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På blanketterna antecknas det rapporterande kreditinstitutets namn och datum för
rapporten. Uppgiftslämnaren och dennas närmaste chef bestyrker uppgifterna med sin
underskrift.

Beloppen anges antingen i mark eller i euro. Den definitiva övergången till euro sker
i rapporten per 31 december 2002.
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Kreditinstitutets kapitalbas per 31 december anges enligt definitionen i Finans-
inspektionens föreskrift 106.6 om rapportering av kapitalbas och gruppbaserad
kapitalbas.

På första raden i tabellen anges det maximala kvalificerade innehavet (60 %
av kreditinstitutets kapitalbas) och det maximala enskilda kvalificerade
innehavet (15 % av kreditinstitutets kapitalbas) i mark eller euro. På andra
raden anges kreditinstitutets totala kvalificerade innehav och största enskilda
kvalificerade innehav i mark eller i euro. På tredje raden anges innehaven på
föregående rad uttryckta i procent av kapitalbasen. Kreditinstitutets kvalifi-
cerade innehav skall även omfatta intresseföretagens innehav, i samma
proportion som kreditinstitutet äger aktier eller andelar i intresseföretagen i
fråga (indirekt ägande).

Med innehav avses det sammanlagda bokföringvärdet av kreditinstitutets 
aktie- eller andelsposter och kapitallån. Innehavet skall även omfatta indirekt
ägande.
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Konsolideringsgruppens kapitalbas per 31 december anges enligt definitionen
i Finansinspektionens föreskrift 106.6 om rapportering av kapitalbas och
gruppbaserad kapitalbas.

I tabellen lämnas uppgifter om konsolideringsgruppens kvalificerade innehav
på motsvarande sätt som för kreditinstitutet i tabell 1 a. Konsoliderings-
gruppens innehav skall även omfatta indirekt ägande.
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På blankett 2 rapporteras kreditinstitutets och till dess konsolideringsgrupp
hörande företags investeringar i fastigheter och fastighetssammanslutningar.

I det totala fastighetsinnehavet skall ingå det sammanlagda bokföringsvärdet
av kreditinstitutets innehav av fastigheter och aktier  i fastighetssamman-
slutningar samt beloppet av kreditinstitutets krediter och garantier till
fastighetssammanslutningar i samma förhållande som kreditinstitutets och till
dess konsolideringsgrupp hörande företags aktie- eller andelsinnehav i fastig-
hetssammanslutningarna utgör av fastighetssammanslutningarnas aktie- eller
andelskapital.

För konsolideringsgruppen lämnas motsvarande uppgifter.


