — Tier 2

R0050/C0010

Efterstillede gensidige med
lemskonti — I alt

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt, som fuldt ud opfylder kri
terierne for begrænsede tier 1-elementer, tier 2- eller tier 3-elemen
ter.

R0050/C0030

Efterstillede gensidige med
lemskonti — Tier 1 begrænset

Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for be
grænsede tier 1-elementer.

R0050/C0040

Efterstillede gensidige med
lemskonti — Tier 2

Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for
tier 2-elementer.

R0050/C0050

Efterstillede gensidige med
lemskonti — Tier 3

Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for
tier 3-elementer.
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R0060/C0010

Ikke til rådighed stående, efter
stillede gensidige medlems
konti på koncernniveau — I
alt

Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rå
dighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0060/C0030

Ikke til rådighed stående, efter
stillede gensidige medlems
konti på koncernniveau —
Tier 1 begrænset

Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rå
dighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som op
fylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0060/C0040

Ikke til rådighed stående, efter
stillede gensidige medlems
konti på koncernniveau —
Tier 2

Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rå
dighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som op
fylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0060/C0050

Ikke til rådighed stående, efter
stillede gensidige medlems
konti på koncernniveau —
Tier 3

Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rå
dighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som op
fylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0070/C0010

Overskudskapital — I alt

Den samlede overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF.

R0070/C0020

Overskudskapital — Tier 1
ubegrænset

Overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som
opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0080/C0010

Ikke til rådighed stående over
skudskapital på koncernniveau
— I alt

Overskudskapital i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. arti
kel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0080/C0020

Ikke til rådighed stående over
skudskapital på koncernniveau
— Tier 1 ubegrænset

Overskudskapital, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel
222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne
for ubegrænsede tier 1-elementer.
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R0090/C0010

Præferenceaktier — I alt

Præferenceaktier i alt udstedt af selskabet, som fuldt ud opfylder kri
terierne for begrænsede tier 1-elementer, tier 2- eller tier 3-elemen
ter.

R0090/C0030

Præferenceaktier — Tier 1 be
grænset

Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for be
grænsede tier 1-elementer.

R0090/C0040

Præferenceaktier — Tier 2

Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for
tier 2-elementer.

R0090/C0050

Præferenceaktier — Tier 3

Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for
tier 3-elementer.

R0100/C0010

Ikke til rådighed stående præfe Præferenceaktier i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel
222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.
renceaktier på koncernniveau
— I alt

R0100/C0030

Ikke til rådighed stående præfe Præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel
222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne
renceaktier på koncernniveau
for begrænsede tier 1-elementer.
— Tier 1 begrænset

R0100/C0040

Ikke til rådighed stående præfe Præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel
222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne
renceaktier på koncernniveau
for tier 2-elementer.
— Tier 2

R0100/C0050

Ikke til rådighed stående præfe Præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel
222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne
renceaktier på koncernniveau
for tier 3-elementer.
— Tier 3

R0110/C0010

Overkurs ved emission vedrø
rende præferenceaktier — I alt

Den samlede overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier,
som fuldt ud opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer,
tier 2- eller tier 3-elementer.

R0110/C0030

Overkurs ved emission vedrø
rende præferenceaktier — Tier
1 begrænset

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder
kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, fordi den vedrører præfe
renceaktier, som behandles som begrænsede tier 1-elementer.

R0110/C0040

Overkurs ved emission vedrø
rende præferenceaktier — Tier
2

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder
kriterierne for tier 2-elementer, fordi den vedrører præferenceaktier,
som behandles som tier 2-elementer.

R0110/C0050

Overkurs ved emission vedrø
rende præferenceaktier — Tier
3

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder
kriterierne for tier 3-elementer, fordi den vedrører præferenceaktier,
som behandles som tier 3-elementer.

R0120/C0010

Ikke til rådighed stående over
kurs ved emission vedrørende
præferenceaktier på koncernni
veau — I alt

Overkurs ved emission i alt vedrørende præferenceaktier, som anses
for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv
2009/138/EF.
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R0120/C0030

Ikke til rådighed stående over
kurs ved emission vedrørende
præferenceaktier på koncernni
veau — Tier 1 begrænset

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som anses for
ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv
2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-ele
menter.

R0120/C0040

Ikke til rådighed stående over
kurs ved emission vedrørende
præferenceaktier på koncernni
veau — Tier 2

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som anses for
ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv
2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0120/C0050

Ikke til rådighed stående over
kurs ved emission vedrørende
præferenceaktier på koncernni
veau — Tier 3

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som anses for
ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv
2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0130/C0010

Afstemningsreserve — I alt

Den samlede afstemningsreserve består af reserver (f.eks. overført re
sultat) med fradrag af justeringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyl
des hovedsagelig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse
og værdiansættelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

R0130/C0020

Afstemningsreserve — Tier 1
ubegrænset

Afstemningsreserven består af reserver (f.eks. overført resultat) med
fradrag af justeringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsa
gelig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdian
sættelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

R0140/C0010

Efterstillet gæld — I alt

Den samlede efterstillede gæld.

R0140/C0030

Efterstillet gæld — Tier 1 be
grænset

Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-ele
menter.

R0140/C0040

Efterstillet gæld — Tier 2

Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0140/C0050

Efterstillet gæld — Tier 3

Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0150/C0010

Ikke til rådighed stående efter
stillet gæld på koncernniveau
— I alt

Efterstillet gæld i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel
222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0150/C0030

Ikke til rådighed stående efter
stillet gæld på koncernniveau
— Tier 1 begrænset

Efterstillet gæld, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222,
stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for be
grænsede tier 1-elementer.

R0150/C0040

Ikke til rådighed stående efter
stillet gæld på koncernniveau
— Tier 2

Efterstillet gæld, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222,
stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier
2-elementer.
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R0150/C0050

Ikke til rådighed stående efter
stillet gæld på koncernniveau
— Tier 3

Efterstillet gæld, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222,
stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier
3-elementer.

R0160/C0010

Et beløb svarende til værdien
af udskudte skatteaktiver netto
— I alt

Den samlede værdi af udskudte skatteaktiver netto.

R0160/C0050

Et beløb svarende til værdien
af udskudte skatteaktiver netto
— Tier 3

Værdien af udskudte skatteaktiver netto, som opfylder klassifikations
kriterierne for tier 3.

R0170/C0010

Et beløb svarende til værdien
af ikke til rådighed stående ud
skudte skatteaktiver på koncer
nniveau netto — I alt

Udskudte skatteaktiver netto som anses for ikke at stå til rådighed, jf.
artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0170/C0050

Et beløb svarende til værdien
af ikke til rådighed stående ud
skudte skatteaktiver på koncer
nniveau netto — Tier 3

Udskudte skatteaktiver netto, som anses for ikke at stå til rådighed,
jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kri
terierne for tier 3-elementer.

R0180/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne
Summen af ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer,
kapitalgrundlagselementer god som er godkendt af tilsynsmyndigheden.
kendt som basiskapitalgrund
lag af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0020

Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder
Andre, ikke ovenfor angivne
kapitalgrundlagselementer god kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer og er godkendt af til
kendt som basiskapitalgrund
synsmyndigheden.
lag af tilsynsmyndigheden —
Tier 1 ubegrænset

R0180/C0030

Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder
Andre, ikke ovenfor angivne
kapitalgrundlagselementer god kriterierne for begrænsede tier 1-elementer og er godkendt af tilsyns
kendt som basiskapitalgrund
myndigheden.
lag af tilsynsmyndigheden —
Tier 1 begrænset

R0180/C0040

Andre, ikke ovenfor angivne
Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder
kapitalgrundlagselementer god kriterierne for tier 2-elementer og er godkendt af tilsynsmyndighe
kendt som basiskapitalgrund
den.
lag af tilsynsmyndigheden —
Tier 2

R0180/C0050

Andre, ikke ovenfor angivne
Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder
kapitalgrundlagselementer god kriterierne for tier 3-elementer og er godkendt af tilsynsmyndighe
kendt som basiskapitalgrund
den.
lag af tilsynsmyndigheden —
Tier 3
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R0190/C0010

Ikke ovenfor angivet ikke til rå
dighed stående kapitalgrundlag
vedrørende andre elementer
godkendt som basiskapital
grundlag af tilsynsmyndighe
den — I alt

Kapitalgrundlagselementer i alt vedrørende andre ikke ovenfor an
givne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyn
digheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk.
2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0190/C0020

Ikke ovenfor angivet ikke til rå
dighed stående kapitalgrundlag
vedrørende andre elementer
godkendt som basiskapital
grundlag af tilsynsmyndighe
den — Tier 1 ubegrænset

Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne
elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden,
som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direk
tiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier
1-elementer.

R0190/C0030

Ikke ovenfor angivet ikke til rå
dighed stående kapitalgrundlag
vedrørende andre elementer
godkendt som basiskapital
grundlag af tilsynsmyndighe
den — Tier 1 begrænset

Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne
elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden,
som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direk
tiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1elementer.

