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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Finansmarknad
A.2 Statistikområde
Försäkring
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: Finansinspektionen
Adress: Box 6750, 113 85 Stockholm
Kontaktperson: Owe Hoffmann
Telefon: 08-787 81 08
Telefax: 08-24 99 86
e-post: owe.hoffmann@fi.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Finansinspektionen
Adress: Box 6750, 113 85 Stockholm
Kontaktperson: Owe Hoffmann
Telefon: 08-787 81 08
Telefax: 08-24 99 86
e-post: owe.hoffmann@fi.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt 19 kap 3 §
försäkringsrörelselagen, 49 § försäkringsrörelseförordningen, föreskrifter om
försäkringsbolagens årsredovisning (FFFS 2001:3) samt föreskrifter om svenska
livförsäkringsbolags skyldighet att lämna vissa resultat- och
balansräkningsuppgifter (FFFS 2002:24).
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
Uppgifterna, som bygger på bolagens årsredovisningar, är offentlig handling och
saknar således sekretesskydd.
A.8 Gallringsföreskrifter
Gallras ej, grundmaterialet arkiveras.
A.9 EU-reglering
Direktiv 91/674/EEG, förordning (EG) 1225/1999, 1226/1999, 1227/1999 och
1228/1999.
A.10 Syfte och historik
Syftet är att på årsbasis redovisa uppgifter om försäkringsbolagens resultat- och
balansräkning. Information erhålls även av resultatanalysen d.v.s. resultatet

uppdelat efter fösäkringsgren.
A.11 Statistikanvändning
Produkten används inom inspektionen för det löpande tillsynsarbetet. SCB
använder vissa uppgifter för upprättande av finans- och nationalräkenskaper.
Vidare ingår vissa uppgifter i "Statistisk årsbok". Andra användare (förutom
SCB) av statistiken är Riksbanken, Finansdepartementet och
Försäkringsförbundet. Branschen, pressen och andra aktörer på finansmarknaden
är andra konsumenter av statistiken.
A.12 Uppläggning och genomförande
Senast 15 maj skall alla försäkringsbolag ha lämnat årsredogörelse till
Finansinspektionen.
Statistiken omfattar samtliga svenska riksbolag för skadeförsäkring, samtliga
svenska riksbolag för livförsäkring , samtliga större lokala
skadeförsäkringsbolag med en balansomslutning på 1 000 basbelopp och
samtliga fondförsäkringsbolag för livförsäkring .
Statistiken innehåller uppgifter om bolagens resultat- och balansräkningar på
totalnivå. Resultatredovisningen finns även uppdelad på försäkringsgrenar
(resultatanalys). För närvarande kommer uppgifterna till 95 procent in via e-post
eller diskett. Uppgifterna lagras i en databas. Tabellerna tas fram via excelark
.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
P.g.a. ändringar i Försäkringsrörelselagen (FRL) har vissa förändringar skett i
rapportformuläret fr.o.m. redovisningsåret 2002. Det är främst förändringar av
terminologin. Inmatning via internet är klar vilket gör att aktuellt frågeformulär
alltid finns tillgängligt..

B. Kvalitetsdeklaration
1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Rapporten omfattar samtliga svenska riksbolag för skadeförsäkring (81 bolag),
samtliga svenska riksbolag för livförsäkring (27 bolag), samtliga större lokala
skadeförsäkringsbolag (34 bolag) och samtliga fondförsäkringsbolag för
livförsäkring (11 bolag).
Rapporten innehåller huvudsakligen uppgifter om bolagens resultat- och
balansräkningar på totalnivå. Resultatredovisningen finns även uppdelad på
försäkringsgrenar.
1.1.1 Objekt och population
Svenska försäkringsbolag
1.1.2 Variabler
De variabler som lagras i databasen framgår av de författningar som ges ut av
Finansinspektionen (FFFS 2002:24 och FFFS 2001:3) och kan beställas hos
Finansinspektionen eller hämtas på hemsidan (www.fi.se).
1.1.3 Statistiska mått
Totalsummor och vissa relativtal (premier i förhållande till bl.a.
försäkringsersättningar och driftskostnader)

1.1.4 Redovisningsgrupper
Skadeförsäkringsbolag (riksbolag och större lokala bolag), Livförsäkringsbolag
(traditionella bolag och fondförsäkringsbolag).
1.1.5 Referenstider
Kalenderår 2003.
1.2 Fullständighet
Samtliga bolag rapporterar och alla efterfrågade uppgifter fylls i.
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
De redovisade bolagen täcker 100 procent av ovan nämnda (punkt 1.1) bolag.
Uppgifterna används i Finansinspektionens tillsyn. Uppgifterna är granskade av
revisor.
2.2 Osäkerhetskällor
Finna inga
2.2.1 Urval
2.2.2 Ramtäckning
Se ovan
2.2.3 Mätning
2.2.4 Svarsbortfall
Inget bortfall förekommer.
2.2.5 Bearbetning
Ett omfattande kontrollprogram är framtaget för att minimera felaktigheter i
insänt material. Kontroll av data görs redan på det rapporterande bolaget. Så
länge felaktigheter kvarstår kan rapportfil till Finansinspektionen inte tas fram.
På Finansinspektionen görs sedan vissa rimlighetskontroller baserade på
föregående års siffror.
2.2.6 Modellantaganden
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årsvis.
3.2 Framställningstid
Ca tre månader efter sista inlämningsdag (15 maj) föreligger preliminära tabeller
i Excel-format. I början på september finns färdigt Statistiskt meddelande.
3.3 Punktlighet
Publiceringen sker enligt publiceringsplan för serien Sveriges officiella statistik

(Statistik 2004-10-01).
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Undersökningarna har genomförts med väsentligen samma definitioner och
metodik fr. o .m 1985. Vissa möjligheter att jämföra utvecklingen mot tidigare
år finns dock i och med att flertalet variabler återfinns (eventuellt med ändrade
definitioner) för dessa år. P. g. a nya redovisningsregler fr.o.m. 1996 års bokslut
uppstod vissa tidsseriebrott främst vad avser driftskostnader och
försäkringsersättningar. Vidare skulle verkliga värden införas i balansräkningen.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Internationellt kan vissa uppgifter jämföras tack vare det arbete som utförts av
EURO-stat. Se vidare punkt A.9 ovan.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Se punkt 4.2
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Produktens statistik publiceras i Fm12SM . Möjlighet finns att ta fram ej
publicerat grundmaterial via databasen.
5.2 Presentation
Tabeller. Presentationen har ett omfång på drygt 29 sidor.
Publikationsserienummer är Fm 12 SM . Rapporten finns endast tillgänglig via
SCB:s hemsida
5.3 Dokumentation
5.4 Tillgång till primärmaterial
Primärmaterialet finns lagrat bolagsvis i en databas. Tabellerna finns i form av
excel-ark. Möjlighet finns att via e-post erhålla excelfiler på publicerade
tabeller.
5.5 Upplysningstjänster
Myndighet/organisation: Finansinspektionen
Adress: Box 6750, 113 85 Stockholm
Kontaktperson: Owe Hoffmann
Telefon: 08-787 81 08
Telefax: 08-24 99 86
e-post: owe.hoffmann@fi.se
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