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Anvisningar för ECB-tillägg (add-on) (pensionsinstitut)
PFE.01.01 – Rapportens innehåll (pensionsinstitut som berörs av ECB add-on)

POST

ANVISNINGAR
Välj något av följande alternativ i den slutna

PFE.02.01 C0010/ER0020

förteckningen:

Balansräkning (ECB

1 – Rapporteras

add-on)

0 – Rapporteras inte (i detta fall ska särskild motivering
ges)
Blanketter: PFE.01.01.30:
Välj något av följande alternativ i den slutna
förteckningen:
1 – Rapporteras
20 – Rapporteras inte, eftersom uppgiften inte är
obligatorisk för tilläggspensionsanstalter som inte
underlyder IORP-direktivet
33 – Rapporteras inte med stöd av undantaget enligt
ECB:s förordning (EU) nr 2018/231 artikel 7.1 d och
EIOPAs beslut EIOPA-BoS/18-114 punkt 1.14

PFE.06.02 C0010/ER0050

Förteckning över
tillgångar (ECB addon)

34 – Rapporteras inte med stöd av undantaget enligt
ECB:s förordning (EU) nr 2018/231 artikel 7.1 d och
EIOPAs beslut EIOPA-BoS/18-114 punkt 1.7 fram till
31.12.2019
0 – Rapporteras inte (i detta fall ska särskild motivering
ges)

Blanketter: PFE.01.01.31:
Välj något av följande alternativ i den slutna
förteckningen:
1 – Rapporteras
0 – Rapporteras inte (i detta fall ska särskild motivering
ges)
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Välj något av följande alternativ i den slutna
PFE.50.01 C0010/ER0090

förteckningen:

Medlemsuppgifter

1 – Rapporteras

(ECB add-on)

0 – Rapporteras inte (i detta fall ska särskild motivering
ges)
Blanketter: PFE.01.01.30:
Välj något av följande alternativ i den slutna
förteckningen:
1 – Rapporteras
31 – Rapporteras inte med stöd av undantaget enligt
ECB:s förordning artikel 7.1 d

C0010/ER1100

EP.02.01 -

0 – Rapporteras inte (i detta fall ska särskild motivering

Pensionsinstitutens

ges)

fordringar
Blanketter: PFE.01.01.31:
Välj något av följande alternativ i den slutna
förteckningen:
1 – Rapporteras
0 – Rapporteras inte (i detta fall ska särskild motivering
ges)
Välj något av följande alternativ i den slutna
förteckningen:
1 – Rapporteras
32 – Rapporteras inte med stöd av undantaget enligt
C0010/ER1200

EP.03.01 - Skulder för

ECB:s förordning (EU) nr 2018/231 artikel 7.1 c

statistiska ändamål
31 – Rapporteras inte med stöd av undantaget enligt
ECB:s förordning (EU) nr 2018/231 artikel 7.1 d
0 – Rapporteras inte (i detta fall ska särskild motivering
ges)
EP.04.01 - Skulder C0010/ER1300

Pensionsrätter - Per

Välj något av följande alternativ i den slutna
förteckningen:

land
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1 – Rapporteras
32 – Rapporteras inte med stöd av undantaget enligt
ECB:s förordning (EU) nr 2018/231 artikel 7.1 c
31 – Rapporteras inte med stöd av undantaget enligt
ECB:s förordning (EU) nr 2018/231 artikel 7.1 d
0 – Rapporteras inte (i detta fall ska särskild motivering
ges)

PFE.01.02 - Grundläggande information - allmänt (ECB add-on)

ER0255

POST

ANVISNINGAR

Undantag från EIOPAs

Välj något av följande alternativ i den slutna

beslut BoS/18-114

förteckningen:

som tillämpas på
rapportören

1 – Inga undantag
2 – Undantag enligt EIOPAs beslut EIOPA-BOS/18-114
punkt 1.14
3 – Undantag enligt EIOPAs beslut EIOPA-BOS/18-114
punkt 1.15
4 – Undantag enligt EIOPAs beslut EIOPA-BOS/18-114
punkt 1.7 fram till 31.12.2019

ER0256

Undantag från ECB:s

Välj något av följande alternativ i den slutna

förordning

förteckningen:

(ECB/2018/2) som

1 – Inga undantag

tillämpas på
rapportören

5 – Undantag enligt ECB:s förordning (EU) nr 2018/231
artikel 7.1 c
6 – Undantag enligt ECB:s förordning (EU) nr 2018/231
artikel 7.1 d
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PFE.02.01 - Balansräkning (ECB add-on)

EC0041

POST

ANVISNINGAR

Omklassificering

Felaktiga uppgifter ska helst korrigeras med en rättelse (ny försändelse), men om detta
inte är möjligt, kan en omklassificering lämnas in.
I kolumnen ”omklassificering” (EC0041) ska ingå vilken som helst värdeförändring
(jämfört med föregående rapporteringsperiod) som beror på rapporteringsfel. Om
rapporteringsfel inte förekommer, lämnas cellerna tomma.
Varje omklassificering ska redovisas åtminstone två gånger på blankett PFE.02.01.
Det finns två typer av omklassificeringar: (i) sådana där ett finansiellt instrument har
klassificerats fel, men beloppet av de totala tillgångarna/skulderna inte förändras, och
(ii) sådana där värdet på en bestämd balanspost förändras.

I det första fallet har ett finansiellt instrument hänförts till fel balanspost. De totala
tillgångarna/skulderna förändras inte, men omklassificeringar måste göras antingen på
tillgångssidan eller på skuldsidan av balansräkningen. Med ett negativt värde korrigeras
ett belopp som felaktigt hänförts till en balanspost, medan man med ett positivt värde
korrigerar värdet på den balanspost som beloppet ursprungligen borde ha hänförts till.

Exempel, fall 1: En börsnoterad aktie, vars värde är 100 har felaktigt klassificerats
som en obligation utgiven av ett finansinstitut; detta kan korrigeras med en
omklassificering. I detta fall görs en negativ redovisning i posten ”obligationer finansiella” (R0090/EC0041) (rapporteras också i posterna ”företagsobligationer”
(R0080/EC0041) och ”obligationer” (R0060/EC0041)) samt en positiv redovisning i
posten

”aktier

-

börsnoterade”

(rapporteras

också

i

punkten

”aktierisk”

(R0030/EC0041)) med samma absoluta värde men med motsatt förtecken.

Sålunda ska följande redovisningar rapporteras på blankett PFE.02.01:

Omklassificering
EC0041
Aktierisk
Aktier - börsnoterade
Obligationer
Företagsobligationer
Finansiella
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R0030

+100

R0040

+100

R0060

-100

R0080

-100

R0090

-100
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I det andra fallet förändras stocken av totala tillgångar/skulder till följd av
omklassificeringen, varför en omklassificering ska rapporteras för både tillgångar och
skulder. En sådan omklassificering kan lämnas in t.ex. om värdet på ett finansiellt
instrument felaktigt har rapporterats lägre än det verkliga värdet, exempelvis till följd av
ett räkne- eller rapporteringsfel (t.ex. som värde har rapporterats 15 i stället för 150).

Exempel, fall 2: Ändringen av en börsnoterad aktie från 15 till 150 kan inverka t.ex.
på pensionsrätterna i ett avgiftsbestämt pensionssystem för sektorn ”inhemska
hushåll eller hushållens icke-vinstdrivande organisationer”, som utgör en del av
”försäkringstekniska ansvarsskulder” PFE.02.01 (R0280). Balanspostens kategori är
oförändrad. I detta exempel på en ändring av klassificeringen, där de totala
tillgångarna och skulderna förändras, görs en positiv redovisning till ett belopp av 135
i posten ”aktier - börsnoterade” (R0040/EC0041) (rapporteras också i posten
”aktierisk” (R0030/EC0041)) och en positiv redovisning till ett belopp av 135 på
skuldsidan i posterna ”försäkringstekniska ansvarsskulder” (R0280/EC0041) och
”summa skulder” (R0320/EC0041). Ökningen av marknadsvärdet i detta exempel
inverkar på de försäkringstekniska ansvarsskulderna på så sätt att också i denna post
rapporteras en positiv ändring av klassificeringen. Således görs en positiv redovisning
till ett belopp av 135 på skuldsidan i posterna ”försäkringstekniska ansvarsskulder”
(R0280/EC0041) och ”summa skulder” (R0320/EC0041).

