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Anvisningar för PF-rapportering
PF-rapporteringen består av tre olika delar:
 PF AEI är en mer omfattande årsrapportering för större tilläggspensionsanstalter
 PF QEI är en kvartalsrapportering för större tilläggspensionsanstalter
 PF AEE är en förenklad årsrapportering för mindre tilläggspensionsanstalter.
Rapporteringsdelarna och -tabellerna är fördelade enligt följande:
Rapporteringstabeller
Innehåll i uppgiftsinlämningen
Grundläggande information (ECB add-on)
Balansräkning (ECB add-on)
Pensionsinstitutens fordringar
Skulder för statistiska ändamål
Skulder - Pensionsrätter - Per land
Gränsöverskridande
Kostnader
Förteckning över tillgångar (ECB add-on)
Investeringsfond – genomlysningsmetod
Investeringsintäkter
Förändringar i ansvarsskulder
Medlemsuppgifter
Premier, utbetalda försäkringsersättningar och förflyttningar

Rapporteringsdelar
PF AEI
PF QEI
PFE.01.01.30 PFE.01.01.31
PFE.01.02.30 PFE.01.02.31
PFE.02.01.30 PFE.02.01.30
EP.02.01.30
EP.02.01.30
EP.03.01.30
EP.04.01.30
PF.04.03.24
PF.05.03.24
PFE.06.02.30 PFE.06.02.30
PF.06.03.24
PF.09.02.24
PF.29.05.24
PFE.50.01.30
PF.51.01.24

PF AEE
PFE.01.01.32
PFE.01.02.31
PFE.02.01.32

PF.50.01.28
PF.51.01.28

Anvisningarna gäller del PF AEI och även i tillämpliga delar rapporteringsdelarna PF
QEI och PF AEE.
I rapporteringen till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
(EIOPA) ska följande formkrav följas:
 Dataposter av typen ”heltal” ska ges i enheter utan decimaler.
 Dataposter av typen ”procenttal” ska ges med minst 4 decimalers noggrannhet.
 Dataposter av typen ”penningbelopp” ska ges som en enhet utan decimaler, med
undantag av blankett PF.06.02, som ska rapporteras med minst två decimalers
noggrannhet i rapporteringsvalutan. Såvida inte några särskilda nationella värderingsregler tillämpas, ska börsuppgifterna omvandlas enligt rapporteringsperiodens avslutskurs. Uppgifterna om valutaflöden omvandlas enligt den aktuella
periodens medelkurs. För detta ändamål kan ECB:s referensvalutakurser användas. https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
Investeringar ska värderas på marknadsvillkor. I enlighet med väsentlighetsprincipen
kan sådana tillgångsposter som inte enskilt eller kollektivt är betydande värderas enligt de nationella redovisnings- eller värderingsstandarderna. Investeringarnas standardvärde är deras noterade marknadspris på den aktiva marknaden. Om det för
några tillgångsposter inte finns något noterat marknadspris på en aktiv marknad att
tillgå, värderas de justerade med marknadspriserna för motsvarande tillgångsposter. I
justeringen ska tillgångspostens särskilda egenskaper beaktas: tillgångspostens
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skick eller läge, i vilken mån indatan ansluter sig till tillgångar som kan jämställas
med tillgångsposten samt omsättningen eller aktiviteten på den marknad varifrån indatan härstammar.
Användningen av noterade marknadspriser ska grunda sig på villkoren för en aktiv
marknad, vilka fastställs i godkända internationella redovisningsstandarder enligt
kommissionens förordning nr 1606/2002. Om noterade marknadspriser från en aktiv
marknad inte finns att tillgå, ska investeringar värderas med alternativa värderingsmetoder. I de alternativa värderingsmetoderna ska så lite företagsspecifik indata
som möjligt och så mycket relevant marknadsinformation som möjligt användas med
beaktande av de justeringar som nämns i föregående stycke.
Värderingen av tillgångar och skulder ska göras enligt verksamhetens antagna kontinuitet. Enskilda tillgångar och skulder ska värderas och rapporteras separat.
Skulder och andra finansiella upplysningar än tillgångar värderas enligt de nationella
redovisnings- eller värderingsstandarderna eller solvenskraven. I de kvartalvisa upplysningarna kan som värdet på dataposter om skulder och andra finansiella upplysningar än investeringar användas skäliga värderingar.
Då det i dessa anvisningar hänvisas till IORP-direktivet avses Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2016/2341 (IORP-direktivet).
Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats.
Närmare upplysningar om PF-rapporteringen fås från byrån för Arbetspensionsanstalter vid avdelningen för Försäkringstillsyn.
1 PFE.01.02.30.01 Grundläggande information (ECB add-on)
Radkoderna i tabell PFE.01.02.30.01
R0010

Tillståndsland
Koden för det land som beviljat tillstånd (hemstat) enligt ISO 3166.

R0020

Rapporteringsdatum
Datumet när rapporten inlämnades till tillsynsmyndigheten enligt formatet i ISO
8601-standarden (åååå-mm-dd).

R0030

Rapportens referensdag
Rapporteringsperiodens sista dag enligt formatet i ISO 8601-standarden (ååååmm-dd)

R0040

Räkenskapsperiodens utgång
Datumet när tilläggspensionsanstaltens räkenskapsperiod går ut enligt formatet
i ISO 8601-standarden (åååå-mm-dd), t.ex. 2017-12-31.

R0050

Rapporteringsvaluta
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Valutan av de monetära belopp som används i varje rapport enligt den alfabetiska koden i ISO 4217-standarden.
R0060

Inledande inlämning eller korrigerad inlämning
1 – Initial submission - Inledande inlämning
2 – Re-submission - Korrigerad inlämning

R0070

Pensionsanstaltens namn
Tilläggspensionsanstaltens namn såsom det införts i registret.

