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Bilaga 1 
 
RESULTATRÄKNING 
 
I Försäkringsteknisk kalkyl – Skadeförsäkring1) 
 

Premieintäkter 
 Premieinkomst    _____ 

Återförsäkrares andel   _____  _____   
Förändring av premieansvaret  _____ 
Återförsäkrares andel   _____  _____  _____ 

Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt2)     _____ 
Övriga försäkringstekniska intäkter3)      _____ 
Ersättningskostnader 

Utbetalda ersättningar   _____ 
Återförsäkrares andel   _____  _____ 
Förändring av ersättningsansvaret _____ 
Återförsäkrares andel   _____  _____  _____ 

Förändring av garantiavgiftsposten      _____ 
Driftskostnader4)        _____ 
Övriga försäkringstekniska kostnader3)      _____ 
Försäkringstekniskt bidrag/resultat före  
förändring av utjämningsbeloppet5)      _____ 
Förändring av utjämningsbeloppet      _____ 
Försäkringstekniskt bidrag/resultat5)      _____ 
 
II Försäkringsteknisk kalkyl – Livförsäkring1) 
 

Premieinkomst 
 Premieinkomst      _____ 

Återförsäkrares andel     _____  _____ 
Intäkter av placeringsverksamheten      _____ 
Andel av placeringsverksamhetens nettointäkter6)    _____  
Orealiserade värdeökningar av placeringar 17), 18)     _____ 
Övriga försäkringstekniska intäkter3)      _____  
Ersättningskostnader 
 Utbetalda ersättningar   _____ 

Återförsäkrares andel   _____  _____ 
Förändring av ersättningsansvaret _____ 
Återförsäkrares andel   _____  _____  _____ 

Förändring av premieansvaret 
Förändring av premieansvaret    _____ 
Återförsäkrares andel     _____  _____  

Driftskostnader4)        _____ 
Kostnader för placeringsverksamheten      _____ 
Orealiserade värdeminskningar av placeringar 17), 19)    _____  
Övriga försäkringstekniska kostnader3)      _____ 
Överföring av placeringsverksamhetens nettointäktsandel2)   _____ 
Försäkringstekniskt resultat/bidrag5)      _____ 
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III Försäkringsteknisk kalkyl – Lagstadgad pensionsförsäkring1) 
 

Premieinkomst3)        _____ 
Intäkter av placeringsverksamheten      _____ 
Andel av placeringsverksamhetens nettointäkter6)    _____ 
Orealiserade värdeökningar av placeringar 17), 18)     _____ 
Övriga försäkringstekniska intäkter3)      _____ 
Ersättningskostnader 

Utbetalda ersättningar3)     _____ 
Förändring av ersättningsansvaret3)   _____  _____ 

Förändring av premieansvaret3)       _____ 
Driftskostnader4)        _____ 
Kostnader för placeringsverksamheten      _____ 
Orealiserade värdeminskningar av placeringar 17), 19)    _____  
Övriga försäkringstekniska kostnader3)      _____ 
Försäkringstekniskt resultat/bidrag5)      _____ 
 
IV Annan än försäkringsteknisk kalkyl1) 
 

Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag/resultat5), 7)   _____ 
Livförsäkringens försäkringstekniska bidrag/resultat5), 7)    _____ 
Den lagstadgade pensionsförsäkringens tekniska bidrag/resultat5), 7)  _____ 
Intäkter av placeringsverksamheten6), 8)    _____  
Orealiserade värdeökningar av placeringar 6), 8), 17), 18)  _____  _____ 
Kostnader för placeringsverksamheten6), 8)   _____ 
Orealiserade värdeminskningar av placeringar6), 8), 17), 19)  _____  _____ 
Överföring av placeringsverksamhetens nettointäktsandel 6)   _____ 
Övriga intäkter 

Minskning av koncernreserven 6), 9), 10), 11)   _____ 
Övriga       _____  _____ 

Övriga kostnader 
Avskrivning på koncerngoodwill 6), 9), 10), 11)  _____  
Avskrivning på goodwill 10), 11)    _____   
Övriga       _____  _____ 

Andel av intresseföretagens vinst (förlust) 6), 12)     _____ 
Inkomstskatt för den egentliga verksamheten13) 

 Skatt för räkenskapsperioden och tidigare 
 räkenskapsperioder     _____ 

Latent skatt 6), 14)     _____  _____ 
Vinst (Förlust) av den egentliga verksamheten/ 
Vinst (Förlust) före extraordinära poster15)     _____ 
Extraordinära poster 

Extraordinära intäkter     _____ 
Extraordinära kostnader     _____ 
Andel av intresseföretagens vinst (förlust) 6), 12)  _____  _____ 

Inkomstskatt för extraordinära poster13)      _____ 
Vinst (Förlust) efter extraordinära poster/ 
Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter 15)    _____ 
Bokslutsdispositioner 

Förändring av avskrivningsdifferens   _____ 
Förändring av reserver     _____  _____ 

Inkomstskatt 
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Skatt för räkenskapsperioden och tidigare  
räkenskapsperioder     _____ 
Latent skatt 6), 14)     _____  _____ 

Övriga direkta skatter        _____ 
Minoritetsandelar6)        _____ 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)16)      _____ 
 
 
I regel omfattar resultaträkningen för ett skadeförsäkringsbolag, en försäkringsförening och en 
representation som bedriver skadeförsäkring delarna I och IV, resultaträkningen för ett livför-
säkringsbolag och en representation som bedriver livförsäkring delarna II och IV och resultat-
räkningen för ett bolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring (arbetspensionsförsäk-
ringsbolag) delarna III och IV. 
 
