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Kapitalbas

S.23.01.01

Totalt

Nivå 1 – utan 

begränsning

ar 

Nivå 1 

– 

begrän

sad 

Nivå 2 Nivå 3

Primärkapital före avdrag för 

ägarintressen i andra 

finansiella sektorer enligt 

artikel 68 i delegerade 

förordning (EU) nr 2015/35

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Stamaktiekapital (egna aktier 

brutto)
R0010

Överkursfond relaterad till 

stamaktiekapital
R0030

Garantikapital, medlemsavgifter 

eller motsvarande 

primärkapitalpost för ömsesidiga 

och liknande företag 

R0040

Efterställda medlemskonton R0050

Överskottsmedel R0070

Preferensaktier R0090

Överkursfond relaterad till 

preferensaktier
R0110

Avstämningsreserv R0130 3 086 865,51 3 086 865,51

Efterställda skulder R0140

Ett belopp som är lika med värdet 

av uppskjutna skattefordringar 

netto

R0160

Andra kapitalbasposter som 

godkänts av tillsynsmyndigheten 

som primärkapital som ej 

specificeras ovan 

R0180

Kapitalbas från den finansiella 

redovisningen som inte bör ingå i 

avstämningsreserven och inte 

uppfyller kriterierna för att 

klassificeras som kapitalbas enligt 

Solvens II

R0220

Avdrag

Avdrag för ägarintressen i 

finansinstitut och kreditinstitut
R0230

Totalt primärkapital efter 

avdrag
R0290 3 086 865,51 3 086 865,51

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i 

avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som 

kapitalbas enligt Solvens II
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Nivå 1 

– 
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sad 

Nivå 2 Nivå 3

Tilläggskapital

Obetalt och ej infordrat 

garantikapital inlösningsbart på 

begäran

R0300

Obetalt och ej infordrat 

garantikapital, obetalda och ej 

infordrade medlemsavgifter eller 

motsvarande primärkapitalpost för 

ömsesidiga och liknande företag, 

som kan inlösas på begäran

R0310

Obetalda och ej infordrade 

preferensaktier inlösningsbara på 

begäran

R0320

Ett rättsligt bindande åtagande att 

på begäran teckna och betala för 

efterställda skulder 

R0330

Bankkreditiv och garantier enligt 

artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG
R0340

Andra bankkreditiv och garantier 

än enligt artikel 96.2 i direktiv 

2009/138/EG

R0350

Framtida fodran av ytterligare 

bidrag från medlemmar enligt 

artikel 96.3 första stycket i 

direktiv 2009/138/EG

R0360

Framtida fodran av ytterligare 

bidrag från medlemmar– andra än 

enligt artikel 96.3 första stycket i 

direktiv 2009/138/EG

R0370

Annat tilläggskapital R0390

Sammanlagt tilläggskapital R0400

Tillgänglig och medräkningsbar 

kapitalbas

Total tillgänglig kapitalbas för att 

täcka solvenskapitalkravet
R0500 3 086 865,51 3 086 865,51

Total tillgänglig kapitalbas för att 

täcka minimikapitalkravet
R0510 3 086 865,51 3 086 865,51

Total medräkningsbar kapitalbas 

för att täcka solvenskapitalkravet
R0540 3 086 865,51 3 086 865,51

Total medräkningsbar kapitalbas 

för att täcka minimikapitalkravet
R0550 3 086 865,51 3 086 865,51
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ar 
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– 
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Solvenskapitalkrav R0580 1 485 908,19

Minimikapitalkrav R0600 371 477,05

Medräkningsbar kapitalbas i 

förhållande till 

solvenskapitalkrav

R0620 2,077427

Medräkningsbar kapitalbas i 

förhållande till 

minimikapitalkrav

R0640 8,309707

Avstämningsreserv C0060

Belopp med vilket tillgångar 

överskrider skulder
R0700 3 086 865,51

Egna aktier (som innehas direkt 

och indirekt)
R0710

Förutsebarautdelningar, 

utskiftningar och avgifter
R0720

Andra primärkapitalposter R0730

Justering för kapitalbasposter 

med begränsningar med 

avseende på 

matchningsjusteringsportföljer och 

separata fonder

R0740

Avstämningsreserv R0760 3 086 865,51

Förväntade vinster

Förväntade vinster som ingår i 

framtida premier – 

livförsäkringsverksamhet

R0770

Förväntade vinster som ingår i 

framtida premier – 

skadeförsäkringsverksamhet

R0780

Totala förväntade vinster som 

ingår i framtida premier
R0790


