
 

26. november 2014 

Vejledning til indberetning af det individuelle solvensbehov  

 

 

Gruppe 1-forsikringsselskaber som defineret i Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for 

forsikringsselskaber (Nr. 1343 27/11/2013) (herefter solvensbekendtgørelsen) § 1, stk. 3 og 

forsikringsholdingvirksomheder, skal foretage elektronisk solvensindberetning til Finanstilsynet 

hvert kvartal, jf. § 5, stk. 10.  

 

Skemasæt FSVS til elektronisk indberetning af det individuelle solvensbehov for gruppe 1-

forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder består af: 

 

 BB (Balance) 

 LV (Livsforsikringsforpligtelser) 

 SHa og SHb (Sundhedsforsikringsrisici – A og Sundhedsforsikringsrisici - B)  

 SKa og SKb (Skadesforsikringsrisici – A og Skadesforsikringsrisici - B) 

 SB og SB-IM (Solvensbehov) 

 BK (Basiskapital) 

 

Skemaerne SKa og SKb skal ikke udfyldes af livsforsikringsselskaber og tværgående pensi-

onskasser.  

 

Forsikringsholdingvirksomheder skal kun udfylde skemaet BK. 

 

Det udfyldte skemasæt skal indsendes til Finanstilsynet senest 20 arbejdsdage efter kvartalets 

udløb. 

 

Indberetningen sker igennem Nationalbankens FIONA-portal. Der kan findes en teknisk vej-

ledning til dette system på Nationalbankens hjemmeside. 

 

Skemaerne tager udgangspunkt i de skemaer, der forventes anvendt under Solvens II. Bag-

grunden for dette er at forberede selskaberne til overgangen til Solvens II, der forventes at 

træde i kraft 1. januar 2016. 
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Generelt 
 

Solvensbekendtgørelsen udgør den væsentligste vejledning til udfyldelse af skemasættet.  

 

Selskaberne skal indberette alle beløb i tusinde kroner.  

 

Risikomodulernes bidrag til det individuelle solvensbehov indberettes med positivt fortegn. 

Diversifikationseffekten mellem risikomodulerne indberettes med negativt fortegn. Den tabs-

absorberende effekt fra hensættelser og fra selskabsskatteaktivet indberettes med positivt 

fortegn.  

 

Hvis virksomheden beregner solvensbehovet på grundlag af standardmodellen med brug af 

selskabsspecifikke parametre (SSP) som beskrevet i solvensbekendtgørelsens bilag 2, skal 

disse også indberettes. Dette er kun relevant for skemaerne Sundhedsforsikringsrisici og Ska-

desforsikringsrisici. 

  

Hvilke felter, der skal indgå i solvensindberetningen for de enkelte selskaber, afhænger af, 

hvilke forsikringsklasser selskabet tegner. Forsikringsklasserne er oplistet i bilag 7 og 8 til lov 

om finansiel virksomhed.  

 

Nye selskaber, der på opgørelsestidspunktet har eksisteret i mindre end 12 måneder, skal i 

beregningen af solvenskravet omregne såvel præmier som erstatninger til årsdata. Hvis sel-

skabet på opgørelsestidspunktet eksempelvis har eksisteret i 3 måneder, skal præmier og er-

statninger for denne periode divideres med 3 og ganges med 12. 

 

I de følgende afsnit vil der være vejledning til de enkelte skemaer. 

 

BB - Balance 

 

Udgangspunktet for opgørelse af posterne på balancen er, at de opgøres efter Bekendtgørel-

se om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (nr. 112, 

8/2/2013) (herefter regnskabsbekendtgørelsen). Poster der ikke opgøres efter regnskabsbe-

kendtgørelsen vil blive forklaret.  
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Når der i balancen henvises til et ”teknisk grundlag” er der tale om hvilke beregningsmæssige 

teknikker der anvendes til at opgøre forpligtelserne og ikke det tekniske grundlag som beskre-

vet i FiL § 20.  

 

Niveaudelingen i det nedenstående skal forstås således, at punkter yderst til venstre er en 

hovedkategori. Et indrykket niveau udgør en underkategori.   

 

Aktiver  

 Udskudte skatteaktiver – opgøres i henhold til § 76, stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen. 

