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Senaste ändringen 31.12.2017 

 

VN Statistisk undersökning om trafikförsäkring 

 
Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. 
Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och för uppgörande av en statistikunder-
sökning.  
 
Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: 

 
Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnar-

kategorier 

VN01 Resultat per kundgrupp enligt bokföringens värde-
ringsprinciper 420, 465, 466 

VN02 Uppgifter om diskonterad ansvarsskuld 420, 465 

VN03 Poster som dragits av från premieinkomsten 420, 465, 466 

VN05 Uppgifter enligt värderingen i bokföringen 465, 466 
 
 

Rapportörkategoriens 420 tabeller ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen tio dygn före avläm-
ningen av revisionsberättelsen, dock senast 31.3 och rapportörkategoriernas 465 och 466 tabel-
ler senast 30.4. (föreskrifter och anvisningar 1/2011). 
(31.12.2017) 
 
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.  
 
En del av uppgifterna ska inlämnas specificerade i försäkringar för tillståndspliktig trafik, privat-
hushåll samt för andra företag och sammanslutningar. På blanketterna används för dessa för-
säkringsgrupper beteckningen "kundgrupper". 
 
Ytterligare information om rapporteringen ges av byrån för Skade- och livförsäkring i avdel-
ningen för Försäkringstillsyn. 
(31.12.2017) 
 
 

VN01 Resultat per kundgrupp enligt bokföringens värderingsprinciper 
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(1.1.2016) 
 
Alla siffror ska anges försedda med förtecken antingen enligt resultaträkningen eller enligt resul-
tateffekten. 
 
Uppgifter om motorcykelrsförsäkringar ingår i kundkruppernas uppgifter (kolumnerna 20 - 40) 
och presenteras separat i kolumnen 45. 
(31.12.2017) 
 

Radkoderna i tabell VN01 
 

 
R 050505 Premieinkomst 

Prestationsbaserad premieinkomst med avdrag för räkenskapsårets kreditförlus-
ter exklusive premier som Trafikförsäkringscentralen (TFC) redovisat (och exklu-
sive för överföring avsedda inkomster som redovisats för TFC), före avdrag för 
återförsäkrares andel.  
 
Försäkringspremier som TFC redovisat (gränsförsäkringar, förflyttningsförsäk-
ringar, gottgörelser till icke-försäkrade o.d.) anges i kolumnen ”TFC/övriga redo-
visningar” till den del de har upptagits som direktförsäkringspremier. Alternativt 
kan bolaget även hänföra de direktförsäkringspremier som TFC har redovisat di-
rekt till olika kundgrupper. Då förblir kolumnen ”TFC/övriga redovisningar” tom. 
 

R 10-1010 Korrigering av effekten av ändrade beräkningsgrunder för bokföringsmässigt pre-
mieansvar 

Effekten av ändrade beräkningsgrunder på förändringen av premieansvaret elimi-
neras. Den korrigerande effekten anmäls så att förändringen av premieansvaret 
enligt resultaträkningen och den korrigerade effekten tillsammans är lika stor som 
en sådan förändring av premieansvaret, där både den inledande och avslutande 
balansräkningen har räknats enligt beräkningsgrunderna i slutet av föregående 
räkenskapsperiod. 
 

R 150505 Utbetalda ersättningar 
Utbetalda ersättningar under räkenskapsåret ska rapporteras enligt kundgrupp 
(kolumnerna 20, 30 och 40) exklusive ersättningar enligt fördelningssystemet, 
ersättningar som TFC har redovisat, utjämningspost för fördelningssystemet och 
storskadepoolens redovisningar, före avdrag för återförsäkrares andel och stor-
skadepoolens andel. 
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Övriga utbetalda ersättningar som TFC redovisat (gränsförsäkringar, förflyttnings-
försäkringar, icke-försäkrade, okända o.d.) anges i kolumn 50 ”TFC/övriga redo-
visningar” till den del de har upptagits som utbetalda ersättningar för direktförsäk-
ring. 
 
Alternativt kan bolaget även hänföra de direktförsäkringsersättningar som TFC 
har redovisat direkt till olika kundgrupper. Då förblir kolumnen ”TFC/övriga redo-
visningar” tom. Utbetalda ersättningar för koassurans som storskadepoolen har 
redovisat, med avdrag för poolens andel av bolagets skador, upptas i kolumn 60 
”Storskadepool”.  
 

R 151005 Förändring i bokföringsmässigt ersättningsansvar 
Förändring i ersättningsansvaret vid årets slut enligt kundgrupp (kolumnerna 20, 
30 och 40) exklusive det ersättningsansvar som TFC och storskadepoolen har 
uppgett, före avdrag för återförsäkrares andel och storskadepoolens andel. För-
ändring i det ersättningsansvar som TFC har uppgett (gränsförsäkringar, förflytt-
ningsförsäkringar, icke-försäkrade, okända o.d.) anges i kolumn 50 ”TFC/övriga 
redovisningar” till den del den har upptagits som ersättningansvar för direktför-
säkring. Alternativt kan bolaget även hänföra det ersättningsansvar för direktför-
säkring som TFC har uppgett direkt till olika kundgrupper. Då lämnas kolumn 50 
”TFC/övriga redovisningar” tom. I kolumn 60 ”Storskadepool” har förändringen i 
ersättningsansvaret beräknats utifrån det ersättningsansvar för koassurans som 
storskadepoolen har uppgett, med avdrag för poolens andel av bolagets ersätt-
ningsansvar.   
 