Sålunda ska följande redovisningar rapporteras på blankett PFE.02.01:

Omklassificering
EC0041
Aktierisk
Aktier - börsnoterade
Summa tillgångar
Försäkringstekniska
ansvarsskulder
Summa skulder

R0030

+135

R0040

+135

R0270

+135
+135

R0280
R0320

+135

I detta fall ska omklassificeringen också redovisas på blankett EP.03.01. Eftersom de
försäkringstekniska ansvarsskulderna på blankett PFE.02.01 (R0280) är en del av
”försäkringstekniska ansvarsskulder” på blankett EP.03.01, ska ändringen av
klassificeringen

också

5

rapporteras

på

blankett

EP.03.01

(EZ0010

”5

–
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Omklassificering”). I detta exempel inverkar ändringen av värdet på de börsnoterade
aktierna på pensionsrätterna i ett förmånsbestämt system för sektorn ”inhemska
hushåll

eller

hushållens

icke-vinstdrivande

organisationer”

(EP.03.01.30

ER0100/EC0120) (rapporteras också på blankett EP.03.01.30 (ER0080/EC0010,
EC0020) och (ER0090, ER0100/EC010, EC020, EC0120)) med +135.
Därtill ska följande redovisningar rapporteras på blankett EP.03.01 EZ0010 (”5 –
Omklassificering”):

Totalt
Inhemska
Hushåll +
hushållens
ickevinstdrivande
organisationer
EC0010

EC0020

EC0120

ER0080

+135

+135

ER0090

+135

+135

+135

ER0100

+135

+135

+135

13. Försäkringstekniska
ansvarsskulder (ENS 2010:
F.6)
13.1 Pensionsrätter
ENS 2010: F.63)
varav avgiftsbestämda
system

EP.03.01 beskrivs mer ingående i avsnittet ”EP.03.01 - Skulder för statistiska
ändamål”.
Om omklassificeringar har rapporterats, kan den nationella centralbanken begära
tilläggsupplysningar (t.ex. fördelning enligt bransch och löptid).
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ER0061

POST

ANVISNINGAR

varav skuldebrev, icke-

Dessa består av skuldebrev (Schuldscheindarlehen), icke-

överlåtbara skuldebrev

överlåtbara skuldebrev och penningmarknadsvärdepapper

och penningmarknads-

(nicht handelbare Schuldverschreibungen och

värdepapper samt

Geldmarktpapiere) och registrerade obligationslån

registrerade

(Namensschuldverschreibungen, ”N-bonds” eller

obligationslån som är

motsvarande i Tyskland emitterade icke-överlåtbara

utgivna av monetära

instrument) utgivna av monetära finansinstitut.

finansinstitut

Monetära finansinstitut (MFI) definieras i artikel 1 i
förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33). Denna
sektor består av nationella centralbanker (S.121),
kreditinstitut enligt unionsrättens definition,
penningmarknadsfonder (S.123) och andra finansinstitut
som tar emot inlåning och/eller nära substitut för inlåning
från andra enheter än MFI samt beviljar krediter eller
investerar i värdepapper för egen räkning (åtminstone i
ekonomisk bemärkelse) samt institut för elektroniska
pengar som främst ägnar sig åt finansiell förmedling i form
av utgivning av elektroniska pengar (S.122).

ER0062

ER0261

ER0321

varav skuldebrev, icke-

Dessa består av skuldebrev (Schuldscheindarlehen), icke-

överlåtbara skuldebrev

överlåtbara skuldebrev och penningmarknadsvärdepapper

och penningmarknads-

(nicht handelbare Schuldverschreibungen och

värdepapper samt

Geldmarktpapiere) och registrerade obligationslån

registrerade

(Namensschuldverschreibungen, ”N-bonds” eller

obligationslån som är

motsvarande i Tyskland emitterade icke-överlåtbara

utgivna av andra än

instrument) utgivna av andra än monetära finansinstitut.

monetära finansinstitut

Andra än monetära finansinstitut (icke-MFI) omfattar alla
andra emittenter än monetära finansinstitut.

av vilka pensions-

Till denna kategori hör pensionsinstituts fordringar på

institutens fordringar

pensionsförvaltare enligt definitionen i ENS 2010

på pensionsförvaltare

punkterna 5.186 och 17.78.

Belopp med vilket

Denna post avser den positiva skillnaden mellan

tillgångar överskrider

företagets tillgångar och skulder. Tillgångarnas värde med

skulder

avdrag för skuldernas värde. Belopp med vilket tillgångar
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överskrider skulder inkluderar följande poster som
rapporteras på blankett EP.03.01:

ER0381

-

Ägarandelar (ENS 2010: F.5, F.519) (ER0070)

-

Nettoförmögenhet (ENS 2010: B.90) (ER0160)

varav

Detta är restposten på balansräkningens tillgångssida och

obetalda/förutbetalda

definieras som ”tillgångar som inte kan hänföras till någon

inkomster och utgifter

annan kategori”. De nationella centralbankerna kan kräva
rapportering av specifika underpositioner inom denna
kategori, såsom:
– utestående utdelningar,
– upplupen ränta på inlåning,
– upplupen ränta på utlåning,
– upplupen ränta på skuldebrev,
– upplupna hyror,
– utestående fordringar som inte hänför sig till
pensionsinstitutets huvudsakliga verksamhet.

PFE.06.02 - Förteckning över tillgångar (ECB add-on)

EC0141

POST

ANVISNINGAR

Kreditförluster på lån och

De

nedskrivningar

kreditförluster och nedskrivningar inte behöver uppges, om

nationella

centralbankerna

kan

besluta

att

de inhemska pensionsinstitutens sammanlagda lån (CIC
#8) på nationell nivå anses obetydliga.
Minskning av ”nominellt belopp” (C0070) på ett lån på
grund av nedskrivning. Det avser värdeminskningar som
realiserats efter den senaste rapporteringen, dvs. efter
den föregående kvartalsrapporten vid kvartalsvis
rapportering och efter den föregående årsrapporten vid
årsvis rapportering. Minskningen ska anges som ett
positivt värde.
Återföring av kreditförlust (uppskrivning) ska anges som
ett negativt värde. Kreditförluster ska rapporteras utan
återföringar (uppskrivningar).
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Ett lån ska rapporteras på denna blankett för den
tidsperiod under vilken kreditförlusten uppstår, fastän
företaget inte längre redovisar lånet som en fordran.
Denna punkt gäller CIC-kategori 8 och alla de instrument
för vilka kolumnen EC0232 – Instrumentklassificering
enligt ENS 2010 – rapporteras med värdet ”1” eller ”2”.
EC0172

Motpartssektor enligt ENS

Individualiserar motpartens finansiella sektor i enlighet

2010

med klassificeringen i ECB 2010. Något av alternativen i
följande slutna förteckning ska väljas, om det är fråga om
CIC-kategori 8 och instrumentet saknar ISIN-kod (m.a.o.
om ID-kod för tillgång och typ av ID-kod C0010 börjar med
något annat än ”ISIN” eller ”CAU/ISIN/”). CIC-kategori 1,
CIC-kategori 2, CIC-kategori 3, CIC-kategori 5 och CICkategori 6:
1 – centralbanken (ENS 2010-sektor S.121)
2 – monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom
centralbanken (ENS 2010-sektor S.122)
3 – penningmarknadsfonder (ENS 2010-sektor S.123)
4 – investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder
(ENS 2010-sektor S.124)
5 – andra finansförmedlare, utom försäkringsbolag och
pensionsinstitut (exkl. finansiella bolag som ägnar sig åt
värdepapperiseringstransaktioner (s.k. FVC)) + finansiella
servicebolag + koncerninterna finansinstitut och
utlåningsföretag (ENS 2010-sektor S.125 exkl. finansiella
bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner
(s.k. FVC) + ENS 2010-sektor S.126 + ENS 2010-sektor
S.127)
6 – finansiella bolag som ägnar sig åt
värdepapperiseringstransaktioner (s.k. FVC)
(underavdelning till ENS 2010-sektor S.125)
7 – försäkringsbolag (ENS 2010-sektor S.128)
8 – pensionsinstitut (ENS 2010-sektor S.129)
9 – icke-finansiella bolag (ENS 2010-sektor S.11)
10 – offentlig förvaltning (ENS 2010-sektor S.13)
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11 – hushåll och hushållens icke-vinstdrivande
organisationer (ENS 2010-sektor S.14 + ENS 2010-sektor
S.15)

I fråga om CIC-kategori 7 används vid individualiseringen
något av följande alternativ:
12 – centralbanken (ENS 2010-sektor), monetära
finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanken
(ENS 2010-sektor S.122) och penningmarknadsfonder
(ENS 2010-sektor S.123)
13 – icke-finansiella företag, ingår inte i punkt 12
EC0211

Fondföretagets hemland

Fondföretagets hemland, dvs. det land där fondföretaget
har fått verksamhetstillstånd.
Punkten gäller endast CIC-kategori 4 och endast fall där
instrumentet saknar ISIN-kod (m.a.o. om ID-kod för
tillgång och typ av ID-kod C0010 börjar med något annat
än ”ISIN” eller ”CAU/ISIN/”).