R0190/C0040

Ikke ovenfor angivet ikke til rå
dighed stående kapitalgrundlag
vedrørende andre elementer
godkendt som basiskapital
grundlag af tilsynsmyndighe
den — Tier 2

Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne
elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden,
som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direk
tiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0190/C0050

Ikke ovenfor angivet ikke til rå
dighed stående kapitalgrundlag
vedrørende andre elementer
godkendt som basiskapital
grundlag af tilsynsmyndighe
den — Tier 3

Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne
elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden,
som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direk
tiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0200/C0010

Minoritetsinteresser på koncer
nniveau (hvis ikke offentlig
gjort som en del af et andet
kapitalgrundlagselement) — I
alt

Minoritetsinteresser i alt i den koncern, som der offentliggøres oplys
ninger om. Denne række bør offentliggøres, hvis minoritetsinteres
serne ikke allerede er medregnet under andre poster for basiskapital
grundlag (dvs. at der ikke bør være dobbelttælling af minoritetsinte
resser).

R0200/C0020

Minoritetsinteresser på koncer
nniveau (hvis ikke offentlig
gjort som en del af et andet
kapitalgrundlagselement) —
Tier 1 ubegrænset

Minoritetsinteresser i den koncern, som der offentliggøres oplysnin
ger om, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0200/C0030

Minoritetsinteresser på koncer
nniveau (hvis ikke offentlig
gjort som en del af et andet
kapitalgrundlagselement) —
Tier 1 begrænset

Minoritetsinteresser i den koncern, som der offentliggøres oplysnin
ger om, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0200/C0040

Minoritetsinteresser på koncer
nniveau (hvis ikke offentlig
gjort som en del af et andet
kapitalgrundlagselement) —
Tier 2

Minoritetsinteresser i den koncern, som der offentliggøres oplysnin
ger om, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.
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R0200/C0050

Minoritetsinteresser på koncer
nniveau (hvis ikke offentlig
gjort som en del af et andet
kapitalgrundlagselement) —
Tier 3

Minoritetsinteresser i den koncern, som der offentliggøres oplysnin
ger om, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0210/C0010

Ikke til rådighed stående mino
ritetsinteresser på koncernni
veau — I alt

Minoritetsinteresser i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. ar
tikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0210/C0020

Ikke til rådighed stående mino
ritetsinteresser på koncernni
veau — Tier 1 ubegrænset

Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel
222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne
for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0210/C0030

Ikke til rådighed stående mino
ritetsinteresser på koncernni
veau — Tier 1 begrænset

Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel
222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne
for begrænsede tier 1-elementer.

R0210/C0040

Ikke til rådighed stående mino
ritetsinteresser på koncernni
veau — Tier 2

Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel
222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne
for tier 2-elementer.

R0210/C0050

Ikke til rådighed stående mino
ritetsinteresser på koncernni
veau — Tier 3

Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel
222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne
for tier 3-elementer.

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriteri
erne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

R0220/C0010

Kapitalgrundlag jf. regnskabet,
som ikke må medregnes i af
stemningsreserven, og som
ikke opfylder kriterierne for
klassificering som kapital
grundlag i henhold til Solvens
II

Kapitalgrundlagselementer i alt, jf. regnskabet, som ikke medregnes i
afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassifice
ring som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.
Disse kapitalgrundlagselementer er enten:
i) elementer, som er angivet i listen over kapitalgrundlagselementer,
men som ikke opfylder overgangsbestemmelserne, eller
ii) elementer, som skal fungere som kapitalgrundlag, som ikke er an
givet i listen over kapitalgrundlagselementer og ikke er godkendt
af tilsynsmyndigheden, og som ikke er balanceført som gæld.
Efterstillet gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag, skal ikke
offentliggøres her, men på balancen (skema S.02.01) som efterstillet
gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag.

Fradrag

R0230/C0010

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser i andre finansielle selska
ber, herunder ikkeregulerede
selskaber, der udøver finan
sielle aktiviteter — I alt

Samlet fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investe
ringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative inve
steringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelate
rede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle
aktiviteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til ar
tikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.
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Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbagefø
res som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra
R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav
både eksklusive og inklusive andre enheder i den finansielle sektor.

R0230/C0020

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser i andre finansielle selska
ber, herunder ikkeregulerede
selskaber, der udøver finan
sielle aktiviteter — Tier 1 ube
grænset

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investerings
selskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investe
ringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede
pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle akti
viteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel
228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF (anføres særskilt i række R0240).
Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbagefø
res som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra
R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav
både eksklusive og inklusive enheder i andre finansielle sektorer —
ubegrænsede tier 1-elementer.

R0230/C0030

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser i andre finansielle selska
ber, herunder ikkeregulerede
selskaber, der udøver finan
sielle aktiviteter — Tier 1 be
grænset

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investerings
selskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investe
ringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede
pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle akti
viteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel
228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.
Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbagefø
res som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra
R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav
både eksklusive og inklusive enheder i andre finansielle sektorer —
begrænsede tier 1-elementer.

R0230/C0040

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser i andre finansielle selska
ber, herunder ikkeregulerede
selskaber, der udøver finan
sielle aktiviteter — Tier 2

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investerings
selskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investe
ringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede
pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle akti
viteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel
228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.
Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbagefø
res som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra
R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav
både eksklusive og inklusive enheder i andre finansielle sektorer —
tier 2-elementer.

R0240/C0010

Heraf fratrukket i henhold til
artikel 228 i direktiv
2009/138/EF — I alt

Kapitalinteresser i alt fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i di
rektiv 2009/138/EF, som en del af det beløb, der er offentliggjort i
række R0230 — i alt.

R0240/C0020

Heraf fratrukket i henhold til
artikel 228 i direktiv
2009/138/EF — Tier 1 ube
grænset

Kapitalinteresser fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF, som en del af det beløb, der er offentliggjort i række
R0230 — ubegrænsede tier 1-elementer.
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R0240/C0030

Heraf fratrukket i henhold til
artikel 228 i direktiv
2009/138/EF — Tier 1 be
grænset

Kapitalinteresser fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF, som en del af det beløb, der er offentliggjort i række
R0230 — begrænsede tier 1-elementer.

R0240/C0040

Heraf fratrukket i henhold til
artikel 228 i direktiv
2009/138/EF — Tier 2

Kapitalinteresser fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF, som en del af det beløb, der er offentliggjort i række
R0230 — tier 2-elementer.

R0250/C0010

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser, hvor informationer
mangler (artikel 229) — I alt

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selska
ber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolven
sen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF.

R0250/C0020

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser, hvor informationer
mangler (artikel 229) — Tier 1
ubegrænset

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de
nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mang
ler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — ubegrænsede tier 1-ele
menter.

R0250/C0030

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser, hvor informationer
mangler (artikel 229) — Tier 1
ubegrænset

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de
nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mang
ler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — begrænsede tier 1-ele
menter.

R0250/C0040

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser, hvor informationer
mangler (artikel 229) — Tier 2

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de
nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mang
ler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — tier 2-elementer.

R0250/C0050

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser, hvor informationer
mangler (artikel 229) — Tier 3

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de
nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mang
ler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — tier 3-elementer.

R0260/C0010

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser efter metoden med fra
drag og aggregering, når der
anvendes en kombination af
metoder — I alt

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selska
ber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en
kombination af metoder.

R0260/C0020

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser efter metoden med fra
drag og aggregering, når der
anvendes en kombination af
metoder — Tier 1 ubegrænset

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selska
ber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en
kombination af metoder — ubegrænsede tier 1-elementer.

R0260/C0030

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser efter metoden med fra
drag og aggregering, når der
anvendes en kombination af
metoder — Tier 1 begrænset

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selska
ber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en
kombination af metoder — begrænsede tier 1-elementer.
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R0260/C0040

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser efter metoden med fra
drag og aggregering, når der
anvendes en kombination af
metoder — Tier 2

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selska
ber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en
kombination af metoder — tier 2-elementer.

R0260/C0050

Fradrag vedrørende kapitalinte
resser efter metoden med fra
drag og aggregering, når der
anvendes en kombination af
metoder — Tier 3

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selska
ber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en
kombination af metoder — tier 3-elementer.

R0270/C0010

Ikke til rådighed stående kapi
talgrundlagselementer — I alt

Samlet sum af ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer.

R0270/C0020

Ikke til rådighed stående kapi
talgrundlagselementer i alt —
Tier 1 ubegrænset

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår
ubegrænsede tier 1-elementer.

R0270/C0030

Ikke til rådighed stående kapi
talgrundlagselementer i alt —
Tier 1 begrænset

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår
begrænsede tier 1-elementer.

R0270/C0040

Ikke til rådighed stående kapi
talgrundlagselementer i alt —
Tier 2

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår
tier 2-elementer.

R0270/C0050

Ikke til rådighed stående kapi
talgrundlagselementer i alt —
Tier 3

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår
tier 3-elementer.

R0280/C0010

Fradrag — I alt

Samlede fradrag, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

R0280/C0020

Samlede fradrag — Tier 1 ube
grænset

Fradrag i ubegrænsede tier 1-elementer, der ikke er medregnet i af
stemningsreserven.

R0280/C0030

Samlede fradrag — tier 1 be
grænset

Fradrag i begrænsede tier 1-elementer, der ikke er medregnet i af
stemningsreserven.

R0280/C0040

Samlede fradrag — tier 2

Fradrag i tier 2-elementer, der ikke er medregnet i afstemningsreser
ven.

R0280/C0050

Samlede fradrag — tier 3

Fradrag i tier 3-elementer, der ikke er medregnet i afstemningsreser
ven.

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag
R0290/C0010

Samlet basiskapitalgrundlag ef
ter fradrag — I alt

Basiskapitalgrundlagselementer i alt efter fradrag.