Bolag och representationer som enbart bedriver återförsäkringsverksamhet använder schemat 
för skadeförsäkringsbolag i hela sin försäkringsrörelse. 
 
Beroende på koncernens struktur kan koncernresultaträkningen omfatta delarna I – IV. Resul-
taträkningen för ett livförsäkringsbolag eller en representation omfattar delarna I, II och IV, 
om bolaget eller representationen vid sidan av livförsäkrings- och livåterförsäkringsrörelse i 
betydande utsträckning bedriver till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 hörande olycksfalls- 
och sjukförsäkring samt återförsäkring av dessa. Då uppges direktförsäkringen och återförsäk-
ringen inom skadeförsäkringen i kalkyl I och direktförsäkringen och återförsäkringen inom 
livförsäkringen i kalkyl II. 
 
 
_______ 
1) Kalkylens nummer,  I, II, III eller IV anges inte i schemat. Termen skadeförsäkring/livförsäkring/ 
lagstadgad pensionsförsäkring kan utelämnas, om det endast finns en försäkringsteknisk kalkyl. 
2) Andelen antecknas endast om livförsäkringsbolaget eller representationen som bedriver livförsäkring 
också bedriver skadeförsäkring i betydande utsträckning. 
3) I punkten antecknas andel för egen räkning, dvs. med avdrag för återförsäkrares andel. 
4) I punkten antecknas nettobelopp efter avdrag för utgiftsöverföringar och provisioner för avgiven 
återförsäkring. 
5) I punkten antecknas försäkringstekniskt bidrag, om intäkterna av placeringsverksamheten inte upp-
ges i den försäkringstekniska kalkylen.  
6) Punkten tillämpas i koncernresultaträkningen.  
7) Posten antecknas endast om det finns fler än en försäkringsteknisk kalkyl. 
8) Punkten tillämpas i skadeförsäkring. 
9) Minskning av koncernreserven och avskrivning på koncerngoodwill kan sammanslås. 
10) Posten kan sammanslås med kostnaderna för olika funktioner. 
11) Posten behöver inte specificeras, om den till sin storlek inte är väsentlig för givandet av en rätt-
visande bild. 
12) Om postens speciella karaktär kräver det, tas den dock upp antingen bland intäkter av/kostnader för 
placeringsverksamheten eller extraordinära intäkter/kostnader. 
13) Posten kan sammanslås med punkten ”Inkomstskatt”. 
14) I bokslutet får latenta skatter med iakttagande av särskild försiktighet tas upp som en särskild post i 
resultaträkningen (5 kap. 18 § i bokföringslagen). 
15) Om inkomstskatten för den egentliga verksamheten uppges separat, används den förstnämnda be-
nämningen. 
16) Posten är alltid obligatorisk. Posterna Vinst (Förlust) av den egentliga verksamheten/Vinst (Förlust) 
före extraordinära poster och Vinst (Förlust) efter extraordinära poster/Vinst (Förlust) före boksluts-
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dispositioner och skatter kan utelämnas, om inga anteckningar kommer i poster emellan dessa poster 
och posten Räkenskapsperiodens vinst (förlust). 
17) Skall anges om placeringarna värderas till verkligt värde i balansräkningen. 
18) I posten antecknas även uppskrivning av placeringar. Uppskrivning av placeringar kan även tas upp 
som en separat post (1 kap. 9 § i bokföringsförordningen).  
19) I posten antecknas även rättelse av uppskrivning av placeringar. 
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          Bilaga 2 
 
BALANSRÄKNING 
 
AKTIVA 
Immateriella tillgångar 

Utvecklingsutgifter     _____ 
Immateriella rättigheter 1)    _____ 
Goodwill      _____ 
Koncerngoodwill 2), 3)     _____ 
Övriga utgifter med lång verkningstid   _____ 
Förskottsbetalningar 1)     _____  _____ 

Placeringar 
 Placeringar i fastigheter 

Fastigheter och fastighetsaktier _____   
Lånefordringar hos företag 
inom samma koncern  _____ 
Lånefordringar hos  
ägarintresseföretag  _____  _____ 