R0080

Pensionsanstaltens identifieringskod och typ av kod
Tilläggspensionsanstaltens identifieringskod:
– LEI-identifieringskod (Legal Entity Identifier)
Endast om tilläggspensionsanstalten inte har en LEI-kod: identifieringskod som
används på den lokala marknaden och som har tilldelats av tillsynsmyndigheten. Koden ska vara den identifieringskod som används i Eiopas registret över
tjänstepensionsinstitut
Typ av kod:
1 – LEI
2 – Särskild kod

R0090

Pensionsanstaltens klass
IORP providing protection in line with Art. 15(1) of IORP Directive (all activity
under the Directive) – ett tjänstepensionsinstitut enligt artikel 15 i IORPdirektivet, dvs. en tilläggspensionsanstalt som själv, och inte det uppdragsgivande företaget, står för åtagandet att en täcka biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning på investeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna (48 e § i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och 83 s § i lagen
om försäkringskassor (1164/1992) (A-anstalt).
IORP part of an IORP providing protection in line with Art. 15(1) of IORP Directive – tilläggspensionsavdelning i ett institut enligt artikel 15 i IORP-direktivet,
vilken tillhandahåller både tilläggspension och lagstadgad pensionsverksamhet
(A-avdelning i ett AB-anstalt)
Non-IORP part of an IORP providing protection in line with Art. 15(1) of IORP
Directive - icke-tilläggspensionsavdelning i ett tjänstepensionsinstitut enligt artikel 15 i IORP-direktivet
IORP not providing protection in line with Art. 15(1) of IORP Directive (all activity under the Directive) - tilläggspensionsanstalt som inte utövar verksamhet
enligt artikel 15 i IORP-direktivet, dvs. som inte själv står för åtagandet att en
täcka biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning på investeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna (A-anstalt)
IORP part of an IORP not providing protection in line with Art. 15(1) of IORP
Directive – tilläggspensionsavdelning i en anstalt som tillhandahåller både tilläggspension och lagstadgad pensionsverksamhet och som inte utövar i artikel
15 i IORP-direktivet avsedd verksamhet, dvs. som inte självt står för åtagandet
att en täcka biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning på investeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna (A-avdelning i ett AB-anstalt)
Non-IORP part of an IORP not providing protection in line with Art. 15(1) of
IORP Directive - icke-tilläggspensionsavdelning i en tilläggspensionsanstalt
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som utövar både tilläggspensions- och lagstadgad pensionsverksamhet och
som inte tillhandahåller i artikel 15 i IORP-direktivet avsedd verksamhet, dvs.
som inte självt står för åtagandet att en täcka biometrisk risk eller garanterar en
viss avkastning på investeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna
Occupational retirement business of insurance undertakings as referred to in
Art. 4 of IORP Directive – livförsäkringsbolag enligt artikel 4 i IORP-direktivet
Nationally regulated occupational pension fund not regulated by IORP Directive
('non-IORP') – tilläggspensionsanstalt som utövar nationellt reglerad verksamhet och på vilket IORP-direktivet inte tillämpas
R0100

Typ av pensionsanstalt
Pension fund provides DB schemes only – tilläggspensionsanstalt, som endast
utövar förmånsbaserad verksamhet
Pension fund provides DC schemes only – tilläggspensionsanstalt, som endast
utövar avgiftsbaserad verksamhet
Mixed pension fund – tilläggspensionsanstalt, som utövar både förmåns- och
avgiftsbaserad verksamhet

R0110

Arbetsgivarens organisationen
Single-employer: tilläggspensionsanstalt som har en arbetsgivare. En koncern
räknas som en arbetsgivare
Multi-employer: tilläggspensionsanstalt som har två eller flera arbetsgivare,
vilka inte ingår i samma koncern

R0120

Antal system
Antalet pensionssystem (kod 11 61 0 enligt bilaga I i kommissionens förordning
250/2009).

R0130

Antal arbetsgivare
Antal arbetsgivare

R0140

Ökningar i försäkringspremier - arbetsgivare
Stöd från arbetsgivaren i form av ökade premiebetalningar:
1 – Support from the employer in the form of increased contributions - Stöd
från arbetsgivaren i form av ökade premiebetalningar
2 – No support from the employer in the form of increased contributions - Inget
stöd från arbetsgivaren i form av ökade premiebetalningar

R0150

Ökningar i försäkringspremier - arbetstagare
Stöd från anställda i form av ökade premiebetalningar:
1 – Support from the employees in the form of increased contributions Tillskott från anställda i form av ökade premiebetalningar
2 – No support from the employees in the form of increased contributions Inget tillskott från anställda i form av ökade premiebetalningar

R0160

Arbetsgivarens subsidiära ansvar
Arbetsgivarens delansvar:
1 – Subsidiary liability of the sponsor - Delansvar från arbetsgivare
2 – No subsidiary liability of the sponsor - Inget delansvar från arbetsgivare

R0170

Övriga anspråk på arbetsgivaren
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Stöd av i form av andra bidrag från arbetsgivare
1 – Support in the form of other claims on the sponsor - Stöd av i form av andra
bidrag från arbetsgivare
2 – No support in the form of other claims on the sponsor - Inget stöd i form av
andra bidrag från arbetsgivare
R0180

Övrigt
Vilka som helst övriga inbetalningar som inte har redovisats annanstans:
1 – Other forms of support - Andra typer av inbetalningar
2 – No other forms of support - Inga andra typer av inbetalningar

R0190

Förmåner nedsattes på grund av arbetsgivarens insolvens
Nedsättning av förmåner på grund av arbetsgivarens insolvens:
1 – Benefit reductions due to sponsor default were applied - Nedsättning av
förmåner på grund av arbetsgivarens insolvens
2 – No benefit reductions due to sponsor default were applied - Ingen nedsättning av förmåner på grund av arbetsgivarens insolvens

R0200

Nedsättning av förmåner i efterhand
Om nedsättning av förmåner i efterhand har tillämpats:
1 – Ex-post benefit reductions were applied - Nedsättning av förmåner i efterhand har tillämpats
2 – No ex-post benefit reductions were applied - Ingen nedsättning av förmåner
i efterhand har tillämpats

