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P R O M E M O R I A  

Datum 2016-04-26 FI Dnr 16-6521 
Författare Torbjörn Thufvesson,  Ziada Tareke  

 

Förtydliganden inför rapporteringen av tillgångar i Solvens 2 

Sammanfattning 

Inför första rapporteringen av Solvens 2 har frågor inkommit till 
Finansinspektionen. Iakttagelser från den förberedande rapporteringen som 
avser tillgångar ligger i detta PM till grund för förtydliganden av data som ska 
rapporteras. Detaljerad information om rapporteringen finns i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2015/2450. 
 
Det finns även en ”Q&A on Regulation” på EIOPAS hemsida där frågor och 
svar har publicerats. 
 
S.06.02 – Förteckning över tillgångar 

Observera att blanketten innehåller två tabeller som ska kunna matchas mot 
varandra. 
 

1. Information om positioner - där varje tillgång ska rapporteras med så 
många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga kolumner i den 
tabellen.  

2. Information om tillgångar - som ska rapporteras separat med en rad per 
tillgång. Denna ska kunna matchas mot tabellen Information om 
positioner så att all relevant information för varje tillgång fylls i. 

Ovanstående innebär att antal rader i tabellen Information om positioner måste 
vara minst lika många som antal rader i tabellen Information om tillgångar. 

 
För de flesta kolumner i S.06.02 förteckning över tillgångar anges att ett 
alternativ av de föreslagna alternativen i en uttömmande lista ska användas. 
Detta innebär just att andra alternativ än de som anges i listan inte ska 
användas. Det innebär också att cellen inte får lämnas tom.  
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C0040 – ID-kod för tillgång  
För de tillgångar där kod har tilldelats av företaget (Code Attributed by the 
Undertaking, CAU) ska dessa vara unika och oförändrade över tiden. En unik 
kod innebär till exempel att värdepapper i olika valutor ska ha olika 
tillgångskoder. 
 
C0090 - Tillgång som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal 
För samtliga tillgångar ska ett av alternativen anges: 
 1 –  Fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal 
 2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal 
 
Generellt ska all information som rapporteras för tillgångar gälla även för 
tillgångar med fondförsäkringsavtal eller indexreglerade avtal. 
 
C0150 Värderingsmetod 
Varje position ska fyllas i med ett av sex alternativ. Investeringsfonder som 
handlas på en aktiv marknad och uppfyller kriterierna i enlighet med 
förordning (EG) nr 1606/2002 ska rapporteras med alternativ 1 – ”noterat 
marknadspris på aktiva marknader för samma tillgång”. Flertalet 
investeringsfonder som svenska försäkringsföretag investerar i uppfyller inte 
detta krav och ska inte rapporteras enligt alternativ 1. 
 
C0160 – Anskaffningsvärde  
Värde enligt instruktion i ITS Annex II. Anskaffningsvärde ska även 
rapporteras för tillgångar som innehas i fondförsäkringsavtal och 
indexreglerade avtal. 
 
C0170 Totalt Solvens II värde 
Totalt Solvens II värde ska rapporteras för samtliga tillgångar. 
  
C0200 – Emittentnamn 
Data ska rapporteras för samtliga tillgångar. Om tillgängligt ska denna post 
motsvara institutets namn i LEI-databasen. Endast om inte tillgängligt ska 
posten motsvara det juridiska namnet.  
 
C0210 – Emittentkod 
LEI koden ska rapporteras för alla tillgångar där den finns, d.v.s. där tillgången 
har en LEI-kod och den är möjlig att få fram över huvud taget. Det är bara för 
tillgångar där det inte är aktuellt eller helt saknas som den ej alls rapporteras. 
Detaljerad information finns i ITS Annex II.  
 
