
Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital 
samt om de omständigheter som påverkar värderingen av dessa, om den 
inverkan som fusionen planeras få på det övertagande bolagets 
balansräkning och om de bokföringsmetoder som skall tillämpas på 
fusionen, enligt 3 § 2 mom punkt 9 i kapitel 16 i aktiebolagslagen 
 
 

3A. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar och skulder 
 
Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital 
 
Uppgifter gällande det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital samt gällande 
faktorer som påverkar deras värdering finns i denna utredning som gäller år 2018 och i det 
överlåtande bolagets bokslut för år 2017, vilket är bifogat till utredningen. Det överlåtande bolagets 
tillgångar och skulder har bokförts och värderats enligt bokföringslagen, lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag och försäkringsbolagslagen, samt i enlighet med Social- och 
hälsovårdministeriets och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar och god bokföringssed. 
Vid fusionen överförs Pensions-Alandias försäkringsbestånd som hänför sig till försäkringar enligt 
ArPL eller FöPL med deras ansvarsskuld samt det överlåtande bolagets övriga tillgångar och skulder 
utan likvidationsförfarande till Veritas. Ansvarsskulden som ska överföras har beräknats enligt 
beräkningsgrunder fastställt av social- och hälsovårdsministeriet per 31.12.2017. Ansvarsskulden 
per 31.12.2018 har estimerats i enlighet med de ikraftvarande beräkningsgrunderna för år 2018 och 
beräkningsgrunder för fusionen vilkas fastställelse ansöks av Social- och hälsovårdsministeriet 
 
Antaganden vilka har använts i utredningen presenteras i bilaga 3.1 i fusionsplanens bilaga 3. 
Försäkringstekniska beräkningar finns i bilaga 3.2 i fusionsplanens bilaga 3. 
 
Fusionens inverkan på det övertagande bolagets balansräkning 
 
Det finns inga osäkra fordringar eller skulder i det överlåtande bolagets balans. På grund av detta 
kommer fusionen inte i att påverka det övertagande bolagets förmåga att betala sina skulder. Det 
övertagande bolagets balansomslutning kommer att öka med uppskattningsvis ca 306 miljoner euro 
vid fusionen då Pensions-Alandias tillgångar och skulder överförs. 
 
Det mottagande bolaget kommer att som fusionsvederlag emittera nya aktier eller betala 
kontantvederlag till ett sammanlagt värde som motsvarar det egna kapitalet i det överlåtande bolaget 
minskat med den andel av det egna kapitalet som motsvarar Veritas ägoandel i Pensions-Alandia 
(10 % av aktierna). Elimineringen av de aktier i Pensions-Alandia som Veritas äger görs enligt 
aktiernas gängse värde, vilket leder till en fusionsvinst om ca 0,1 miljoner euro eftersom aktiernas 
gängse värde överstiger bokföringsvärdet med samma belopp. 
 
Bland aktieplaceringarna i Pensions-Alandias balansräkning kommer att finnas aktier i Veritas till ett 
värde om drygt 1,1 miljoner euro och vars bokföringsvärde är drygt 0,1 miljoner euro. Det gängse 
värdet på dessa aktier kommer att minskas från Veritas eget kapital och på så sätt medföra en 
fusionsvinst om ca 1,0 miljoner euro.  
 
Sammanlagt kommer alltså att bokas en fusionsvinst om ca 1,1 miljoner euro. Fusionsbokningen 
gällande de Veritasaktier som ingår i Pensions-Alandias balansräkning görs enligt gängse värden 
för att Veritas egna kapital även efter fusionen skall motsvara den del av bolaget nettotillgångar som 
enligt 21 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag hör till aktieägarna. 



 
Övriga bokningar förorsakade av fusionen kommer att göras enligt anskaffningsutgiftsprincipen. 
 

Tillgångar och skulder enligt bokföringsvärden 
 
Pensions-Alandias skulder består av försäkringsteknisk ansvarsskuld, eget kapital, reserveringar, 
eventuella skulder till kostnadsfördelningen, mottagna förskottsbetalningar och övriga 
resultatregleringar. En specifikation av ansvarsskuldens uppskattade belopp per 31.12.2018 finns i 
tabell 3.1  och i tabell 3.2 presenteras uppskattningar av övriga skulder i balansräkningens passiva 
per 31.12.2018. 
 