 Ejendomme og materielle anlægsaktiver til virksomhedens eget brug – opgøres i hen-

hold til §§ 55 og 58 i regnskabsbekendtgørelsen.  

 Investeringsaktiver (andre end aktiver holdt i forbindelse med livsforsikring tilknyttet in-

vesteringsfonde) – investeringsaktiver ikke omfattet af § 18, stk. 2 i regnskabsbekendt-

gørelsen.  

 Ejendomme (andre end til virksomhedens eget brug) – Investeringsejendomme som 

defineret i regnskabsbekendtgørelsens bilag 1, pkt. 23. 

 Dattervirksomheder eller associerede virksomheder - som defineret i lov om finansiel 

virksomhed (FiL) § 5, nr. 8 og 15. Såfremt en dattervirksomhed eller associeret virk-

somhed administrerer investeringsaktiver for modervirksomheden skal der ses igennem 

til aktiverne der fordeles efter deres underliggende risiko.  

 Aktier – opdeles i henhold til solvensbekendtgørelsens bilag 1, pkt. 68. 

 Obligationer – opgøres i alt og fordeles efter kategorierne nedenfor: 

o Statsobligationer. 

o Virksomhedsobligationer. 

o Strukturerede obligationer – hybridpapirer der indeholder kombinationer af obli-

gationer og derivatkomponenter, fx credit default swaps (CDS), constant maturi-

ty swaps (CMS), credit default options (CDOp). 

o Sikrede værdipapirer – finansielle instrumenter hvis værdi er afledt af en porte-

følje af underliggende aktiver. 

o Realkreditobligationer – realkreditobligationer, særlige dækkede obligationer og 

særlige dækkede realkreditobligationer (posten er placeret i bunden af skema-

et).  

Tilgodehavende renter fordeles efter den obligationskategori de tilhører.  
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 Investeringsfonde – Der skal i overensstemmelse med solvensbekendtgørelsens bilag 

1 og regnskabsbekendtgørelsen ses igennem til de underliggende risici. Posten Inve-

steringsfonde skal således kun indeholde de investeringsfonde hvor det ikke er muligt 

at se igennem til de underliggende aktiver. Hvor det er muligt at se igennem skal akti-

verne fordeles efter deres underliggende risici.  

 Derivater – Afledte finansielle instrumenter med for virksomheden positiv markedsvær-

di. Der skal i overensstemmelse med solvensbekendtgørelsens bilag 1 og regnskabs-

bekendtgørelsen ses igennem til de underliggende risici. Hvor det er muligt at se igen-

nem skal aktiverne fordeles efter deres underliggende risici. Posten indeholder således 

kun afledte finansielle instrumenter, hvor risikoen ikke kan fordeles konsistent på en el-

ler flere aktivkategorier.  

 Indeståender andre end kontanter eller lignende. 

 Andre investeringsaktiver – investeringsaktiver ikke indeholdt i posterne ovenfor. 

 Aktiver holdt for livsforsikring tilknyttet investeringsfonde - opgøres i henhold til § 18, 

stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen. 

 Boliglån og lån – direkte lån, ej realkreditlån. Fordeles på nedenstående kategorier: 

o Boliglån og lån til individer. 

o Andre boliglån og lån. 

o Lån under policer – lån til forsikringstager med sikkerhed i policen.  

 Tilgodehavender fra genforsikring – opgøres i henhold til § 9 i regnskabsbekendtgørel-

sen og fordeles på nedenstående poster: 

o Skadesforsikring og sundhedsforsikring beregnet på et teknisk grundlag ikke 

magen til livsforsikring. 

 Skadesforsikring ekskl. sundhedsforsikring. 

 Sundhedsforsikring beregnet på et teknisk grundlag ikke magen til livs-

forsikring. 

o Livsforsikring og sundhedsforsikring beregnet på et grundlag magen til livsforsik-

ring, ekskl. sundhedsforsikring og livsforsikring tilknyttet investeringsfonde. 

 Sundhedsforsikring beregnet på et grundlag magen til livsforsikring. 

 Livsforsikring ekskl. sundhedsforsikring og livsforsikring tilknyttet investe-

ringsfonde. 

o Livsforsikring tilknyttet investeringsfonde. 

 Genforsikringsdepoter – opgøres i henhold til § 8 i regnskabsbekendtgørelsen. 
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 Tilgodehavender tilknyttet forsikring. 

