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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2452 

av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for 

rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 56 og artikkel 256 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) De harmoniserte offentliggjøringskravene som gjelder kvantitative opplysninger i rapporten om solvens og finansiell 

stilling, bør bli oppfylt gjennom anvendelsen av et fastsatt sett av offentliggjøringsmaler som gjør det enklere å forstå 

opplysningene som offentliggjøres, og som særlig gjør det mulig å sammenligne over tid og mellom ulike foretak. 

Anvendelsen av malene bør også sikre likebehandling av forsikrings- og gjenforsikringsforetak og gjøre det enklere å 

forstå opplysningene som offentliggjøres av grupper. 

2) Når forsikrings- og gjenforsikringsforetak, deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikrings-

holdingselskaper eller blandede finansielle holdingselskaper har tillatelse til å offentliggjøre en enkeltrapport om 

solvens og finansiell stilling, bør de, som del av denne rapporten, separat offentliggjøre de opplysningene som er fastsatt 

i denne forordning for enkeltforetak, for hvert forsikrings- og gjenforsikringsdatterforetak som er omfattet av rapporten, 

og de opplysningene som kreves for grupper. 

3) For å sikre enhetlig bruk av metodene for offentliggjøring bør de relevante bestemmelsene om offentliggjøringsmetoder 

i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2) få anvendelse på offentliggjøringen av gruppe- og enkeltrapportene 

om solvens og finansiell stilling. 

4) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper av slike foretak bør bare offentliggjøre de opplysningene som er 

relevante for deres virksomhet. For eksempel kan visse valgmuligheter fastsatt i direktiv 2009/138/EF, som bruk av 

matching-justering ved beregningen av forsikringstekniske avsetninger eller bruk av en full eller partiell intern modell 

eller av foretaksspesifikke parametrer ved beregningen av solvenskapitalkravet, påvirke omfanget av opplysningene 

som skal offentliggjøres. I de fleste tilfeller er det bare et delsett av malene fastsatt i denne forordning som bør 

offentliggjøres, ettersom ikke alle maler er relevante for alle foretak. 

5) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om framgangsmåtene og 

malene for offentliggjøring av rapporten om solvens og finansiell stilling. For å sikre sammenheng mellom disse 

bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, 

herunder investorer som er tredjestatsborgere, å få oversikt over og tilgang til dem er det ønskelig at alle tekniske 

gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til artikkel 56 og artikkel 256 nr. 5 i direktiv 2009/138/EU, samles i én 

enkelt forordning. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6  

av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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7) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter tekniske gjennomføringsstandarder for rapporten om solvens og finansiell stilling gjennom å 

fastsette framgangsmåter, formater og maler for offentliggjøring av opplysningene nevnt i artikkel 51 i direktiv 2009/138/EF 

for individuelle forsikrings- og gjenforsikringsforetak og i artikkel 256 i direktiv 2009/138/EF for grupper. 

Artikkel 2 

Formater for offentliggjøring 

Ved offentliggjøring av opplysningene nevnt i denne forordning skal tall som representerer pengebeløp, angis i tusen enheter. 

Artikkel 3 

Valuta 

1.  Ved anvendelse av denne forordning skal «rapporteringsvaluta», med mindre annet er pålagt av tilsynsmyndigheten, være 

a) for offentliggjøring som gjelder individuelle foretak, den valutaen som benyttes ved utarbeiding av forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetakets finansregnskap, 

b) for offentliggjøring som gjelder grupper, den valutaen som benyttes ved utarbeiding av det konsoliderte finansregnskapet. 

2.  Tall som representerer pengebeløp, skal angis i rapporteringsvalutaen. Enhver annen valuta enn rapporteringsvalutaen skal 

omregnes til rapporteringsvalutaen. 

3.  Ved angivelse av verdien av eiendeler eller forpliktelser som er uttrykt i en annen valuta enn rapporteringsvalutaen, skal 

verdien omregnes til rapporteringsvalutaen til en omregningskurs som tilsvarer sluttkursen på den siste dagen da den relevante 

kursen er tilgjengelig, i den rapporteringsperioden som gjelder for eiendelen eller forpliktelsen. 

4.  Ved angivelse av verdien av eventuelle inntekter eller kostnader skal verdien omregnes til rapporteringsvalutaen ved å 

bruke samme omregningsgrunnlag som det som brukes for regnskapsformål. 

5.  Omregningen til rapporteringsvalutaen skal gjøres ved bruk av valutakursen fra samme kilde som den som brukes til 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets finansregnskap ved innberetning som gjelder enkeltforetak, eller til det konsoliderte 

finansregnskapet ved innberetning som gjelder grupper, med mindre tilsynsmyndigheten krever noe annet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/827 

 

Artikkel 4 

Maler for rapporten om solvens og finansiell stilling for enkeltforetak 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal som del av sin rapport om solvens og finansiell stilling offentliggjøre minst følgende 

maler: 

a) Mal S.02.01.02 i vedlegg I med opplysninger om balansetall ved bruk av verdsettingen i artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF, 

i samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg II til denne forordning. 

b) Mal S.05.01.02 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader ved bruk av verdsettings- og 

innregningsprinsippene benyttet i foretakets finansregnskap, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.01 i vedlegg II til 

denne forordning, for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35. 

c) Mal S.05.02.01 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader etter stat ved bruk av verdsettings- 

og innregningsprinsippene benyttet i foretakets finansregnskap, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.02 i vedlegg II. 

d) Mal S.12.01.02 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger knyttet til livsforsikring og helseforsikring 

som utøves på samme tekniske grunnlag som livsforsikring («SLT-helseforsikring»), for hver bransje som definert i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i S.12.01 i vedlegg II til denne forordning. 