 

 
 
TABELL 3.1. Pensions-Alandias ansvarsskuld 2014-2017 och uppskattad ansvarsskuld per 
31.12.2018. 
 
Pensions-Alandias placeringstillgångar består av lånefordringar, masskuldebrev, 
penningmarknadsinstrument, depositioner, aktieplaceringar, fastighetsplaceringar, andelar i aktie-, 
ränte-, fastighets- och hedgefonder samt övriga placeringar. Bolagets tillgångar inkluderar även 
premiefordringar, övriga fordringar och resultatregleringar. I tabell 3.2 presenteras uppskattningar 
av tillgångar i balansräkningens aktiva per 31.12.2018. 
 

 
 
TABELL 3.2. Pensions-Alandias balansräkning enligt bokföringsvärden per 31.12.2017 och 
en uppskattning av balansräkning per 31.12.2018. 
 
I tabell 3.3 presenteras Pensions-Alandias placeringar per tillgångsslag. Andelar i fonder ingår i det 
tillgångsslag, som motsvarar fondens placeringar. Ränteplaceringar inkluderar även 
penningmarknadsinstrument och depositioner. Övriga placeringar består huvudsakligen av 
hedgefonder. 
 

i miljoner euro 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Premieansvar

   framtida pensioner 125,6 115,8 114,1 104,9 100,2

   fördelat tilläggsförsäkringsansvar 2,1 2,0 1,5 2,0 1,1

   ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 53,4 59,3 38,4 42,5 36,6

   aktieavkastningsbundet    

tilläggsförsäkringsansvar 4,3 4,9 2,1 8,6 6,1

    total 185,4 182,0 156,0 158,1 144,0

Ersättningsansvar

   löpande pensioner och fördelningsansvar 112,8 110,6 100,6 92,4 87,1

   utjämningsbelopp 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0

   total 112,8 110,6 112,6 104,5 99,1

Försäkringsteknisk ansvarsskuld 298,1 292,6 268,6 262,6 243,1

Aktiva 2018 2017 Passiva 2018 2017

Immateriella tillgångar 0,0 0,0 Eget kapital 1,3 1,2

Placeringar 278,1 271,1 Egentlig ansvarsskuld 238,4 226,3

Fordringar 4,3 10,6 Övriga ansvarsskuldsposter 59,8 66,2

Övriga tillgångar 15,4 15,4 Skulder 3,8 3,0

Resultatregleringar 9,6 1,8 Resultatregleringar 4,3 2,3

Total 307,5 299,1 Total 307,5 299,1



 
 
TABELL 3.3. Pensions-Alandias placeringar enligt bokföringsvärden per 31.12.2017 och en 
uppskattning av placeringar per 31.12.2018. 
 

Eget kapital 
 
Det överlåtande bolagets egna kapital består av aktiekapital, reservfond, övriga fonder och 
räkenskapsperiodens vinst. En specifikation av det egna kapitalet finns i tabell 3.4. 
 

  
 
TABELL 3.4. Specifikation av Pensions-Alandias egna kapital per 31.12.2017 och en 
uppskattning av eget kapital per 31.12.2018 

Solvenskapital 
 
I samband med det överlåtande bolagets försäkringsbestånd överförs även beståndets 
solvenskapital och motsvarande tillgångar. Från balansräkningen enligt gängse värde framgår 
bolagets skulder och tillgångar vilka täcker dessa skulder enligt gängse värde. I tabell 3.5 
presenteras en uppskattning av Pensions-Alandias solvenskapital och i tabell 3.6 Pensions-Alandias 
balansräkning enligt gängse värde. 
 

  
 
TABELL 3.5. En uppskattning av Pensions-Alandias solvenskapital per 31.12.2018 

i miljoner euro 2017 2018

Ränteplaceringar 136,9 140,0

Aktieplaceringar 81,8 83,3

Fastighetsplaceringar 31,8 33,5

Övriga placeringar 36,0 36,7

Placeringar total 286,5 293,4

i miljoner euro 31.12.2017 31.12.2018

Aktiekapital 0,269 0,269

Reservfond 0,024 0,024

Övriga fonder 0,863 0,932

Räkenskapsperiodens vinst 0,069 0,080
Eget kapital sammanlagt 1,225 1,305

31.12.2017 31.3.2018 31.12.2018E

Eget kapital 1,2 1,2 1,3

Avskrivningsdifferens 0,0 0,0 0,0

Ofördelade tilläggsförsäkringsansvar 59,3 60,8 53,4
Total 60,5 62,0 54,7

Värderingsskillnader 39,8 38,0 46,6

Övriga poster 0,0 0,0 0,0

Solvenskapital totalt 100,4 100,0 101,3

Solvensgräns 37,0 29,0 31,9

Minimikapitalkrav 12,3 9,7 10,6

Solvensansvarsskuld 233,2 231,8 244,7

Solvensnivå 143,0 % 143,2 % 141,4 %

Solvensställning 2,71 3,45 3,18

Pensions-Alandia



 