EC0232

Instrumentklassificering enligt

Individualisering av sådana instrument som har

ENS 2010

klassificerats som skuldebrev eller aktier för
tillsynsrapporteringsändamål, men som kan klassificeras
annorlunda för statistikrapporteringsändamål. Dessa är: (i)
skuldebrev (“Schuldscheindarlehen”); (ii) icke-överlåtbara
skuldebrev; (iii) icke överlåtbara
penningmarknadsvärdepapper; (iv) registrerade
obligationslån (”Namensschuldverschreibungen”, ”Nbonds” eller motsvarande i Tyskland emitterade ickeöverlåtbara instrument); (v) registrerade andelsintyg
(”Namensgenussscheine” eller motsvarande instrument)
och (vi) teckningsrätter.
Posterna (i), (ii) och (iii) klassificeras som lån/inlåning för
statistikrapporteringsändamål i enlighet med förordning
(EU) 2018/231.
Klassificeringen av post (iv) för statistiska ändamål är
beroende av instrumentets särdrag.
Posterna (v) och (vi) betraktas som aktier i förordning
ECB/2018/231. Individualiseringen av dem enligt
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rapporteringen i denna kolumn kan göras på det sätt som
förutsätts i förordning nr 1011/2012 (ECB/2012/24).
Välj något av följande alternativ i den slutna
förteckningen:
1 – instrumentet är (i), (ii) eller (iii)
2 – instrumentet är (iv)
3 – instrumentet är (v) eller (vi)
9 = något annat instrument
Denna ruta gäller CIC-kategorierna 1, 2, 3, 5 och 6.
EC0271

Utgivningsdatum

Den dag när instrumentet emitterats.

Punkten gäller CIC-kategori 8 och endast följande CICkategorier, om instrumentet saknar ISIN-kod (m.a.o. om
ID-kod för tillgång och typ av ID-kod C0010 börjar med
något annat än ”ISIN” eller ”CAU/ISIN/”). CIC-kategori 1,
CIC-kategori 2, CIC-kategori 5 och CIC-kategori 6.

Då det gäller lån och hypotekslån i CIC-kategori 8 som
beviljats privatpersoner rapporteras det vägda
utvigivningsdatumet (som grundar sig på lånebeloppet).
EC0290

Splitdatum

Splitdatum är det datum då den senaste aktiespliten eller
omvända spliten ägde rum.
Aktiesplit är en transaktion där de befintliga aktierna delas
upp så att aktiekursen sänks och antalet aktier som är
tillgängliga på marknaden ökar i motsvarande
utsträckning.
Denna ruta gäller CIC-kategori 3 och 4.

EC0300

Splitfaktor

Splitfaktorn beräknas som antalet aktier efter spliten
dividerat med antalet aktier före spliten.
Denna ruta gäller CIC-kategori 3 och 4.

PFE.50.01 - Medlemsuppgifter (ECB add-on)
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C0040/ER0001

POST

ANVISNINGAR

Medlemmar

Det totala antalet medlemmar i pensionssystem. Detta
motsvarar summan av aktiva medlemmar, medlemmar
med uppskjuten pension och pensionerade medlemmar.

C0040/ER0031

Pensionstagare

Antal pensionerade medlemmar i ett pensionssystem. En
pensionerad medlem är en medlem i pensionssystemet
som inte längre bidrar till eller förvärvar förmåner från
systemet och har börjat få pensionsförmåner från samma
system.

EP.02.01 - Pensionsinstitutens fordringar
Allmänna kommentarer:
”Stockar” avser beloppet av tillgångar och skulder vid en bestämd tidpunkt uttryckt i pengar och ska
rapporteras brutto. Stockarna ska alltid rapporteras.
”Omklassificering” ska omfatta vilka som helst ändringar av värde som rapporterats i punkt ”1 – Stockar”
(jämfört med föregående period), som beror på korrigering av fel. Om rapporteringsfel inte förekommer,
lämnas cellerna tomma.
Felaktiga uppgifter ska helst korrigeras med en rättelse (ny försändelse), men om detta inte är möjligt,
kan en omklassificering lämnas in.
Under EZ0010 ”5 – Omklassificering” rapporteras tre typer av omklassificeringar: (i) sådana där man
korrigerar klassificeringen för ”pensionsinstitutens fordringar”; (ii) sådana där man korrigerar
fördelningen efter motpart; och (iii) sådana där stockuppgifterna förändras till följd av omklassificering
av ”pensionsinstitutens fordringar”.
I det första fallet har ett finansiellt instrument (dvs. ”pensionsinstitutens fordringar”) rapporterats
felaktigt. Ett negativt förtecken korrigerar den summa som ursprungligen rapporterats fel i
”pensionsinstitutens fordringar” och ett positivt förtecken korrigerar den summa som inte hänförts till
”pensionsinstitutens fordringar”, även om den skulle ha hört dit. Om en positiv redovisning görs i
”pensionsinstitutens fordringar”, ska en negativ redovisning göras i någon av följande poster: PFE.02.01
(R0010-R0261/EC0041 med undantag av R0240 eller ER0261). Dessutom krävs en positiv redovisning
på blankett PFE.02.01 antingen i posten ”fordringar enligt återförsäkringsavtal” (R0240) eller
”pensionsinstitutens fordringar på pensionsförvaltare” (ER0261).
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Exempel, fall 1a: Pensionsinstituts fordringar på inhemska pensionsförvaltare, som är monetära
finansinstitut (MFI) (EP.02.01 ER0260/EC0030), värde 100, har felaktigt klassificeras som lån (syns
inte på blankett EP.02.01 utan endast på blankett PFE.02.01 (R0210, R0230/EC0041). Detta kan
korrigeras genom en ändring av klassificeringen. I detta fall rapporteras +100 i posten för
”pensionsinstituts fordringar på inhemska pensionsförvaltare, som är monetära finansinstitut”
(EP.02.01 ER0260/EC0030) (rapporteras också i punkterna (ER0250, ER0260/EC0010, EC0020))
och -100 i PFE.02.01 ”lån” (R0230/EC0041) (samt ”lån och hypotekslån” PFE.02.01 R0210/EC0041).
Dessutom rapporteras +100 i posterna ”pensionsinstitutens fordringar på pensionsförvaltare”
PFE.02.01 (ER0261/EC0041) samt ”övriga tillgångar som inte visas någon annanstans” PFE.02.01
(R0260/EC0041).
Följande redovisningar ska rapporteras på blankett EP.02.01 EZ0010 (”5 – Omklassificering”):

Totalt
Inhemska
MFI (S.121+122)

6. Pensionsinstitutens fordringar (ENS
2010: F.6)
Pensionsinstituts fordringar på
pensionsförvaltare (ENS 2010: F.64)

EC0010

EC0020

ER0250

+100

+100

ER0260

+100

+100

EC0030

+100

Följande redovisningar ska rapporteras också på blankett PFE.02.01:

Omklassificering
EC0041
Lån och hypotekslån
Lån
Övriga tillgångar som inte visas någon
annanstans
av vilka pensionsinstitutens fordringar på
pensionsförvaltare

R0210

-100

R0230

-100

R0260

+100

ER0261

+100

Om en tillgångspost överförs mellan kategorierna ”pensionsinstituts fordringar på pensionsförvaltare”
och ”fordringar enligt återförsäkringsavtal”, ska ändringar av klassificeringen göras i PFE.02.01
(R0240/EC0041 och ER0261/EC0041) (med motsatt förtecken) och EP.02.01 (ER0260 och ER0270
och i motsvarande kolumner) (likaså med motsatt förtecken).
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Exempel, fall 1b: Pensionsinstituts fordringar på inhemska pensionsförvaltare, som är monetära
finansinstitut (MFI) (EP.02.01 ER0260/EC0030), värde 100, har felaktigt redovisats som fordringar
enligt återförsäkringsavtal (EP.02.01 ER0270/EC0010). I detta fall adderas +100 till posten för
”pensionsinstituts fordringar på pensionsförvaltare, som är monetära finansinstitut (MFI)” (EP.02.01
ER0260/EC0030) (rapporteras också i punkterna (ER0260/EC0010, EC0020)) genom rapportering
under EZ0010 ”5 – Omklassificering” och -100 dras av från ”fordringar enligt återförsäkringsavtal”
EP.02.01 (ER0270/EC0010). På blankett PFE.02.01 rapporteras dessutom +100 i punkten
“pensionsinstitutens fordringar på pensionsförvaltare” PFE.02.01 (ER0261/EC0041) och -100 i
punkten ”fordringar enligt återförsäkringsavtal” (R0240/EC0041) samt ”övriga tillgångar som inte
visas någon annanstans” (R0260/EC0041).
Sålunda ska följande redovisningar rapporteras på blankett EP.02.01 (EZ0010 ”5 –
Omklassificering”):

Totalt
Inhemska
MFI (S.121+122)

6. Pensionsinstitutens fordringar (ENS
2010: F.6)
Pensionsinstituts fordringar på

EC0010

EC0020

EC0030

+100

+100

+100

ER0250
ER0260

pensionsförvaltare (ENS 2010: F.64)
Fordringar enligt återförsäkringsavtal

ER0270

(ENS 2010: F.61)

-100

Följande redovisningar ska rapporteras också på blankett PFE.02.01:

Omklassificering
EC0041
Fordringar enligt återförsäkringsavtal
Övriga tillgångar som inte visas någon
annanstans
Pensionsinstitutens fordringar på
pensionsförvaltare

