
 Nr 1193 
  
   

 

3213

Bilaga I 
 
 
 
METOD BASERAD PÅ SAMMANSTÄLLNING AV RÄKENSKAPER 
 
En beräkning av kapitaltäckningen görs upp enligt följande schema: 
 
1.  Beloppet av det egna kapital som koncernbalansräkningen för konglomera-

tets moderföretag uppvisar 
2. + Poster som inte ingår i kapitalbasen enligt punkt 1 men som enligt branschspeci-

fika bestämmelser skall räknas till kapitalbasen 
3. - Goodwill och övriga immateriella tillgångar 
4. - Vinstutdelningen från den föregående räkenskapsperioden och den planerade 

vinstutdelningen för den löpande räkenskapsperioden 
5. - Av de poster som endast inom försäkringsbranschen godtas som kapitalbas, det 

belopp som överstiger det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i före-
tag som hör till försäkringsbranschen 

6. - Den skatteskuld som godtas som konglomeratets kapitalbas och som hänför sig 
till värderingsdifferenserna i fråga om dotter- och ägarintresseföretag inom för-
säkringsbranschen 

7. - Av de poster som endast inom finansbranschen godtas som kapitalbas, det be-
lopp som överstiger det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i företag 
som hör till finansbranschen 

8. - Sådana företagsspecifika kapitalbasposter som överstiger minimibeloppet av ka-
pitalbasen, såsom minoritetsandelen och övriga i lagens 20 § 3 mom. avsedda 
poster som inte kan användas för att täcka förluster i andra företag som hör till 
konglomeratet. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
9. + Konglomeratets kapitalbas 
   
10. - Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas enligt koncernbokslutet 
 
__________________________________________________________________________ 
 
11. 

+ 
- 

 
Konglomeratets kapitaltäckning 
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Bilaga II 
 
 
AVDRAGS- OCH SAMMANSTÄLLNINGSMETOD 
 
En beräkning av kapitaltäckningen görs upp enligt följande schema: 
 
1. + Beloppet av kapitalbasen i företaget i toppen av konglomeratet 
2. - Den mångfaldig användning av kapital mellan företaget i toppen av konglomera-

tet och till konglomeratet hörande företag inom finans- och försäkringsbranschen 
som ingår i den i punkt 1 avsedda kapitalbasen. De poster som avdras skall spe-
cificeras. 

3. - Det värde på aktier eller andelar i företaget i toppen av konglomeratet som ingår 
i värdet på ett annat dotter- eller ägarintressebolags aktier eller andelar. 

4. - Det interna bidrag som uppkommit till följd av affärstransaktioner inom kon-
glomeratet och som ingår i den i punkt 1 avsedda kapitalbasen 

I Beloppet av den korrigerade kapitalbasen i företaget i toppen av konglomeratet 
 
 
5. + Det sammanlagda beloppet av kapitalbasen i dotter- och ägarintresseföretag 

inom finans- och försäkringsbranschen 
6. - Den mångfaldig användning av kapital mellan de företag som nämns i punkt 5 

och till konglomeratet hörande företag i finans- och försäkringsbranschen som 
ingår i den sammanlagda kapitalbasen av de företag som avses i punkt 5. De 
poster som avdras skall specificeras. 

7. - Investeringar i ett annat dotter- eller ägarintresseföretag till företaget i toppen av 
konglomeratet om detta andra företag har investerat i poster som räknas till kapi-
talbasen i ett annat av de inom finans- eller försäkringsbranschen verkande dot-
ter- eller ägarintresseföretagen till företaget i toppen av konglomeratet 

8. - Det interna bidrag som uppkommit till följd av interna affärstransaktioner inom 
konglomeratet och som ingår i den sammanlagda kapitalbasen av de företag som 
avses i punkt 5. 

9. - De poster som avses i lagens 20 § 3 mom. och som inte kan användas för att fyl-
la minimibeloppet av kapitalbasen i andra till konglomeratet hörande företag 
inom finans- och försäkringsbranschen (krav på överlåtbarhet) 

II Beloppet av den korrigerade kapitalbasen i dotter- och ägarintresseföretag inom fi-
nans- och försäkringsbranschen 
 
 
10. + Av poster som endast inom finansbranschen godtas som kapitalbas, det belopp 

som överstiger det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i företag inom 
finansbranschen 

11. + Av poster som endast inom försäkringsbranschen godtas som kapitalbas, det be-
lopp som överstiger det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i företag 
inom försäkringsbranschen 

12 + Skatteskuld som hänför sig till den värderingsdifferens som godtas som konglo-
meratets kapitalbas i fråga om dotter- och ägarintresseföretag inom försäkrings-
branschen 

III  Begränsningar gällande poster som godtas som kapitalbas inom finans- och försäk-
ringsbranschen 
 
IV  Konglomeratets kapitalbas (I+II-III) 
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13. + Minimibeloppet av kapitalbasen i företaget i toppen av konglomeratet 
14. - Av minimibeloppet av kapitalbasen enligt punkt 13, den andel som grundar sig 

på fordringar, investeringar, skulder och förbindelser utanför balansräkningen 
gällande andra företag inom konglomeratet 

15. + Det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i dotter- och ägarintresseföre-
tag inom finans- och försäkringsbranschen 

16. - Av det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen enligt punkt 15, den andel 
som grundar sig på fordringar, investeringar, skulder och förbindelser utanför 
balansräkningen gällande andra företag inom konglomeratet. 

V  Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas 
 
VI  Konglomeratets kapitaltäckning (IV-V)  
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Bilaga III 
 
 
 
METOD BASERAD PÅ DET BOKFÖRDA VÄRDET 
 
 
1. En beräkning av kapitaltäckningen görs upp enligt följande schema: 
 
1.   Kapitalbasen i företaget i toppen av konglomeratet 
2.  - Minimibeloppet av kapitalbasen i företaget i toppen av konglomeratet 
3. a) - Det sammanlagda bokförda värdet av de aktier och andelar som företaget i top-

pen av konglomeratet innehar i andra företag som hör till konglomeratet 
    
 eller   
    
 b) - det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i dotter- och ägarintresseföre-

tagen 
 
  beroende på vilket av de belopp som nämns ovan i punkterna a) och b) är större  
 
 
 
 