 
 
TABELL 3.6. Pensions-Alandias balans enligt gängse värde per 31.12.2017 och 31.12.2018  
 
I tabell 3.7 presenteras det överlåtande bolagets placeringar enligt gängse värde per tillgångsslag. 
Andelar i placeringsfonder ingår i det tillgångsslag, som motsvarar fondens placeringar. 
Ränteplaceringar inkluderar även lånefordringar, penningmarknadsinstrument och depositioner. 
Övriga placeringar består huvudsakligen av placeringar i hedgefonder och övriga alternativa 
placeringar. 
 

 
 
TABELL 3.7. Pensions-Alandias placeringar enligt gängse värde per 31.12.2017 och 
31.12.2018  
 
Alla tillgångar i Pensions-Alandia har värderats i enlighet med bokföringslagen, lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag och försäkringsbolagslagen, samt i enlighet med social- och 
hälsovårdsministeriets och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar och enligt god 
bokföringssed. Veritas och Pensions-Alandia använder likartade värderingssätt även för 
fastighetsplaceringar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiva 2018 2017 Passiva 2018 2017

Immateriella tillgångar 0,0 0,0 Solvenskapital 101,3 100,4

Placeringar enligt gängse värde 324,7 311,0  - eget kapital 1,3 1,2

Fordringar 4,3 10,6  - reserveringar 0,0 0,0

Övriga tillgångar 15,4 15,4  - ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 53,4 59,3

Resultatregleringar 9,6 1,8  - värderingsskillnader 46,6 39,9

Egentlig ansvarsskuld 238,4 226,3

Övriga ansvarsskuldsposter 6,4 6,9

 - fördelat tilläggsförsäkringsansvar 2,1 2,0

 - aktieavkastningsbundet tilläggsf.ansvar 4,3 4,9

Resultatregleringar 4,3 2,3

Skulder 3,8 3,0

Total 354,1 338,9 Total 354,1 338,9

i miljoner euro 2017 2018

Ränteplaceringar 144,2 148,4

Aktieplaceringar 101,7 107,7

Fastighetsplaceringar 44,5 46,7

Övriga placeringar 36,0 37,4

Placeringar total 326,4 340,1



3B. Inverkan som fusionen planeras få på det övertagande bolagets 
balansräkning 
 
Fusionen ökar det övertagande bolagets balans. Veritas ansvarsskuld ökar vid fusionstidpunkten 
med ca 300 miljoner euro och balansens slutsumma med ca 310 miljoner euro. I tabell 3.8 
presenteras uppskattningar av det övertagande bolagets balansräkning per 31.12.2018 och 
omedelbart efter fusionen 1.1.2019. Fusionsvinsten om ca 1,1 miljoner euro ingår i posten Övriga 
ansvarsskuldsposter per 1.1.2019 eftersom det skulle ske en överföring till det ofördelade 
tilläggsförsäkringsansvaret till ett belopp som motsvarar fusionsvinsten om Veritas gjorde ett bokslut 
per 1.1.2019. 
  

 
 
TABELL 3.8. Veritas balans enligt bokföringsvärden per 31.12.2018 och efter fusionen per 
1.1.2019 
  
De uppskattade värderingsskillnaderna i placeringar som ingår i det övertagande bolagets 
solvenskapital per 31.12.2018 och 1.1.2019 efter fusionen presenteras i tabell 3.9. 
 

