
Master data - Information om indberetterenheden

FTId nummer idno

Indberetningsperiode (åååå4k) refperio

Løbenummer loebenr

Information om virksomheder

Virksomhedens navn firmanavn

Gadenavn og nr. gadenavn

Postnr. postnr

Postboks boks

By by

Telefonnr. tlf

Kontaktpersoner

Navn Telefonnr. E-mail adresse

fuldtnavn tlf email



1.000 kr.

1. Kapitalgrundlag som opgjort i henhold til § 126 a, stk. 9, i FiL ka

2. Det individuelle solvensbehov, jf. § 126 a, stk. 1, i FiL ISo

2.1 Det tilstrækkelige kapitalgrundlag, jf. § 126 a. stk. 1, i FiL, opgjort uden hensyntagen til § 126 a, stk. 2 og 5, i FiL, og 

opgjort i henhold til bilag 1 til bekendtgørelse om opgørelse af solvensbehov og faste omkostninger samt indberetning 

af kapitalgrundlag mv. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl.

TsKa

3. Solvenskravet, jf. § 126 a, stk. 7, i FiL SoK

4. Minimumskapitalkrav, jf. § 126 a, stk. 2, i FiL Mkk

4.1 Tillæg til minimumskapitalkravet, jf. § 126 a, stk. 3, i FiL TMkk

4.2 Minimumskapitalkrav inklusive tillæg, jf. § 126 a, stk. 2 og 3, i FiL MkkTi

4.3 Investeringsforvaltningsselskabets portefølje, jf. § 126 a, stk. 6, i FiL, og artikel 2 i Level 2-Forordningen IfsP

4.4 Den del af tillægget til minimumskapitalkravet, der er garanteret af et kreditinsitut eller et forsikringsselskab, jf. § 126 

a, stk. 4, i FiL
MmkG

5. Krav til kapitalgrundlaget (25 pct. af Post 5.1), jf. § 126 a, stk. 5, i FiL KKa25

5.1 Foregående års faste omkostninger, jf. § 3 i bekendtgørelse om opgørelse af solvensbehov og faste omkostninger samt 

indberetning af kapitalgrundlag mv. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde, 

m.fl.

FYFO

Supplerende solvenskrav for investeringsforvaltningsselskab med tilladelse i henhold til § 11 i FAIF-loven:

6. Krav til kapitalgrundlaget, jf. § 16, stk. 5, nr. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, opgjort i henhold til 

artikel 14 i Level 2-Forordningen, eller
KKa

6.1 Krav til afdækning af erhvervsrisici, jf. § 16, stk. 5, nr. 2, i FAIF-loven opgjort i henhold til artikel 15, stk. 3, i Level 2-

forordningen (dækning af individuelt erstatningskrav).
KErI

6.2 Krav til afdækning af erhvervsrisici, jf. § 16, stk. 5, nr. 2, i FAIF-loven opgjort i henhold til artikel 15, stk. 4, i Level 2-

forordningen (dækning af flere erstatningskrav sammenlagt pr. år)
KErX

6.3 Investeringsforvaltningsselskabets alternative investeringsfondes porteføljer, jf. artikel 14, stk. 2, 2. afsnit, i Level 2-

Forordningen
IfsAP

Placering af kapitalgrundlaget i henhold til § 157 i FiL

7. Aktier optaget til handel på et reguleret marked ARM

8. Obligationer optaget til handel på et reguleret marked ORM

9. Andele i afdelinger i UCITS AUc

10. Andele i kapitalforeninger, der opfylder betingelserne i § 162, stk. 1, nr. 8, i FiL AnKa

11. Kontant indskud i pengeinstitut KPi

Gruppenavn so

Opgørelse af solvens

SOL


