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Anvisning 11.4.2011 
 
Senaste ändring 31.12.2017 

VA Resultat- och balansräkningar 

 
Genom VA-rapporteringen insamlas uppgifter om resultat- och balansräkningar enligt 
försäkringsanstalternas bokslut. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och 
sammanställandet av försäkringsstatistik.  
 
Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: 
 

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkateg
orier 

VA01a Resultaträkning (arbetspensionsförsäkringsbolag) 401, 435, 436 

VA01b Resultaträkning (livförsäkringsbolag) 410 

VA01c Resultaträkning (skadeförsäkringsbolag) 420 

VA01e Resultaträkning (pensionskassor) 441, 442, 443 

VA01f Resultaträkning (pensionsstiftelser) 451, 452, 453 

VA02 Balansräkning – Aktiva (försäkringsbolag) 401, 410, 420, 435, 436 

VA02g Balansräkning – Aktiva (pensionskassor och -stiftelser) 441, 442, 444, 451, 
452, 453 

VA03 Balansräkning – Passiva (försäkringsbolag) 401, 410, 420, 435, 436 

VA03e Balansräkning – Passiva (pensionskassor) 441, 442, 443 

VA03f Balansräkning – Passiva (pensionsstiftelser) 451, 452, 453 

 
Tabellerna VA01a, VA01b, VA01c, VA02 och VA03 ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen 
tio dygn innan revisionsberättelsen avlämnas/revisionstillfället i försäkringsbolaget, dock 
senast 31.3 (föreskrifter och anvisningar 1/2011). (31.12.2017) 
 
Tabellerna VA01e, VA01f, VA02g, VA03e och VA03f ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen 
tio dygn innan revisionstillfället i försäkringsanstalten, dock senast 30.3 (föreskrifter och 
anvisningar 1/2011). 
 
Definitionerna av de olika posterna i resultat- och balansräkningarna 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. 
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Pensionskassor: 
− 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. . 
 
Ytterligare information om rapporteringen ges av byrån för Skade- och livförsäkring och byrån 
för Arbetspensionsanstalter på avdelningen för Försäkringstillsyn. 
(31.12.2017) 
 

VA01a Resultaträkning (arbetspensionsförsäkringsbolag) 

Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. 
 
R 1006 Statens andel 

På denna rad rapporterar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt statens andel 
av premieinkomsten. 

 
R 1007 Folkpensionsanstaltens andel 

På denna rad rapporterar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
Folkpensionsanstaltens andel av premieinkomsten. 

 
R 102015 Statens andel 

Sjömanspensionskassan redovisar statens andel separat från de utbetalda 
ersättningarna. 

 
R 1055 Förändring i avsättningar (SPK) 

Förändring i avsättningar gäller endast Sjömanspensionsskassan. Posten 
delas inte in i förändringar i premieansvaret och ersättningsansvaret. 
 
 

VA01b Resultaträkning (livförsäkringsbolag) 

Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. 
 

VA01c Resultaträkning (skadeförsäkringsbolag) 

Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. 
 

VA01e Resultaträkning (pensionskassor) 

Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. 
 

VA01f Resultaträkning (pensionsstiftelser) 
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Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. 
 

VA02 Balansräkning - Aktiva 

Värdena på raderna ska anges som positiva. 
 

R 1015 Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar 
Raden gäller endast livförsäkringsbolag. 
 

VA02g Balansräkning - Aktiva (pensionskassor och -stiftelser) 

Värdena på raderna ska anges som positiva. 
 

VA03 Balansräkning - Passiva 

Värdena på raderna ska anges som positiva. 
 

R 103025 Avsättning (SPK) 
Försäkringsteknisk ansvarsskuld till Sjömanspensionskassan. SPK redovisar 
inte ansvarsskulden uppdelad på premieansvar och ersättningsansvar. 

 
R 1035 Ansvarsskuld för fondförsäkringar, egen andel 

Raden gäller endast livförsäkringsbolag. 
 
R 103505 Försäkringsteknisk ansvarsskuld 

Raden gäller endast livförsäkringsbolag. 
 
R 103510 Återförsäkrares andel 

Raden gäller endast livförsäkringsbolag. 
 

VA03e Balansräkning - Passiva (pensionskassor) 

Värdena på raderna ska anges som positiva. 
 

VA03f Balansräkning – Passiva (pensionsstiftelser) 

Värdena på raderna ska anges som positiva. 
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