R0210

Nedsättning av förmåner i förväg
Om nedsättning av förmåner som föregripande åtgärd har tillämpats:
1 – Ex-ante benefit reductions were applied - Nedsättning av förmåner i förväg
har tillämpats
2 – No ex-ante benefit reductions were applied - Inga nedsättningar av förmåner i förväg har tillämpats

R0220

Övriga
Nedsättning av förmåner som inte redovisas annanstans:
1 – Other benefit reductions were applied - Andra nedsättning av förmåner har
tillämpats
2 – No other benefit reductions were applied - Inga andra nedsättningar av förmåner har tillämpats

R0230

Pensionsgarantisystem
Stöd från ett pensionsgarantisystem har använts:
1 – Support from a pension protection scheme was used - Stöd från ett pensionsgarantisystem har använts
2 – Support from a pension protection scheme was not used - Stöd från ett
pensionsgarantisystem har inte använts

R0240

Återstående utfästelser i arbetsgivarens balansräkning
Värdet av återstående utfästelser i arbetsgivarens balansräkning.

R0250

Arbetsgivarens rätt att återkräva medel
Värdet av tillgångar som kan återkrävas av arbetsgivaren.

ER0255

Undantag från Eiopas beslut som tillämpas på rapportören BoS/18 114

ER0256

Undantag från ECB:s förordning som tillämpas på rapportören
(ECB/2018/2)
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2 PFE.02.01.30.01 Balansräkning (ECB add-on)
Kolumnkoder i tabell PFE.02.01.30.01
C0010

DB
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver förmånsbaserad verksamhet.

C0020

DC
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver avgiftsbaserad verksamhet.

Radkoderna i tabell PFE.02.01.30.01
R0010

Investeringar
Investeringarnas totala värde.

R0020

Fastighet (annat än för eget bruk)
Icke-finansiella tillgångar (klass AN.1 och AN.2 i bilaga 7.1 till ENS 2010) som
ägs av tilläggspensionsanstalten och som betraktas som investeringar (kod 48
11 0 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

R0030

Aktierisk
Aktiernas totala värde (klass AF.51 i bilaga 7.1 till ENS 2010 (kod 48 13 0 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

R0040

Aktier - börsnoterade
Börsnoterade aktier (klass AF.511 i bilaga 7.1 till ENS 2010 (kod 48 13 1 enligt
bilaga 1 i komissionens förordning 250/2009).

R0050

Aktier - icke börsnoterade
Icke börsnoterade aktier (klass AF.512 i bilaga 7.1 till ENS 2010 (kod 48 13 3
enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

R0060

Obligationer
Det totala värdet av räntebärande värdepapper (klass AF.3 i bilaga 7.1 till ENS
2010 (kod 48 15 0 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

ER0061

Varav skuldebrev, icke-överlåtbara skuldebrev, penningmarknadsvärdepapper
samt registrerade obligationslån som är utgivna av monetära finansinstitut

ER0062

Varav skuldebrev, icke-överlåtbara skuldebrev, penningmarknadsvärdepapper
samt registrerade obligationslån som är utgivna av andra än monetära finansinstitut

R0070

Statsobligationer
Obligationer eller andra värdepapper med fast avkastning utgivna eller garanterade av stat och kommun samt offentlig förvaltning (kod 48 15 1 enligt bilaga
1 i kommissionens förordning 250/2009)

6 (22)

Anvisning
8.11.2019
Työeläkelaitokset

Offentlig

R0080

Företagsobligationer
Totala värde på obligationer utgivna av företag

R0090

Finansiella institut
Obligationer utgivna av finansiella institut.
Finansiella institut som enligt näringsgrensindelningen NACE fastställts
enligt sektor ”K Finans- och försäkringsverksamhet 31/46”

R0100

Icke-finansiella, varav
Obligationer utgivna av icke finansiella institut.

R0110

Andra obligationer än stats- eller företagsobligationer
Andra skuldförbindelser som inte är inkluderade i klasserna R0070–R0100.

R0120

Investeringsfond/andel
Totala värden av investeringsfonder/andelar i investeringsfonder (klass AF.52 i
bilaga 7.1 till ENS 2010)

R0130

Räntefonder
Fondföretag som investerar i obligationer

R0140

Aktiefonder
Fondföretag som investerar i aktier

R0150

Kombinationsfonder
Fondföretag som investerar i obligationer och aktier

R0160

Fastighetsfonder
Fondföretag som investerar i fastigheter

R0170

Alternativa investeringsfonder
Fondföretag vars investeringsstrategi inkluderar t.ex. säkring, särskilda situationer, ränteutveckling och relativt värde, förvaltade futurer, råvaror osv.

R0180

Övriga investeringsfonder
Fondföretag som investerar i andra tillgångsklasser än de som nämns i punkterna R0130–R0170.

R0190

Derivat
Finansiella derivat (klass AF.71 i bilaga 7.1 i ENS 2010), finansiella derivat eller andra avtal med samtliga tre följande kännetecknen:
a) dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, priset på ett finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs,
pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex, förutsatt att – när det
gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av
avtalsparterna (även kallat ”underliggande variabel”)
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b) det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering
som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas
reagera på ett liknande sätt på marknadsfaktorer
(c) regleringen sker på en viss dag i framtiden.
R0200

Övriga investeringar
Alla övriga investeringar som inte redovisats i punkterna R0020–R0190.

R0210

Lån och hypotekslån
Det totala värdet av utgivna lån och hypotekslån (klass AF.4 i bilaga 7.1 till
ENS 2010) (kod 48 17 0 i bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

R0220

Hypotekslån
Utgivna hypotekslån.

R0230

Lån
Variabeln täcker samtliga lån från tilläggspensionsanstalter som inte
garanteras av hypotekslån.

R0240

Fordringar enligt återförsäkringsavtal
Fordringar i anslutning till försäkringstekniska ansvarsskulder på försäkringseller återförsäkringsföretag.

R0250

Likvida tillgångar
Kontanter och andra mycket likvida instrument (klass AF.2 i bilaga 7.1 i SA
2010)

R0260

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans
Alla övriga tillgångar som inte ingår i punkterna R0010–R0250.