R0290/C0020

Samlet basiskapitalgrundlag ef
ter fradrag — Tier 1 ubegræn
set

Basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriteri
erne for ubegrænsede tier 1-elementer.
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R0290/C0030

Samlet basiskapitalgrundlag ef
ter fradrag — Tier 1 begrænset

Basiskapitalgrundlagselementer efter justeringer, som opfylder kriteri
erne for begrænsede tier 1-elementer.

R0290/C0040

Samlet basiskapitalgrundlag ef
ter fradrag — Tier 2

Basiskapitalgrundlagselementer efter justeringer, som opfylder kriteri
erne for tier 2-elementer.

R0290/C0050

Samlet basiskapitalgrundlag ef
ter fradrag — Tier 3

Basiskapitalgrundlagselementer efter justeringer, som opfylder kriteri
erne for tier 3-elementer.

Supplerende kapitalgrundlag

R0300/C0010

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt
Udstedt, ikkeindkaldt og ikkeindbetalt stamaktiekapital i alt, som kan
stamaktiekapital, som kan kræ kræves indkaldt.
ves indkaldt — I alt

R0300/C0040

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt
Ikkeindkaldt og ikkeindbetalt stamaktiekapital, som kan kræves ind
stamaktiekapital, som kan kræ kaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.
ves indkaldt — Tier 2

R0310/C0010

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt
garantikapital og ikkeindbetalte
og ikkeindkaldte medlemsbi
drag eller tilsvarende basiskapi
talgrundlagselementer for gen
sidige og gensidiglignende sel
skaber, som kan kræves ind
kaldt — I alt

Ikkeindkaldt og ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte og ikke
indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagsele
menter for gensidige og gensidiglignende selskaber i alt, som kan
kræves indkaldt.

R0310/C0040

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt
garantikapital og ikkeindbetalte
og ikkeindkaldte medlemsbi
drag eller tilsvarende basiskapi
talgrundlagselementer for gen
sidige og gensidiglignende sel
skaber, som kan kræves ind
kaldt — Tier 2

Ikkeindkaldt og ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte og ikke
indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagsele
menter for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves
indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0320/C0010

Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte
præferenceaktier, som kan
kræves indkaldt — I alt

Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier i alt, som kan kræ
ves indkaldt.
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R0320/C0040

Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte
præferenceaktier, som kan
kræves indkaldt — Tier 2

Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves
indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2-elemener.

R0320/C0050

Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte
præferenceaktier, som kan
kræves indkaldt — Tier 3

Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves
indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0330/C0010

En juridisk bindende forplig
telse til at tegne og betale for
efterstillet gæld efter anmod
ning — I alt

Juridisk bindende forpligtelser i alt til at tegne og betale for efterstil
let gæld efter anmodning.

R0330/C0040

En juridisk bindende forplig
telse til at tegne og betale for
efterstillet gæld efter anmod
ning — Tier 2

Juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet
gæld efter anmodning, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0330/C0050

En juridisk bindende forplig
telse til at tegne og betale for
efterstillet gæld efter anmod
ning — Tier 3

Juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet
gæld efter anmodning, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0340/C0010

Remburser og garantier henhø
rende under artikel 96, stk. 1,
nr. 2), i direktiv 2009/138/EF
— I alt

Remburser og garantier i alt, som forvaltes af et uafhængigt forvalt
ningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og
stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til di
rektiv 2006/48/EF.

R0340/C0040

Remburser og garantier henhø
rende under artikel 96, stk. 1,
nr. 2), i direktiv 2009/138/EF
— Tier 2

Remburser og garantier, som forvaltes af et uafhængigt forvaltnings
selskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet
af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv
2006/48/EF, og for hvilke det gælder, at de opfylder kriterierne til
tier 2.

R0350/C0010

Remburser og garantier ikke
henhørende under artikel 96,
stk. 1, nr. 2), i direktiv
2009/138/EF — I alt

Andre remburser og garantier i alt, som opfylder kriterierne til tier 2
eller tier 3, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningssel
skab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet
af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv
2006/48/EF.

R0350/C0040

Remburser og garantier ikke
henhørende under artikel 96,
stk. 1, nr. 2), i direktiv
2009/138/EF — Tier 2

Andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 2, end
dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for
forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter,
der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0350/C0050

Remburser og garantier ikke
henhørende under artikel 96,
stk. 1, nr. 2), i direktiv
2009/138/EF — Tier 3

Andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 3, end
dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for
forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter,
der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.
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R0360/C0010

Indkaldelse af supplerende bi
drag hos medlemmer henhø
rende under artikel 96, stk. 1,
nr. 3), i direktiv 2009/138/EF
— I alt

Fordringer i alt, som gensidige eller gensidiglignende redersammens
lutninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i
klasse 6, 12 og 17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres
medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de
følgende 12 måneder.

R0360/C0040

Indkaldelse hos medlemmer af
supplerende bidrag henhø
rende under artikel 96, stk. 1,
nr. 3), i direktiv 2009/138/EF
— Tier 2

Fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslut
ninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse
6, 12 og 17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres med
lemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de føl
gende 12 måneder.

R0370/C0010

Indkaldelse hos medlemmer af
supplerende bidrag ikke hen
hørende under artikel 96, stk.
1, nr. 3), i direktiv
2009/138/EF

Andre fordringer i alt, som gensidige eller gensidiglignende reders
ammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for
deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden
for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96,
stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF.

R0370/C0040

Indkaldelse hos medlemmer af
supplerende bidrag ikke hen
hørende under artikel 96, stk.
1, nr. 3), i direktiv
2009/138/EF — Tier 2

Andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersam
menslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres
medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de
følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1,
nr. 3), i direktiv 2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at
de opfylder kriterierne for tier 2.

R0370/C0050

Indkaldelse hos medlemmer af
supplerende bidrag ikke hen
hørende under artikel 96, stk.
1, nr. 3), i direktiv
2009/138/EF — Tier 3

Andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersam
menslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres
medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de
følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1,
nr. 3), i direktiv 2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at
de opfylder kriterierne for tier 3.

R0380/C0010

Ikke til rådighed stående supp
lerende kapitalgrundlag på
koncernniveau — I alt

Supplerende kapitalgrundlag i alt, som anses for ikke at stå til rådig
hed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0380/C0040

Ikke til rådighed stående supp
lerende kapitalgrundlag på
koncernniveau — Tier 2

Supplerende kapitalgrundlag, som anses for ikke at stå til rådighed,
jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kri
terierne for tier 2-elementer.

R0380/C0050

Ikke til rådighed stående supp
lerende kapitalgrundlag på
koncernniveau — Tier 3

Supplerende kapitalgrundlag, som anses for ikke at stå til rådighed,
jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kri
terierne for tier 3-elementer.

R0390/C0010

Andre former for supplerende
kapitalgrundlag — I alt

Andre former for supplerende kapitalgrundlag i alt.

R0390/C0040

Andre former for supplerende
kapitalgrundlag — Tier 2

Andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriteri
erne for tier 2-elementer.

31.12.2015

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 347/1457

POST

VEJLEDNING

R0390/C0050

Andre former for supplerende
kapitalgrundlag — Tier 3

Andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriteri
erne for tier 3-elementer.

R0400/C0010

Samlet supplerende kapital
grundlag

Supplerende kapitalgrundlagselementer i alt.

R0400/C0040

Samlet supplerende kapital
grundlag — Tier 2

Supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for
tier 2-elementer.

R0400/C0050

Samlet supplerende kapital
grundlag — Tier 3

Supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for
tier 3-elementer.

Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorerFølgende poster er også relevante, når metoden med fradrag og ag
gregering og en kombination af metoder anvendes.

R0410/C0010

Kreditinstitutter, investerings
selskaber, finansieringsinstitut
ter, forvaltere af alternative in
vesteringsfonde, UCITS-admi
nistrationsselskaber — I alt

Kapitalgrundlag i alt i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansie
ringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-ad
ministrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante kon
cerninterne transaktioner. Disse poster bør også fratrækkes ikke til
rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorreg
ler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i
direktiv 2009/138/EF.

R0410/C0020

Kreditinstitutter, investerings
selskaber, finansieringsinstitut
ter, forvaltere af alternative in
vesteringsfonde, UCITS-admi
nistrationsselskaber — Tier 1
ubegrænset

Kapitalgrundlag i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansie
ringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-ad
ministrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante kon
cerninterne transaktioner — ubegrænsede tier 1-elementer.