R0240

-100

R0260

+100

ER0261

+100

I det andra exempelfallet ska fördelningen efter motpart korrigeras.
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Exempel, fall 2: En fordran på pensionsförvaltaren med värdet 100 kan behöva klassificeras på nytt
på så sätt att motparten är en annan inhemsk finansförmedlare och inte ett icke-finansiellt bolag i en
medlemsstat i euroområdet andra än inhemska. I detta fall görs en negativ redovisning i EP.02.01
(ER0260/EC0220) och en positiv redovisning i EP.02.01 (ER0260/EC0080).
Sålunda

ska

följande

redovisningar

rapporteras

på

blankett

EP.02.01

(EZ0010

”5

–

Omklassificering”):
Euroområdets
Totalt

Inhemska

medlemsstater andra
än inhemska (totalt)

Andra finansförmedlare
(S.125), finansiella
servicebolag (S.126),

Icke-finansiella bolag

koncerninterna

(S.11)

finansinstitut och
utlåningsföretag (S.127)
EC0010

EC0080

EC0220

+100

-100

Pensionsinstituts
fordringar på

ER0260

pensionsförvaltare

I det tredje fallet förändras stocken av totala tillgångar/skulder till följd av en omklassificering som hänför
sig till ”pensionsinstitutens fordringar”. En sådan omklassificering kan lämnas in t.ex. om värdet felaktigt
har rapporterats lägre än det verkliga värdet, exempelvis till följd av ett räkne- eller rapporteringsfel
(t.ex. som värde har rapporterats 15 i stället för 150). Därtill ska en positiv redovisning göras i skulderna
i PFE.02.01 (R0280-ER0321/EC0041) och en positiv redovisning på blankett EP.03.01.
Exempel, fall 3: I ”fordringar enligt återförsäkringsavtal” för ett inhemskt återförsäkringsbolag görs en
ändring från 15 till 150 i EP.02.01 ER0270/EC0010. Samtidigt görs en positiv redovisning också i
punkten ”pensionsinstitutens fordringar” EP.02.01 (ER0250/EC0010, EC0020, EC0090) samt
PFE.02.01 (R0240/EC0041). Sålunda görs en positiv redovisning till ett belopp av 135 på skuldsidan
i posten ”försäkringstekniska ansvarsskulder” (R0280/EC0041). Det ändrar också beloppet av de
totala tillgångarna och skulderna i PFE.02.01 (R0270R0, 320/C0041). Ökningen av värdet i detta
exempel inverkar på de försäkringstekniska ansvarsskulderna på så sätt att också i denna post
rapporteras en positiv ändring av klassificeringen.
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Sålunda ska följande redovisningar rapporteras på blankett EP.02.01 (EZ0010 ”5 –
Omklassificering”):

Totalt
Inhemska
Försäkringsbolag
(S.128)

6. Pensionsinstitutens fordringar (ENS
2010: F.6)
Fordringar enligt återförsäkringsavtal
(ENS 2010: F.61)

EC0010

EC0020

EC0090

ER0250

+135

+135

+135

ER0270

+135

Sålunda ska följande redovisningar rapporteras på blankett PFE.02.01:

Omklassificering
EC0041
Fordringar enligt återförsäkringsavtal

R0240

+135

Summa tillgångar

R0270

+135

Försäkringstekniska ansvarsskulder

R0280

+135

Summa skulder

R0320

+135

”Finansiella transaktioner” rapporteras på det sätt som föreskrivs i förordning (EU) 2018/231 bilaga II
del 5 punkt 1.
”Justeringar för omvärderingar” rapporteras på det sätt som föreskrivs i förordning (EU) 2018/231 bilaga
II del 5 punkt 2.

EZ0010

POST

ANVISNINGAR

Stockar

De nationella centralbankerna meddelar, om justeringar

Omklassificering
Justeringar för
omvärderingar (inkl.

för omvärderingar eller finansiella transaktioner ska
rapporteras.
Välj något av följande alternativ i den slutna
förteckningen:
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växelkursförändringar)

1 – Stockar

eller finansiella

5 – Omklassificering

transaktioner

8 – Justeringar för omvärderingar (inkl.

(Finansiella

växelkursförändringar)

transaktioner kan

4 – Finansiella transaktioner

rapporteras i stället för

Rapportören ska rapportera ”1 – Stockar”, ”5 –

justeringar för

”Omklassificering” och antingen ”8 – Justeringar för

omvärderingar)

omvärderingar (inkl. växelkursförändringar)” eller ”4 –
Finansiella transaktioner” enligt den nationella
centralbankens rapporteringsanvisningar.
Finlands Bank uppmanar rapportörerna att rapportera
omklassificering och justeringar för omvärderingar i
stället för finansiella transaktioner.

POST
ER0250

Pensionsinstitutens
fordringar (ENS 2010:

ANVISNINGAR
I denna kategori ingår:


F.6)

Till denna kategori hör pensionsinstituts fordringar
på pensionsförvaltare enligt definitionen i ENS
2010 punkterna 5.186 och 17.78.



Ekonomiska krav som pensionsinstitut har
gentemot återförsäkringsbolag i samband med
pensionsavsättningar (fordringar enligt
återförsäkringsavtal)

ER0260

Pensionsinstituts

Till denna kategori hör pensionsinstituts fordringar på

fordringar på

pensionsförvaltare enligt definitionen i ENS 2010

pensionsförvaltare

punkterna 5.186 och 17.78.

(ENS 2010: F.64)
ER0270

Fordringar enligt

Ekonomiska krav som pensionsinstitut har gentemot

återförsäkringsavtal

återförsäkringsbolag i samband med

(ENS 2010: F.61)

pensionsavsättningar
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EC0010

POST

ANVISNINGAR

Totalt

Här rapporteras det totala värdet av pensionsinstitutets
fordringar i samtliga motpartsländer.

EC0020

Inhemska

Här rapporteras det totala värdet av pensionsinstitutets
fordringar i institutets hemland.

EC0130

EC0030, EC0140

Euroområdets

Här rapporteras det totala värdet av pensionsinstitutets

medlemsstater andra

fordringar i övriga motpartsländer i euroområdet förutom

än inhemska (totalt)

institutets hemland.

Monetära finansinstitut
(MFI)
(S.121+122+123)

Monetära finansinstitut (MFI) definieras i artikel 1 i
förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33). Denna
sektor består av nationella centralbanker (S.121),
kreditinstitut enligt unionsrättens definition,
penningmarknadsfonder (S.123) och andra finansinstitut
som tar emot inlåning och/eller nära substitut för inlåning
från andra enheter än MFI samt beviljar krediter eller
investerar i värdepapper för egen räkning (åtminstone i
ekonomisk bemärkelse) samt institut för elektroniska
pengar som främst ägnar sig åt finansiell förmedling i form
av utgivning av elektroniska pengar (S.122).

EC0050, EC0160

Offentlig förvaltning
(S.13)

Sektorn offentlig förvaltning (S.13) omfattar institutionella
enheter som är icke-marknadsproducenter och vars
produktion är avsedd för individuell och kollektiv
konsumtion och finansierad med obligatoriska betalningar
av enheter som hör till andra sektorer, och institutionella
enheter som främst ägnar sig åt omfördelning av inkomst
och förmögenhet (ENS 2010, punkterna 2.111–2.113).

EC0070, EC0180

Investeringsfonder,
utom penningmarknadsfonder
(S.124)

Investeringsfonder definieras i artikel 1 i förordning (EU)
nr 1073/2013 (ECB/2013/38). Denna delsektor består av
alla företag för kollektiva investeringar utom
penningmarknadsfonder som investerar i finansiella
och/eller icke-finansiella tillgångar, i den mån som syftet
är att företa investeringar med kapital från allmänheten
(S.124).
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EC0080, EC0190

Andra
finansförmedlare
(S.125), finansiella
servicebolag (S.126),
koncerninterna
finansinstitut och
utlåningsföretag
(S.127)

Delsektorn andra finansförmedlare, utom försäkringsbolag
och pensionsinstitut (S.125), består av alla finansiella
bolag och kvasibolag som främst ägnar sig åt finansiell
förmedling genom att ådra sig skulder i andra former än
sedlar, mynt och inlåning eller andelar i investeringsfonder
eller i förbindelse med försäkring, pension och
standardiserade garantier från institutionella enheter.
Finansiella bolag som ägnar sig åt
värdepapperiseringstransaktioner (s.k. FVC) enligt
definitionen i förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40)
omfattas av den här delsektorn (ENS 2010, punkterna
2.86–2.94). Delsektorn finansiella servicebolag (S.126)
består av alla finansiella bolag och kvasibolag som främst
ägnar sig åt verksamhet som är nära relaterad till
finansiell förmedling men som inte själva är
finansförmedlare. Denna delsektor omfattar också
huvudkontor vars dotterbolag helt eller i huvudsak utgörs
av finansiella bolag (ENS 2010, punkterna 2.95–2.97).
Delsektorn koncerninterna finansinstitut och
utlåningsföretag (S.127) omfattar alla finansiella bolag och
kvasibolag som varken ägnar sig åt finansiell förmedling
eller finansiell serviceverksamhet, om merparten av
antingen deras tillgångar eller skulder inte är föremål för
transaktioner på öppna marknader. Denna delsektor
omfattar holdingbolag som innehar en kontrollerande
andel av egenkapitalet i en grupp dotterbolag och vars
primära verksamhet är att vara ägare till gruppen utan att
tillhandahålla några andra tjänster till de företag de har
andelar i, dvs. de varken förvaltar eller leder de andra
enheterna (ENS 2010, punkterna 2.98 och 2.99).