ER0261

Av vilka pensionsinstitutens fordringar på pensionsförvaltare

R0270

Totala tillgångar
Tillgångarnas totala värde.

R0280

Försäkringstekniska ansvarsskulder
De försäkringstekniska ansvarskulderna totala värde.

R0290

Tillräcklig säkerhetsmarginal
Tillräcklig säkerhetsmarginal för ogynnsamma avvikelser.

R0300

Återförsäkringsskulder
Betalningsåtaganden till försäkrings- eller återförsäkringsföretag för försäkringstekniska ansvarsskulder.

R0310

Övriga skulder som inte visas någon annanstans
Alla övriga skulder som inte redovisats annanstans.

R0320

Summa skulder
Skuldernas totala värde.

8 (22)

Anvisning
8.11.2019
Työeläkelaitokset

Offentlig

ER0321

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0330

Lagstadgad kapitalbas
Lagstadgad kapitalbas enligt artikel 15 i IORP-direktivet.

R0340

Reserver
Lagstadgade och fria reserver sammanlagt

R0350

Lagstadgad
Lagstadgade reserver enligt artikel 16.2b i IORP-direktivet.

R0360

Fria
Fria reserver enigt artikel 16.2b i IORP-direktivet.

R0370

Vinstreserver
Ytterligare vinstreserver.

3 EP.02.01.30.01 Pensionsinstitutets fordringar
Se rapporteringsanvisningarna i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar på Finlands
Banks webbplats.
4 EP.03.01.30.01 Skulder för statistiska ändamål
Se rapporteringsanvisningarna i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar på Finlands
Banks webbplats.
5 EP.04.01.30.01 Skulder - Pensionsrätter - Per land
Se rapporteringsanvisningarna i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar på Finlands
Banks webbplats.
6 PFE.04.03.24.01 Gränsöverskridande
Kolumnkoder i tabell PFE.04.03.24.01
C0010

DB
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver förmånsbaserad verksamhet

C0020

DC
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver avgiftsbaserad verksamhet.

Radkoderna i tabell PFE.04.03.24.01
R0010

Aktiva värdländer
ISO 3166-koderna för de länder där tilläggspensionsanstalten är aktiv utanför
sitt hemland. Med aktiv avses att tilläggspensionsanstalten är auktoriserad, har
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slutfört anmälningsförfarandet med värdlandet och har tillgångar och skulder
kopplade till den gränsöverskridande verksamheten i värdlandet. Om en tilläggspensionsanstalt är aktiv i mer än ett värdland, ska ISO 3166-koderna skiljas åt med kommatecken (”,”).
R0020

Antal arbetsgivare
Antal uppdragsgivande företag som bidrar till gränsöverskridande system.

R0040

Tillgångar
Det totala värdet av tillgångar inom ramen för gränsöverskridande verksamhet.

R0050

Försäkringstekniska ansvarsskulder
Det totala värdet av försäkringstekniska ansvarskulder inom ramen för gränsöverskridande verksamhet.

R0060

Aktiva försäkrade
Antalet försäkrade som arbetsgivaren betalar in premier för inom ramen för
gränsöverskridande verksamhet (kod 48 70 4 enligt bilaga I i kommissionens
förordning 250/2009).

R0070

Försäkrade i fribrev
Antal försäkrade i fribrev inom ramen för gränsöverskridande verksamhet (kod
48 70 5 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

R0080

Förmånstagare
Antalet förmånstagare inom ramen för gränsöverskridande verksamhet.

7 PFE.05.03.24.01 Kostnader
Kolumnkoder i tabell PFE.05.03.24.01
C0010

DB
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver förmånsbaserad verksamhet.

C0020

DC
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver avgiftsbaserad verksamhet

Radkoderna i tabell PFE.05.03.24.01
R0010

Administrativa kostnader
Kostnader för administrationen av pensionssystemet.

R0020

Kostnader för investeringar
Kostnader för skötseln av pensionssystemets tillgångar.

R0030

Skattekostnader
Skattekostnader som har uppkommit med anledning av pensionssystemet.

R0040

Övriga kostnader

Anvisning
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Työeläkelaitokset

Offentlig

Övriga kostnader som har uppkommit med anledning av pensionssystemet och
som inte har redovisats annanstans.
R0050

Totala kostnader
Det totala värdet av kostnader som uppkommit under rapporteringsperioden.

8 PFE.06.02.30.01 Information om positioner som innehas
Kolumnkoder i tabell PFE.06.02.30.01
C0010

ID-kod för tillgång och typ av ID-kod
ID-kod för tillgång:
- ISIN-kod enligt ISO 6166-standarden.
Om ISIN-kod inte finns att tillgå:
 Någon annan allmänt känd kod (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
 Kod som tilläggspensionsanstalten tilldelat, om andra allmänt kända koder
inte finns att tillgå. Koden ska vara unik och oförändrad över tiden.
Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”:
1 _ ISIN-kod enligt ISO 6166-standarden
2 _ CUSIP-nummer (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures), som CUSIP Service Bureau tilldelat amerikanska och kanadensiska
företag)
3 _ SEDOL (Stock Exchange Daily Official List på Londonbörsen)
4 – WKN (Wertpapier Kenn_Nummer, alfanumerisk tysk ID-kod för värdepapper)
5 _ Bloomberg Ticker (bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper
i Bloomberg-datasystemet)
6 _ BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 _ Reuters RIC (Reuters instrument code)
8 _ FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 _ Annan ID-kod tilldelad av organisationen Association of National Numbering Agencies
99 _ ID-kod tilldelad av tilläggspensionsanstalten
Då samma ID-kod ska rapporteras för en tillgångspost som är utfärdad i två
eller flera valutor, ska ID-koden för tillgången och ISO 4217-koden för valutan
specificeras enligt följande exempel: ”ID-kod + EUR”. I det här fallet ska som
typ av ID-kod för tillgången anges alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-typen. Exempelvis om typen av ID-kod som ska rapporteras är ISIN-kod
+ valuta: ”99/1”.
Till exempel: ”CAU/ISIN/UK1234567890+USD”.

