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Bilaga 1 
RESULTATRÄKNING 
 
I Försäkringsteknisk kalkyl  
 

Premieinkomst 
 Understödsavgifter för lagstadgade pensioner _____ 

Understödsavgifter för övriga pensioner  _____    
Medlemsavgifter för övriga pensioner  _____ _____  _____  

Intäkter av placeringsverksamheten      _____ 
Uppskrivningar av placeringar/ 

orealiserade värdeökningar3)        _____ 
Ersättningskostnader 
 Utbetalda ersättningar i fråga om lagstadgade pensioner _____ 

Förändring i ersättningsansvaret i fråga om 
lagstadgade pensioner     _____ 
Utbetalda ersättningar i fråga om övriga pensioner _____ 
Förändring av ersättningsansvaret i fråga om 
övriga pensioner     _____ 
Överföring av ansvar     _____  _____ 

Förändring av premieansvaret 
Lagstadgade pensioner     _____ 
Övriga pensioner     _____  _____  

Åter- och kreditförsäkrare 
 Återförsäkringspremier     _____ 

Premier för premiekreditförsäkringar   _____ 
Ersättningar      _____ 
Andel av förändringen i ersättningsansvaret  _____ 
Andel av förändringen av premieansvaret  _____  _____ 

Förändring av ansvarsunderskottet  
 Lagstadgade pensioner 

Obligatoriskt ansvarsunderskott  _____ 
Annat ansvarsunderskott  _____ _____ 

Övriga pensioner     _____  _____ 
Lagstadgade kostnader 
Skötselkostnader        _____ 
Kostnader för placeringsverksamheten      _____  
Rättelse av uppskrivning av placeringar/ 

orealiserade värdeminskningar3)      _____ 
Försäkringstekniskt resultat       _____ 
 
Annan än försäkringsteknisk kalkyl 
 

Övriga intäkter         _____ 
Övriga kostnader        _____ 
Överskott (underskott) av den egentliga verksamheten    _____ 
Bokslutsdispositioner 

Förändring av reserver       _____ 
Inkomstskatt 

Skatt för räkenskapsperioden och tidigare  
räkenskapsperioder     _____ 
Latent skatt 1)      _____  _____ 
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Övriga direkta skatter        _____ 
Intern överföring 

Lagstadgade pensioner     _____ 
Övriga pensioner     _____  _____ 

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 2)     _____ 
 
______ 
1) Enligt 5 kap. 18 § i bokföringslagen får latenta skatter i en pensionskassas bokslut med iakttagande 
av särskild försiktighet tas upp som en särskild post i resultaträkningen 
2) Alltid obligatorisk, de övre raderna med överskott (underskott) kan utelämnas, om inga rader kom-
mer emellan. 
3) Om placeringarna värderas till verkligt värde i balansräkningen. 
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Bilaga 2 
BALANSRÄKNING 
 
AKTIVA 
Immateriella tillgångar 1)       _____ 
Placeringar 
 Placeringar i fastigheter 

Fastigheter och fastighetsaktier  _____   
Lånefordringar hos egna 
fastighetsföretag   _____ _____ 

 Placeringar i ett arbetsgivarföretag som är delägare  
Aktier och andelar i ett  
arbetsgivarföretag som 
är delägare    _____ 
Finansmarknadsinstrument   
emitterade av ett arbetsgivarföretag  
som är delägare    _____ 
Skuldebrevsfordringar hos ett 
arbetsgivarföretag som är  
delägare    _____ 
Fordringar hos ett arbetsgivarföretag 
som är delägare    _____ 
Övriga placeringar i ett arbetsgivarföretag 
som är delägare 1)   _____ _____ 

 Övriga placeringar 
Aktier och andelar   _____ 
Finansmarknadsinstrument  _____ 
Fordringar på inteckningslån  _____ 
Övriga lånefordringar   _____ 
Depositioner    _____ 
Övriga placeringar   _____ _____  _____ 

Ansvarsunderskott 
 Lagstadgade pensioner 

Obligatoriskt ansvarsunderskott  _____ 
  Annat ansvarsunderskott  _____ _____ 
 Övriga pensioner     _____  _____ 
Fordringar 

Hos åter- och kreditförsäkrare    _____ 
Övriga fordringar 1)     _____ 
Latenta skattefordringar     _____ 

Övriga tillgångar 
 Materiella tillgångar 

Maskiner och inventarier 3)  _____ 
Övriga materiella tillgångar 3)  _____ 
Förskottsbetalningar och  
pågående nyanläggningar3)  _____ _____ 

