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Anvisning 11.4.2011
Senaste ändring 31.12.2017

VB

Tabeller för noter till bokslutet
Genom VB-rapporteringen insamlas uppgifter som motsvarar noterna till
försäkringsanstalternas bokslut. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och
sammanställandet av försäkringsstatistik.
Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt:
Tabellkod

Tabellens namn

VB02a

Noter till arbetspensionsförsäkringsbolagets resultaträkning

Uppgiftslämnark
ategorier
401, 436

VB02b

Noter till livförsäkringsbolagets resultaträkning

410

VB02c

Noter till skadeförsäkringsbolagets resultaträkning

420

VB02d

Noter till Landbruksföretagarnas pensionsanstalts
resultaträkning

435

VB02e

Noter till pensionskassans resultaträkning

441, 442, 443

VB02f

Noter till pensionsstiftelsens resultaträkning

451, 452, 453

VB032

Noter till försäkringsbolagets balansräkning – del 1

401, 410, 420,
435, 436

VB035

Noter till försäkringsbolagets balansräkning – del 2

410

VB036

Noter till försäkringsbolagets balansräkning – del 3

401, 410, 420,
435, 436

Tabellerna VB02a, VB02b, VB02c, VB02d, VB032, VB035 och VB036 ska lämnas ifyllda till
Finansinspektionen tio dygn innan revisionsberättelsen avlämnas/revisionstillfället i
försäkringsbolaget, dock senast 31.3 (föreskrifter och anvisningar 1/2011).
Tabellerna VB02e och VB02f ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen tio dygn innan
revisionstillfället försäkringsanstalten, dock senast 30.4 (föreskrifter och anvisningar 1/2011).
Definitionerna av bokslutsnoterna finns i följande punkter i föreskrifterna och anvisningarna:
Arbetspensions-, liv- och skadeförsäkringsbolag :
− 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.
Pensionskassor:
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−

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse:
Pensionskassor och pensionsstiftelser.

Pensionsstiftelser:
− Föreskrifter och anvisningar 15/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse:
Pensionskassor och pensionsstiftelser.
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.
Noterna med resultat- och balansposter ska överensstämma med motsvarande resultat- och
balansräkningsrader. (31.12.2014)
Ytterligare information om rapporteringen ges av byrån för Skade- och livförsäkring och byrån
för Arbetspensionsanstalter på avdelningen för Försäkringstillsyn.
(31.12.2017)

VB02

Noter till resultaträkning
Alla siffror i tabellen ska anges försedda med förtecken antingen enligt resultaträkningen eller
enligt resultateffekten (+/-).

VB03

Noter till balansräkning
Anvisningar för ifyllande av tabellen saknas tillsvidare.

