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VE Ansvarsskuld 

Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens an-

svarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per produktgrupp i balansräkningen. Uppgifterna 

används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet av försäkringsstatistik.  

 

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt : 

 

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnar-

kategorier 

VE011 
Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags för-

säkringstekniska ansvarsskuld  
410 

VE02 
Sammandrag av bokföringsmässigt premieansvar (skade-

försäkringsbolag) 
420 

VE03 
Sammandrag av bokföringsmässigt ersättningsansvar (ska-

deförsäkringsbolag) 
420 

VE04 
Uppgifter om skadeförsäkringsbolags bokföringsmässiga 

ansvarsskuld 
420 

VE05 
Sammandrag av utjämningsbeloppet (skadeförsäkringsbo-

lag) 
 

 

Tabellerna ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen tio dygn innan revisionsberättelsen avläm-

nas i försäkringsbolaget, dock senast 31.3 (föreskrifter och anvisningar 1/2011). Tabellerna ska 

sammanställas för läget den 31 december. (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.  

 

Ytterligare information om rapporteringen ges av byrån för Skade- och livförsäkring på avdel-

ningen för Försäkringstillsyn. (31.12.2017) 

 

Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld (VE011) 

 

Tabellerna motsvarar kravet på redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäk-

ringstekniska ansvarsskuld enligt 25 kap. 3 § 3 mom. i FBL. 

 

Alla siffervärden i tabellen ska anges med samma förtecken som i balansräkningen. 
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Begrepp, definitioner och anvisningar 

 

Garanterad ränta − Med garanterad ränta avses den ränta som ett försäkringsbolag har förbun-

dit sig att kreditera på försäkringskapitalet utifrån den s.k. fortlevnadsprincipen avseende försäk-

ringsbolagets verksamhet (”going-concern basis”).     

 

Fortlevnadsprincip − Begreppet avser ett antagande om att ett försäkringsbolag fortsätter sin 

verksamhet oändligt på ett sätt att det uppfyller alla sina skyldigheter i försäkringsavtalen full-

ständigt. Om ett försäkringsbolag inte följer fortlevnadsprincipen i sina beräkningar, har bolaget 

vid något skede i sina beräkningar antagit att bolaget trätt i likvidation eller tillämpat bestämmel-

ser som kan eller ska tillämpas i likvidation eller när likvidation hotar bolaget. 

 

Sparförsäkring − Med sparförsäkring avses en livförsäkring med engångsersättning som kan 

omfatta ett skydd vid dödsfall.  

 

Riskförsäkring − Med riskförsäkring avses en försäkring som inte inkluderar sparande (livs-

skydd). En försäkring ska alltid klassificeras som skadeförsäkring om det är oklart eller inte helt 

säkert att försäkringen har beviljats som tilläggsförsäkring till en livförsäkring (en tilläggsförsäk-

ring kan endast beviljas om kunden har tagit en livförsäkring) eller om försäkringen hör till ska-

deförsäkringsklass 1 eller 2. 

 

Gruppförsäkring − En försäkring där de försäkrade är eller kan vara medlemmar av en grupp 

som anges i försäkringsavtalet. I gruppförsäkringen betalar försäkringstagaren hela försäkrings-

premien. 

 

Gruppförmånsförsäkring − Som gruppförsäkring betraktas inte en försäkring som erbjuds en 

grupp och där den försäkrade ska betala hela försäkringspremien eller en del av den. En grupp-

förmånsförsäkring jämställs med en individuell försäkring. 

 

Klassifikationen av försäkringsbeståndet efter produktgrupp motsvarar produktindelningen i före-

skrifterna och anvisningarna (punkt 11.1.5 stycke 20). 

 

Om en fondanknuten pensionsförsäkring efter spartiden ändras till livränta med garanterad 

ränta, redovisas den löpande pensionen som en pensionsförsäkring med garanterad ränta i ta-

bellen.  

 

Okända försäkringsfall i livförsäkringar som anknutits till pensionsförsäkringar klassificeras som 

individuella livförsäkringar. (31.12.2018) 
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Om den garanterade räntan i en pensionsförsäkring ändras till följd av ett pensionsfall, klassifi-

ceras avtalet enligt den nya garanterade räntan. Övriga ersättningar än pensioner klassificeras 

alltid enligt den garanterade räntan i det ursprungliga avtalet (de flyttas således inte till gruppen 

med en garanterad ränta på noll).  

 

Om det i ett försäkringsavtal tillämpas flera olika garanterade räntor (till exempel på så sätt att 

valet av garanterad ränta beror på betalningstidpunkten för försäkringspremien) ska försäk-

ringen uppdelas i olika garanterade räntor. 