Kassa och bank      _____ 
Övriga tillgångar     _____  _____ 

Resultatregleringar        _____ 
Aktiva sammanlagt        _____ 
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PASSIVA 
Eget kapital  

Grundfond       _____ 
Garantikapital      _____ 
Reservfond      _____ 
Övriga fonder      _____ 
Fond för verkligt värde 
Överskott (underskott)  
från tidigare räkenskapsperioder    _____ 
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)  _____  _____  

Ackumulerade bokslutsdispositioner 
Reserver      _____  _____ 

Försäkringsteknisk ansvarsskuld 
Lagstadgade pensioner 

Premieansvar   _____ 
Ersättningsansvar  _____ 
Tilläggsförsäkringsansvar _____  _____ 

Övriga pensioner 
Premieansvar   _____ 
Ersättningsansvar  _____ 
Indexförhöjningsansvar  _____  _____  _____  

Avsättningar         _____  
Skulder 

Lån från ett arbetsgivarföretag som är delägare  _____ 
Övriga skulder 1)     _____ 
Latenta skatteskulder 2)     _____  _____ 

Resultatregleringar        _____ 
Passiva sammanlagt        _____ 
 
 
_______ 
1) Poster av betydande storlek skall specificeras med en egen benämning 
2) Enligt 5 kap. 18 § i bokföringslagen får latenta skatteskulder och skattefordringar med iakttagande av 
särskild försiktighet tas upp som en särskild post i  balansräkningen. Enligt 2 kap. 6 § 1 mom. 1 punkten 
i bokföringsförordningen skall noterna innehålla uppgift om de latenta skatteskulder och skattefordring-
ar som avses i 5 kap 18 § i bokföringslagen om dessa är väsentliga och inte tagits upp i balansräkning-
en. 
3) Behöver inte redovisas i balansräkningen, om den inte till sin storlek är väsentlig för givandet av en 
rättvisande bild. 
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Bilaga 7 
 
 
RESULTATRÄKNING 
 
Försäkringsteknisk kalkyl  
 

Premieinkomst 
 Understödsavgifter för lagstadgade pensioner  _____ 

Understödsavgifter för övriga pensioner   _____  _____  
Intäkter av placeringsverksamheten      _____ 
Uppskrivningar av placeringar/ 

orealiserade värdeökningar3)       _____ 
Ersättningskostnader 
 Utbetalda ersättningar i fråga om lagstadgade pensioner _____ 

Förändring i pensionsansvaret i fråga om 
lagstadgade pensioner     _____ 
Utbetalda ersättningar i fråga om övriga pensioner _____ 
Förändring av pensionsansvaret i fråga om 
övriga pensioner     _____ 
Överlåtelse/övertagande av försäkringsverksamhet _____  _____ 

Åter- och kreditförsäkrare 
 Återförsäkringspremier     _____ 

Ersättningskostnader     _____ 
Förändring av pensionsansvaret    _____  _____ 

Förändring av ansvarsunderskottet    _____ 
Lagstadgade pensioner 

Obligatoriskt ansvarsunderskott  _____ 
Annat ansvarsunderskott  _____ _____ 

 Övriga pensioner     _____  _____ 
Lagstadgade avgifter        _____ 
Skötselkostnader        _____ 
Kostnader för placeringsverksamheten      _____  
Rättelse av uppskrivning av placeringar/ 
orealiserade värdeminskningar3)       _____ 
Försäkringstekniskt resultat       _____ 
 
Annan än försäkringsteknisk kalkyl 
 

Övriga intäkter         _____ 
Övriga kostnader        _____ 
Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten     _____ 
Bokslutsdispositioner 

Förändring av reserver       _____ 
Inkomstskatt 

Skatt för räkenskapsperioden och tidigare  
räkenskapsperioder     _____ 
Latent skatt 1)      _____  _____ 

Övriga direkta skatter        _____ 
Intern överföring 

Lagstadgade pensioner     _____ 
Övriga pensioner     _____  _____ 
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Återbetalningar till arbetsgivaren      _____ 
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 2)     _____ 
______ 

1) Enligt 5 kap. bokföringslagen får latenta skatter i en pensionsstiftelses bokslut med iakttagande 
av särskild försiktighet tas upp som en särskild post i resultaträkningen. 
2) Alltid obligatorisk, de övre raderna med vinst (förlust) kan utelämnas, om inga rader kommer 
emellan. 
3) Om placeringarna värderas till verkligt värde i balansräkningen. 

 
 