 Tilgodehavender tilknyttet genforsikring – tilgodehavender der ikke er indeholdt i § 9 i 

regnskabsbekendtgørelsen. 

 Tilgodehavender (handel, ikke forsikring). 

 Egne aktier – værdien af egne aktier holdt af virksomheden. Opgøres til regnskabs-

værdi.   

 Kontanter og lignende. 

 Andre aktiver – aktiver ikke indeholdt i nogen af de ovenstående kategorier.  

 

Passiver 

På balancen skal det samlede risikotillæg før eventuelle fradrag for den andel der kan dækkes 

af kunderne fremgå.  

 Skadesforsikringsforpligtelser – opgøres i henhold til solvensbekendtgørelsens bilag 5 

og fordeles på de følgende poster: 

o Skadesforsikringsforpligtelser (ekskl. sundhedsforsikring). 

 Forsikringsforpligtelser beregnet vha. en replikerende portefølje. 

 Bedste skøn. 

 Risikotillæg. 

o Sundhedsforsikringsforpligtelser beregnet på et teknisk grundlag ikke magen til 

livsforsikring. 

 Forsikringsforpligtelser beregnet vha. en replikerende portefølje. 

 Bedste skøn. 

 Risikotillæg. 

 Livsforsikringsforpligtelser (ekskl. livsforsikring tilknyttet investeringsfonde) – opgøres i 

henhold til solvensbekendtgørelsens bilag 5 og fordeles på de følgende poster.  

o Sundhedsforsikringsforpligtelser beregnet på et teknisk grundlag magen til livs-

forsikring. 

 Forsikringsforpligtelser beregnet vha. en replikerende portefølje. 

 Bedste skøn. 

 Risikotillæg. 

o Livsforsikringsforpligtelser (ekskl. sundhedsforsikring og livsforsikring tilknyttet 

investeringsfonde). 

 Forsikringsforpligtelser beregnet vha. en replikerende portefølje. 
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 Bedste skøn. 

 Garanterede ydelser – opgøres efter fradrag af risikotillæg (posten 

er placeret i bunden af skemaet). 

 Individuelle bonuspotentialer – udgør den individuelle del af FDB 

og opgøres efter fradrag af risikotillæg (posten er placeret i bun-

den af skemaet). 

 Kollektive bonuspotentialer – udgør den kollektive del af FDB og 

opgøres efter fradrag af risikotillæg (posten er placeret i bunden af 

skemaet). 

 Risikotillæg. 

 Livforsikringsforpligtelser for livsforsikring tilknyttet investeringsfonde – opgøres i hen-

hold til bilag 5 og fordeles på de følgende kategorier: 

o Forsikringsforpligtelser beregnet vha. en replikerende portefølje. 

o Bedste skøn. 

o Risikotillæg. 

 Andre forsikringsforpligtelser – forsikringsforpligtelser ikke indeholdt i de ovenstående 

poster.  

 Hensatte forpligtelser – som defineret i regnskabsbekendtgørelsens § 72.   

 Øvrige pensionsforpligtelser – Opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 74.  

 Genforsikringsdepoter – opgøres i henhold til § 14 i regnskabsbekendtgørelsen.  

 Udskudt skat – opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 76. Både aktuelle 

og udskudte skatteforpligtelser indgår i posten.  

 Derivater – Forpligtelser knyttet til afledte finansielle instrumenter. Disse skal modsat 

aktivsiden ikke fordeles på aktivkategori.  

 Gæld til kreditinstitutter. 

 Anden gæld. 

 Skyldige beløb tilknyttet forsikring. 

 Skyldige beløb tilknyttet genforsikring – skyldige beløb ikke omfattet af regnskabsbe-

kendtgørelsens § 14. 

 Andre forpligtelser. 

 Ansvarlig lånekapital 

o Ansvarlig lånekapital ikke indregnet i basiskapitalgrundlaget.  

o Ansvarlig lånekapital indregnet i basiskapitalgrundlaget. 
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 Andre forpligtelser. 

 Passiver i alt. 

 Overskydende aktiver i forhold til passiver. 

LV - Livforsikringsforpligtelser 

 

Virksomheden skal indberette værdien af forsikringsforpligtelser for livsforsikring og sundheds-

forsikring beregnet på et teknisk grundlag magen til livsforsikring. Forsikringsforpligtelserne 

opgøres efter solvensbekendtgørelsen bilag 5. 

