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Anvisning 11.4.2011 

Senaste ändring 31.3.2022 

VO Halvårsrapport över pensionsförsäkringen 

Genom VO-rapporteringen insamlas halvårsuppgifter om täckning av ansvarsskulden och 

riskkoncentrationer i skuldtäckningstillgångar i tilläggspensionsanstalter samt om 

verksamhetsvolymer och resultat för pensionsanstalter som bedriver lagstadgad verksamhet. 

Uppgifterna används i Finansinspektionens tillsyn och för att sammanställa 

försäkringsstatistik. 

 

Rapporteringen sker tabellvis enligt följande: 

(31.12.2016) 

 

Tabellkod Tabellens namn Rapportörskategorier 

VO01e Sammandrag av tilläggspensionskassas täckning 

av ansvarsskulden 

441, 443 

VO01f Sammandrag av tilläggspensionsstiftelses 

täckning av ansvarsskulden 

451, 453 

VO02e Riskkoncentrationer i en tilläggspensionskassas 

skuldtäckningstillgångar 

441, 443 

VO02f Riskkoncentrationer i en tilläggspensionsstiftelses 

skuldtäckningstillgångar  

451, 453 

VO03 Värderingsdifferenskalkyl 441, 443, 451, 453 

VO04 Uppgifter om pensionsförsäkring 401, 435, 436, 442, 452 

VO06a Resultatanalys (arbetspensionsförsäkringsbolag) 401 

VO06b Resultatanalys (Sjömanspensionskassan) 436 

VO06e Resultatanalys (pensionskassa) 442 

VO06f Resultatanalys (pensionsstiftelse) 452 

VO07 Omkostnadsrörelsens resultat      401 

VO08 Verksamhet för upprätthållande av 

arbetsförmågan 

401, 442, 452 

VO09 Försäkringsrörelsens resultat 401 

 

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

månaden efter halvårsperioden, med andra ord senast 15.8 / 15.2. Tabell VO08 behöver dock 

endast lämnas in en gång om året. 

 

Penningvärden ska rapporteras i tusen euro. Uppgifter i form av procent ska rapporteras med 

två decimalers noggrannhet utan %-tecknet. Antal ska rapporteras med ett styckes 

noggrannhet. 

 

Ytterligare information om rapporteringen ger byrån för arbetspensionsanstalter vid avdel-

ningen för försäkringstillsyn. 
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VO01e Sammandrag av tilläggspensionskassas täckning av ansvarsskulden 

Se också lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (TPSKL)   

Kolumnkoderna i tabell VO01e 

 

S 10 Samtliga tillgångar som godkänns som täckning av ansvarsskulden 

I kolumnen rapporteras sådana tillgångar i tilläggspensionskassan som kan 

användas för täckning av ansvarsskulden. 

 

S 15  Av vilka följande utgör täckning för ansvarsskulden 

I kolumnen rapporteras de godkända tillgångar som utgör täckning för 

ansvarsskulden.  

 

S 20 Täckningen i procent av ansvarsskuldens bruttobelopp, % 

Skuldtäckningstillgångarna dividerade med den ansvarsskuld som upptas på 

rad 1010. 

 

I kolumn MAX % uppges den lagstadgade maximigränsen för den som fyller i rapporten. 

 

Radkoderna i tabell VO01e 

 

R 10−1020  Ansvarsskuld som ska täckas 

Den ansvarsskuld som ska täckas beräknas genom avdrag av 

täckningsunderskottet på rad 1010, som uppkommit på grund av förändringar i 

beräkningsgrunderna, och övriga avräkningsbara poster på rad 1015 från 

ansvarsskuldens bruttobelopp på rad 1020 i enlighet med 6 kap. 5  § i TPSKL. 

 

R 2040-2065  Skuldtäckningstillgångar  

På raderna rapporteras de tillgångar som godkänns som täckning av 

ansvarsskulden och de tillgångar om utgör täckning för ansvarsskulden per 

tillgångsslag enligt 6 kap. 8-11 § och 16 § i TPSKL och i enlighet med 

fastighetsplaceringarna. 

