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Ohje 11.4.2011 

 

Viimeisin muutos 31.12.2017 

VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot 

 

VB-tiedonkeruussa kerätään vakuutuslaitosten tilinpäätöstä vastaavia liitetietoja. Tietoja 

käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan valvontaan sekä vakuutustilastojen kokoamiseen.  

 

Tiedonkeruu toteutetaan taulukoittain seuraavasti: 

  

Taulukko

tunnus 

Taulukon nimi Tiedonantajatasot 

VB02a 
Työeläkevakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat 

liitetiedot 
401, 436 

VB02b 
Henkivakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat 

liitetiedot 
410 

VB02c 
Vahinkovakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat 

liitetiedot 
420 

VB02d 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tuloslaskelmaa 

koskevat liitetiedot 
435 

VB02e Eläkekassan tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 441, 442, 443 

VB02f Eläkesäätiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 451, 452, 453 

VB032 Vakuutusyhtiön tasetta koskevat liitetiedot - osa 1 401, 410, 420, 435, 436 

VB035 Vakuutusyhtiön tasetta koskevat liitetiedot - osa 2 410 

VB036 Vakuutusyhtiön tasetta koskevat liitetiedot - osa 3 401, 410, 420, 435, 436 

 

Taulukot VB02a, VB02b, VB02c, VB02d, VB032, VB035 ja VB036 on toimitettava 

Finanssivalvonnalle täytettynä 10 vuorokautta ennen vakuutusyhtiön 

tilintarkastuskertomuksen luovuttamista / tilintarkatustilaisuutta, kuitenkin viimeistään 31.3. 

(määräykset ja ohjeet 1/2011). (31.12.2017) 

 

Taulukot VB02e ja VB02f on toimitettava Finanssivalvonnalle täytettynä 10 vuorokautta ennen 

vakuutuslaitoksen tilintarkastustilaisuutta, kuitenkin viimeistään 30.4. (määräykset ja ohjeet 

1/2011). (31.12.2017) 

 

Tilinpäätöksen liitetietoja koskevat määritelmät löytyvät määräys- ja ohjekokoelmien kohdista 

seuraavasti: 

 

Työeläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt sekä lailla perustetut eläkelaitokset: 

 Määräykset ja ohjeet 14/2012. Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 

määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, 

vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla 

perustetut eläkelaitokset 

 Eläkekassat: 

 Määräykset ja ohjeet 15/2012. Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 

määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt 
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Eläkesäätiöt: 

 Määräykset ja ohjeet 15/2012. Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 

määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt 

 

Rahamääräiset arvot annetaan tuhansina euroina. Prosenttimuotoiset tiedot annetaan kahden 

desimaalin tarkkuudella ilman % -merkkiä. Lukumäärät annetaan yhden kappaleen 

tarkkuudella. 

 

Tuloslaskelma- ja tase-eriä erittelevien liitetietojen tulee täsmätä vastaaviin tulos- ja 

taseriveihin. 

(31.12.2014) 

 

Lisätietoja VB -tiedonkeruun raportoinnista antaa Vakuutusvalvontaosaston Vahinko- ja 

henkivakuutus-toimisto ja Työeläkelaitokset-toimisto.  

(31.12.2017) 

 

VB02 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

Kaikki luvut annetaan tulosvaikutuksen mukaisella etumerkillä varustettuna (+/-). 

 

 

VB03 Vakuutusyhtiön tasetta koskevat liitetiedot  

Taulukon täyttöön ei toistaiseksi ole annettu erillistä raportointiohjeistusta. 

 

 

 

 

 

 

 