R0410/C0030

R0410/C0040

Kreditinstitutter, investerings
selskaber, finansieringsinstitut
ter, forvaltere af alternative in
vesteringsfonde, UCITS-admi
nistrationsselskaber — Tier 1
begrænset

Kreditinstitutter, investerings
selskaber, finansieringsinstitut
ter, forvaltere af alternative in
vesteringsfonde, UCITS-admi
nistrationsselskaber — Tier 2

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Kapitalgrundlag i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansie
ringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-ad
ministrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante kon
cerninterne transaktioner — begrænsede tier 1-elementer.
Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Kapitalgrundlag i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansie
ringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-ad
ministrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante kon
cerninterne transaktioner — tier 2-elementer.
Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.
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R0420/C0010

Arbejdsmarkedsrelaterede pen
sionskasser — I alt

Kapitalgrundlag i alt i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, alle
rede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner.
Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0420/C0020

Arbejdsmarkedsrelaterede pen
sionskasser — Tier 1 ubegræn
set

Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede
fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — ube
grænsede tier 1-elementer.
Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0420/C0030

Arbejdsmarkedsrelaterede pen
sionskasser — Tier 1 begræn
set

Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede
fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — be
grænsede tier 1-elementer.
Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0420/C0040

Arbejdsmarkedsrelaterede pen
sionskasser — Tier 2

Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede
fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — tier
2-elementer.
Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0420/C0050

Arbejdsmarkedsrelaterede pen
sionskasser — Tier 3

Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede
fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — tier
3-elementer.
Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0430/C0010

Ikkeregulerede enheder, der
udøver finansielle aktiviteter
— I alt

Kapitalgrundlag i alt i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle
aktiviteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne
transaktioner. Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed
stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fra
trækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF.

R0430/C0020

Ikkeregulerede enheder, der
udøver finansielle aktiviteter
— Tier 1 ubegrænset

Kapitalgrundlag i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle akti
viteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne trans
aktioner — ubegrænsede tier 1-elementer.
Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.
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Kapitalgrundlag i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle akti
viteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne trans
aktioner — begrænsede tier 1-elementer.
Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0430/C0040

Ikkeregulerede enheder, der
udøver finansielle aktiviteter
— Tier 2

Kapitalgrundlag i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle akti
viteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne trans
aktioner — tier 2-elementer.
Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapital
grundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapital
grundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0440/C0010

R0440/C0020

R0440/C0030

R0440/C0040

Kapitalgrundlag i alt i andre fi
nansielle sektorer

Kapitalgrundlag i alt i andre fi
nansielle sektorer — Tier 1
ubegrænset

Kapitalgrundlag i alt i andre fi
nansielle sektorer — Tier 1 be
grænset

Kapitalgrundlag i alt i andre fi
nansielle sektorer — Tier 2

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer.
Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0240/C0010 tilbage
føres her, men eksklusive koncerninterne transaktioner og efter juste
ring for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de re
levante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i
direktiv 2009/138/EF.
Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — ubegrænsede tier
1-elementer.
Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbage
føres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag
i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til
artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.
Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — begrænsede tier
1-elementer.
Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbage
føres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag
i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til
artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.
Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — tier 2-elementer.
Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbage
føres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag
i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til
artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination med metode 1
R0450/C0010

Aggregeret kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination
af metoder anvendes — I alt

Samlet anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal
tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapital
grundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombina
tion af metoder anvendes, efter fradrag af ikke til rådighed stående
kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0450/C0020

Aggregeret kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination
af metoder anvendes — Tier 1
ubegrænset

Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillæg
ges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af
metoder anvendes, klassificeret som ubegrænsede tier 1-elementer,
efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncer
nniveau.
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R0450/C0030

Aggregeret kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination
af metoder anvendes — Tier 1
begrænset

Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillæg
ges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af
metoder anvendes, klassificeret som begrænsede tier 1-elementer, ef
ter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernni
veau.

R0450/C0040

Aggregeret kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination
af metoder anvendes — Tier 2

Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillæg
ges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af
metoder anvendes, klassificeret som tier 2-elementer, efter fradrag af
ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0450/C0050

Aggregeret kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination
af metoder anvendes — Tier 3

Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillæg
ges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af
metoder anvendes, klassificeret som tier 3-elementer, efter fradrag af
ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0460/C0010

Aggregeret kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination
af metoder anvendes, eksklu
sive koncerninterne transaktio
ner — I alt

Anerkendt kapitalgrundlag i alt efter eliminering af koncerninterne
transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerken
dte kapitalgrundlag på koncernniveau.

Aggregeret kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination
af metoder anvendes, eksklu
sive koncerninterne transaktio
ner– Tier 1 ubegrænset

Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne trans
aktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte ka
pitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som ubegrænsede tier
1-elementer.

Aggregeret kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination
af metoder anvendes, eksklu
sive koncerninterne transaktio
ner– Tier 1 begrænset

Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne trans
aktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte ka
pitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som begrænsede tier 1elementer.

Aggregeret kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination
af metoder anvendes, eksklu
sive koncerninterne transaktio
ner– Tier 2

Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne trans
aktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte ka
pitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som tier 2-elementer.

R0460/C0020

R0460/C0030

R0460/C0040

R0460/C0050

Aggregeret kapitalgrundlag,
når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination
af metoder anvendes, eksklu
sive koncerninterne transaktio
ner– Tier 3

Det her offentliggjorte kapitalgrundlag bør være eksklusive ikke til
rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne trans
aktioner.

Det her offentliggjorte kapitalgrundlag bør være eksklusive ikke til
rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne trans
aktioner.

Det her offentliggjorte kapitalgrundlag bør være eksklusive ikke til
rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne trans
aktioner.

Det her offentliggjorte kapitalgrundlag bør være eksklusive ikke til
rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne trans
aktioner.
Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne trans
aktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte ka
pitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som tier 3-elementer.
Det her offentliggjorte kapitalgrundlag bør være eksklusive ikke til
rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne trans
aktioner.
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R0520/C0010

Til rådighed stående kapital
grundlag i alt til opfyldelse af
det konsoliderede solvenskapi
talkrav (eksklusive andre finan
sielle sektorer og de selskaber
der er omfattet af metoden
med fradrag og aggregering)
— I alt

Koncernens samlede kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrund
lag efter justeringer plus supplerende kapitalgrundlag, som står til rå
dighed til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav, men
eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de
selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering.

R0520/C0020

Til rådighed stående kapital
grundlag i alt til opfyldelse af
det konsoliderede solvenskapi
talkrav (eksklusive andre finan
sielle sektorer og de selskaber
der er omfattet af metoden
med fradrag og aggregering)
— Tier 1 ubegrænset

Koncernens samlede kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrund
lag efter justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af det konso
liderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra an
dre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af meto
den med fradrag og aggregering, som opfylder kriterierne for at
indgå som ubegrænsede tier 1-elementer.

R0520/C0030

Til rådighed stående kapital
grundlag i alt til opfyldelse af
det konsoliderede solvenskapi
talkrav (eksklusive andre finan
sielle sektorer og de selskaber
der er omfattet af metoden
med fradrag og aggregering)
— Tier 1 begrænset

Koncernens samlede kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrund
lag efter justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af det konso
liderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra an
dre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af meto
den med fradrag og aggregering, som opfylder kriterierne for at
indgå som begrænsede tier 1-elementer.

R0520/C0040

Til rådighed stående kapital
grundlag i alt til opfyldelse af
det konsoliderede solvenskapi
talkrav (eksklusive andre finan
sielle sektorer og de selskaber
der er omfattet af metoden
med fradrag og aggregering)
— Tier 2

Koncernens samlede kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrund
lag efter justeringer plus supplerende kapitalgrundlag, som står til rå
dighed til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav, men
eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de
selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering,
som opfylder kriterierne for at indgå som tier 2-elementer.

R0520/C0050

Til rådighed stående kapital
grundlag i alt til opfyldelse af
det konsoliderede solvenskapi
talkrav (eksklusive andre finan
sielle sektorer og de selskaber
der er omfattet af metoden
med fradrag og aggregering)
— Tier 3

Koncernens samlede kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrund
lag efter justeringer plus supplerende kapitalgrundlag, som står til rå
dighed til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav, men
eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de
selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering,
som opfylder kriterierne for at indgå som tier 3-elementer.

R0530/C0010

Samlet til rådighed stående ka
pitalgrundlag til opfyldelse af
det konsoliderede minimums
solvenskapitalkrav — I alt

Koncernens samlede kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrund
lag efter justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af det konso
liderede minimumssolvenskapitalkrav, eksklusive kapitalgrundlaget
fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af
metoden med fradrag og aggregering.

R0530/C0020

Samlet til rådighed stående ka
pitalgrundlag til opfyldelse af
det konsoliderede minimums
solvenskapitalkrav — Tier 1
ubegrænset

Koncernens kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter
justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af en koncerns mini
mumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå
som ubegrænsede tier 1-elementer.
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R0530/C0030

Samlet til rådighed stående ka
pitalgrundlag til opfyldelse af
det konsoliderede minimums
solvenskapitalkrav — Tier 1
begrænset

Koncernens kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter
justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af en koncerns mini
mumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå
som begrænsede tier 1-elementer.

R0530/C0040

Samlet til rådighed stående ka
pitalgrundlag til opfyldelse af
det konsoliderede minimums
solvenskapitalkrav — Tier 2

Koncernens kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter
justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af en koncerns mini
mumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå
som tier 2-elementer.

R0560/C0010

Anerkendt kapitalgrundlag i alt
til opfyldelse af det konsolide
rede solvenskapitalkrav (eks
klusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra
selskaber, der er omfattet af
metoden med fradrag og ag
gregering) — I alt

Koncernens samlede kapitalgrundlag, som er anerkendt til opfyldelse
af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag
fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af meto
den med fradrag og aggregering) i henhold til grænserne.
Med hensyn til om disse kapitalgrundlagselementer kan anerkendes,
bør kapitalkravene fra andre finansielle sektorer ikke medregnes sy
stematisk i det konsoliderede solvenskapitalkrav (artikel 336, litra c),
i delegeret forordning (EU) 2015/35).