 
 
TABELL 3.9. Värderingsskillnader i Veritas balans 
 
 
 
 
 

31.12.2017 31.12.2018E 1.1.2019E

Immateriella tillgångar 3,5 3,7 3,7

Placeringar 2 413,2 2 468,3 2 746,2

Fordringar 50,6 29,0 33,3

Övriga tillgångar 270,4 270,4 285,8

Resultatregleringar 39,9 86,3 95,9

AKTIVA 2 777,7 2 857,7 3 164,9

Aktiekapital 14,3 14,3 14,6

Överkursfond 0,4 0,4 0,4

Fria fonder 1,2 1,5 2,3

Räkenskapsperiodens resultat 1,2 1,1 0,0

Eget kapital totalt 17,0 17,3 17,3

Egentlig ansvarsskuld 2 403,7 2 535,2 2 773,5

Övriga ansvarsskuldsposter 326,4 254,1 314,9

Skulder 14,9 36,5 40,2

Resultatregleringar 14,0 13,0 17,3

Avskrivningsdifferens 1,7 1,7 1,7

PASSIVA 2 777,7 2 857,7 3 164,9

i miljoner euro 31.12.2017 31.12.2018E 1.1.2019

Ränteplaceringar 104,0 113,5 121,9

Aktieplaceringar 320,7 373,3 397,7

Fastighetsplaceringar 79,4 84,1 97,3

Övriga placeringar 0,4 5,9 6,6

Placeringar total 504,5 576,8 623,5



 
 
 
I tabell 3.10 finns en uppskattning av det övertagande bolagets solvenskapital och solvensnivå 
omedelbart efter fusionen. 
 

 
 
TABELL 3.10. En uppskattning av Veritas solvenskapital per 31.12.2018 och 1.1.2019  
 
  

Pensions-Alandia Veritas Veritas

31.12.2018E 31.12.2018E 1.1.2019

Eget kapital 1,3 16,5 16,5

Avskrivningsdifferens 0,0 1,7 1,7

Ofördelade tilläggsförsäkringsansvar 53,4 197,2 250,7

Total 54,6 215,3 268,8

Värderingsskillnader 46,6 576,8 623,5

Övriga poster 0,0 -3,7 -3,7

Solvenskapital totalt 101,3 788,5 888,6

Solvensgräns 31,9 333,7 362,8

Minimikapitalkrav 10,6 111,2 120,9

Solvensansvarsskuld 244,7 2 592,0 2 836,6

Solvensnivå 141,4 % 130,4 % 131,3 %

Solvensställning 3,18 2,36 2,45



 

BILAGA 3.1 Antaganden på vilka uppskattningar av ansvarsskuld, dess täckning 
och solvenskapital grundar sig 
 
 
B3.1A: Det överlåtande bolaget 
 
 
Antaganden på grund av vilka resultaträkningen har uppskattats. 
 
ArPL-lönesumma: den i bolaget försäkrade lönesumman har antagits öka under år 2018 enligt 
Pensionsskyddscentralens (PSC) prognos gällande ArPL-lönesumman, med beaktandet av 
uppgifter gällande överflyttningsrörelsen mellan arbetspensionsbolag för bolagets del. 
 
FöPL-arbetsinkomst: uppskattningen grundar sig på den i bolaget försäkrade arbetsinkomsten per 
31.3.2018 och en uppskattad utveckling för resterande delen av året 
 
Premieinkomst: uppskattningen grundar sig på den uppskattade utvecklingen av ArPL-lönesumman 
och FöPL-arbetsinkomsent samt strukturen av bolagets försäkringsbestånd. Premieförluster har 
uppskattats för hela året utgående från uppgifter per 31.3.2018. 
 
Ersättningskostnader: uppskattningen grundar sig på utvecklingen fram till 31.3.2018 och en 
uppskattning av pensioner som ska utbetalas under år 2018; kostnadsfördelningens poster har 
uppskattats med beaktandet av PSC:s förskottsbeslut, PSC:s prognoser gällande pensionssystemet 
samt den uppskattade utvecklingen av bolagets lönesumma, arbetsinkomst och fördelningsdelen av 
premien. 
 
Placeringsverksamhetens avkastningar per tillgångsslag: avkastningar för perioden 1.4. -31.12.2018 
har härletts genom antagandet att de förverkligade avkastningarna per tillgångslag för hela året 2018 
skulle motsvara avkastningar som används i den senaste långsiktiga prognosen uppgjort av PSC.  
 
Driftskostnader: har uppskattats enligt budgeten. 
 
Avskrivningar: uppskattats på basen av balansens tillgångar per 31.3.2018. 
 
Förändring i ansvarsskulden: har beräknats enligt de fastställda beräkningsgrunderna som 
skillnaden mellan ansvarsskuld i bokslut 2017 och ansvarsskuld i bokslut 2018. Därtill har beaktats 
Pensions-Alandias bolagsspecifika beräkningsgrunder vilkas fastställelse har ansökts från social- 
och hälsovårdsministeriet. 
 