R 25-2510 Korrigering av effekten av ändrade beräkningsgrunder för bokföringsmässigt er-
sättningsansvar 

Effekten av ändrade beräkningsgrunder i förändringen av ersättningsansvaret 
elimineras. Den korrigerande effekten anmäls så att förändringen av skadeersätt-
ningsansvaret enligt resultaträkningen och den korrigerade effekten sammanlagt 
är lika stor som en sådan förändring av skadeersättningsansvaret, där både den 
inledande och avslutande balansräkningen har räknats enligt beräkningsgrun-
derna i slutet av föregående räkenskapsperiod. 
 

R 30 Driftskostnader 
Driftskostnader exklusive de driftskostnader som TFC och storskadepoolen har 
redovisat, före avdrag för provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring. 
Driftskostnaderna ska allokeras till olika kundgrupper.  
 
De driftskostnader som TFC har redovisat upptas i kolumnen ”TFC/övriga redo-
visningar”. Alternativt kan bolaget även hänföra de driftskostnader som TFC har 
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redovisat direkt till olika kundgrupper. Då lämnas kolumn 50 ”TFC/övriga redovis-
ningar” tom. De driftskostnader för koassurans som storskadepoolen har redovi-
sat upptas i kolumn 60 ”Storskadepool”.  
 

R 3010 Återförsäkrares andel 
I punkten ”driftskostnader, återförsäkrares andel” upptas provisioner och vinstan-
delar för avgiven återförsäkring. 
 
 

VN02 Uppgifter om diskonterad ansvarsskuld 
 

(1.1.2016) 
 
I tabellen ges uppgifter om ansvarsskulden i slutet av räkenskapsperioden räknad med tilläm-
pande av olika diskonteringsräntor och beräkningsgrunder som gällt vid olika tidpunkter. Beräk-
ningen av ansvarsskulden grundar sig på kassaflödesprognoser enligt den bokföringsmässiga 
ansvarsskulden och de alternativa beräkningarna hänför sig till den diskonterade delen av an-
svarsskulden i bokföringen, 
 
Med ”diskonterad andel i bokföringen" avses med ansvarsskuld den del av den bokföringsmäss-
iga ansvarsskulden, på vilken diskontering ska tillämpas enligt beräkningsgrunderna för an-
svarsskulden i bokföringen. Om bolaget använder noll som diskonteringsränta, avses med dis-
konterad del av ansvarsskulden ansvar för ersättningar av pensionstyp. 
 
Med beräkningen "med tillämpande av förräntning av bokföringen" avses beräkning som har 
gjorts genom att använda de diskonteringsräntor för den bokföringsmässiga ansvarsskulden 
som fastställs i de beräkningsgrunder som gäller vid nämnda tidpunkt.  
 
Med beräkningen "med tillämpande av SII-förräntning" avses beräkning, där de kassaflödespro-
gnoserna för den bokföringsmässiga ansvarsskulden som fastställts enligt de beräkningsgrun-
der som gäller vid nämnda tidpunkt, diskonteras genom att använda den riskfria basräntesatsen 
som EIOPA publicerat i anslutning till nämnda tidpunkt. 
 
Med nämnda tidpunkt avses antingen slutet av räkenskapsperioden (raderna R 40–6810) eller 
slutet av den föregående räkenskapsperioden (R 8005–9020). 
 
Med ”kassaflödets duration” avses den genomsnittliga avvecklingstid för ansvar enligt delen av 
ansvarsskulden i fråga, vilken fås genom avvägning med odiskonterade kassaflöden. 

 
Radkoderna i tabell VN02 
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R 40-4820 Premieansvar enligt beräkningsgrunderna och förräntning i slutet av räkenskaps-
perioden 
Uppgifter om det bokföringsmässiga premieansvaret i slutet av räkenskapspe-
rioden med tillämpande av de beräkningsgrunder och diskonteringsräntor som 
gällde vid slutet av räkenskapsperioden.  
 

R 50-5820 Ersättningsansvar enligt beräkningsgrunderna och förräntning i slutet av räken-
skapsperioden 
Uppgifter om det bokföringsmässiga ersättningsansvaret i slutet av räkenskaps-
perioden med tillämpande av de beräkningsgrunder och diskonteringsräntor som 
gällde vid slutet av räkenskapsperioden.  
 