 

Om kundgottgörelserna i ett försäkringsavtal för en försäkring med rätt till överskott beviljas som 

s.k. årsräntor och senare fastställda kundgottgörelser klassificeras försäkringsavtalet, om inte 

annat har fastställts i beräkningsgrunderna för den garanterade räntan i försäkringsavtalet, som 

en försäkring med en garanterad ränta på noll. 

 

I situationer där ett försäkringsbolags bokslut eller interna redovisning inte producerar de siffror 

som behövs för tabellen till exempel i fråga om olika försäkringsgrupper (såsom per garanterad 

ränta), bör försäkringsbolaget uppskatta de erforderliga siffrorna genom att iaktta försäkringsbo-

lagets bästa uppskattningar och synsätt. Siffrorna ska vara realistiska och den bärande princi-

pen ska vara att de siffror som rapporteras inte avsiktligen under- eller överskattas. Valda meto-

der får inte heller målinriktat ändras mellan olika bokslut, utan bolaget ska följa entydiga och 

konsekventa principer. 

 

 

VE011 Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska an-

svarsskuld 

Kolumnkoderna i tabell VE011 

 

S 10 Premieansvar, ansvar för grundförmåner 

Ansvar för grundförmåner motsvarar beloppet av försäkringskapitalet av den ga-

ranterade räntan utan nedsättning (m.a.o. uppskattat prospektivt utifrån den ga-

ranterade räntan) med tillägg för beviljade tilläggsförmåner och kundgottgörelser 

samt eventuella kompletteringar för riskkostnader och omkostnader. Räntekom-

pletteringar, avsättningar för framtida tilläggsförmåner och andra reserveringar för 

tilläggsförmåner ska inte inkluderas i ansvaret för grundförmåner, utan dessa re-

dovisas separat. Om försäkringsbolagets ansvarsskuld innehåller poster som inte 

räknas till grundförmåner, kompletteringar av räntor, reserveringar för framtida 

tilläggsförmåner eller andra reserveringar för tilläggsförmåner ska de rapporteras 

som annat premieansvar.  



  
 
 
 
 
 Anvisning   4 (7) 

    

 11.4.2011   
   

    
   

   
 

S 15 Premieansvar, ansvar för räntekomplettering 

Ansvar för räntekomplettering ska delas in i olika produktgrupper. 

 

S 20 Premieansvar, ansvar för framtida tilläggsförmåner 

Ansvar för framtida tilläggsförmåner ska delas in i olika produktgrupper. Indel-

ningen i produktgrupper är emellertid inte irreversibel. Överföring av en reserve-

ring ska likväl göras med eftertanke och goda motiveringar. 

 

S 25 Premieansvar, annat ansvar för tilläggsförmåner 

Annat ansvar för tilläggsförmåner avser till exempel avsättningar för tillkommande 

belopp och premienedsättningar som avviker från hanteringen av sådana kund-

gottgörelser av räntekaraktär som beviljas på sparbeloppet. I posten ingår också 

sådana tilläggsförmåner som betalas först vid utgången av den avtalade försäk-

ringsperioden eller delvis vid återköp. 

 

S 50 Ersättningsansvar exkl. utjämningsbelopp, ansvar för räntekomplettering 

Ansvar för räntekomplettering ska delas in i olika produktgrupper. 

 

S 55 Ersättningsansvar exkl. utjämningsbelopp, ansvar för framtida tilläggsförmåner 

Ansvar för framtida tilläggsförmåner ska delas in i olika produktgrupper. Indel-

ningen i produktgrupper är emellertid inte irreversibel. Överföring av en reserve-

ring ska likväl göras med eftertanke och goda motiveringar. 

 

S 75 Genomsnittlig fondränta under löptiden (%) 

Med fondränta avses avkastningskrav på placeringsverksamheten inom produkt-

gruppen vid beräkningen av ansvarsskulden. Vid beräkningen av fondräntan be-

aktas samtliga ansvarsskuldsposter inom produktgruppen inkl. avkastningskraven 

under försäkringarnas hela löptid.(31.12.2018) 

 

S 77 Genomsnittlig fondränta – 1:sta året (%) 

Den gensomnittliga fondräntan under det år som följer på rapporteringsåret kan 

vara annan än den fondränta som nämns i kolumn S75, om bolaget inte har hän-

fört en komplettering av ansvarsskulden för försäkringarnas hela löptid i sin bok-

föring. 

 

Om bolaget har hänfört kompletteringen av ansvarsskulden på flera år och inte till 

försäkringarnas hela löptid i sin bokföring, ska bolaget lämna in en särskild utred-

ning till Finansinspektionen om de årliga genomsnittliga fondräntorna per e-post 
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till vahinkojahenki@fiva.fi samtidigt som blanketten inlämnas till Finansinspekt-

ionen. (31.12.2018) 

 

 

 

VE02 Sammandrag av bokföringsmässigt premieansvar (skadeförsäkringsbolag) 

Kolumnkoderna i tabell VE02 

(1.1.2016) 

  

S 10 Brutto 

 Premienansvaret före avdrag för återförsäkrares andel.  