C0220 – Typ av emittentkod 
Här ska ett av två alternativ användas. Antingen finns LEI kod – ”1” (alternativ 
ett) eller så finns den inte alls för tillgången ”9” (alternativ två). 
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C0220 – Emittentsektor 
Data ska rapporteras för samtliga tillgångar med ett fåtal undantag som anges i 
Förordningen (EU) 2015/(2450). Detaljerad information finns i ITS Annex II. 
 
C0240 – Emittentgrupp 
Data ska rapporteras för samtliga tillgångar med ett fåtal undantag som anges i 
Förordningen (EU) 2015/(2450). Notera att det ska vara namn på emittentens 
moderföretag med yttersta ägarintresse, på engelska ”ultimate parent entity”.  
 
C0290 – CIC kod – Kollektiva investeringar 
Data ska fyllas i för samtliga tillgångar enligt definitioner i bilaga V och VI. 
Kollektiva investeringar (Investeringsfonder) med dagsnoteringar rapporteras 
normalt som onoterade (XL) om de inte handlas på reglerad marknad eller 
MTF – Multilateral Trading Facility enligt Direktiv 2014/65/EU.  
 
C0290 – CIC kod – Säkerställda obligationer 
Svenska säkerställda bostadsobligationer ska rapporteras i CIC 27 – 
”Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning”.  
 
C0290 – CIC kod – Övrigt  
Generellt ska allternativet ”Övrigt” endast användas i absoluta undantagsfall 
för samtliga CIC-kategorier. 
 
C0310 – Innehav i anknutna företag, inklusive intresseföretag 
Endast aktuellt för CIC-kategorier 3 och 4, d.v.s. aktier och företag för 
kollektiva investeringar. För dessa kategorier ska för samtliga dataposter 
alternativ 1 eller 2 rapporteras. Antingen är det inte ett intressebolag ”1” eller 
så är det ett intressebolag ”2”.  
 
C0360 – Duration 
För relevanta tillgångar ska duration, definierad som återstående modifierad 
duration anges. Modifierad duration beräknad med utgångspunkt från 
värdepapprets återstående löptid, räknat från rapportens referensdag. 
Durationen ska ange förändring i värdepapperets värde vid en förändring av 
värdet i räntan med en enhet. Modifierad duration uttrycks i procent. 
 
S.09.01 – Inkomster/vinster och förluster under perioden 

För S.09.01 skall alla tillgångar beaktas, inklusive tillångar med 
fondförsäkringsavtal eller indexreglerade avtal.  
 
C0060 – Tillgång som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal 
För samtliga tillgångar ska ett av alternativen anges: 
 1 – Fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal 
 2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal 
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S.06.02 – Förteckning över tillgångar och S.02.01 – Balansräkning 

S.06.02 Förteckning över tillgångar bör motsvara förteckningen av alla 
tillgångar i S.02.01 Balansräkning som kan klassificeras i tillgångskategorierna 
0-9 i bilaga IV – Tillgångskategorier. 
 
C0290 – CIC kod – Fastighet annat än för eget bruk 
Summan av tillgångar som motsvarar ”Fastighet annat än för eget bruk” och 
som inte innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal i S.06.02 ska 
innehålla samma värde i C0010/R0080 – ”Fastighet annat än för eget bruk” i 
S.02.01 Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget 
bruk 
Summan av tillgångar som motsvarar ”Materiella anläggningstillgångar som 
innehas för eget bruk” och som inte innehas i fondförsäkringsavtal och 
indexreglerade avtal i S.06.02 ska innehålla samma värde i C0010/R0060 – 
”Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk” i S.02.01 
Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag 
Summan av tillgångar som motsvarar ”Innehav i anknutna företag,  inklusive 
intressebolag” (d.v.s. C0310 och CIC-kategori 3 eller 4) och som inte innehas i 
fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal i S.06.02 ska innehålla samma 
värde i C0010/R0090 ”Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag”. 
 
C0290 – CIC kod – Aktier 
Summan av tillgångar som motsvarar CIC- kategori ”Aktier” och som inte 
innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal i S.06.02 ska innehålla 
samma värde i C0010/R0100 – ”Aktier” i S.02.01 Balansräkning.  
 