R0560/C0020

Anerkendt kapitalgrundlag i alt
til opfyldelse af det konsolide
rede solvenskapitalkrav (eks
klusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra
selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og ag
gregering) — Tier 1 ubegræn
set

Koncernens kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fast
satte grænser til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav
(eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de
selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering),
som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0560/C0030

Anerkendt kapitalgrundlag i alt
til opfyldelse af det konsolide
rede solvenskapitalkrav (eks
klusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra
selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og ag
gregering) — Tier 1 begrænset

Kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser
til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive ka
pitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der
er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder
kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0560/C0040

Anerkendt kapitalgrundlag i alt
til opfyldelse af det konsolide
rede solvenskapitalkrav (eks
klusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra
selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og ag
gregering) — Tier 2

Kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser
til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive ka
pitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der
er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder
kriterierne for tier 2-elementer.
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R0560/C0050

Anerkendt kapitalgrundlag i alt
til opfyldelse af det konsolide
rede solvenskapitalkrav (eks
klusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra
selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og ag
gregering) — Tier 3

Kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser
til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive ka
pitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der
er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder
kriterierne for tier 3-elementer.

R0570/C0010

Samlet anerkendt kapital
grundlag til opfyldelse af det
konsoliderede minimumssol
venskapitalkrav — I alt

Samlet anerkendt til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse
af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav.

R0570/C0020

Samlet anerkendt kapital
grundlag til opfyldelse af det
konsoliderede minimumssol
venskapitalkrav — Tier 1 ube
grænset

Koncernens anerkendte kapitalgrundlag, som står til rådighed til op
fyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav på koncer
nniveau, og som opfylder kriterierne for at indgå som ubegrænsede
tier 1-elementer.

R0570/C0030

Samlet anerkendt kapital
grundlag til opfyldelse af det
konsoliderede minimumssol
venskapitalkrav — Tier 1 be
grænset

Koncernens anerkendte kapitalgrundlag, som står til rådighed til op
fyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav, og som
opfylder kriterierne for at indgå som begrænsede tier 1-elementer.

R0570/C0040

Samlet anerkendt kapital
grundlag til opfyldelse af det
konsoliderede minimumssol
venskapitalkrav — Tier 2

Koncernens kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af
det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kri
terierne for at indgå som tier 2-elementer.

R0610/C0010

Konsolideret minimumssolven
skapitalkrav

Konsolideret minimumssolvenskapitalkrav beregnet for de konsolide
rede data (metode 1), jf. artikel 230 eller 231 i direktiv 2009/138/EF
(kun for den del af koncernen, der er omfattet at metode 1).

R0650/C0010

Forhold mellem anerkendt ka
pitalgrundlag og konsolideret
minimumssolvenskapitalkrav

Minimumssolvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte
kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolven
skapitalkrav divideret med det konsoliderede minimumssolvenskapi
talkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber, der er
omfattet af metoden med fradrag og aggregering).

R0660/C0010

Anerkendt kapitalgrundlag i alt
til opfyldelse af solvenskapital
kravet på koncernniveau (in
klusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra
selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og ag
gregering)

Samlet anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden
med fradrag og aggregering, til opfyldelse af det samlede solvenska
pitalkrav på koncernniveau.
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R0660/C0020

Anerkendt kapitalgrundlag i alt
til opfyldelse af solvenskapital
kravet på koncernniveau (in
klusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra
selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og ag
gregering) — Tier 1 ubegræn
set

Anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finan
sielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fra
drag og aggregering, til opfyldelse af det samlede solvenskapitalkrav
på koncernniveau, som opfylder kriterierne for at indgå som ube
grænsede tier 1-elementer.

R0660/C0030

Anerkendt kapitalgrundlag i alt
til opfyldelse af solvenskapital
kravet på koncernniveau (in
klusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra
selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og ag
gregering) — Tier 1 begrænset

Anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finan
sielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fra
drag og aggregering, til opfyldelse af det samlede solvenskapitalkrav
på koncernniveau, som opfylder kriterierne for at indgå som begræn
sede tier 1-elementer.

R0660/C0040

Anerkendt kapitalgrundlag i alt
til opfyldelse af solvenskapital
kravet på koncernniveau (in
klusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra
selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og ag
gregering) — Tier 2

Anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finan
sielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fra
drag og aggregering, til opfyldelse af det samlede solvenskapitalkrav
på koncernniveau, som opfylder kriterierne for at indgå som tier 2elementer.

R0660/C0050

Anerkendt kapitalgrundlag i alt
til opfyldelse af solvenskapital
kravet på koncernniveau (in
klusive kapitalgrundlag fra an
dre finansielle sektorer og fra
selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og ag
gregering) — Tier 3

Anerkendt til rådighed stående kapitalgrundlag, inklusive kapital
grundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfat
tet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af det sam
lede solvenskapitalkrav på koncernniveau, som opfylder kriterierne
for at indgå som tier 3-elementer.

R0680/C0010

Solvenskapitalkrav på koncer
nniveau

Solvenskapitalkravet på koncernniveau er summen af det konsolide
rede solvenskapitalkrav beregnet i henhold til artikel 336, stk. a), b),
c) og d), i delegeret forordning (EU) 2015/35 (R0590/C0010) og sol
venskapitalkravet for enheder, der er omfattet af metoden med fra
drag og aggregering (R0660/C0010).

R0690/C0010

Forhold mellem anerkendt ka
pitalgrundlag for så vidt angår
solvenskapitalkravet for kon
cernen, inklusive andre finan
sielle sektorer og selskaber, der
er omfattet af metoden med
fradrag og aggregering

Solvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapital
grundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet for koncernen divide
ret med solvenskapitalkravet for koncernen, inklusive andre finan
sielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag
og aggregering.
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R0700/C0060

Overskydende aktiver i forhold
til passiver

Overskydende aktiver i forhold til passiver som offentliggjort i Sol
vens II-balancen.

R0710/C0060

Egne aktier (som besiddes di
rekte og indirekte)

Egne aktier, som besiddes af det deltagende forsikrings- eller genfor
sikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finan
sielle holdingselskab og de tilknyttede selskaber, både direkte og indi
rekte.

R0720/C0060

Påregnelige udbytter, udlodnin
ger og gebyrer

Udbytter, udlodninger og gebyrer, som kan påregnes af koncernen.

R0730/C0060

Andre basiskapitalgrundlags
elementer

Basiskapitalgrundlagselementerne omfattet af artikel 69, litra a), nr.
i)-v), artikel 72, litra a), og artikel 76, litra a), samt de basiskapital
grundlagselementer, som tilsynsmyndigheden har godkendt i hen
hold til artikel 79 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0740/C0060

Justering for begrænsede kapi
talgrundlagselementer i forbin
delse med matchtilpasnings
porteføljer og ring-fenced
fonde

Den samlede justering af afstemningsreserven som følge af forekom
sten af begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med
ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer på koncernniveau.

R0750/C0060

Andet ikke til rådighed stående
kapitalgrundlag

Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i tilknyttede selska
ber i henhold til artikel 335, stk. 1, litra d) og f), i delegeret forord
ning (EU) 2015/35.

R0760/C0060

Afstemningsreserve — I alt

Afstemningsreserven for koncernen, før fradrag for kapitalinteresser.

R0770/C0060

Forventet fortjeneste indeholdt Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i
i fremtidige præmier — livsfor forhold til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste inde
sikring
holdt i fremtidige præmier. I denne celle anføres dette beløb for så
vidt angår koncernens livsforsikringsvirksomhed.

R0780/C0060

Forventet fortjeneste indeholdt
i fremtidige præmier — skade
sforsikring

Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i
forhold til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste inde
holdt i fremtidige præmier. I denne celle anføres dette beløb for så
vidt angår koncernens livsforsikringsvirksomhed.

R0790/C00160 Samlet forventet fortjeneste in
deholdt i fremtidige præmier

Det samlede beløb for beregnet forventet fortjeneste indeholdt i
fremtidige præmier,

Afstemningsreserve

S.25.01. — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen
Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for koncerner.
For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:
a) Oplysningerne indtil R0460 indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene
eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.
b) Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne indtil R0460 kun indberettes for den del af koncernen, der
beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.
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Bruttosolvenskapitalkrav Bruttokapitalkravet for hvert risikomodul beregnet ved brug af standard
formlen.
Forskellen mellem netto- og bruttosolvenskapitalkravet er indregningen af
fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU)
2015/35.
Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til ar
tikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.
I disse celler medregnes fordelingen af justeringen som følge af aggregerin
gen af det teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpas
ningsporteføljer på enhedsniveau.

R0060/C0110

Bruttosolvenskapitalkrav Det beløb, som afspejler diversifikationseffekter mellem bruttorisikomodu
lers primære solvenskapitalkrav som følge af anvendelsen af den i bilag IV i
— Diversifikation
direktiv 2009/138/EF definerede korrelationsmatrix.

R0070/C0110

Bruttosolvenskapitalkrav De fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning
— Risici på immateri
(EU) 2015/35, for risici på immaterielle aktiver er nul efter standardform
elle aktiver
len.