 

Skadesforsikringsselskaber der har accepteret genforsikring af livsforsikringsforpligtelser eller 

sundhedsforsikring beregnet på et teknisk grundlag magen til livsforsikring skal udfylde dette 

skema.  

 

Forsikringsforpligtelserne fordeles på livsforsikringsforpligtelser, accepteret genforsikring og 

sundhedsforsikring beregnet på et grundlag magen til livsforsikring.  Disse skal endvidere for-

deles på forretningsområder. 

 

Genkøbsværdien skal opgøres på policeniveau uanset om det kun er en del af policen der kan 

genkøbes.   

 

Gennemsnitsrenteprodukter uden garantier, men med optioner inkluderes i Livsforsikring med 

ret til bonus.  

 

Hvis GY* anvendes til at beregne hensættelserne skal bedste skøn for betalingsstrømme ikke 

udfyldes.  

SHa og SHb - Sundhedsforsikringsrisici  

For en sammenhæng mellem sundhedsskadeforsikringsbrancher og forsikringsklasserne an-

vendt i Finanstilsynets indberetninger se solvensbekendtgørelsen Bilag1, Tabel 28 under pkt. 

238. 

Hvis et selskab ikke anvender selskabsspecifikke parametre skal felterne StdPSSP, StdPS-

SPIp og StdESSP for alle gruppenavne på SHa ikke udfyldes. Det samme gør sig gældende 

for felt ChokGo på Shb.  
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 Solvensbehovet for sundhedsforsikringsrisici beregnet på et teknisk grundlag magen til 

livsforsikring beregnes som beskrevet i solvensbekendtgørelsens bilag 1 pkt. 228 – 

235. Solvensbehov for sundhedsforsikringsrisici beregnet på et teknisk grundlag magen 

til livsforsikring, felt NBSBHL, skema SHb, opgøres efter den tabsabsorberende effekt 

fra hensættelserne.  

 Solvensbehovet for sundhedsforsikringsrisici beregnet på et teknisk grundlag ikke ma-

gen til livsforsikring beregnes som beskrevet i solvensbekendtgørelsens bilag 1 pkt. 

236-239. 

 Solvensbehovet for sundhedsforsikringskatastroferisici beregnes som beskrevet i sol-

vensbekendtgørelsens bilag 1, pkt. 240-249.  

SKa og SKb - Skadesforsikringsrisici (udfyldes kun af skadesforsikringsselskaber) 

For en sammenhæng mellem skadeforsikringsbrancher og forsikringsklasserne anvendt i Fi-

nanstilsynets indberetninger se solvensbekendtgørelsen Bilag 1, Appendiks 1. 

 

Solvensbehovet for skadesforsikringsrisici beregnes som beskrevet i solvensbekendtgørel-

sens bilag 1, pkt. 169-224. Hvis et selskab ikke anvender selskabsspecifikke parametre skal 

felterne StdPSSP, StdPSSPIp og StdESSP for alle gruppenavne på skema SKa ikke udfyldes. 

SB og SB-IM - Solvensbehov 

 

Skemaet for opgørelse af virksomhedens solvensbehov på grundlag af standardmodellen skal 

foretages som beskrevet i bilag 1 til solvensbekendtgørelsen. 

 

I bilag 1 findes beregningsmetoder til de enkelte poster i skemaet for solvensbehov på grund-

lag af standardmodellen.  

 

Ved beregning af basissolvensbehov på grundlag af standardmodellen skal der tages hensyn 

til reglerne om kontribution. Nedenfor ses en liste over de forskellige moduler og deres omtale 

i punkterne i bilag 1: 

 

 Markedsrisici pkt. 36-110 

 Modpartsrisici pkt. 111-142 

 Livsforsikringsrisici pkt. 143-168 

 Skadesforsikringsrisici pkt. 169-224 
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 Sundhedsforsikringsrisici pkt. 225-249 

 

Beregningsmetode til solvensbehovet fra operationelle risici kan findes i bilagets pkt. 23. 

 

Betingelserne for tabsabsorberende effekt fra selskabsskatteaktivet, der opstår pga. ændret 

solvensbalanceværdi kan findes i bilag 1, pkt. 33–35. Der er kun tale om udskudt skat såfremt, 

at selskabsskatteaktivet er opstået som følge af et tab på basissolvensbehovet fratrukket tab 

på hensættelserne og tillagt solvensbehovet for operationelle risici i basiskapitalgrundlaget. 

