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Ik krijg het T4U niet geïnstalleerd.

In de meeste gevallen ligt dit aan de firewall van uw
onderneming. U kunt het T4U installeren op een standalone pc. Er dient wel excel geïnstalleerd te zijn op de standalone pc.

1

Installatie T4U

Datum toegevoegd

24-apr-15

2

Foutmelding in
validatievenster
3

S.25.01.03/07/09
4

Definitie

Dit klopt. Helaas wordt het T4U voor de Preparatory phase
niet meer aangepast. Als u in het T4U kiest voor XBRL en
vervolgens voor Export XBRL instance file en daarna voor
Tijdens het invullen van de templates krijg ik foutmeldingen Export using Arelle (with validation) hiermee wordt de
in het validatievenster op het scherm die volgens mij
overall controle gedraaid en zijn de op het blad getoonde
onterecht zijn.
regels verdwenen.
In het inleesbestand staan de tabbladen S.25.01.03.xx en
S.25.01.07.xx en S.25.01.09.xx, wat is het verschil tussen
De tabbladen 03 hebben betrekking op de maatschappij
deze tabbladen en codes?
zelf, 07 op de ring fenced funds en 09 op het resterend deel.
In sommige codes van Rijen en kolommen staat een “P”
vermeld, waarom is dit?
Dit betekent Preparatory phase.

24-apr-15

24-apr-15
24-apr-15

5

Celdefinities

In welke eenheden moet de T4U worden ingevuld?

Hierbij een definitie per cel zoals in Excel staat vermeld:
String: vrije tekst
E: selectielijst
Decimal: getal met 2 cijfers achter de komma
Monetary: getal met 2 cijfers achter de komma
Percentage: percentage met 2 cijfers achter de komma
Datum: dd-mm-yyyy
Integer: heel getal

24-apr-15
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Excel-versie
7

Excel-versie

Questions

Answers

Deze kunt u uit het T4U halen. Kies voor:
Excel;
vervolgens voor Export data to basic Excel ;
maak een bestandsnaam aan;
select all (both empty and non empty tables);
ok.
Nu heeft u de definitieve versie voor de PG rapportage
(VER:2015.03.10)

Hoe weet ik dat ik de laatste versie van het Excel bestand
heb?
Er zijn rubrieken opgenomen in het desbetreffende tabblad
van de BI-sheet welke niet voorkomen in de oorspronkelijke
beschrijving van de BI-sheet, welke wellicht wel een
verplichte waarde hebben, voorbeelden:
* Home Country
Het is van belang dat u de juiste versie van de Excel
* Name
gebruikt. Daar staan deze rubrieken wel in.

Datum toegevoegd

24-apr-15

24-apr-15

8

S25.01
9

Deze vraag staat op alle tabbladen waar een partieel intern
model van toepassing kan zijn. Het Het zou beter zijn deze
vraag alleen te stellen aan verzekeraars die hebben
Vanaf formulier S25.01 wordt op veel formulieren de vraag aangegeven met een partieel intern model te werken maar
gesteld of deels een intern model wordt gehanteerd uit
dit kan nu niet meer worden gewijzigd. Deze vraag moet
hoofde van artikel 112. Waarom staat deze vraag op elk
door de verzekeraars op de betreffende tabbladen worden
tabblad en moet deze vraag worden beantwoord?
beantwoord.
Als eenmaal is gekozen voor "mark as not reported" dient
Als je op formulier S.26.02.01 eenmaal hebt gekozen voor het betreffende template via Basic Excel geimporteerd te
"mark as not reported" is het niet mogelijk om dit te
worden, waarna het template weer als "mark as repored"
wijzigen in "mark as reported". Hierna kan het formulier niet aangemerkt kan worden. Let op, u kunt in dit geval geen
meer handmatig worden ingevuld.
leeg blad importeren.

24-apr-15

24-apr-15
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Zijn er afrondingsverschillen toegestaan en hoe groot zijn
die precies?

In eerste instantie hebben wij gecommuniceerd dat de
afronding 500 per post mag bedragen. Dit is anders dan het
in het T4U wordt gehanteerd. De toegestane marge is daar
0.01% van het gerapporteerde bedrag. Dus bij een bedrag
van 500 is dat 0 en bij een bedrag van 5.000.000 is dat 500.

Datum toegevoegd

10

24-apr-15

11

Dit klopt. Helaas zit er een fout in de importfunctionaliteit
voor wat betreft percentages. Als u werkt vanuit een door
de T4U geëxporteerd Excel bestand dan dient u na het
Wanneer ik vanuit de T4U een basic Excel templates
importeren de cellen met een percentage te controleren en
exporteer, deze vul met de betreffende data en vervolgens handmatig aan te passen in de Tool. Dit geldt tevens voor de
weer importeer dan zijn alle percentages met een factor
groepenrapportage en de kwartaalrapportages voor
100 vermeningvuldigd.
groepen en solo die vallen onder de preparatory guidelines.

24-apr-15

S.06.02.01

Bij het invullen van sheet S.06.02.01 in het T4U kan bij de
externe rating (veld C320) geen + teken worden toegevoegd
(dit wordt gebruikt door S&P). Kunt u aangeven of/hoe het
mogelijk is om een + in te vullen bij external rating zodat wij
gebruik kunnen maken van de S&P rating in onze
rapportage?

01-mei-15

S.02.01

Hier wordt gevraagd naar de 'Statutory accounts value',
dient deze data aan te sluiten met de balanswaarde op de
VSJ010/015 uit de Solvency I jaarstaten?

12

We hebben u opmerking doorgegeven aan EIOPA deze cel
hoort als vrije tekst cel te worden gedefinieerd in de T4U.
Dit is echter niet het geval. Voor de PG kan dit niet meer
worden aangepast. U kunt wel vanuit Excel knippen en
plakken. Dan komt het + teken wel mee.

13

14

Bij de rating kan ik geen + invullen in de TfU.

Dat klopt. Met uitzondering van de VSJ131 t/m VSJ134,
omdat deze staten look trough worden ingevuld.
Het is helaas niet mogelijk om een + in te typen. U kunt de +
kopieren uit Excel en in de TfU plakken.

07-mei-15
08-05-2015