R0100/C0110

Bruttosolvenskapitalkrav Det primære kapitalkrav før indregning af fremtidige diskretionære ydelser,
— Primært solvenskapi jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet ved brug af
standardformlen.
talkrav
Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til ar
tikel 304 i direktiv 2009/138/EF.
I denne celle medregnes fordelingen af justeringen som følge af aggregerin
gen af det teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpas
ningsporteføljer på enhedsniveau.
Beløbet beregnes som summen af bruttokapitalkravene for hvert risikomo
dul i standardformlen inklusive justering for diversifikationseffekter i stan
dardformlen.

R0030/C0080

Selskabsspecifikke para
metre — Livsforsik
ringsrisici

Her angives, hvilke selskabsspecifikke parametre der er anvendt i hvert risi
komodul. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste bør anven
des:
— Stigningen i annuitetsydelser
— Ingen

R0040/C0080

Selskabsspecifikke para
metre — Sygeforsik
ringsrisici

Her angives, hvilke selskabsspecifikke parametre der er anvendt i hvert risi
komodul. Mindst en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste an
vendes:
— Stigningen i annuitetsydelser
— Standardafvigelsen for præmierisici for NSLT-sygeforsikring, som om
handlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 12, i delegeret forordning (EU)
2015/35
— Standardafvigelsen for bruttopræmierisici for NSLT-sygeforsikring, som
omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 12, i delegeret forordning (EU)
2015/35
— Justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring
— Standardafvigelsen for erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsik
ring, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 12, i delegeret forord
ning (EU) 2015/35
— Ingen
Hvis der anvendes mere end et specifikt parameter, angives de adskilt ved
komma.
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Selskabsspecifikke para
metre — Skadesforsik
ringsrisici

Her angives, hvilke selskabsspecifikke parametre der er anvendt i hvert risi
komodul. Mindst en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste bør
anvendes:
— Standardafvigelsen for skadesforsikringsrisici
— Standardafvigelsen for bruttopræmierisici i forbindelse med skadesfor
sikring
— Justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring
— Standardafvigelsen for erstatningshensættelsesrisici i forbindelse med
skadesforsikring
— Ingen

R0010, R0030, Forenklinger
R0040, R0050/
C0090

Her angives de risikodelmoduler inden for hvert risikomodul, for hvilke der
er anvendt en forenklet beregningsmetode.
Hvis der er anvendt forenklede beregningsmetoder for mere end et risiko
delmodul inden for et risikomodul, angives de adskilt ved komma.

Beregning af solvenskapitalkravet

R0130/C0100

Operationelle risici

Kapitalkravet for modulet for operationelle risici beregnet ved brug af stan
dardformlen.

R0140/C0100

Forsikringsmæssige hen
sættelsers tabsabsorbe
rende evne

Justeringen for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne be
regnet ved brug af standardformlen. Denne værdi bør offentliggøres som
en negativ værdi.

R0150/C0100

Udskudte skatters tabs
absorberende evne

Justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne beregnet ved brug
af standardformlen.
Denne værdi bør offentliggøres som en negativ værdi.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktivite
ter omfattet af artikel 4
i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv
2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet
af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstalt
ninger. Posten skal kun offentliggøres i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eks
klusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Allerede indført kapital
tillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltil
læg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til
tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.
I overgangsperioden offentliggøres denne post kun, hvis medlemsstaten har
besluttet, at den er obligatorisk, jf. artikel 51, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF. Ellers bør kapitaltillægget fordeles på det teoretiske solven
skapitalkrav for risikomodulerne. Den nøjagtige procedure bør aftales på
forhånd med den nationale tilsynsmyndighed.
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Solvenskapitalkravet.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0400/C0100

Kapitalkrav for delmo
dulet for løbetidsbase
rede aktierisici

Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

R0410/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for den
resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt selskabet
har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske sol
Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, så
venskapitalkrav for ring- fremt selskabet har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører ak
fenced fonde
tiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltnin
ger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for
matchtilpasningsporte
føljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporte
føljer.

R0440/C0100

Diversifikationseffekter
som følge af sammen
lægning af teoretiske
solvenskapitalkrav for
ring-fenced fonde med
henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som fal
der ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del.

Koncernens konsolide
rede minimumsolven
skapitalkrav

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav som omhandlet i ar
tikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Denne post er kun relevant for indberet
ning på koncernniveau.

R0470/C0100

Justeringen skal svare til forskellen mellem summen af det teoretiske solven
skapitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/den re
sterende del og det samlede solvenskapitalkrav.

Oplysninger om andre enheder

R0500/C0100

R0510/C0100

Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav)

Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav) — Kreditinsti
tutter, investerings
selskaber og finansie
ringsinstitutter, forval
tere af alternative inve
steringsfonde og UCITSadministrationsselskaber

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.
Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikrings
mæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i
overensstemmelse med de gældende krav.

Kapitalkrav for kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinsti
tutter.
Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter selskaber, som er kreditinstitutter, investe
ringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investe
ringsfonde og UCITS-administrationsselskaber, og de er underlagt kapital
krav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.
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Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav) — Arbejdsmar
kedsrelaterede pensions
kasser

Kapitalkrav for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav) — Kapitalkrav
for ikkeregulerede enhe
der, der udøver finan
sielle aktiviteter

Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter.
Beløbet er et teoretisk solvenskrav, der beregnes, som hvis de relevante sek
torregler skulle anvendes.

Kapitalkrav for kapita
linteresser i ikkekontrol
lerede selskaber

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter selskaber, som er arbejdsmarkedsrelaterede
pensionskasser, og de er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, be
regnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter selskaber, som er ikkeregulerede enheder, der
udøver finansielle aktiviteter.

Den forholdsvise andel af solvenskapitalkravene for tilknyttede forsikringseller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som ikke er
datterselskaber.
Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau
og svarer for de enheder, som ikke er datterselskaber, til kapitalkravet bereg
net i overensstemmelse med Solvens II.

R0550/C0100

Kapitalkrav for rester
ende selskaber

Dette beregnes i henhold til artikel 336, stk. 1, litra d), i delegeret forord
ning (EU) 2015/35.

Samlet solvenskapitalkrav

R0560/C0100

Solvenskapitalkrav for
selskaber omfattet af
metoden med fradrag
og aggregering.

Solvenskapitalkravet for selskaber omfattet af metode 2 som defineret i arti
kel 233 i direktiv 2009/138/EF, når der anvendes en kombination af meto
der.

R0570/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlede solvenskapitalkrav for samtlige selskaber, uanset anvendt metode.

S.25.02. — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for koncerner.
De komponenter, som skal offentliggøres, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og forsikrings- og genforsik
ringsselskaberne.
For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:
c) Oplysningerne indtil R0460 offentliggøres, når metode 1, jf. artikel 230 i Solvens II-direktivet anvendes, enten alene
eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i Solvens II-direktivet.
d) Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne indtil R0460 kun indberettes for den del af koncernen, der
beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.
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Det unikke nummer for hver komponent, som aftalt med den nationale til
synsmyndighed, som skal muliggøre entydig identifikation af modelkompo
nenter. Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante kom
ponentbeskrivelse, som indberettes under hver post. Hvis den partielle in
terne model giver mulighed for den samme opdeling efter risikomoduler
som standardformlen, anvendes følgende komponentnumre:
—
—
—
—
—
—
—
—

1 — Markedsrisici
2 — Modpartsrisici
3 — Livsforsikringsrisici
4 — Sygeforsikringsrisici
5 — Skadesforsikringsrisici
6 — Risici på immaterielle aktiver
7 — Operationelle risici
8 — Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne (negativt
beløb)
— 9 — Udskudte skatters tabsabsorberende evne (negativt beløb)
Såfremt risikomodulerne fra standardformlen ikke kan offentliggøres, skal
koncernen tildele hver komponent et nummer, som er forskelligt fra 1-7.
Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponent
beskrivelse, som offentliggøres under hver post C0020. Komponentnum
rene skal forblive konsistente over tid.

C0020

Komponentbeskrivelse

Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som koncernen kan
identificere. Komponenterne skal tilpasses standardformlens risikomoduler,
hvis den partielle interne model giver mulighed herfor. Hver komponent
identificeres særskilt. Selskaber skal identificere og indberette komponenter
konsistent over tid, medmindre der har funder ændringer i den interne mo
del sted, som har betydning for kategorierne.
I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters
tabsabsorberende evne ikke er indeholdt i komponenterne, offentliggøres
denne som særskilte komponenter.

C0030

Beregning af solvenska
pitalkravet

Kapitalkravet for hver komponent uanset beregningsmetode (enten stan
dardformel eller partiel intern model) efter justeringer for forsikringsmæs
sige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne, i det
omfang denne er indeholdt i beregningen af komponenterne.
For komponenterne forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte
skatters tabsabsorberende evne bør den tabsabsorberende evne anføres, når
disse offentliggøres som særskilte komponenter (disse tal bør offentliggøres
som negative beløb).
For komponenter beregnet ved brug af standardformlen anføres i denne
celle det teoretiske bruttosolvenskapitalkrav. For komponenter beregnet ved
brug af den partielle interne model anføres her den værdi, som indregner
fremtidige ledelseshandlinger indeholdt i beregningen, men ikke sådanne,
som modelleres som en særskilt komponent.
Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til ar
tikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.
I givet fald medregnes i denne celle ikke fordelingen af justeringen som
følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for
ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.
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Indregning af de fremti
dige ledelseshandlinger
vedrørende forsikrings
mæssige hensættelser
og/eller udskudte skatter

Med henblik på at angive, hvorvidt de fremtidige ledelseshandlinger vedrø
rende forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsor
berende evne er indeholdt i beregningen, anvendes følgende udtømmende
liste af valgmuligheder:
1 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensæt
telsers tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten
2 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende udskudte skatters tabsabsor
berende evne er indeholdt i komponenten
3 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensæt
telsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i kompo
nenten
4 — Ingen indeholdt indregning af fremtidige ledelseshandlinger.

