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VM

Försäkringsbolags statistikuppgifter
Genom VM-rapporteringen insamlas årliga statistikuppgifter om försäkringsbolagens
verksamhet. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet av
försäkringsstatistik.
Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt:
(31.12.2018)
Tabellkod

Tabellens namn

VM01c

Bokfört resultat enligt försäkringsklass inom
skadeförsäkring

Rapportörkategorier
420, 465

Rapportörkategori 420 ska lämna in de ifyllda tabellerna till Finansinspektionen tio dygn innan
revisionsberättelsen avlämnas i försäkringsbolaget, dock senast 31.3. Rapportörkategori 465
ska lämna in tabellerna senast 30.4 (föreskrifter och anvisningar 1/2011). (31.12.2018)
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 livförsäkringsbolag på
avdelningen för Försäkringstillsyn.

VM01c

Bokfört resultat enligt försäkringsklass inom skadeförsäkring
Alla siffror ska anges försedda med förtecken antingen enligt resultaträkningen eller enligt
resultateffekten. Utjämningsbelopp i slutet av räkenskapsperioden (kolumn 70) anges i ett
positivt belopp.
Värdena i kolumnerna 10−40 anges före avdrag för återförsäkrares andel. I kolumnerna 45−65
anges återförsäkrarnas andel försedd med förtecken enligt resultateffekten. Till exempel
premieinkomsten på eget ansvar kan således beräknas genom att kolumnerna 10 och 45
räknas samman.
På raderna 10.10.10–10.10.48 anges försäkringsklasser i enlighet med lagen om
försäkringsklasser (526/2008).
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Rapportörskategori 465 kan låta bli att rapportera uppgifterna om filialens premieinkomst är
mindre än en miljon euro.

(31.12.2018)
Om redovisningssystemet för en rapportör på rapportörnivå 354 inte ger en indelning i
försäkringsklasser enligt den klassindelning som ska rapporteras på blankett, kan en
approximation användas. Arbetsolycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring ska
emellertid alltid rapporteras åtskilt. Rapportörnivå 465 kan rapportera uppgifterna om mottagen
återförsäkring på en rad (R101010 eller 102020) utan att specificera dem i inhemsk och
utländsk återförsäkring, såvida premieinkomsten och utbetalda ersättningar för utländska
försäkringsavtal inte överstiger 5 procent av skadeförsäkringspremiernas och ersättningarnas
totalbelopp.

(31.12.2018)