Skatter: inga skatter. 
 
Överskott: har beräknats enligt de av social- och hälsovårdsministeriet ansökta bolagsspecifika 
beräkningsgrunderna. 
 
Antaganden på grund av vilka balansräkningen har uppskattats. 
 
Egentliga ansvarsskulden inklusive fördelningsansvar per 31.12.2018: enligt sk bokslutsformler 
givna i de särskilda beräkningsgrunderna för ArPL samt enligt beräkningsgrunder för FöPL. De 
parametrar vilka behövs för uppskattningen av kostnadsfördelningens storheter och det 
aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret är enligt PSC:s kortsiktiga prognos per 
17.1.2018. Därtill har beaktats Pensions-Alandias bolagsspecifika beräkningsgrunder för år 2018 
vilka har ansökts från social- och hälsovårdsministeriet. 



Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar: uppskattat enligt de särskilda beräkningsgrunderna för ArPL. 
Överföringen till kundåterbäringar har uppskattats enligt de maximala beloppen enligt de 
ovannämnda grunderna och Pensions-Alandias bolagsspecifika grunder. 
 
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar: Enligt de maximala beloppen enligt de särskilda grunderna för 
ArPL och enligt Pensions-Alandias bolagsspecifika grunder. 
 
Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar: Enligt de särskilda grunderna för ArPL med 
aktieavkastningskoefficientens värde enligt PSC:s kortsiktiga prognos per 18.1.2018. 
 
Placeringstillgångar i balansen: uppskattade enligt de antagna avkastningarna för olika tillgångsslag. 
Av de olika tillgångsslagens avkastningar uppskattas en del inte realiseras i bokföringen under 2018 
utan öka på värderingsskillnaderna. Denna del varierar för olika tillgångsslagen så att den är 25 % 
för ränte- och fastighetsplaceringar, 75 % för aktieplaceringar och 50 % för övriga placeringar. 
 
Övriga fordringar i balansen: uppskattade enligt uppgifter 31.3.2018. 
 
Övriga skulder i balansen: uppskattade enligt uppgifter 31.3.2018. 
 
Antaganden på grund av vilka solvenskapitalet och tillgångarnas gängse värde har 
uppskattats. 
 
Värderingsskillnader har beräknats som differensen mellan gängse värde och bokföringsvärde. 
 
Placeringarnas gängse värde: uppskattad på basen av tillgångar enligt gängse värde per 31.12.2017 
vilka har ökats enligt de antagna avkastningarna för 2018 för olika tillgångsslag.  
 
Valutakurserna har antagits förbli oförändrade jämfört med 31.12.2017. 
. 
Det egna kapitalet har beräknats på grund av det föregående årets egna kapital och 
räkenskapsperiodens vinst. 
 
Uppskattningar av det överlåtande bolagets resultaträkning och balansräkning 2018 
 

 
 
Tabell B3.1 Pensions-Alandias resultaträkning. 
 
 

i miljoner euro 2018E 2017

Premieinkomst 45,9 46,2

Placeringsverksamhetens nettointäkter 7,0 23,3

Utbetalda ersättningar -46,4 -44,1

Förändring av ansvarsskuld -4,9 -23,9

Lagstadgade avgifter -0,1 -0,1

Driftskostnader -1,4 -1,3

Försäkringstekniskt resultat 0,1 0,1

Övriga poster 0,0 0,0

Årets vinst/förlust 0,1 0,1



 
 
Tabell B3.2 Pensions-Alandias balansräkning. 
 
Det överlåtande bolaget har inga förbindelser utanför balansräkningen. 
 
Uppskattade värderingsskillnader i det överlåtande bolagets solvenskapital per 31.12.2018 
 

 
 
Tabell B3.3 Värderingsskillnader i Pensions-Alandias placeringar. 
 
Uppskattningen av resultatets uppkomst för det överlåtande bolaget per 31.12.2018. 
 

  
 
Tabell B3.4 Resultatanalys per 31.12.2018 för Pensions-Alandia. 
 