C0030

Typ av portfölj/pensionssystem
Det finansiella instrumentet kopplas till en viss portfölj, vars ID-kod rapporteras
här; såvida instrumentet inte kan kopplas till en viss portfölj, ska det kopplas till
typen av system:
1 Förmånsbaserat system
2 Avgiftsbaserat system
3 kan inte kopplas till typ av system eller till en bestämd portfölj
4 kan inte kopplas till en professionell eller enskild pensionsportfölj

C0040

Förvaringsland

Anvisning
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Työeläkelaitokset

Offentlig

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där tillgångarna förvaras.
För att ange internationella förvaringsinstitut, t.ex. Euroclear, ska förvaringslandet anges som den stat där förvaringstjänsten avtalsmässigt fastställdes. Om
tillgångsposter av samma typ förvaras i mer än ett land, ska varje tillgångspost
rapporteras separat på så många rader som behövs för att ange alla förvaringsländer. Då det gäller fastigheter fastställs emittentens land utifrån fastighetens adress.
C0050

Förvaringsinstitut
LEI-kod, eller om sådan inte finns att tillgå, namnet på det finansiella institutet
som fungerar som förvaringsinstitut. Om tillgångsposter av samma typ förvaras
i mer än ett förvaringsinstitut, ska varje tillgångspost rapporteras separat på så
många rader som behövs för att ange alla förvaringsinstitut.

C0060

Mängd
Den aktuella positionens mängd. Denna post ska inte rapporteras om posten
”Nominellt belopp” (C0070) rapporteras.

C0070

Nominellt belopp
Då det gäller finansiella tillgångar samt investeringar som har ett betydande
nominellt värde, ska kapitalets resterade värde anges som nominellt belopp.
Denna post ska inte rapporteras, om punkten ”Mängd” (C0060) rapporteras.

EC0141

Kreditförluster på lån och nedskrivningar

C0075

Värderingsmetod
Vid värderingen av finansiella instrument används:
1 _ det aktuella instrumentets marknadspris
2 _ värdering till verkligt värde (mark-to-market)
3 _ värdering på marknadsvillkor kan inte tillämpas.

C0080

Anskaffningsvärde
Anskaffningsvärdet på de tillgångar som innehas utan upplupen ränta.

C0090

Upplupen ränta
Den upplupna räntan på räntebärande värdepapper ska fastställas efter den
sista ränteutbetalningsdagen.

C0100

Marknadsvärde
Tillgångarnas marknadsvärde

9 PF.06.02.30.02 Information om tillgångar
Kolumnkoder i tabell PF.06.02.30.02
C0010

ID-kod för tillgång och typ av ID-kod
ID-kod för tillgång:
- ISIN-kod enligt ISO 6166-standarden.
Om ISIN-kod inte finns att tillgå:
 Någon annan allmänt känd kod (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
 Kod som tilläggspensionsanstalten tilldelat, om andra allmänt kända koder
inte finns att tillgå. Koden ska vara unik och oförändrad över tiden.
Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”:

Anvisning
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Offentlig

1 _ ISIN-kod enligt ISO 6166-standarden
2 _ CUSIP-nummer (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures), som CUSIP Service Bureau tilldelat amerikanska och kanadensiska
företag)
3 _ SEDOL (Stock Exchange Daily Official List på Londonbörsen)
4 – WKN (Wertpapier Kenn_Nummer, alfanumerisk tysk ID-kod för värdepapper)
5 _ Bloomberg Ticker (bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper
i Bloomberg-datasystemet)
6 _ BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 _ Reuters RIC (Reuters instrument code)
8 _ FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 _ Annan ID-kod tilldelad av organisationen Association of National Numbering Agencies
99 _ ID-kod tilldelad av tilläggspensionsanstalten
Då samma ID-kod ska rapporteras för en tillgångspost som är utfärdad i två
eller flera valutor, ska ID-koden för tillgången och ISO 4217-koden för valutan
specificeras enligt följande exempel: ”ID-kod + EUR”. I det här fallet som typ av
ID-kod för tillgången anges alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga IDtypen. Exempelvis om typen av ID-kod som ska rapporteras är ISIN-kod + valuta: ”99/1”.
Till exempel: ”CAU/ISIN/UK1234567890+USD”.
ID-koden för tillgången ska överensstämma med den ID-kod som använts i
punkt C0020.
C0130

Postens titel
Tillgångspostens namn (eller adressen om det gäller fastighet)

C0140

Emittentnamn
Emittentens namn, dvs. namnet på den sammanslutning som emitterar investeringsobjekt till investerare.
Namnet på sammanslutningen i LEI-databasen ska rapporteras, om det finns
att tillgå.
Om detta inte finns tillgängligt, rapporteras sammanslutningens juridiska namn.
Då det gäller investeringsfonder/andelar i investeringsfonder avser emittentnamnet namnet på fondförvaltaren.

C0150

Emittentens identifieringskod och typ av kod
Då det gäller investeringsfonder/andelar i investeringsfonder avser emittentens
identifieringskod fondförvaltarens ID-kod.
Individualisering av typen ”Emittentens identifieringskod”. Vid individualiseringen används den ena av följande alternativ:
1 – LEI
9 – Ingen
Dataposten är inte relevant för CIC-kategori 8 - Hypotekslån och andra lån, då
det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer. Dataposten är inte
relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC 9 - Fastigheter.
För exempel: ”LEI/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.
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Offentlig

C0170

Emittentens sektor
Emittentens finansiella sektor enligt den senaste versionen av näringsgrensindelningen NACE (sådan som den publicerats i bilaga 1 i förordning EG nr
1893/2006). Bokstavsreferens i NACE-koden som anger avdelning ska minst
användas för att ange näringsgrenen (t.ex. ”A” eller ”A0111” är godtagbara),
utom för NACE-klassificeringen av finans- och försäkringsverksamhet, där
bokstaven som anger avdelning ska följas av den fyrsiffrig koden för klassen
(t.ex. ”K6411”). Då det gäller investeringsfonder/andelar i investeringsfonder
avser emittentsektorn den sektor som avser fondförvaltaren.