C0070

Modelleret beløb

For hver komponent anføres i denne celle beløbet som beregnet ved brug
af den partielle interne model. Derfor svarer det beløb, der er beregnet med
standardformlen, til forskellen mellem de beløb, der er offentliggjort i
C0040 og C0060.

C0080

Selskabsspecifikke para
metre

For de komponenter, der beregnes efter standardformlen, når der er anvendt
selskabsspecifikke parametre, anvendes en af følgende muligheder:
For livsforsikringsrisici:
— Stigningen i annuitetsydelser
— Ingen
For sygeforsikringsrisici
—
—
—
—
—

Stigningen i annuitetsydelser
Standardafvigelsen for præmierisici for NSLT-sygeforsikring
Standardafvigelsen for bruttopræmierisici for NSLT-sygeforsikring
Justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring
Standardafvigelsen for erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsik
ring
— Ingen
For skadesforsikringsrisici:

— Standardafvigelsen for skadesforsikringsrisici
— Standardafvigelsen for bruttopræmierisici i forbindelse med skadesfor
sikring
— Justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring
— Standardafvigelsen for erstatningshensættelsesrisici i forbindelse med
skadesforsikring
— Ingen
Hvis der anvendes mere end et specifikt parameter, angives de adskilt ved
komma.
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For de komponenter, der beregnes efter standardformlen, når der er anvendt
forenklinger, bør de risikodelmoduler for hvert risikomodul, for hvilke der
er anvendt en forenklet beregningsmetode, angives.
Hvis der er anvendt forenklede beregningsmetoder for mere end et risiko
delmodul inden for et risikomodul, angives de adskilt ved komma.

R0110/C0100

Ikkediversificerede kom
ponenter i alt

Summen af alle komponenter.

R0060/C0100

Diversifikation

Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter of
fentliggjort under C0030.
Heri medregnes ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent,
som skal være indeholdt i de i C0030 offentliggjorte beløb.
Denne værdi bør offentliggøres som en negativ værdi.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktivite
ter omfattet af artikel 4
i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv
2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet
af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstalt
ninger. Posten skal kun offentliggøres i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eks
klusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Allerede indførte kapi
taltillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltil
læg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til
tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.
I overgangsperioden offentliggøres denne post kun, hvis medlemsstaten har
besluttet, at den er obligatorisk, jf. artikel 51, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF. Ellers bør kapitaltillægget fordeles på det teoretiske solven
skapitalkrav for risikomodulerne. Den nøjagtige procedure bør aftales på
forhånd med den nationale tilsynsmyndighed.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav inklusive kapitaltillæg.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0300/C0100

Beløb/estimat vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelsers sam
lede tabsabsorberende
evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hen
sættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i
komponenterne, og den del, der offentliggøres som en særskilt komponent.
Beløbet offentliggøres som en negativ værdi.

R0310/C0100

Beløb/estimat vedrø
rende udskudte skatters
tabsabsorberende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabs
absorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i komponen
terne, og den del, der offentliggøres som en særskilt komponent. Beløbet
offentliggøres som en negativ værdi.
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R0400/C0100

Kapitalkrav for delmo
dulet for løbetidsbase
rede aktierisici

Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

R0410/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for den
resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt koncernen
har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske sol
Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, så
venskapitalkrav for ring- fremt koncernen har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører
fenced fonde
aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstalt
ninger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for
matchtilpasningsporte
føljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporte
føljer.

Diversifikationseffekter
som følge af sammen
lægning af teoretiske
solvenskapitalkrav for
ring-fenced fonde med
henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som fal
der ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del.

R0470/C0100

Koncernens konsolide
rede minimumsolven
skapitalkrav

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav som omhandlet i ar
tikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Denne post er kun relevant for indberet
ning på koncernniveau.

R0500/C0100

Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav)

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.

R0440/C0100

R0510/C0100

Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav) — Kreditinsti
tutter, investerings
selskaber og finansie
ringsinstitutter, forval
tere af alternative inve
steringsfonde og UCITSadministrationsselskaber

Denne post offentliggøres ikke ved indberetning af solvenskapitalkravsbe
regninger for ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer.

Beløbet skal svare til forskellen mellem summen af det teoretiske solvenska
pitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/den rester
ende del og det i R0200/C0100 offentliggjorte samlede solvenskapitalkrav.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikrings
mæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i
overensstemmelse med de gældende krav.

Kapitalkrav for kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinsti
tutter.
Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter selskaber, som er kreditinstitutter, investe
ringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investe
ringsfonde og UCITS-administrationsselskaber, og de er underlagt kapital
krav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.
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Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav) — Arbejdsmar
kedsrelaterede pensions
kasser

Kapitalkrav for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav) — Kapitalkrav
for ikkeregulerede enhe
der, der udøver finan
sielle aktiviteter

Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter.
Beløbet er et teoretisk solvenskrav, der beregnes, som hvis de relevante sek
torregler skulle anvendes.

Kapitalkrav for kapita
linteresser i ikkekontrol
lerede selskaber

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter selskaber, som er arbejdsmarkedsrelaterede
pensionskasser, og de er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, be
regnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter selskaber, som er ikkeregulerede enheder, der
udøver finansielle aktiviteter.

Den forholdsvise andel af solvenskapitalkravene for tilknyttede forsikringseller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som ikke er
datterselskaber.
Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau
og svarer for de enheder, som ikke er datterselskaber, til kapitalkravet bereg
net i overensstemmelse med Solvens II.

R0550/C0100

Kapitalkrav for rester
ende selskaber

Dette beregnes i henhold til artikel 336, stk. 1, litra d), i delegeret forord
ning (EU) 2015/35.

R0560/C0100

Solvenskapitalkrav for
selskaber omfattet af
metoden med fradrag
og aggregering.

Solvenskapitalkravet for selskaber omfattet af metode 2 som defineret i arti
kel 233 i direktiv 2009/138/EF, når der anvendes en kombination af meto
der.

R0570/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlede solvenskapitalkrav for samtlige selskaber, uanset anvendt metode.

S.25.03. — Solvenskapitalkrav — for koncerner, der anvender komplette interne modeller

Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for koncerner.
De komponenter, som skal offentliggøres, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og forsikrings- og genforsik
ringsselskaberne.
For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:
e) Oplysningerne indtil R0460 offentliggøres, når metode 1, jf. artikel 230 i Solvens II-direktivet anvendes, enten alene
eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i Solvens II-direktivet.
f) Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne indtil R0460 kun indberettes for den del af koncernen, der
beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.
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Det unikke nummer for hver komponent i den komplette interne model, jf.
aftale med den nationale tilsynsmyndighed, som skal muliggøre entydig
identifikation af modelkomponenter. Dette nummer skal altid anvendes
sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som offentliggøres un
der hver post C0020.
Komponentnumrene skal forblive konsistente over tid.

C0020

Komponentbeskrivelse

Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som koncernen kan
identificere i den komplette interne model. Disse komponenter passer mu
ligvis ikke fuldstændig med de risici, som er defineret i standardformlen.
Hver komponent identificeres særskilt. Koncerner skal identificere og indbe
rette komponenter konsistent over tid, medmindre der har funder ændrin
ger i den interne model sted, som har betydning for kategorierne.
I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters
tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne,
offentliggøres denne som særskilte komponenter.

C0030

Beregning af solvenska
pitalkravet

Nettokapitalkravet for hver komponent efter justeringer for de fremtidige le
delseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller ud
skudte skatter, hvis det er relevant, beregnet ved brug af den komplette in
terne model på et ikkediversificeret grundlag, i det omfang disse justeringer
er modelleret inden for komponenter.
I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters
tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne,
offentliggøres denne som negative beløb.

R0110/C0100

Ikkediversificerede kom
ponenter i alt

Summen af alle komponenter.

R0060/C0100

Diversifikation

Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter of
fentliggjort i C0030 beregnet ved brug af den komplette interne model.
Heri medregnes ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent,
som skal være indeholdt i de i C0030 offentliggjorte beløb.
Denne værdi bør offentliggøres som en negativ værdi.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktivite
ter omfattet af artikel 4
i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv
2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet
af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstalt
ninger. Posten skal kun offentliggøres i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eks
klusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Allerede indførte kapi
taltillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltil
læg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til
tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.
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I overgangsperioden offentliggøres denne post kun, hvis medlemsstaten har
besluttet, at den er obligatorisk, jf. artikel 51, stk. 2, i direktiv
2009/138/EF. Ellers bør kapitaltillægget fordeles på det teoretiske solven
skapitalkrav for risikomodulerne. Den nøjagtige procedure bør aftales på
forhånd med den nationale tilsynsmyndighed.
R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet ved brug af den komplette interne mo
del.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0300/C0100

Beløb/estimat vedrø
rende forsikringsmæs
sige hensættelsers sam
lede tabsabsorberende
evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hen
sættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i
hver komponent, og den del, der offentliggøres som en særskilt kompo
nent.