 
 
 
 

Aktiva 2018 2017 Passiva 2018 2017

Immateriella tillgångar 0,0 0,0 Eget kapital 1,3 1,2

Placeringar 278,1 271,1 Egentlig ansvarsskuld 238,4 226,3

Fordringar 4,3 10,6 Övriga ansvarsskuldsposter 59,8 66,2

Övriga tillgångar 15,4 15,4 Skulder 3,8 3,0

Resultatregleringar 9,6 1,8 Resultatregleringar 4,3 2,3

Total 307,5 299,1 Total 307,5 299,1

i miljoner euro 2017 2018

Ränteplaceringar 7,3 8,4

Aktieplaceringar 19,9 24,4

Fastighetsplaceringar 12,6 13,2

Övriga placeringar 0,0 0,7

Placeringar total 39,9 46,6

2018E 2017

Resultatets uppkomst

Försäkringsrörelsens resultat 1,2 0,3

Placeringsverksamhetens resultat enligt gängse värde 1,4 12,2

   + Placeringsverksamhetens nettointäkter enligt gängse värde 13,7 24,7

   - avkastningskrav på ansvarsskulden -12,3 -12,5
Omkostnadsresultat 0,0 0,2

Övrigt resultat -0,1 0,1

Sammanlagt resultat 2,5 12,8

Disponering av resultatet

Till förändring av solvens 0,8 10,6

   till förändring av ofördelat tilläggsförsäkringsansvar -6,0 9,2

   till förändring av värderingsskillnader 6,8 1,3

   till förändring av ackumulerade bokslutsdispositioner 0,0 0,0

   till räkenskapsperiodens vinst 0,1 0,1

Till kundåterbäringar 1,7 2,2

Sammanlagt 2,5 12,8



B3.1B: Det övertagande bolaget 
 
 
Antaganden på grund av vilka resultaträkningen har uppskattats. 
 
ArPL-lönesumma: den i bolaget försäkrade lönesumman har antagits öka under år 2018 enligt 
Pensionsskyddscentralens prognos gällande ArPL-lönesumma, med beaktandet av uppgifter 
gällande överflyttningsrörelsen mellan arbetspensionsbolag för bolagets del. 
 
FöPL-arbetsinkomst: uppskattningen grundar sig på den i bolaget försäkrade arbetsinkomsten per 
31.3.2018 och en uppskattad utveckling för resterande delen av året 
 
Premieinkomst: uppskattningen grundar sig på den uppskattade utvecklingen av ArPL-lönesumman 
och FöPL-arbetsinkomsten samt strukturen av bolagets försäkringsbestånd. Premieförluster har 
uppskattats för hela året utgående från uppgifter per 31.3.2018. 
 
Ersättningskostnader: uppskattningen grundar sig på utvecklingen fram till 31.3.2018 och en 
uppskattning av pensioner som ska utbetalas under år 2018; kostnadsfördelningens poster har 
uppskattats med beaktandet av PSC:s förskottsbeslut, PSC:s prognoser gällande pensionssystemet 
samt den uppskattade utvecklingen av bolagets lönesumma, arbetsinkomst och fördelningsdelen av 
premien. 
 
Placeringsverksamhetens avkastningar per tillgångsslag: avkastningar för perioden 1.4.-31.12.2018 
har härletts genom antagandet att de förverkligade avkastningarna per tillgångslag för hela året 2018 
skulle motsvara avkastningar som används i den senaste Pensionsskyddscentralens långsiktiga 
prognosen.  
 
Driftskostnader: har uppskattats enligt den av bolagets styrelse fastställda budgeten. 
 
Avskrivningar: uppskattats på basen av balansens tillgångar per 31.3.2018. Det har uppskattats att 
inga väsentliga aktiveringar IT-systemkostnader, vilka påverkar avskrivningarna för 2018, kommer 
att ske efter 31.3.2018. 
 
Förändring i ansvarsskulden: har beräknats enligt de fastställda beräkningsgrunderna som 
skillnaden mellan ansvarsskuld i bokslut 2017 och ansvarsskuld i bokslut 2018. Därtill har för 
koassuransbeståndets del beaktats Pensions-Alandias bolagsspecifika beräkningsgrunder vilkas 
fastställelse har ansökts från social- och hälsovårdsministeriet. 
 
Skatter: inga skatter. 
 
Överskott: har beräknats enligt de av social- och hälsovårdsministeriet ansökta bolagsspecifika 
beräkningsgrunderna. 
 
Antaganden på grund av vilka balansräkningen har uppskattats. 
 
Det egna kapitalet per 1.1.2019: i uppskattningen har antagits att Pensions-Alandias 
minoritetsaktieägare väljer att erhålla fusionsvederlaget i form av kontantvederlag. Om alla 
minoritetsaktieägare väljer aktievederlag skulle det egna kapitalet per 1.1.2019 vara ca 24 000 euro 
högre. 
 