EC0172

Motpartssektor enligt ENS 2010

C0180

Emittentgrupp
Namnet på emittentgruppens yttersta moderföretag. Då det gäller investeringsfonder avser ID-koden på gruppnivå fondförvaltaren. Om den inte finns tillgänglig, ska enhetens namn i LEI-databasen rapporteras. Om inte heller den är tillgänglig, rapporteras det juridiska namnet.

C0190

Emittentgruppens identifieringskod och typ av kod
Emittentgruppens identifieringskod ”LEI” (Legal Entity Identifier). Om LEI-koden
inte finns att tillgå, ska denna datapost inte rapporteras. Då det gäller investeringsfonder avser gruppförhållandet fondförvaltaren.
Emittentgruppens identifieringskod rapporteras enligt följande:
1 – LEI
9 – Ingen
För exempel: ”LEI/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

C0210

Emittentland
Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där utgivaren är lokaliserad.
Emittentlandet bestäms utifrån adressen till den sammanslutning som emitterat
tillgången.
Då det gäller investeringsfonder avser gruppförhållandet fondförvaltaren.
Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1
- XA: Överstatliga emittenter
- EU: EU-institutioner

EC0211

Fondföretagets hemland

C0220

Valuta
Emitteringsvalutans bokstavskod enligt ISO 4217.

C0230

Kompletterande identifieringskod (CIC)
Kompletterande ID-kod ”CIC” (Complementary Identification Code) för klassificering av tillgångar.

EC0232

Instrumentklassificering enligt ENS 2010

C0240

Alternativ investering
Alternativ investering enligt artikel 4.1 (direktiv 2011/61/EU (AIFMD):
1 - Alternativ investering
2 - Annan än alternativ investering

C0250

Externt kreditbetyg

Anvisning
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Offentlig

Kreditbetyg som ett utsett externt ratinginstitut (ECAI) ger en tillgångspost på
rapporteringsdagen.
C0260

Utsett externt ratinginstitut
Namnet på det externa ratinginstitutet (ECAI) som gett det externa kreditbetyget, vilken publicerats på Esmas webbplats. Dataposten ska rapporteras, då
det externa kreditbetyget rapporteras.
Identifiera det nominerade externa kreditvärderingsinstitutet med hjälp av följande lista. Om du har en kreditbetyg från ett dotterbolag, använd moderbolaget. Om ett nytt nominerat kreditvärderingsinstitut är godkänt av ESMA och listan är ofullständig, använd alternativet "Annat nominerat ECAI".
Relevant minst för CIC-kategorierna 1, 2, 5, 6 och 8 (Hypotekslån och andra
lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer).
-Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kod: 391200QXGLWHK9VK6V27)
-Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kod: 35380002378CEGMRVW86)
-BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kod:747800Z0IC3P66HTQ142)
-Creditreform Rating AG (LEI-kod: 391200PHL11KDUTTST66)
-Scope Ratings GmbH (tidigare Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH)(LEIkod: 391200WU1EZUQFHDWE91)
-ICAP Group SA (LEI-kod: 2138008U6LKT8VG2UK85)
-GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kod:
391200OLWXCTKPADVV72)
-ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kod:
529900977LETWLJF3295)
-ARC Ratings, S.A. (tidigare Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kod:
213800OZNJQMV6UA7D79)
-AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kod:
549300VO8J8E5IQV1T26)
-DBRS Ratings Limited (LEI-kod: 5493008CGCDQLGT3EH93)
-Fitch (ska användas om uppdelningen nedan är inte tillämplig)
-Fitch France S.A.S. (LEI-kod: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
-Fitch Deutschland GmbH (LEI-kod: 213800JEMOT1H45VN340)
-Fitch Italia S.p.A. (LEI-kod: 213800POJ9QSCHL3KR31)
-Fitch Polska S.A. (LEI-kod: 213800RYJTJPW2WD5704)
-Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kod: 213800RENFIIODKETE60)
-Fitch Ratings Limited (LEI-kod:2138009F8YAHVC8W3Q52)
-Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kod: 213800B7528Q4DIF2G76)
-Moody’s (ska användas om uppdelningen nedan är inte tillämplig)
-Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kod: 549300V4LCOYCMNUVR81)
-Moody’s France S.A.S. (LEI-kod: 549300EB2XQYRSE54F02)
-Moody’s Deutschland GmbH (LEI-kod: 549300M5JMGHVTWYZH47)
-Moody’s Italia S.r.l. (LEI-kod: 549300GMXJ4QK70UOU68)
-Moody’s Investors Service España S.A. (LEI-kod: 5493005X59ILY4BGJK90)
-Moody’s Investors Service Ltd (LEI-kod: 549300SM89WABHDNJ349)
-Standard & Poor's (ska användas om uppdelningen nedan är inte tillämplig)
-S&P Global Ratings France SAS (LEI-kod:
-S&P Global Ratings Europe Limited (tidigare S&P Global Ratings Italy S.r.l,
LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – sammanslagning per den 1 maj 2018))(LEIkod:5493008B2TU3S6QE1E12)
-Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (LEI-kod:
549300363WVTTH0TW460)
-CRIF Ratings S.r.l. (tidigare CRIF S.p.a.) (LEI-kod: 8156001AB6A1D740F237)
-Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kod: 549300RE88OJP9J24Z18)
-European Rating Agency, a.s. (LEI-kod: 097900BFME0000038276)
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-Axesor Risk Management SL (LEI-kod: 959800EC2RH76JYS3844)
-Cerved Rating Agency S.p.A. (tidigare CERVED Group S.p.A. ) (LEI-kod:
8156004AB6C992A99368)
-Kroll Bond Rating Agency (LEI-kod: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
-The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kod: 213800Q7GRZWF95EWN10)
-Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kod:
815600BF4FF53B7C6311)
-Spread Research (LEI-kod: 969500HB6BVM2UJDOC52)
-EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kod: 25940027QWS5GMO74O03)
-HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kod:
549300IFL3XJKTRHZ480)
-Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-kod: 54930009NU3JYS1HTT72)
-Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kod: 54930016113PD33V1H31)
-modeFinance S.r.l. (LEI-kod: 815600B85A94A0122614)
-INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kod: 259400SUBF5EPOGK0983)
-Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kod: 213800P3OOBSGWN2UE81)
-Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kod:
5493001NGHOLC41ZSK05)
-SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-kod: 259400PIF3W6YC660564)
-Other nominated ECAI
C0370

Enhetspris
Marknadspris per enhet.