C0290 – CIC kod – Statsobligationer 
Summan av tillgångar som motsvarar CIC- kategori ” Statsobligationer” och 
som inte innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal i S.06.02 ska 
innehålla samma värde i C0010/ R0140 – ”Statsobligationer” i S.02.01 
Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Företagsobligationer 
Summan av tillgångar som motsvarar CIC- kategori ”Företagsobligationer” och 
som inte innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal i S.06.02 ska 
innehålla samma värde i C0010/ R0150 – ”Företagsobligationer” i S.02.01 
Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Strukturerade produkter 
Summan av tillgångar som motsvarar CIC- kategori ”Strukturerade produkter” 
och som inte innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal i S.06.02 
ska innehålla samma värde i C0010/ R0160 – ”Strukturerade produkter” i 
S.02.01 Balansräkning. 
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C0290 – CIC kod – Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter 
Summan av tillgångar som motsvarar CIC- kategori ”Värdepapperiserade lån 
och lån med ställda säkerheter” och som inte innehas i fondförsäkringsavtal 
och indexreglerade avtal i S.06.02 ska innehålla samma värde i C0010/ R0170 
– ”Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter” i S.02.01 
Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Investeringsfonder 
Summan av tillgångar som motsvarar ”Investeringsfonder” och som inte 
innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal i S.06.02 ska innehålla 
samma värde i C0010/ R0180 – ”Investeringsfonder” i S.02.01 Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Banktillgodohavanden som inte är likvida medel 
Summan av tillgångar som motsvarar ”Banktillgodohavanden som inte är 
likvida medel” och som inte innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade 
avtal i S.06.02 ska innehålla samma värde i C0010/ R0200 – 
”Banktillgodohavanden som inte är likvida medel” i S.02.01 Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Lån och hypotekslån 
Summan av tillgångar som motsvarar CIC- kategori ”Lån och hypotekslån” 
och som inte innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal i S.06.02 
ska innehålla samma värde i C0010/ R0230 – ”Lån och hypotekslån” i S.02.01 
Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Lån på försäkringsbrev 
Summan av tillgångar som motsvarar CIC-underkategori ”Lån på 
försäkringsbrev” och som inte innehas i fondförsäkringsavtal och 
indexreglerade avtal i S.06.02 ska innehålla samma värde i C0010/R0240 – 
”Lån på försäkringsbrev”  i S.02.01 Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 
Summan av tillgångar som motsvarar CIC-underkategori ”Depåer hos företag 
som avgivit återförsäkring” och som inte innehas i fondförsäkringsavtal och 
indexreglerade avtal i S.06.02 ska innehålla samma värde i C0010/ R0350 –
”Depåer hos företag som avgivit återförsäkring” i S.02.01 Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Kontanter och andra likvida medel 
Summan av tillgångar som motsvarar ”Kontanter och andra likvida medel” och 
som inte innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal i S.06.02 ska 
innehålla samma värde i C0010/R0410 – ”Kontanter och andra likvida medel” 
i S.02.01 Balansräkning. 
 
C0290 – CIC kod – Övriga investeringar 
Summan av tillgångar som motsvarar CIC-kategori ”Övriga investeringar” och 
som inte innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal i S.06.02 ska 
innehålla samma värde i C0010/R0210 – ”Övriga investeringar” i S.02.01 
Balansräkning. 
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C0090 Tillgång som innehas i  fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal 
För de tillgångar där alternativet  1 –  ”Fondförsäkringsavtal eller indexreglerat 
avtal” angetts i S.06.02 ska summan av samtliga tillgångar innehålla samma 
värde som motsvarar C0010/R0220 – ”Tillgångar som innehas för index-
reglerade avtal och fondförsäkringsavtal”  i S.02.01 Balansräkning. 
 
 