EC0090, EC0200

Försäkringsbolag
(S.128)

EC0100, EC0210

Pensionsinstitut
(S.129)

Försäkringsbolag (S.128) definieras i artikel 1 i förordning
(EU) nr 1374/2014 (ECB/2014/50).
Pensionsinstitut (S.129) definieras i artikel 1 i förordning
(EU) nr 2018/231.
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EC0110, EC0220

Icke-finansiella bolag
(S.11)

Sektorn icke-finansiella bolag (S.11) består av
institutionella enheter som är självständiga juridiska
enheter och marknadsproducenter och vars primära
verksamhet är att producera varor och icke-finansiella
tjänster. Denna sektor omfattar också icke-finansiella
kvasibolag (ENS 2010, punkterna 2.45–2.50).

EC0240

Utlandet (totalt)

Här rapporteras det totala marknadsvärdet av
pensionsinstitutets fordringar på motparter utanför
euroområdet.

EP.03.01 - Skulder för statistiska ändamål
Allmänna kommentarer:
”Stockar” avser beloppet av skulder vid en bestämd tidpunkt uttryckt i pengar och ska rapporteras
brutto. Stockarna ska alltid rapporteras.
”Omklassificering” ska omfatta vilka som helst ändringar av värde som rapporterats i punkt ”1 – Stockar”
(jämfört med föregående period), som beror på korrigering av fel. Om rapporteringsfel inte förekommer,
lämnas cellerna tomma.
Felaktiga uppgifter ska helst korrigeras med en rättelse (ny försändelse), men om detta inte är möjligt,
kan en omklassificering lämnas in.
Under EZ0010 ”5 – Omklassificering” rapporteras tre typer av omklassificeringar: (i) sådana där man
korrigerar klassificeringen för ett finansiellt instrument; (ii) sådana där man korrigerar fördelningen; och
(iii) sådana där stockuppgifterna förändras till följd av omklassificeringarna.
I det första fallet har ett finansiellt instrument rapporterats felaktigt. Ett negativt förtecken korrigerar
beloppet av det finansiella instrument som ursprungligen rapporterats fel och ett positivt förtecken
korrigerar den summa som inte hänförts till det finansiella instrument till vilket den skulle ha hört.
Exempel, fall 1: ”Skuldebrev” (EP.03.01 (ER0060/EC0010)), värde 100, har felaktigt klassificerats
som ”obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter” (EP.03.01 (ER0150/EC0010)). I detta fall
redovisas en ändring av klassificeringen (EZ0010 ”5 – Omklassificering”), vars storlek är +100, i
posten ”skuldebrev” (EP.03.01 (ER0060/EC0010)), och -100 i posten ”obetalda/förutbetalda
inkomster och utgifter” (EP.03.01 (ER0150/EC0010)).
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Sålunda ska följande redovisningar rapporteras på blankett EP.03.01 (EZ0010 ”5 –
Omklassificering”):
Totalt
EC0010
11. Skuldebrev (ENS 2010: F.3)

ER0060

+100

15. Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter (ENS 2010: F.8)

ER0150

-100

I det andra exempelfallet ska fördelningen efter motpart korrigeras.
Exempel, fall 2: ”Ett inhemskt lån med en ursprunglig löptid upp till ett år från ett monetärt
finansinstitut”, värde 100, är i själva verket ”ett inhemskt lån med en ursprunglig löptid över ett år och
upp till fem år från ett monetärt finansinstitut ”. I detta fall redovisas -100 i EP.03.01 (ER0030/EC0010,
EC0020, EC0030) och +100 i EP.03.01 (ER0040/EC0010, EC0020, EC0030).
Följande redovisningar ska rapporteras på blankett EP.03.01 EZ0010 (”5 – Omklassificering”):

Totalt
Inhemska
MFI (S.121+122)

10. Erhållna lån (ENS 2010: F.4)

EC0010

EC0020

EC0030

ER0020

Upp till 1 år

ER0030

-100

-100

-100

Över 1 år och upp till 5 år

ER0040

+100

+100

+100

I det tredje fallet förändras stocken av totala tillgångar/skulder till följd av omklassificeringen. En sådan
ändring av klassificeringen kan göras exempelvis till följd av ett räkne- eller rapporteringsfel (t.ex. som
värde har rapporterats 10 i stället för 100).
Exempel, fall 3: ”Ett inhemskt lån med en ursprunglig löptid upp till 1 år från ett monetärt finansinstitut”
har felaktigt rapporterats 90 myntenheter mindre än det i själva verket är. I detta exempel inverkar
redovisningsfelet på posten ”övriga tillgångar som inte visas någon annanstans” för ett
förmånsbestämt system i PFE.02.01 (ER0260/ EC0041).
I detta fall redovisas +90 för ”inhemska lån med en ursprunglig löptid upp till 1 år från ett monetärt
finansinstitut” och görs relaterade redovisningar (EP.03.01 (ER0020, ER0030/EC0010, EC0020,
EC0030)) EZ0010 ”5 – Omklassificering”. Dessutom ska +90 redovisas i punkten ”övriga skulder
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som inte visas någon annanstans” (PFE.02.01 (R0310/EC0041)), eftersom lån som rapporterats på
blankett EP.03.01 hör till denna kategori. I detta exempel inverkar korrigeringen med +90 på posten
”övriga tillgångar som inte visas någon annanstans” i PFE.02.01 (ER0260/EC0041). Också summa
tillgångar och skulder förändras med +90 i PFE.02.01 (R0270, R320/ EC0041).
Sålunda ska följande redovisningar rapporteras på blankett EP.03.01 (EZ0010 ”5 –
Omklassificering”):

Totalt
Inhemska
MFI (S.121+122)

10. Erhållna lån (ENS 2010: F.4)
Upp till 1 år

EC0010

EC0020

EC0030

ER0020

+90

+90

+90

ER0030

+90

+90

+90

Följande redovisningar ska rapporteras också på blankett PFE.02.01:

Omklassificering
EC0041
Övriga tillgångar som inte visas någon
annanstans
Summa tillgångar

R0260
R0270

Övriga skulder som inte visas någon
annanstans
Summa skulder

R0310
R0320

+90

+90
+90

+90

”Finansiella transaktioner” rapporteras på det sätt som föreskrivs i förordning (EU) 2018/231 bilaga II
del 5 punkt 1.
”Justeringar för omvärderingar” rapporteras på det sätt som föreskrivs i förordning (EU) 2018/231 bilaga
II del 5 punkt 2.

EZ0010

POST

ANVISNINGAR

Stockar

De nationella centralbankerna meddelar, om justeringar

Omklassificering

för omvärderingar eller finansiella transaktioner ska
rapporteras.

22

31.10.2019

Justeringar för
omvärderingar (inkl.

Välj något av följande alternativ i den slutna
förteckningen:

växelkursförändringar)

1 – Stockar

eller finansiella

5 – Omklassificering

transaktioner

8 – Justeringar för omvärderingar (inkl.

(Finansiella

växelkursförändringar)

transaktioner kan

4 – Finansiella transaktioner

rapporteras i stället för

Rapportören ska rapportera ”1 – Stockar”, ”5 –

justeringar för

”Omklassificering” och antingen ”8 – Justeringar för

omvärderingar)

omvärderingar (inkl. växelkursförändringar)” eller ”4 –
Finansiella transaktioner” enligt den nationella
centralbankens rapporteringsanvisningar.
Finlands Bank uppmanar rapportörerna att rapportera
omklassificering och justeringar för omvärderingar i
stället för finansiella transaktioner.

ER0010

POST

ANVISNINGAR

Skulder för statistiska

Skulder för statistiska ändamål omfattar posterna ”summa

ändamål

skulder” PFE.02.01 R0320 och ”belopp med vilket
tillgångar överskrider skulder” PFE.02.01 ER0321.