Egentliga ansvarsskulden inklusive fördelningsansvar per 31.12.2018: enligt sk bokslutsformler 
givna i de särskilda beräkningsgrunder för ArPL samt enligt beräkningsgrunder för FöPL. De 
parametrar vilka behövs för uppskattningen av kostnadsfördelningens storheter och det 
aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret är enligt PSC:s kortsiktiga prognos per 



18.1.2018. Därtill har beaktats för koassuransbeståndets del Pensions-Alandias bolagsspecifika 
beräkningsgrunder för år 2018 vilka har ansökts från social- och hälsovårdsministeriet. 
 
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar: uppskattat enligt de särskilda beräkningsgrunderna för ArPL. 
Överföringen till kundåterbäringar har uppskattats enligt de maximala beloppen enligt de 
ovannämnda grunderna och för koassuransbeståndets del enligt Pensions-Alandias bolagsspecifika 
grunder. 
 
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar: Enligt de maximala beloppen enligt de särskilda grunderna för 
ArPL och för koassuransbeståndets del enligt Pensions-Alandias bolagsspecifika grunder. 
 
Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar: Enligt de särskilda grunderna för ArPL med 
aktieavkastningskoefficientens värde enligt PSC:s kortsiktiga prognos per 18.1.2018. 
 
Placeringstillgångar i balansen: uppskattade enligt de antagna avkastningarna för olika tillgångsslag. 
 
Övriga fordringar i balansen: uppskattade enligt uppgifter 31.3.2018. 
 
Övriga skulder i balansen: uppskattade enligt uppgifter 31.3.2018. 
 
Antaganden på grund av vilka solvenskapitalet och tillgångarnas gängse värde har 
uppskattats. 
 
Värderingsskillnader har beräknats som differensen mellan gängse värde och bokföringsvärde. 
 
Placeringarnas gängse värde: uppskattade på basen av tillgångar enligt gängse värde per 
31.12.2017 vilka har ökats enligt de antagna avkastningarna för 2018.  
 
Valutakurserna har antagits förbli oförändrade jämfört med 31.12.2017. 
 
Det egna kapitalet: har beräknats på basen av det föregående årets egna kapital minskat med 
dividendutbetalning och ökat med räkenskapsperiodens vinst. I uppskattningen av det egna kapitalet 
per 1.1.2019 har antagits att Pensions-Alandias minoritetsaktieägare väljer att erhålla 
fusionsvederlaget i form av kontantvederlag. Om alla minoritetsaktieägare väljer aktievederlag skulle 
det egna kapitalet per 1.1.2019 vara ca 24 000 euro högre. 
 
 
  



BILAGA 3.2 Försäkringstekniska beräkningar. 
 
 

 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 1.1.2019

Premieansvar

1 ArPL 1301,5 1409,0 115,7 125,5 1534,5 1534,5

2 FöPL 3,5 3,4 0,1 0,1 3,5 3,5

Sammanlagt 1305,0 1412,4 115,8 125,6 1538,0 1538,0

3 Tilläggsförsäkringsansvar

3.1 Ofördelat 263,2 197,2 59,3 53,4 250,5 250,5

3.2.1 Fördelat, del VA1 8,6 10,1 1,2 1,0 11,1 11,1

3.2.2 Fördelat, del VA2 1,0 1,0 0,8 1,1 2,1 2,1

3.3 Aktieavkastningsbundet 53,6 45,9 4,9 4,3 50,2 50,2

Sammanlagt 326,4 254,1 66,2 59,8 313,8 313,8

Premieansvar sammanlagt 1631,5 1666,5 182,0 185,4 1851,8 1851,8

Ersättningsansvar

1 ArPL 1064,0 1089,3 99,4 102,0 1191,4 1191,4

2 APL-tillägg och arbetsgivarförsäkr. 22,2 21,6 6,1 6,0 27,5 27,5

3 FöPL tillägg 12,4 11,9 5,0 4,8 16,6 16,6

Ersättningsansvar sammanlagt 1098,6 1122,7 110,6 112,8 1235,5 1235,5

Ansvarsskuld sammanlagt 2730,1 2789,2 292,6 298,1 3087,4 3087,4

Veritas Pensions-Alandia Sammanlagt Veritas