C0380

Procent av det nominella värdet
Procentandel av det aggregerade nominella beloppet.

C0270

Duration
Tillgångspostens duration fastställd som ”återstående modifierad duration”
(modifierad duration beräknad med utgångspunkt från värdepapprets återstående löptid från och med rapporteringstidpunkten). För tillgångsposter som
inte har en fast förfallodag, används första möjliga återinlösningsdag. Durationen räknas utifrån finansiellt värde.

EC0271

Utgivningsdatum

C0280

Förfallodag
Förfallodag enligt formen (åååå-mm-dd) i ISO 8601-standarden. Då det gäller
värdepapper utan förfallodag ”9999-12-31”

EC0290

Splitdatum

EC0300

Splitfaktor

10 PF.06.03.24.01 Investeringsfond - genomlysningsmetod
Kolumnkoder i tabell PF.06.03.24.01
C0010

ID-kod och typ av ID-kod för kollektiva investeringar
ID-kod för tillgång:
- ISIN-kod enligt ISO 6166–standarden.
Om ISIN-kod inte finns att tillgå:
 Någon annan allmänt känd kod (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
 ID-kod tilldelad av tilläggspensionsanstalten, såvida andra allmänt kända
ID-koder inte finns att tillgå. ID-koden ska vara unik och oförändrad över tid
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Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”:
1 - ISIN-kod enligt ISO 6166-standarden
2 – CUSIP-nummer (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures), dvs. av CUSIP Service Bureau tilldelad ID-kod för amerikanska och
kanadensiska företag)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List på Londons börs)
4 – WKN (Wertpapier KennNummer, alfanumerisk tysk ID-kod för värdepapper)
5 - Bloomberg Ticker (bokstavskod för värdepapper som använts i Bloombergsystemet)
6 - BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 - Reuters RIC (Reuters instrument code)
8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 - Annan ID-kod som tilldelats av medlemmar i organisationen Association of
National Numbering Agencies
99 - ID-kod som tilldelats av pensionsinstitutet
Till exempel: :”ISIN/FI0123456789”

C0030

Underliggande tillgångskategori
Fondens fordringar och derivat per tillgångsklass:
1 - Statsobligationer
2 - Företagsobligationer
3L - Aktier - börsnoterade
3X - Aktier - icke-börsnoterade
4 - Fondföretag
5 - Strukturerade produkter
6 - Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter
7 - Likvida medel och andra insättningar
8 - Hypotekslån och lånefordringar
9 - Fastigheter
0 - Övriga investeringar (inklusive fordringar)
A - Futurer
B - Köpoptioner
C - Säljoptioner
D - Swappar
E - Terminer
F - Kreditderivat
L - Skulder
När genomlysningen avser en fondandelsfond ska kategori 4 ”Fondföretag” endast användas för restvärden som inte är väsentliga till sitt belopp.

C0040

Utgivningsland
Emittentens hemland utifrån adressen för den organisation som emitterat tillgångsposten. Ett av följande alternativ ska användas
Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1
- XA: Överstatliga emittenter
- EU: EU-institutioner
- AA: Aggregerade länder på grund av användning av tröskelvärde

C0050

Valuta
Tillgångspostens valuta är rapporteringsvalutan eller en utländsk valuta. Med
utländsk valuta avses alla andra valutor än rapporteringsvalutan:
1 - Rapporteringsvalutan
2 - Utländsk valuta

Anvisning
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C0060

Offentlig

Totalt belopp
Totalt investerat belopp per tillgångskategori, land och valuta genom investeringsfonder. För skulder ska ett positivt belopp rapporteras. För derivat kan det
totala beloppet vara positivt (om det är en tillgång) eller negativt (om det är en
skuld).

11 PF.09.02.24.01 Investeringsintäkter
Kolumnkoder för tabell PF.09.02.24.01
C0010

DB
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver förmånsbaserad verksamhet.

C0020

DC
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver avgiftsbaserad verksamhet.

Radkoderna i tabell PF.09.02.24.01
R0010

Utdelning från bolag
Erhållna utdelningar inklusive tillgångar som har avyttrats eller förfallit.

R0020

Räntor
Mottagna räntor, inklusive tillgångar som har avyttrats eller förfallit, samt kupongräntor.

R0030

Hyror
Hyresintäkter från uthyrning av fastigheter eller andra anläggningstillgångar.

R0040

Realiserade vinster och förluster
Realiserade försäljningsintäkter och -förluster som finns upptagna i resultaträkningen. Försäljningsintäkter och -förluster uppkommer genom förändringar av
värdet på investeringen vid början av räkenskapsåret (eller vid inköpet, om
detta skedde senare) och värderingen vid slutet av räkenskapsåret (eller vid
försäljningen, om denna skedde tidigare) (kod 48 01 0 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

R0050

Orealiserade vinster och förluster
Orealiserade försäljningsintäkter och -förluster som inte finns upptagna i resultaträkningen. Försäljningsintäkter och -förluster uppkommer genom förändringar av värdet på investeringen vid början av räkenskapsåret (eller vid inköpet,
om detta skedde senare) och värderingen vid slutet av räkenskapsåret (eller
vid försäljningen, om denna skedde tidigare) (kod 48 01 0 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

R0060

Övriga investeringsintäkter
Övriga investeringsintäkter som inte har redovisats annanstans.