 

 

 

VO01f Sammandrag av tilläggspensionsstiftelses täckning av ansvarsskulden 

Se också lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (TPSKL)  

Kolumnkoderna i tabell VO01f 

 

S 10 Samtliga tillgångar som godkänns som täckning av ansvarsskulden 

I kolumnen rapporteras sådana tillgångar i tilläggspensionsstiftelsen som kan 

användas som täckning av ansvarsskulden. 

 

S 15  Av vilka följande utgör täckning för ansvarsskulden 

I kolumnen rapporteras de godkända tillgångar som utgör täckning för 

ansvarsskulden.  
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S 20 Täckningen i procent av ansvarsskuldens bruttobelopp, % 

Skuldtäckningstillgångarna dividerade med ansvarsskulden på rad 1010.  

 

I kolumn MAX % uppges den lagstadgade maximigränsen för den som fyller i rapporten. 

 

Radkoderna i tabell VO01f 

 

R 10-1020  Ansvarsskuld som ska täckas 

Den ansvarsskuld som ska täckas beräknas genom avdrag av 

täckningsunderskottet på rad 1010, som har uppkommit på grund av 

förändringar i beräkningsgrunderna, och övriga avräkningsbara poster på rad 

1015 från ansvarsskuldens bruttobelopp på rad 1020 i enlighet med 6 kap. 5 § i 

TPSKL.  

 

R 2040-2070  Skuldtäckningstillgångar 

På raderna rapporteras de tillgångar som godkänns som täckning av 

ansvasskulden och de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden per 

tillgångsslag enligt 6 kap. 8-11 §, 14 § oh 16 § i TPSKL och i enlighet med 

fastighetsplaceringarna. 

 

 

VO02e Riskkoncentrationer i en tilläggspensionskassas skuldtäckningstillgångar  

Se också lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (TPSKL)  

Kolumnkoderna i tabell VO02e 

 

I kolumnen ”Sammanslutningens eller objektets namn” uppges namnet på den 

sammanslutning eller det objekt som den tillgångspost som medför en riskkoncentration 

hänför sig till. 

 

S 10  Placeringarnas verkliga värde 

I kolumnen rapporteras det verkliga värdet av varje enskild tillgång. 

 

S 15  Av vilka följande utgör täckning för ansvarsskulden 

I kolumnen rapporteras skuldtäckningstillgångarna med beaktande av de 

maximigränser för täckning av ansvarsskulden som fastställs i 6 kap. 12 §, 15 

§, 17 § och 19 § i TPSKL. 

 

I kolumn MAX % uppges den lagstadgade maximigränsen för den som fyller i rapporten. 

 

Radkoderna i tabell VO02e (31.3.2022) 

 

På raderna 5005 - 6515 rapporteras riskkoncentrationer i skuldtäckningstillgångarna enligt 6 

kap. 12 §, 15 §, 17 § och 19 § i TPSKL. På raderna 5005 – 5015 rapporteras de tre största 

fonderna enligt 6 kap. 12 § i TPSKL. På raderna 5505 – 5515 rapporteras de tre största 

funktionella helheterna i tilläggspensionsanstalten enligt 6 kap. 15 § i TPSKL, och dessutom 

rapporteras på rad 5520 egendom bunden till verksamhet bedriven av 

tilläggspensionsanstaltens delägare. På raderna 6005 - 6015 rapporteras de 3 största 
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skuldförbindelserna utan säkerhet enligt 6 kap. 17 § i TPSKL. På raderna 6505 – 6515 

rapporteras de tre största investeringarna i en enda sammanslutning enligt 6 kap. 19 § i 

TPSKL. På raderna 7005 – 7015 rapporteras de 3 största fastighetsplaceringarna. 

 

VO02f Riskkoncentrationer i en tilläggspensionsstiftelses skuldtäckningstillgångar 

Se också lagen om tilläggspensionsstifteler och tilläggspensionskassor (TPSKL)  

Kolumnkoderna i tabell VO02f 

 

I kolumn ”Sammanslutningens eller objektets namn” uppges namnet på den sammanslutning 

eller det objekt som den tillgångspost som medför en riskkoncentration hänför sig till. 