ER0020-ER0050

Erhållna lån
ENS 2010: F.4)

Belopp som pensionsinstitut är skyldiga sina
fordringsägare, exklusive belopp som hänför sig till
emission av överlåtbara värdepapper. I denna kategori
ingår följande:
– Lån: utlåning som beviljats ett pensionsinstitut som
antingen är styrkta med icke överlåtbara dokument eller
inte styrkta med dokument.
– Repor och repoliknande transaktioner mot
likvidsäkerhet: motposten till kontanter som mottagits i
utbyte mot värdepapper som sålts av pensionsinstitut till
ett givet pris med ett bindande åtagande att återköpa
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samma (eller motsvarande) värdepapper till ett fast pris på
en viss dag i framtiden. Belopp som pensionsinstitut
mottagit i utbyte mot värdepapper, som överlåtits till tredje
man (”den tillfälliga förvärvaren”) ska klassificeras här om
det finns ett bindande åtagande att låta transaktionen gå
tillbaka och inte endast en option att låta den återgå.
Detta innebär att pensionsinstitutet behåller alla risker och
fördelar som är förbundna med de underliggande
värdepapperen under transaktionen.
– Likvidsäkerhet som erhållits i utbyte mot
värdepapperslån: belopp som erhållits i utbyte mot
värdepapper som tillfälligt överlåtits till tredje man i form
av värdepapperslån mot likvidsäkerhet.
– Kontant säkerhet som erhållits i transaktioner som
medför en tillfällig överföring av guld mot säkerhet.
Erhållna lån ingår i posten ”övriga skulder som inte visas
någon annanstans” PFE.02.01/R0310.
ER0030

Upp till 1 år

Erhållna lån (ENS 2010: F.4) med en ursprunglig löptid
upp till 1 år

ER0040

ER0050

Över 1 år och upp till 5

Erhållna lån (ENS 2010: F.4) med en ursprunglig löptid

år

över 1 år och upp till 5 år

Över 5 år

Erhållna lån (ENS 2010: F.4) med en ursprunglig löptid
över 5 år

ER0060

Skuldebrev (ENS

Värdepapper – utom ägarandelar – som emitterats av ett

2010: F.3)

pensionsinstitut och som vanligen är överlåtbara och har
en andrahandsmarknad, eller kan användas för avräkning
på marknaden och som inte ger innehavaren någon form
av äganderätt gentemot emittentinstitutet. Denna post
ingår i posten ”övriga skulder som inte visas någon
annanstans” PFE.02.01/R0310.

ER0070

Ägarandelar (ENS

Finansiella tillgångar som medför äganderätt till företag

2010: F.5, F.519)

eller kvasibolag. Dessa finansiella tillgångar berättigar
vanligtvis innehavarna till en andel av bolagens eller
kvasibolagens vinster och till en andel av deras
nettotillgångar vid en eventuell likvidation.
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Ägarandelar ska redovisas i posten ”belopp med vilket
tillgångar överskrider skulder” PFE.02.01/ER0321.
ER0080

Försäkringstekniska

Pensionssystemens försäkringstekniska ansvarsskulder

ansvarsskulder

indelas i tre underkategorier:

ENS 2010: F.6)


Pensionsrätter (F.63)



Pensionsinstituts fordringar på pensionsförvaltare
(F.64)



Övriga livförsäkringsförmåner (F.65)

Försäkringstekniska ansvarsskulder ska rapporteras
brutto inklusive återförsäkring.
De försäkringstekniska ansvarsskulderna ska omfatta
”försäkringstekniska ansvarsskulder” PFE.02.01/R0280
samt ”tillräcklig säkerhetsmarginal” PFE.02.01/R0290.
ER0090

varav pensionsrätter
ENS 2010: F.63)

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala pensionsrättsinnehavarnas framtida krav avseende
pensionsrätter. Pensionsrätter omfattar finansiella
fordringar som nuvarande anställda och tidigare anställda
har på
-

sin arbetsgivare,

-

pensionsplan som har angetts av arbetsgivaren
för att betala pensioner som en del av ett
ersättningsavtal mellan arbetsgivaren och den
anställde, eller

ER0100

en försäkringsgivare.

Pensionsrätter varav

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att

avgiftsbestämda

betala pensionsrättsinnehavarnas framtida krav avseende

system

avgiftsbestämda system. I ett avgiftsbestämt system beror
de förmåner som utbetalas på utvecklingen för de
tillgångar som pensionssystemet förvärvat. Skulden för ett
avgiftsbestämt system är det aktuella marknadsvärdet av
fondens tillgångar.

ER0110

Pensionsrätter varav

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att

förmånsbestämda

betala pensionsrättsinnehavarnas framtida krav avseende

system

förmånsbestämda system. I ett förmånsbestämt
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pensionssystem avgörs nivån på utlovade
pensionsförmåner till deltagande löntagare av en i förväg
bestämd formel. Skulden för ett förmånsbestämt
pensionssystem är lika med nuvärdet av de utlovade
förmånerna.
Avgiftsbestämda system med fiktiv pensionsbehållning
och hybridsystem tillhör gruppen förmånsbestämda
system (ENS 2010, punkt 17.59). Avgiftsbestämda system
med fiktiv pensionsbehållning liknar ett avgiftsbestämt
system men med ett garanterat minimibelopp som betalas
ut. Hybridsystem är system som har inslag från både
förmåns- och avgiftsbestämda system. Ett system
klassificeras som hybridsystem om det har bestämmelser
om både förmåns- och avgiftsbestämning eller om det
omfattar ett avgiftsbestämt system med fiktiv
pensionsbehållning och samtidigt har en bestämmelse om
en bestämd förmån eller bestämd avgift.
ER0120

varav pensionsinstituts

Till denna kategori hör pensionsinstituts fordringar på

skulder från

pensionsförvaltare enligt definitionen i ENS 2010

pensionsförvaltare

punkterna 5.186 och 17.78.

ENS 2010: F.64)
Och sålunda det belopp som pensionsinstitutet ska betala
till pensionsförvaltaren.
ER0130

varav övriga

Detta är överskottet av nettobidrag utöver förmåner som

livförsäkringsförmåner

representerar en ökning i försäkringssystemets skuld

ENS 2010: F.65)

gentemot förmånstagarna (enligt definitionen i ENS 2010,
punkt 5.187).

ER0140

Finansiella derivat
ENS 2010: F.71)

Finansiella derivat är finansiella instrument knutna till ett
angivet finansiellt instrument, en angiven indikator eller en
angiven vara genom vilka det går att handla med specifika
finansiella risker separat på finansiella marknader. I denna
kategori ingår följande:


optioner



warranter



futurer



terminer
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swappar



kreditderivat.

Finansiella derivat ska tas upp till marknadsvärde i
balansräkningen på bruttobasis. Individuella derivatavtal
med positivt marknadsvärde ska tas upp på tillgångssidan
av balansräkningen och avtal med negativa
marknadsvärden på skuldsidan. Brutto framtida
åtaganden som följer av derivatavtal ska inte tas upp som
poster i balansräkningen. Finansiella derivat kan bokföras
netto i enlighet med olika värderingsmetoder. Om endast
nettopositionerna är tillgängliga eller om positionerna har
registrerats till annat än marknadsvärdet, ska dessa
positioner rapporteras i stället. Denna kategori omfattar
inte finansiellt derivat som enligt nationella regler inte
behöver tas upp i balansräkningen. Finansiella derivat
ingår inte i posten ”övriga skulder som inte visas någon
annanstans” PFE.02.01/R0310.
ER0150

Obetalda/förutbetalda

Detta är restposten på balansräkningens tillgångssida och

inkomster och utgifter

definieras som ”skulder som inte kan hänföras till någon

ENS 2010: F.8)

annan kategori”. De nationella centralbankerna kan kräva
rapportering av specifika underpositioner inom denna
kategori, såsom:
– upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som inte
hänför sig till den primära pensionsinstitutsverksamheten
(belopp som ska betalas till leverantörer, för skatter, löner,
sociala avgifter, etc.),
– reserver för åtaganden gentemot tredje man (pensioner
och utdelningar etc.),
– nettopositioner avseende utlåning av värdepapper utan
likvidsäkerhet,
– upplupna kostnader och förutbetalda intäkter netto som
hänför sig till framtida avveckling av värdepapperstransaktioner,
– upplupen ränta på utlåning.
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ER0160

Nettoförmögenhet

Detta är saldoposten i en balansräkning (B.90) (ENS

(ENS 2010: B.90)

2010, punkt 7.02). Stocken av tillgångar och skulder som
redovisas i balansräkningen värderas till lämpliga priser,
vilket i allmänhet är de marknadspriser som råder vid den
tidpunkt som balansräkningen avser. I ett förmånsbestämt
pensionssystem avgörs dock nivån på utlovade
pensionsförmåner till deltagande löntagare av en i förväg
bestämd formel. Skulden för ett förmånsbestämt
pensionssystem är lika med nuvärdet av de utlovade
förmånerna, och nettovärdet för ett förmånsbestämt
pensionssystem kan därför avvika från noll. I ett
avgiftsbestämt system beror de förmåner som utbetalas
på utvecklingen för de tillgångar som pensionssystemet
förvärvat. Skulden för ett avgiftsbestämt system är det
aktuella marknadsvärdet av fondens tillgångar. Fondens
nettoförmögenhet är alltid noll.
Nettoförmögenheten ingår i posten ”belopp med vilket
tillgångar överskrider skulder” PFE.02.01/ER0321.

EC0010

POST

ANVISNINGAR

Totalt

Här rapporteras det totala värdet av pensionsinstitutets
fordringar i samtliga motpartsländer.

EC0020

Inhemska

Här rapporteras det totala värdet av pensionsinstitutets
fordringar i institutets hemland.