 

S 20 Återförsäkrares andel 

Återförsäkrares andel av premieansvaret anges som positiv. 

  

Värdena i kolumnerna specificeras på raderna enligt försäkringsklass och inde-

lade i återförsäkring i Finland och återförsäkring utomlands. 

 

 

VE03 Sammandrag av bokföringsmässigt ersättningsansvar (skadeförsäkringsbolag) 

I tabellen Sammandrag av bokföringsmässigt ersättningsansvar rapporteras ersättningsansvaret 

i balansräkningen (exkl. utjämningsbelopp) indelat enligt försäkringsklass: 

  

 Slutligt fastställda pensioner och livräntor 

 Icke slutligt fastställda pensioner och livräntor 

 Övriga in casu-reserveringar 

 Övriga kända och okända 

 Skaderegleringsreserv 

  

Alla siffror ska anges som positiva. 

 

Kolumnkoderna i tabell VE03 

(1.1.2016) 

 

S 10-35 Brutto 

 Ersättningsansvaret före avdrag för återförsäkrares andel  

S 40-65 Återförsäkrares andel 

mailto:vahinkojahenki@fiva.fi
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Återförsäkrares andel av ersättningsansvaret anges som positiv. 

 

 

VE04 Uppgifter om skadeförsäkringsbolags bokföringsmässiga ansvarsskuld 

(1.1.2016) 

Kolumnkoderna i tabell VE04 

 

S 10-70 Förändrade beräkningsgrunders uppskattade inverkan på räkenskapsårets an-

svarsskuld: 

Förtecknen: ”+” ökar ansvarsposten, ”-” minskar ansvarsposten. Effekten på ut-

jämningsbeloppet är en kombination av de ändrade beräkningsgrunderna för ut-

jämningsbeloppet och de övriga ändrade grunderna för ersättningsansvar. 

 

S 100 Ersättningsansvar vid årets början 

Ersättningsansvar vid årets början i kolumn 100 är ersättningsansvaret enligt ba-

lansräkningen vid början av året (inkl. skaderegleringsreserv och samtliga pens-

ionsåtaganden). 

 

S 110 Ersättningar för skador från tidigare år som utbetalats under året 

I utbetalda ersättningar inräknas även kostnader för skötseln av ersättningsverk-

samheten som hänför sig till skador som inträffat under tidigare år. 

 

 

S 140 Skadad egendom, motgarantier och regressfordringar som avdragits från ersätt-

ningsansvaret 

Förtecknen: ”+” minskar ersättningsansvaret. 

 

S 150-210 Överlåtet försäkringsbestånds inverkan på ansvarsskulden vid bokslutstidpunk-

ten: 

Förtecknen: ”+” ökar ansvarsposten, ”-” minskar ansvarsposten. 

 

S 220  Räntesats som använts vid beräkning av ansvarsskuld för pensionsåtaganden 

(%) 

På raderna i kolumnen ifylls den räntesats som använts vid beräkningen av an-

svarsskulden för ersättningar av pensionstyp. Om det på någon rad finns flera 

räntor som tillämpats på ansvarsskulden, uppges på raden i fråga den årliga ef-

fektiva räntesatsen som en enda diskonteringsränta, som när den tillämpas ger 

en lika stor ansvarsskuld som vid användning av ursprunglig förräntning. 
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S 230 Räntesats som använts vid beräkning av ansvarsskuld som inte är av pens-

ionstyp (%) 

På raderna i kolumnen ifylls räntesatsen för den del av ansvarsskulden på vilken 

förräntning har tillämpats, men som inte är av pensionstyp. Om det på någon rad 

finns flera räntor som tillämpats på ansvarsskulden, uppges på raden i fråga den 

årliga effektiva räntesatsen som en enda diskonteringsränta, som när den tilläm-

pas ger en lika stor ansvarsskuld som vid användning av ursprunglig förräntning. 

 

 

VE05 Sammandrag av utjämningsbeloppet (skadeförsäkringsbolag) 

(1.1.2016) 

Radkoderna i tabell VE05 

 

R 20 och R 22 Korrigerad skadekvot (%) och korrigerade premieintäkter 

Om Finansinspektionen för ett bolag fastställt sådana beräkningsgrunder för ut-

jämningsbeloppet, som innebär att man vid överföring av utjämningsbeloppet i 

stället för korrigerad skadekvot och korrigerade premieintäkter använder andra 

storheter som bättre beskriver bolagets försäkringsrisker, ska dessa storheter 

anges på de aktuella raderna. 

 