R0310/C0100

Beløb/estimat vedrø
rende udskudte skatters
samlede tabsabsorbe
rende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabs
absorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i hver kompo
nent, og den del, der offentliggøres som en særskilt komponent.

R0410/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for den
resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt koncernen
har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, så
Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for ring- fremt koncernen har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører
fenced fonde
aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstalt
ninger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske sol
venskapitalkrav for
matchtilpasningsporte
føljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporte
føljer.

R0440/C0100

Diversifikationseffekter
som følge af sammen
lægning af teoretiske
solvenskapitalkrav for
ring-fenced fonde med
henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som fal
der ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del.

R0470/C0100

Koncernens konsolide
rede minimumsolven
skapitalkrav

Justeringen skal svare til forskellen mellem summen af det teoretiske solven
skapitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/den re
sterende del og det samlede solvenskapitalkrav.

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav som omhandlet i ar
tikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Denne post er kun relevant for indberet
ning på koncernniveau.
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Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.
Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikrings
mæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i
overensstemmelse med de gældende krav.

Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav) — Kreditinsti
tutter, investerings
selskaber og finansie
ringsinstitutter, forval
tere af alternative inve
steringsfonde og UCITSadministrationsselskaber

Kapitalkrav for kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinsti
tutter.

Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav) — Arbejdsmar
kedsrelaterede pensions
kasser

Kapitalkrav for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

Kapitalkrav for andre fi
nansielle sektorer (ikke
forsikringsmæssige kapi
talkrav) — Kapitalkrav
for ikkeregulerede enhe
der, der udøver finan
sielle aktiviteter

Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter.
Beløbet er et teoretisk solvenskrav, der beregnes, som hvis de relevante sek
torregler skulle anvendes.

Kapitalkrav for kapita
linteresser i ikkekontrol
lerede selskaber

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter selskaber, som er kreditinstitutter, investe
ringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investe
ringsfonde og UCITS-administrationsselskaber, og de er underlagt kapital
krav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter selskaber, som er arbejdsmarkedsrelaterede
pensionskasser, og de er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, be
regnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernni
veau, når koncernen omfatter selskaber, som er ikkeregulerede enheder, der
udøver finansielle aktiviteter.

Den forholdsvise andel af solvenskapitalkravene for tilknyttede forsikringseller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som ikke er
datterselskaber.
Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau
og svarer for de enheder, som ikke er datterselskaber, til kapitalkravet bereg
net i overensstemmelse med Solvens II.

R0550/C0100

Kapitalkrav for rester
ende selskaber

Dette beregnes i henhold til artikel 336, stk. 1, litra d), i delegeret forord
ning (EU) 2015/35.

S.32.01 — Selskaber, der indgår i koncernen
Generelle bemærkninger:
Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for koncerner.
Dette skema anvendes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2, jf. artikel 233 i direktiv
2009/138/EF, anvendes, eller når der anvendes en kombination af metoder. Det er en liste over alle selskaber i
koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, inklusive de deltagende forsikrings- og genforsikrings
selskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og blandede forsikringsholdingselskaber.
— Celle C0010-C0080 vedrører identifikation af selskabet
— Celle C0180-C0230 vedrører indflydelseskriterier
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C0010

Land

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor det vedtægtsmæssige
hjemsted for hvert selskab i koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i di
rektiv 2009/138/EF, er beliggende.

C0020

Identifikationskode for
selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret række
følge), hvis de findes:
— LEI-kode (Legal Entity Identifier)
— Specifik kode
Specifik kode:
— For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regu
lerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c),
i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked
og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed
— For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncer
nen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identi
fikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som af koncernen til
deles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber, skal
konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:
moderselskabets identifikationskode +
ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland +
5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for selskabet«:
1 — LEI-kode
2 — Specifik kode

C0040

Registreret navn på sel
skab

Registreret navn på selskab

C0050

Type selskab

Angiv selskabets type ved at oplyse, hvilke aktiviteter selskabet udøver. Gæl
der både EØS-selskaber og selskaber i tredjelande. Følgende udtømmende li
ste af valgmuligheder anvendes:
1 — Livsforsikringsselskab
2 — Skadesforsikringsselskab
3 — Genforsikringsselskab
4 — Forsikringsselskab, der tegner flere forsikringsklasser
5 — Forsikringsholdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, litra f), i
direktiv 2009/138/EF.
6 — Blandet forsikringsholdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, li
tra g), i direktiv 2009/138/EF
7 — Blandet finansielt holdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, li
tra h), i direktiv 2009/138/EF
8 — Kreditinstitut, investeringsselskab eller finansieringsinstitut
9 — Arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse
10 — Accessorisk servicevirksomhed som defineret i artikel 1, nr. 53), i de
legeret forordning (EU) 2015/35
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11 — Ikkereguleret selskab, der udøver finansielle aktiviteter, som defineret
i artikel 1, nr. 52), i delegeret forordning (EU) 2015/35
12 — Special purpose vehicle godkendt i henhold til artikel 211 i direktiv
2009/138/EF
13 — Special purpose vehicle, der ikke er et special purpose vehicle god
kendt i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF
14 — UCITS-administrationsselskab som defineret i artikel 1, nr. 54), i de
legeret forordning (EU) 2015/35
15 — Forvalter af alternativ investeringsfond som defineret i artikel 1, nr.
55), i delegeret forordning (EU) 2015/35
99 — Andet
C0060

Selskabsform

Angiv selskabsformen.
For så vidt angår kategori 1-4 i cellen »Type selskab« skal selskabsformen
være i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2009/138/EF.

C0070

Kategori (gensidigt/ikke
gensidigt)

Angiv overordnede oplysninger om selskabsformen, dvs. om selskabet er et
gensidigt selskab eller ej.
Følgende udtømmende liste anvendes:
1 — Gensidigt
2 — Ikkegensidigt

C0080

Tilsynsmyndighed

Navn på den tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med det individuelle selskab
omfattet af kategori 1-4, 8, 9 og 12 i cellen »Type selskab«.
Angiv myndighedens fulde navn.

Indflydelseskriterier

C0180

Kapitalandel i %

Den del af den tegnede kapital, som det deltagende selskab direkte eller in
direkte besidder i selskabet (jf. artikel 221 i direktiv 2009/138/EF).
Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

C0190

% anvendt ved opstillin
gen af de konsoliderede
regnskaber

Procentandel som defineret i overensstemmelse med IFRS eller lokale
GAAP, der anvendes til at integrere konsoliderede selskaber i konsoliderin
gen, og som kan være forskellig fra C0180. Ved fuldstændig integration of
fentliggøres minoritetsinteresser også under denne post.
Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

C0200

% stemmerettigheder

Den del af stemmerettighederne, som det deltagende selskab direkte eller in
direkte besidder i selskabet.
Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

C0210

Andre kriterier

Andre kriterier, som kan anvendes til at vurdere, i hvilket omfang det delta
gende selskab udøver indflydelse, f.eks. centraliseret risikostyring.
Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.
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Der kan enten udøves bestemmende eller betydelig indflydelse, afhængigt af
tidligere omtalte kriterier. Det er koncernen, der skal vurdere, hvilken grad
af indflydelse det deltagende selskab udøver over et andet selskab, men
som omhandlet i artikel 212, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF kan den kon
cerntilsynsførende have en opfattelse, der afviger fra koncernens vurdering,
og i så fald skal koncernen tage hensyn til den afgørelse, der er truffet af
den koncerntilsynsførende.
Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.
Følgende udtømmende liste anvendes:
1 — Bestemmende
2 — Betydelig.

C0230

Forholdsmæssig andel
anvendt til beregning af
koncernsolvensen

Den forholdsmæssige andel er den andel, der vil blive anvendt til at beregne
koncernsolvensen.
Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

Omfattet af koncerntilsyn
C0240

Omfattet af koncerntil
syn — Ja/Nej

Angiv, om selskabet er omfattet af koncerntilsyn eller ej, jf. artikel 214 i di
rektiv 2009/138/EF. Hvis selskabet ikke er omfattet af koncerntilsyn i hen
hold til artikel 214, skal det angives, hvilket afsnit i artikel 214, stk. 2, dette
skyldes.
Følgende udtømmende liste anvendes:
1 — Omfattet af koncerntilsyn
2 — Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra a)
3 — Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra b)
4 — Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra c).

C0250

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor afgørelsen om, at
Omfattet af koncerntil
syn — Dato for afgørel selskabet ikke er omfattet af koncerntilsyn, blev truffet.
sen, hvis artikel 214 fin
der anvendelse

Beregning af koncernsolvens
C0260

Anvendt metode og for
så vidt angår metode 1
behandling af selskabet

Denne post vedrører oplysninger om, hvilken metode der anvendes til be
regning af koncernsolvensen, og behandlingen af hvert selskab.
Følgende udtømmende liste anvendes:
1 — Metode 1: Fuld konsolidering
2 — Metode 1: Pro rata-konsolidering
3 — Metode 1: Den justerede indre værdis metode
4 — Metode 1: Sektorregler
5 — Metode 2: Solvens II
6 — Metode 2: Andre sektorregler
7 — Metode 2: Lokale regler
8 — Fradrag af kapitalinteressen i henhold til artikel 229 i direktiv
2009/138/EF
9 — Ikke omfattet af koncerntilsyn, jf. artikel 214 i direktiv 2009/138/EF
10 — Anden metode.