R0070

Totala investeringsinkomster

Anvisning
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Offentlig

Det totala beloppet investeringsinkomster (kod 48 01 0 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

12 PF.29.05.24.01 Förändringar i ansvarsskulder
Kolumnkoder i tabell PF.29.05.24.01
C0010

DB
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver förmånsbaserad verksamhet.

C0020

DC
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver avgiftsbaserad verksamhet.

Radkoderna i tabell PF.29.05.24.01
R0010

Försäkringstekniska ansvarsskulder i början av året
Värdet av försäkringstekniska ansvarsskulder i den ingående balansräkningen.

R0020

Pensionstillväxt
Ansvarsskulder som uppkommit under rapporteringsperioden.

R0030

Förändringar i beräkningsränta
Effekterna av en förändring i beräkningsräntan.

R0040

Erfarenhetsbaserade justeringar
Förändringar i antaganden baserade på erfarenhet.

R0050

Övriga ändringar
Övriga förändringar som inte har redovisats annanstans.

R0060

Försäkringstekniska ansvarsskulder i slutet av året
Värdet av de försäkringstekniska ansvarsskulderna vid rapporteringsperiodens
slut.

R0070

Beräkningsränta
Beräkningsränta som har använts för värdering av försäkringstekniska ansvarsskulder vid slutet avrapporteringsperioden.

R0080

Beräkningsräntornas variationsbredd
Om en enskild beräkningsränta inte har använts för att värdera försäkringstekniska ansvarsskulder vid slutet av rapporteringsperioden, ange variationsintervallet för använda beräkningsräntor.

13 PFE.50.01.30.01 Medlemmar
Kolumnkoder i tabell PFE.50.01.30.01

Anvisning

20 (22)

8.11.2019
Työeläkelaitokset

Offentlig

C0010

DB
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver förmånsbaserad verksamhet.

C0020

DC
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver avgiftsbaserad verksamhet.

Radkoderna i tabell PFE.50.01.30.01
ER0001

Medlemmar

R0010

Aktiva försäkrade
Det totala antalet försäkrade som arbetsgivaren betalar in premier för (kod 48
70 4 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009). Om aktiva försäkrade hör till både ett förmånsbaserat och ett avgiftsbaserat system i en tilläggspensionsanstalt, så måste en lämplig fördelning tillämpas.

R0020

Försäkrade i fribrev
Det totala antalet försäkrade i fribrev (kod 48 70 5 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009). Om försäkrade i fribrev hör till både ett förmånsbestämt och ett avgiftsbestämt system i ett tjänstepensionsinstitut, så
måste en lämplig fördelning tillämpas.

R0030

Förmånstagare
Det totala antalet förmånstagare. Om förmånstagare hör till både ett förmånsbaserat och ett avgiftsbaserat system i en tilläggspensionsanstalt, så
måste en lämplig fördelning tillämpas.

ER0031

Pensionstagare
Flödesdata

R0040

Ny medlem
Antalet aktiva försäkrade som har anslutit sig till systemet under rapporteringsperioden.

R0050

Dödsfall
Antalet aktiva försäkrade och försäkrade i fribrev som har avlidit under rapporteringsperioden.

R0060

Kommutationer
Antalet aktiva försäkrade och försäkrade i fribrev som delvis eller helt har
avstått från sina ersättningar till förmån för en engångsutbetalning.

R0070

Övriga avskrivningar
Aktiva försäkrade eller försäkrade i fribrev som har lämnat systemet av andra
orsaker än vad som tidigare har redovisats.

R0080

Nya förmånstagare

Anvisning
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8.11.2019
Työeläkelaitokset

Offentlig

Antalet nya förmånstagare under rapporteringsperioden.
R0090

Varav nya pensionstagare
Antalet aktiva försäkrade eller försäkrade i fribrev som har pensionerats under
det senaste året

14 PF.51.01.24.01 Premier, utbetalda försäkringsersättningar och förflyttningar
Kolumnkoder i tabell PF.51.01.24.01
C0010

DB
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver förmånsbaserad verksamhet.

C0020

DC
I kolumnen rapporteras uppgifter om en tilläggspensionsanstalt eller -avdelning
som bedriver avgiftsbaserad verksamhet.

Radkoderna i tabell PF.51.01.24.01
R0010

Inkommande premier sammanlagt
Det totala värdet av premieinbetalningar under rapporteringsperioden.

R0020

Premier från försäkrade
Beloppet försäkringspremier som de försäkrade betalar (kod 48 00 1 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

R0030

Premier från arbetsgivare
Beloppet försäkringspremier som arbetsgivarna betalar (kod 48 00 2 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

R0040

Betalda återförsäkringspremier
Beloppet betalda försäkringspremier för risker som överlåtits till återförsäkringsföretag (kod 48 05 0 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning
250/2009).

R0050

Inkommande nettopremier sammanlagt
Det totala värdet av premiebetalningar under rapporteringsperioden med
avdrag för återförsäkringspremier.

R0060

Ersättningar att betala sammanlagt
Det totala värdet av utbetalda försäkringsersättningar brutto utan inkommande
återförsäkringsersättningar.

R0070

Varav för pensioner
Det totala värdet av utbetalda pensionsersättningar.

R0080

Varav för andra förmåner
Det totala värdet av försäkringsersättningar som utbetalats för andra ändamål
än de som tidigare har nämnts.

R0090

Erhållna återförsäkringsersättningar

Anvisning
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Työeläkelaitokset

Offentlig

Beloppet inkommande försäkrings- eller återförsäkringsersättningar för överlåtna risker (kod 48 02 1 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).
R0100

Nettoersättningar att betala sammanlagt
Det totala värdet av utbetalda försäkringsersättningar med avdrag för erhållna
återförsäkringsersättningar.

R0110

Inflyttat
Värdet av det ansvar som överflyttats till systemet från nya försäkrade (kod 48
00 3 enligt bilaga 1 i kommissionens förordning 250/2009).

R0120

Utflyttat
Värdet av det ansvar som flyttats bort ur systemet (kod 48 03 3 enligt bilaga 1 i
kommissionens förordning 250/2009).