Selskabet skal dokumentere, at der foreligger realistiske budgetter, der giver mulighed for at 

anvende selskabsskatteaktivet mm. jf. bilag 1, pkt. 34, 1) - 4).  

 

Selskaber der anvender selskabsspecifikke parametre eller en fuld eller partiel intern model til 

beregning af solvensbehovet skal ligeledes indberette det individuelle solvensbehov kvartalvist 

ved anvendelse af standardmodellen, jf. solvensbekendtgørelsen § 5, stk. 10. Dette foregår 

ved, at selskabet udfylder  

 SB - Solvensbehovet beregnet på baggrund af standardmodellen, jf. bilag 1 i solvens-

bekendtgørelsen og 

 SB-IM - Solvensbehovet beregnet på baggrund af selskabsspecifikke parametre eller 

fuld eller partiel intern model, jf. bilag 2 og 3.    

 

Posten Solvensbehov beregnet på grundlag af standardmodellen (SBStd) er kun den del af 

solvensbehovet som selskabet har beregnet ved brug af standardmodellen. Den resterende 

del af solvensbehovet beregnet på grundlag af en partiel intern model anføres i felterne 

(NBSB, nSB) og (DivStd,nSB).  

 

Her er der et kort eksempel med udgangspunkt i Aktuarforeningens levetidsmodel. Modellen 

dækker en del af modulet for livforsikringsrisici. I det tilfælde skal felterne (LRis, nSB) og (LRis, 

SB) udfyldes med den del af livsforsikringsrisiciene der bliver beregnet med standardmodellen 

og felt (LRis, IM) udfyldes med ”Ja”.  

 

Feltet (NBSB,nSB) indeholder nettobasissolvensbehovet for levetidsrisici. 
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Diversifikationen mellem standardmodellens og den partielle interne models komponenter, 

(DivStd,nSB) kan beregnes ved først at udregne diversifikationen på grundlag af standard-

formlen, (Div,nSB). 

 

Herefter integreres den partielle interne model i standardformlen vha. en passende integrati-

onsteknik, og den samlede diversifikation for både den del der er beregnet på baggrund af 

standardmodellen og den partielle interne model beregnes. (DivStd,nSB) er nu lig med forskel-

len mellem den samlede diversifikation og (Div,nSB). 

 

Samlet solvensbehov (ekskl. kapitaltillæg) er summen af solvensbehovet beregnet ved stan-

dardmodellen og solvensbehovet beregnet på grundlag af en partiel intern model (summen af 

felterne SBStd, NBSB, DivStd).  

 

Felterne nSB for gruppenavnene SBX, SBXKI, SBXFpk, SBXIr og SBIDat udfyldes ikke.  

 

Samlet solvensbehov er summen af posterne ”Samlet solvensbehov (ekskl. kapitaltillæg)” og 

”På forhånd fastsat kapitaltillæg”. 

 

Nedenfor er der eksempler på skemaerne SB og SB-IM udfyldt for hhv. solvensbehovet be-

regnet på baggrunden af standardmodellen og solvensbehovet beregnet vha. af en partiel in-

tern model der dækker hele modulet for livsforsikringsrisici.  
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Solvensbehov

Nettosolvensbehov 

(nSB)

1000 kr.

Solvensbehov før 

tabsabsorbering (SB)

1000 kr.

Elementer dækket af 

en partiel intern model 

(Ja/Nej)
Solvensbehov beregnet på grundlag af 

standardformlen 

Markedsrisici                     455.000                     650.000 Nej

Modpartsrisici                       10.500                       15.000 Nej

Livsforsikringsrisici                     231.000                     330.000 Nej

Sundhedsforsikringsrisici                       10.500                       15.000 Nej

Skadesforsikringsrisici                       10.500                       15.000 Nej

Diversifikation                    -122.500                    -200.000 

Basissolvensbehov (nBSB/BSB før tabsabsorbering)
                    595.000                     825.000 