EC0130

EC0030, EC0140

Euroområdets

Här rapporteras det totala värdet av pensionsinstitutets

medlemsstater andra

fordringar i övriga motpartsländer i euroområdet förutom

än inhemska (totalt)

institutets hemland.

Monetära finansinstitut
(MFI)
(S.121+122+123)

Monetära finansinstitut (MFI) definieras i artikel 1 i
förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33). Denna
sektor består av nationella centralbanker (S.121),
kreditinstitut enligt unionsrättens definition,
penningmarknadsfonder (S.123) och andra finansinstitut
som tar emot inlåning och/eller nära substitut för inlåning
från andra enheter än MFI samt beviljar krediter eller
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investerar i värdepapper för egen räkning (åtminstone i
ekonomisk bemärkelse) samt institut för elektroniska
pengar som främst ägnar sig åt finansiell förmedling i form
av utgivning av elektroniska pengar (S.122).
EC0050, EC0160

Offentlig förvaltning
(S.13)

Sektorn offentlig förvaltning (S.13) omfattar institutionella
enheter som är icke-marknadsproducenter och vars
produktion är avsedd för individuell och kollektiv
konsumtion och finansierad med obligatoriska betalningar
av enheter som hör till andra sektorer, och institutionella
enheter som främst ägnar sig åt omfördelning av inkomst
och förmögenhet (ENS 2010, punkterna 2.111–2.113).

EC0070, EC0180

Investeringsfonder,
utom penningmarknadsfonder
(S.124)

Investeringsfonder definieras i artikel 1 i förordning (EU)
nr 1073/2013 (ECB/2013/38). Denna delsektor består av
alla företag för kollektiva investeringar utom
penningmarknadsfonder som investerar i finansiella
och/eller icke-finansiella tillgångar, i den mån som syftet
är att företa investeringar med kapital från allmänheten
(S.124).

EC0080, EC0190

Andra
finansförmedlare
(S.125), finansiella
servicebolag (S.126),
koncerninterna
finansinstitut och
utlåningsföretag
(S.127)

Delsektorn andra finansförmedlare, utom försäkringsbolag
och pensionsinstitut (S.125), består av alla finansiella
bolag och kvasibolag som främst ägnar sig åt finansiell
förmedling genom att ådra sig skulder i andra former än
sedlar, mynt och inlåning eller andelar i investeringsfonder
eller i förbindelse med försäkring, pension och
standardiserade garantier från institutionella enheter.
Finansiella bolag som ägnar sig åt
värdepapperiseringstransaktioner (s.k. FVC) enligt
definitionen i förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40)
omfattas av den här delsektorn (ENS 2010, punkterna
2.86–2.94). Delsektorn finansiella servicebolag (S.126)
består av alla finansiella bolag och kvasibolag som främst
ägnar sig åt verksamhet som är nära relaterad till
finansiell förmedling men som inte själva är
finansförmedlare. Denna delsektor omfattar också
huvudkontor vars dotterbolag helt eller i huvudsak utgörs
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av finansiella bolag (ENS 2010, punkterna 2.95–2.97).
Delsektorn koncerninterna finansinstitut och
utlåningsföretag (S.127) omfattar alla finansiella bolag och
kvasibolag som varken ägnar sig åt finansiell förmedling
eller finansiell serviceverksamhet, om merparten av
antingen deras tillgångar eller skulder inte är föremål för
transaktioner på öppna marknader. Denna delsektor
omfattar holdingbolag som innehar en kontrollerande
andel av egenkapitalet i en grupp dotterbolag och vars
primära verksamhet är att vara ägare till gruppen utan att
tillhandahålla några andra tjänster till de företag de har
andelar i, dvs. de varken förvaltar eller leder de andra
enheterna (ENS 2010, punkterna 2.98 och 2.99).
EC0090, EC0200

Försäkringsbolag
(S.128)

EC0100, EC0210

Pensionsinstitut
(S.129)

EC0110, EC0220

Försäkringsbolag (S.128) definieras i artikel 1 i förordning
(EU) nr 1374/2014 (ECB/2014/50).
Pensionsinstitut (S.129) definieras i artikel 1 i förordning
(EU) nr 2018/231.

Icke-finansiella bolag

Sektorn icke-finansiella bolag (S.11) består av

(S.11)

institutionella enheter som är självständiga juridiska
enheter och marknadsproducenter och vars primära
verksamhet är att producera varor och icke-finansiella
tjänster. Denna sektor omfattar också icke-finansiella
kvasibolag (ENS 2010, punkterna 2.45–2.50).

EC0120, EC0230

Hushåll + hushållens

Hushållssektorn (S.14) består av individer eller grupper av

ideella organisationer

individer, såväl i egenskap av konsumenter som

(S.14+S.15)

företagare, som producerar varor samt icke-finansiella och
finansiella tjänster för marknaden (marknadsproducenter),
förutsatt att produktionen av varor och tjänster inte utförs
av separata enheter som behandlas som kvasibolag. Här
ingår också individer eller grupper av individer som
producerar varor och icke-finansiella tjänster uteslutande
för egen slutlig användning. Hushållssektorn inkluderar
enmansföretag och företag med delägare utan juridisk
status – andra än de som behandlas som kvasibolag –
som är marknadsproducenter (ENS 2010, punkterna
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2.118–2.128). Sektorn hushållens icke-vinstdrivande
organisationer (S.15) består av icke-vinstdrivande
organisationer som är separata juridiska enheter, som
betjänar hushåll och som är privata ickemarknadsproducenter. Deras huvudsakliga resurser är
frivilliga bidrag kontant eller in natura från hushåll i deras
egenskap av konsumenter, betalningar från offentliga
förvaltningen och kapitalinkomst (ENS 2010, punkterna
2.129 och 2.130).
I fråga om pensionsrätter rapporteras endast hushåll
(S.14) i denna kategori.
EC0240

Utlandet (totalt)

Här rapporteras det totala marknadsvärdet av
pensionsinstitutets fordringar på motparter utanför
euroområdet.

EP.04.01 - Skulder - Pensionsrätter - Per land
Allmänna kommentarer:
”Stockar” avser beloppet av skulder vid en bestämd tidpunkt uttryckt i pengar och ska rapporteras
brutto. Stockarna ska alltid rapporteras.
”Omklassificering” ska omfatta vilka som helst ändringar av värde som rapporterats i punkt ”1 – Stockar”
(jämfört med föregående period), som beror på korrigering av fel. Om rapporteringsfel inte förekommer,
lämnas cellerna tomma.
Felaktiga uppgifter ska helst korrigeras med en rättelse (ny försändelse), men om detta inte är möjligt,
kan en omklassificering lämnas in.
Under EZ0010 ”5 – Omklassificering” rapporteras tre typer av omklassificeringar: (i) sådana där man
korrigerar klassificeringen för ett finansiellt instrument; (ii) sådana där man korrigerar motpartens
område; och (iii) sådana där stockuppgifterna förändras till följd av omklassificeringarna.
I det första fallet har ett finansiellt instrument rapporterats felaktigt. Ett negativt förtecken korrigerar
beloppet av det finansiella instrument som ursprungligen rapporterats fel och ett positivt förtecken
korrigerar den summa som inte hänförts till det finansiella instrument till vilket den skulle ha hört. Om
omklassificeringen har redovisats på blankett EP.03.01 (ER0090), specificeras på blankett EP.04.01
vilket land som ändringen gäller.
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Exempel, fall 1: Pensionsrätter i ett förmånsbestämt pensionssystem, värde 100, för ett belgiskt
hushåll ska omklassificeras till obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter; då redovisas -100 i
EP.04.01 (ER0300/EC0020). Dessutom redovisas på blankett EP.03.01 -100 för ”pensionsrätter i
förmånsbestämt system i euroområdets medlemsstater andra än inhemska” (ER0110/EC0010,
EC0130, EC0230). Dessutom redovisas -100 i de försäkringstekniska ansvarsskulderna och
pensionsrätterna i EP.03.01 (ER0080/EC0010, EC0130) och EP.03.01 ER0090/EC0010, EC0130,
EC0230). Motbokningen +100 görs i punkten ”obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter” EP.03.01
(ER0150/EC0010). Därtill redovisas -100 i de ”försäkringstekniska ansvarsskulderna” PFE.02.01
(R0280/EC0041), som pensionsrätterna hör till, och +100 i punkten “övriga skulder som inte visas
någon annanstans” PFE.02.01 (R0310/EC0041).
Sålunda ska följande redovisningar rapporteras på blankett EP.04.01 (EZ0010 ”5 –
Omklassificering”):

BE
EC0020
Pensionsrätter

ER0300

-100

Följande redovisningar ska rapporteras på blankett EP.03.01 EZ0010 (”5 – Omklassificering”):

Totalt
Euroområdets medlemsstater andra än
inhemska (totalt)
Hushåll +
hushållens icke-

Totalt

vinstdrivande
organisationer

EC0010
Försäkringstekniska
ansvarsskulder

-100

ER0080

EC0130

EC0230

-100

Pensionsrätter

ER0090

-100

-100

-100

Förmånsbestämda system

ER0110

-100

-100

-100

Totalt
EC0010
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Obetalda/förutbetalda inkomster

ER0150

och utgifter (ENS 2010: F.8)

+100

Följande redovisningar ska rapporteras också på blankett PFE.02.01:

Omklassificering
EC0041
Försäkringstekniska ansvarsskulder
Övriga skulder som inte visas någon
annanstans

R0280

-100
+100

R0310

I det andra fallet ska motpartens land korrigeras.
Exempel, fall 2: Om ”pensionsrätter i förmånsbestämt system för ett belgiskt hushåll”, värde 100, i
verkligheten är ”pensionsrätter i förmånsbestämt system för ett kanadensiskt hushåll”, redovisas 100 på blankett EP.04.01 i punkten (ER0300/EC0200) och +100 i EP.04.01 (ER0300/EC0330). Om
dessa är pensionsrätter i ett förmånsbestämt system i euroområdets medlemsstater andra än
inhemska (totalt), redovisas -100 för ER0090, ER0110/EC00310, EC0230 och ER0080/EC0130
samt +100 för Utlandet (totalt) (ER0080, ER0090, ER0110/EC0240) på blankett EP.03.01.

