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Senaste ändring 1.1.2017  

VD Solvens 

 

Genom VD-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas solvens per kvartal. 

Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet av 

försäkringsstatistik.  

 

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: 

 

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnark

ategorier 

VD01a Solvenskapital 401, 436 

VD01g Solvenskapital; pensionskassor och -stiftelser 442, 452 

VD02 
Värderingsdifferenser i arbetspensionsanstalternas 

solvenskapital 
401, 436 

 

Tabellerna ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen senast den femtonde dagen i andra 

månaden efter kvartalsperioden, med andra ord senast 15.5 / 15.8 / 15.11 / 15.2 (föreskrifter 

och anvisningar 1/2011). 

 

Penningvärdena ska anges i tusen euro. Uppgifterna i form av procent ska meddelas med två 

decimalers noggrannhet utan %-tecknet. Antalen ska anges med ett styckes noggrannhet. 

 

Ytterligare information om rapporteringen ges av byrån för Skade- och livförsäkring och byrån 

för Arbetspensionsanstalter på avdelningen för Försäkringstillsyn. Mer information om 

definitionerna i tabellerna finns i föreskrifterna och anvisningarna. 

  (31.3.2019) 

 

 

VD01a Solvenskapital 

Närmare definitioner av solvenskapital finns i 

 7 kap. 16 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 

 

Den relevanta punkten i 7 kap. i nämnda lag (354/1997) anges för varje rad i tabellen. 

  

Radkoderna i tabell VD01a (31.12.2013) 

 

R 10 Belopp för solvenskapital 

Solvenskapitalet enligt 7 kap. 16 a § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. 

 

R 1018–1028 Poster som ska dras av från solvenskapitalet 
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På raderna 1018–1028 anges poster som dras av från solvenskapitalet. Alla tal 

fylls i som positiva. 

 

VD01g Solvenskapital; pensionskassor och -stiftelser  

(1.1.2017) 

Närmare definitioner av solvenskapital och krav på  

solvenskapitalet finns i: 

-  7 kap. 83b § och 83c § i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 

-  6 kap. 48a § och 48b § i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 

 

På rad 1035 anges det sammanlagda beloppet som dras av från solvenskapitalet.  

Siffran ska anges i ett positivt belopp. 

 

 

VD02 Värderingsdifferenser i arbetspensionsanstalternas solvenskapital  

(1.1.2017) 

I arbetspensionsförsäkringsbolag och pensionsanstalter som grundats genom lag (exkl. 

LPA) beräknas verkligt värde för placeringar enligt följande: 

- Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 14/2012 om bokföring, bokslut och 

verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, 

försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från 

tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag, kapitel 10 

I pensionskassor och pensionsstiftelser beräknas verkligt värde enligt följande: 

- Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 15/2012 om bokföring, bokslut och 

verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser, kapitel 9 

 

 

 