Operationelle risici                       70.000 Nej

Tabsabsorberende effekt fra hensættelserne                     230.000 

Tabsabsorberende effekt fra selskabsskatteaktivet, der 

opstår pga. ændret solvensbalanceværdi af udskudt skat
0 

Solvensbehov beregnet på grundlag af standardformlen                     665.000 

Resterende del af solvensbehovet beregnet på 

grundlag af en partiel intern model

Nettobasissolvensbehov

Diversifikation (mellem standardmodellens og den 

partielle interne models komponenter)

Udfyldes kun af koncerner

Solvensbehov tilknyttet andre finansielle sektorer end 

forsikring:

Kreditinstitutter og investeringsselskaber og andre 

finansielle virksomheder

Firmapensionskasser

Ikke-regulerede enheder engageret i finansielle aktiviteter

Ikke-kontrollerede strategiske dattervirksomheder og 

strategiske associerede virksomheder

Samlet solvensbehov, ekskl. kapitaltillæg                     665.000 

På forhånd fastsat kapitaltillæg 0 

Samlet solvensbehov                     665.000 

Selskabsspecifikke parametre anvendes (Ja/Nej) Nej



12 
 

 

 

Basiskapital 

Til opgørelse af tilstrækkelig basiskapital henvises til FiL, regnskabsbekendtgørelsen, be-

kendtgørelse om opgørelse af basiskapital (nr. 915 12/09/2012), Bekendtgørelse om kontribu-

tionsprincippet (nr. 358 06/04/2010) samt solvensbekendtgørelsen. I bilag 5 i solvensbekendt-

gørelsen findes desuden overgangsregler til opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital. Risikotil-

lægget der indgår i den tilstrækkelige basiskapital er kun del af risikotillægget der ikke kan 

dækkes af FDB, jf. solvensbekendtgørelsen bilag 5, pkt. 16. Risikotillægget indberettes med 

positivt fortegn. 

Solvensbehov
Indberettes af selskaber der anvender selskabsspecifikke parametre eller en fuld eller partiel intern model

Nettosolvensbehov 

(nSB)

1000 kr.

Solvensbehov før 

tabsabsorbering (SB)

1000 kr.

Elementer dækket af 

en partiel intern model 

(Ja/Nej)
Solvensbehov beregnet på grundlag af 

standardformlen 

Markedsrisici                     455.000                     650.000 Nej

Modpartsrisici                       10.500                       15.000 Nej

Livsforsikringsrisici Ja

Sundhedsforsikringsrisici                       10.500                       15.000 Nej

Skadesforsikringsrisici                       10.500                       15.000 Nej

Diversifikation                    -100.000                    -175.000 

Basissolvensbehov (nBSB/BSB før tabsabsorbering)
                    386.500                     520.000 

Operationelle risici                       70.000 Nej

Tabsabsorberende effekt fra hensættelserne                     133.500 

Tabsabsorberende effekt fra selskabsskatteaktivet, der 

opstår pga. ændret solvensbalanceværdi af udskudt skat
0 

Solvensbehov beregnet på grundlag af standardformlen                     456.500 

Resterende del af solvensbehovet beregnet på 

grundlag af en partiel intern model

Nettobasissolvensbehov                     300.000 

Diversifikation (mellem standardmodellens og den 

partielle interne models komponenter)
                     -25.000 

Udfyldes kun af koncerner

Solvensbehov tilknyttet andre finansielle sektorer end 

forsikring:

Kreditinstitutter og investeringsselskaber og andre 

finansielle virksomheder

Firmapensionskasser

Ikke-regulerede enheder engageret i finansielle aktiviteter

Ikke-kontrollerede strategiske dattervirksomheder og 

strategiske associerede virksomheder

Samlet solvensbehov, ekskl. kapitaltillæg                     731.500 

På forhånd fastsat kapitaltillæg 0 

Samlet solvensbehov                     731.500 

Selskabsspecifikke parametre anvendes (Ja/Nej) Nej
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Punkt 33, Skatteeffekt af 21-32 opgøres efter Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 

(nr. 915 af 12. september 2012), § 33, stk. 4.  

 

Forsikringsholdingvirksomheder skal udfylde hele skemaet. For at vurdere om en forsikrings-

holdingvirksomhed lever op til solvensbekendtgørelsens § 4, stk. 2 vil posterne 10 og 11 til-

lægges den tilstrækkelige basiskapital punkt 36 og sammenholdes med punkt 37.   

 

 

 