R 6205-6810 Beräkningsräntekostnad under den kommande räkenskapsperioden 
Beräkningsräntekostnad som ansluter sig till ansvarsskulden i slutet av räken-
skapsperioden och som hänför sig till följande räkenskapsperiod. Beräkningsrän-
tekostnaden räknas med tillämpande av räntor enligt de beräkningsgrunder för 
ansvarsskulden i bokföringen som var gällande i slutet av räkenskapsperioden 
samt med tillämpande av den riskfria basräntesatsen som EIOPA publicerar i slu-
tet av räkenskapsperioden. 

 
R 8005-8420 Premieansvar enligt beräkningsgrunderna och förräntning som gällde vid slutet 

av föregående räkenskapsperiod före räkenskapsperioden 
Uppgifter om det bokföringsmässiga premieansvaret i slutet av räkenskapspe-
rioden med tillämpande av de beräkningsgrunder och diskonteringsräntor som 
gällde vid slutet av föregående räkenskapsperiod.  
 

R 8005-8010 Bokföringsmässigt premieansvar 
Uppgifterna på rad R 8005 fås som skillnaden mellan rad R 40 i denna tabell och 
rad R 1005 i tabell VN01. Uppgifterna på rad R 8010 fås genom att räkna sum-
man av rad R 45 i denna tabell och rad R 1010 i tabell VN01. 
 

R 8605-9020 Ersättningsansvar enligt beräkningsgrunderna och förräntning som gällde vid  
slutet av föregående räkenskapsperiod före räkenskapsperioden 
Uppgifter om det bokföringsmässiga ersättningsansvaret i slutet av räkenskaps-
perioden med tillämpande av de beräkningsgrunder och diskonteringsräntor som 
gällde vid slutet av föregående räkenskapsperiod.  
 

R 8605-8610 Bokföringsmässigt ersättningsansvar 
Uppgifterna på rad R 8605 fås som skillnaden mellan rad R 50 i denna tabell och 
rad R 2505 i tabell VN01. Uppgifterna på rad R 8610 fås genom att räkna sum-
man av rad R 55 i denna tabell och rad R 2510  i tabell VN01. 

 
Alla siffror ska anges som positiva. 
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VN03 Poster som dragits av från premieinkomsten 

Poster som har ingått i premierna, men som har dragits av innan de har upptagits i resultaträk-
ningen.  

 
 

(1.1.2016) 
VN05 Uppgifter enligt värderingen i bokföringen 

(13.12.2017) 
 

Med bokföringsmässig ansvarsskuld avses ansvarsskuldens värde inom trafikförsäkring enligt 
den nationella bokföringspraxisen i ett utländskt EES-försäkringsbolag. 

 
Radkoderna i tabell VN05 
 

R 10 Premieansvar, brutto 
Bokföringsmässigt premieansvar före avdrag för återförsäkrares andel i 31.12. 

 
R 1005 Återförsäkrares andel 

Återförsäkrares andel om bokföringsmässigt premieansvar i 31.12. 
 
R 15 Bokföringsmässigt ersättningsansvar 

Bokföringsmässigt ersättningsansvar före avdrag för återförsäkrares andel i 
31.12. 

 
R 1505 Återförsäkrares andel 

Återförsäkrares andel om bokföringsmässigt ersättningsansvar i 31.12. 
 
R 20 Andel om ersättningsansvar som är av pensionstyp, brutto 

Bokföringsmässigt ersättningsansvar som är av pensionstyp före avdrag för åter-
försäkrares andel i 31.12. 

 
R 2005 Återförsäkrares andel 

Återförsäkrares andel om bokföringsmässigt ersättningsansvar som är av pens-
ionstyp i 31.12. 

 
R 25  Räntesats som använts vid beräkning av ersättningsansvar som är av pens-

ionstyp (%)  
Medeldiskonteringsränta i procent som använts vid beräkningen av bokförings-
mässiga bruttoersättningsansvar av pensionstyp. Om det finns flera räntor som 
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tillämpats på ansvarsskulden, uppges på raden i fråga den årliga effektiva ränte-
satsen som en enda diskonteringsränta, som när den tillämpas ger en lika stor 
ansvarsskuld som vid användning av ursprunglig förräntning. 

 
 

R 30 Räntesats som använts vid  beräknig av ersättningsansvar som inte är av pens-
ionstyp (%) 

  Medeldiskonteringsränta i procent som har använts vid beräkningen av bokfö-
ringsmässiga bruttoersättningsansvar som inte är av pensionstyp. Om det finns 
flera räntor som tillämpats på ansvarsskulden, uppges på raden i fråga den årliga 
effektiva räntesatsen som en enda diskonteringsränta, som när den tillämpas ger 
en lika stor ansvarsskuld som vid användning av ursprunglig förräntning. 

 
R 35 Beräkningsräntekostnad 

Beräkningskostnaden i anslutning till bokföringsmässig nettoansvarsskuld inom 
trafikförsäkring under räkenskapsperioden.. 
 

R 40 Placeringars avkastningsprocent till verkligt värde  
 Nettoavkastningsprocent på EES-försäkringsbolagets placeringar till verkligt 

värde. 
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