 

S 10  Placeringarnas verkliga värde 

I kolumnen rapporteras det verkliga värdet av varje enskild tillgång. 

 

S 15  Av vilka följande utgör täckning för ansvarsskulden 

I kolumnen rapporteras skuldtäckningstillgångarna med beaktande av 

maximibeloppen av tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden enligt 6 

kap. 12 §, 14 §, 15 §, 17 § och 19 § i TPSKL . 

 

I kolumn MAX % uppges den lagstadgade maximigränsen för den som fyller i rapporten. 

 

Radkoderna i tabell VO02f (31.3.2022) 

 

På raderna 5005 - 7015 rapporteras riskkoncentrationerna i skuldtäckningstillgångarna i 

enlighet med 6 kap. 12 §, 14 §, 15 §, 17 § och 19 § i TPSKL. På raderna 5005 – 5015 

rapporteras de 3 största fonderna enligt 6 kap. 12 § i TPSKL. På raderna 5505 rapporteras 

egendom bunden till tilläggspensionsstiftelsens delägare enligt 6 kap. 14 § i TPSKL. På 

raderna 6005 – 6015 rapporteras de 3 största funktionella helheterna i 

tilläggspensionsanstalten enligt 6 kap. 15 § i TPSKL, och dessutom rapporteras på rad 6020 

egendom bunden till verksamhet bedriven av tilläggspensionsanstaltens delägare. På raderna 

6505 – 6515 rapporteras de 3 största skuldförbindelserna utan säkerhet enligt 6 kap. 17 § i 

TPSKL. På raderna 7005 – 7015 rapporteras de 3 största investeringarna i en enda 

sammansluting enligt 6 kap. 19 § i TPSKL. På raderna 7505 – 7515 rapporteras de 3 största 

fastighetsplaceringarna. 

 

 

VO03 Värderingsdifferenskalkyl 

Kolumnkoderna i tabell VO03 

 

S 10 Verkligt värde 

I kolumnen rapporteras tillgångens verkliga värde. 

 

S 15 Bokföringsvärde 

I kolumnen rapporteras tillgångens bokföringsvärde. 

 

Radkoderna i tabell VO03 
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R 1010−101020 Fastighetsplaceringar 

Till fastighetsplaceringar räknas fastigheter, fastighetsaktier, 

anskaffningsutgifter för hyresrätt i fastigheter och lånefordringar hos egna 

fastighetsföretag. 

 

R 1015−101525 Placeringar i arbetsgivarföretag som är delägare (31.3.2022) 

Till placeringar i ett arbetsgivarföretag som är delägare räknas aktier och 

andelar i det delägande arbetsgivarföretaget, finansmarknadsinstrument 

emitterade av det delägande arbetsgivarföretaget, obligationsfordringar på det 

delägande arbetsgivarföretaget, fordringar på det delägande 

arbetsgivarföretaget och övriga investeringar i det delägande 

arbetsgivarföretaget. 

 

R 1020−102035 Övriga placeringar 

Som övriga placeringar betraktas aktier och andelar, 

finansmarknadsinstrument, fordringar på inteckningslån, övriga lånefordringar, 

inlåning och övriga placeringar. 

 

 

VO04 Uppgifter om pensionsförsäkring  

Uppgifterna ska rapporteras i enlighet med avsnitt 15.1 i Finansinspektionens föreskrifter och 

anvisningar 14/2012 och kapitel 14 i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 

15/2012. (31.3.2022) 

R 35  Driftskostnader i % av löne- och arbetsinkomstsumman  
Som uppgift för slutet av juni anges de driftskostnader som flutit in under de 

senaste sex månaderna i procent av löne- och arbetsinkomstsumman för hela 

året. 

 

 

VO06a-VO06f   Resultatanalys 

Förtecknet på raderna beror på postens resultateffekt. 