Sålunda ska följande redovisningar rapporteras på blankett EP.04.01
(EZ0010 ”5 – Omklassificering”):

Pensionsrätter

ER0300

BE

Kanada

EC0020

EC0330

-100

+100

Följande redovisningar ska rapporteras på blankett EP.03.01 EZ0010 (”5 – Omklassificering”):

Totalt
Euroområdets medlemsstater andra än
inhemska (totalt)
Hushåll +
Totalt

hushållens ickevinstdrivande
organisationer

EC0010
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Försäkringstekniska

-100

ER0080

ansvarsskulder

-100

Pensionsrätter

ER0090

-100

-100

-100

Förmånsbestämda system

ER0110

-100

-100

-100

Utlandet (totalt)
EC0240
Försäkringstekniska

ER0080

+100

Pensionsrätter

ER0090

+100

Förmånsbestämda system

ER0110

+100

ansvarsskulder

I det tredje fallet förändras stocken av totala tillgångar/skulder till följd av omklassificeringen. En sådan
ändring av klassificeringen kan göras exempelvis till följd av ett räkne- eller rapporteringsfel (t.ex. som
värde har rapporterats 10 i stället för 100).
Exempel, fall 3: En börsnoterad aktie (tillgångar) har felaktigt rapporterats med värdet 10 i stället för
det rätta värdet 100. Till följd av korrigeringen av värdet på den noterade aktien förändras
”pensionsrätter i avgiftsbestämt system för ett belgiskt hushåll” från 10 till 100.
För att rapportera värdeförändringen redovisas +90 för ”pensionsrätter till belgiskt hushåll” EP.04.01
(ER0300/EC0020). Dessutom redovisas +90 på blankett EP.03.01 i punkten ”försäkringstekniska
ansvarsskulder”

och

”pensionsrätter,

varav

avgiftsbestämda

system”

för

euroområdets

medlemsstater andra än inhemska (totalt) (ER0080, ER0100/EC0010, EC0130), (ER0100/EC0230)
och i punkten “pensionsrätter” för euroområdets medlemsstater andra än inhemska (totalt)
(EC0090/EC0010, EC0130, EC0230). De noterade aktierna i PFE.02.01 (R0040/EC0041) korrigeras
genom att redovisa +90 (och också i PFE.02.01 (R0030/EC0041)). Dessutom förändras summa
tillångar och skulder, försäkringstekniska ansvarsskulder med +90 i PFE.02.01 (R0270, R0320,
R0280/EC0041).
Följande redovisningar ska rapporteras på blankett EP.04.01 EZ0010 (”5 –
Omklassificering”):

BE
EC0020
Pensionsrätter

ER0300
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Följande redovisningar ska rapporteras på blankett EP.03.01 EZ0010 (”5 –
Omklassificering”):

Totalt
Euroområdets medlemsstater andra än
inhemska (totalt)
Hushåll +
hushållens
Totalt

ickevinstdrivande
organisationer

Försäkringstekniska
ansvarsskulder
Pensionsrätter
Avgiftsbestämda
system

EC0010

EC0130

EC0230

ER0080

+90

+90

ER0090

+90

+90

+90

ER0100

+90

+90

+90

Följande redovisningar ska rapporteras också på blankett PFE.02.01:

Omklassificering
EC0041
Aktierisk

R0030

+90

Aktier - börsnoterade

R0040

+90

Summa tillgångar

R0270

+90

Försäkringstekniska
ansvarsskulder
Summa skulder

R0280
R0320

+90

+90

”Finansiella transaktioner” rapporteras på det sätt som föreskrivs i förordning (EU) 2018/231 bilaga II
del 5 punkt 1.
”Justeringar för omvärderingar” rapporteras på det sätt som föreskrivs i förordning (EU) 2018/231 bilaga
II del 5 punkt 2.
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EZ0010

POST

ANVISNINGAR

Stockar

De nationella centralbankerna meddelar, om justeringar

Omklassificering
Justeringar för
omvärderingar (inkl.
växelkursförändringar)
eller finansiella
transaktioner
(Finansiella
transaktioner kan
rapporteras i stället för

för omvärderingar eller finansiella transaktioner ska
rapporteras.
Välj något av följande alternativ i den slutna
förteckningen:
1 – Stockar
5 – Omklassificering
8 – Justeringar för omvärderingar (inkl.
växelkursförändringar)
4 – Finansiella transaktioner

justeringar för

Rapportören ska rapportera ”1 – Stockar”, ”5 –

omvärderingar)

”Omklassificering” och antingen ”8 – Justeringar för
omvärderingar (inkl. växelkursförändringar)” eller ”4 –
Finansiella transaktioner” enligt den nationella
centralbankens rapporteringsanvisningar.
Finlands Bank uppmanar rapportörerna att rapportera
omklassificering och justeringar för omvärderingar i
stället för finansiella transaktioner.

ER0300

POST

ANVISNINGAR

Pensionsrätter

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala pensionsrättsinnehavarnas framtida krav avseende
pensionsrätter.

Obs. Rutan för inhemska motparter ska lämnas tom. Om det land som beviljat koncession är ”BE”,
rapporteras inte punkten EC0020 ”BE”.

EC0020

POST

ANVISNINGAR

BE

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala belgiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.
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DE
EC0030

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala tyska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

EE
EC0040

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala estniska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

IE
EC0050

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala irländska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

GR
EC0060

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala grekiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

ES
EC0070

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala spanska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

FR
EC0080

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala franska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

IT
EC0090

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala italienska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

CY
EC0100

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala cypriotiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

LV
EC0110

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala lettiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

LT
EC0120

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala litauiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

LU
EC0130

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala luxemburgska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.
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MT
EC0140

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala maltesiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

NL
EC0150

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala nederländska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

AT
EC0160

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala österrikiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

PT
EC0170

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala portugisiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

SI
EC0180

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala slovenska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

SK
EC0190

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala slovakiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

FI
EC0200

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala finländska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

BG
EC0220

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala bulgariska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

CZ
EC0230

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala tjeckiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

DK
EC0240

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala danska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

HR
EC0250

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala kroatiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.
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HU
EC0260

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala ungerska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

PL
EC0270

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala polska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

RO
EC0280

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala rumänska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

SE
EC0290

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala svenska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

UK
EC0300

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala brittiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

Brasilien
EC0320

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala brasilianska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

Kanada
EC0330

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala kanadensiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

Kina
EC0340

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala kinesiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

Hongkong
EC0350

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala hongkongska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

Indien
EC0360

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala indiska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

Japan
EC0370

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala japanska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

39

31.10.2019

Ryssland
EC0380

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala ryska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

Schweiz
EC0390

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala schweiziska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

US
EC0400

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att
betala amerikanska motparters framtida krav avseende
pensionsrätter.

Offshore-

Det kapitalbelopp som pensionsinstitutet innehar för att

finanscentrum (som en

betala framtida krav avseende pensionsrätter hos

grupp)

motparter i offshore-finanscentrum (som en grupp).
Gruppen Offshore-finanscentrum omfattar följande:
Andorra, Antigua och Barbuda, Anguilla, Aruba,
Barbados, Bahrain, Bermuda, Bahamas, Belize,
Cooköarna, Curaçao, Dominica, Filippinerna, Grenada,

EC0430

Guernsey, Gibraltar, Hongkong (Kina), Isle of Man,
Jersey, Saint Kitts och Nevis, Caymanöarna, Libanon,
Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Marshallöarna,
Montserrat, Mauritius, Nauru, Niue, Panama,
Seychellerna, Singapore, Sint Maarten (Nederländerna),
Turks- och Caicosöarna, Saint Vincent och Grenadinerna,
Brittiska Jungfruöarna, Amerikanska Jungfruöarna,
Vanuatu och Samoa.
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