e) Mal S.17.01.02 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger innen skadeforsikring, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.17.01 i vedlegg II til denne forordning, for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert 

forordning (EU) 2015/35. 

f) Mal S.19.01.21 i vedlegg I med opplysninger om erstatningskrav innen skadeforsikring i form av utviklingstriangler, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.19.01 i vedlegg II, for den samlede forsikringsvirksomheten innen skadeforsikring. 

g) Mal S.22.01.21 i vedlegg I med opplysninger om virkningen av langsiktige garantier og overgangstiltak, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.22.01 i vedlegg II. 

h) Mal S.23.01.01 i vedlegg I med opplysninger om ansvarlig kapital, herunder basiskapital og supplerende kapital, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.23.01 i vedlegg II. 

i) Mal S.25.01.21 i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av standardformelen, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.25.01 i vedlegg II. 

j) Mal S.25.02.21 i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av standardformelen og en partiell 

intern modell, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.02 i vedlegg II. 

k) Mal S.25.03.21 i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av en full intern modell, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.25.03 i vedlegg II. 

l) Mal S.28.01.01 i vedlegg I med opplysninger om minstekapitalkravet for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som utøver 

bare livsforsikrings- eller livsgjenforsikringsvirksomhet eller bare skadeforsikrings- eller skadegjenforsikringsvirksomhet, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.28.01 i vedlegg II. 

m) Mal S.28.02.01 i vedlegg I med opplysninger om minstekapitalkravet for forsikringsforetak som utøver både 

livsforsikringsvirksomhet og skadeforsikringsvirksomhet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.28.02 i vedlegg II.  
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Artikkel 5 

Maler for rapporten om solvens og finansiell stilling for grupper 

Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper eller blandede finansielle holdingselskaper skal 

som del av sin grupperapport om solvens og finansiell stilling offentliggjøre minst følgende maler: 

a) Mal S.32.01.22 i vedlegg I med opplysninger om foretak som omfattes av gruppen, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.32.01 i vedlegg III. 

b) Dersom gruppen ved beregning av gruppesolvensen anvender metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF 

enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i direktiv 2009/138/EF, mal S.02.01.02 i vedlegg I 

til denne forordning med opplysninger om balansetall ved bruk av verdsettingen i artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg III til denne forordning. 

c) Mal S.05.01.02 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader ved bruk av verdsettings- og 

innregningsprinsippene benyttet i det konsoliderte finansregnskapet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.01 i vedlegg 

III til denne forordning, for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35. 

d) Mal S.05.02.01 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader etter stat ved bruk av verdsettings- 

og innregningsprinsippene benyttet i det konsoliderte finansregnskapet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.02 i 

vedlegg III. 

e) Mal S.22.01.22 i vedlegg I med opplysninger om virkningen av langsiktige garantier og overgangstiltak, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.22.01 i vedlegg III. 

f) Mal S.23.01.22 i vedlegg I med opplysninger om ansvarlig kapital, herunder basiskapital og supplerende kapital, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.23.01 i vedlegg III. 

g) Dersom gruppen ved beregning av gruppesolvensen anvender metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF 

enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, mal S.25.01.22 i vedlegg I til 

denne forordning med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av standardformelen, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.25.01 i vedlegg III til denne forordning. 

h) Dersom gruppen ved beregning av gruppesolvensen anvender metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF 

enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, mal S.25.02.22 i vedlegg I til 

denne forordning med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av standardformelen og en partiell intern 

modell, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.02 i vedlegg III til denne forordning. 

i) Dersom gruppen ved beregning av gruppesolvensen anvender metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF 

enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, mal S.25.03.22 i vedlegg I til 

denne forordning med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av en full intern modell, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.25.03 i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 6 

Henvisninger til andre dokumenter i rapporten om solvens og finansiell stilling 

Når forsikrings- og gjenforsikringsforetak, deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper eller 

blandede finansielle holdingselskaper i rapporten om solvens og finansiell stilling tar med henvisninger til andre offentlig 

tilgjengelige dokumenter, skal disse henvisningene føre direkte til selve informasjonen og ikke til et generelt dokument. 
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Artikkel 7 

Overensstemmelse mellom opplysninger 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak, deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper eller 

blandede finansielle holdingselskaper skal vurdere om opplysningene som offentliggjøres, stemmer helt overens med de 

opplysningene som er innberettet til tilsynsmyndighetene. 

Artikkel 8 

Metoder for offentliggjøring av gruppe- og enkeltrapporten om solvens og finansiell stilling 

Artikkel 301 i delegert forordning (EU) 2015/35 får anvendelse på offentliggjøringen av gruppe- og enkeltrapporten om solvens 

og finansiell stilling. 

Artikkel 9 

Medvirkning fra datterforetak i enkeltrapporten om solvens og finansiell stilling 

1.  Når et deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskap eller blandet finansielt 

holdingselskap ber om tillatelse fra gruppetilsynsmyndigheten til å legge fram en enkeltrapport om solvens og finansiell stilling, 

skal gruppetilsynsmyndigheten omgående kontakte alle berørte tilsynsmyndigheter for å drøfte særlig hvilket språk som skal 

brukes i enkeltrapporten om solvens og finansiell stilling. 

2.  Det deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetaket, forsikringsholdingselskapet eller det blandede finansielle 

holdingselskapet skal forklare hvordan datterforetakene skal omfattes, og hvordan datterforetakenes administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorgan skal delta i prosessen og i godkjenningen av enkeltrapporten om solvens og finansiell stilling. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1290-1480.] 