 Placeringar i företag inom samma koncern 
 och i ägarintresseföretag  

Aktier och andelar i företag 
inom samma koncern  _____ 
Finansmarknadsinstrument och andra  
skuldförbindelser emitterade av, 
och fordringar hos, företag 
inom samma koncern  _____ 
Aktier och andelar i  
intresseföretag 1), 2)  _____ 
Aktier och andelar i  
ägarintresseföretag 4)  _____ 
Aktier och andelar i andra 
ägarintresseföretag 2)  _____ 
Finansmarknadsinstrument och andra 
skuldförbindelser emitterade av,  
och lånefordringar hos,  
ägarintresseföretag  _____  _____ 

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

 Depåfordringar inom återförsäkring   _____  _____ 
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar    _____ 
Fordringar 

Vid direktförsäkringsverksamhet 
Hos försäkringstagare 1)  _____ 
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Hos försäkringsförmedlare 1) _____  _____ 
Vid återförsäkringsverksamhet    _____ 
Övriga fordringar     _____ 
Obetalda aktier/andelar/garantiandelar/ 
grundfond      _____ 
Latent skattefordring 5)     _____  _____ 

Övriga tillgångar 
 Materiella tillgångar 

Maskiner och inventarier1) _____ 
Övriga materiella tillgångar1) _____ 
Varulager1)   _____ 
Förskottsbetalningar och pågående 
nyanläggningar1)  _____  _____ 

Kassa och bank      _____ 
Övriga tillgångar     _____  _____ 

Resultatregleringar 
Räntor och hyror     _____ 
Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar  _____ 
Övriga resultatregleringar    _____  _____ 

Aktiva sammanlagt        _____ 
 
PASSIVA 
Eget kapital/Grundfond 9) 

Säkerhet 9)       _____ 
Övrigt grundkapital 9)      _____ 
Aktiekapital/grundfond 9)    _____ 
Garantikapital      _____ 
Överkursfond      _____ 
Uppskrivningsfond     _____ 
Reservfond6)      _____ 
Fond för verkligt värde     _____ 
Övriga fonder 

Fonder enligt bolagsordningen/ 
föreningens stadgar  _____ 
Övriga fonder   _____   
Centralförvaltningens konto 9) _____  _____ 

Balanserad vinst (förlust)  
från tidigare räkenskapsperioder    _____ 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)   _____  _____ 

Minoritetsandelar 2)        _____ 
Ackumulerade bokslutsdispositioner 

Avskrivningsdifferens     _____ 
Frivilliga reserver     _____  _____ 

Kapitallån         _____ 
Koncernreserv 2), 3)        _____ 
Försäkringsteknisk ansvarsskuld 

Premieansvar inom skadeförsäkring7) _____ 
Återförsäkrares andel   _____  _____ 
Premieansvar inom livförsäkring7) _____ 
Återförsäkrares andel   _____  _____ 
Premieansvar inom lagstadgad 
pensionsförsäkring7), 8)     _____ 
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Ersättningsansvar inom  
skadeförsäkring7)    _____ 
Återförsäkrares andel   _____  _____ 
Ersättningsansvar inom livförsäkring7) _____ 
Återförsäkrares andel   _____  _____ 
Ersättningsansvar inom lagstadgad 
pensionsförsäkring7), 8)     _____ 
Utjämningsbelopp inom skadeförsäkring7)  _____ 
Garantiavgiftspost inom skadeförsäkring7)  _____  _____ 

Ansvarsskuld för fondförsäkringar 
Försäkringsteknisk ansvarsskuld    _____ 
Återförsäkrares andel     _____  _____ 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner1)    _____ 
Skatteavsättningar1)     _____ 
Övriga avsättningar1)     _____  _____ 

Depåskulder inom återförsäkring      _____ 
Skulder 

Av direktförsäkringsverksamhet    _____ 
Av återförsäkringsverksamhet    _____ 
Masskuldebrevslån     _____ 
Lån mot konvertibla skuldebrev    _____ 
Lån från finansiella institut    _____ 
Pensionslån      _____ 
Övriga skulder      _____ 
Latenta skatteskulder5)     _____  _____ 

Resultatregleringar        _____ 
 
Passiva sammanlagt        _____ 
_______ 
1) Posten behöver inte specificeras i balansräkningen, om den inte till sin storlek är väsentlig för givan-
det av en rättvisande bild. 
2) Posten redovisas endast i koncernbalansräkningen. 
3) Koncerngoodwill och koncernreserven kan sammanslås i balansräkningen. 
4) Anges i försäkringsbolagets och i försäkringsföreningens balansräkning och koncernbalansräkning, 
om aktier och andelar i intresseföretag inte specificeras separat från andra ägarintresseföretag i kon-
cernbalansräkningen. 
5) Posterna redovisas i koncernbalansräkningen. 
I försäkringsföretagets separata bokslut får latenta skatteskulder och skattefordringar med iakttagande 
av särskild försiktighet tas upp som en särskild post i balansräkningen (5 kap. 18 § i bokföringslagen).  
Enligt 2 kap. 6 § 1 mom. 1 punkten i bokföringsförordningen skall noterna innehålla uppgift om de la-
tenta skatteskulder och skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § i bokföringslagen, om dessa är väsentli-
ga och inte har tagits upp i balansräkningen. 
6) Punkten tillämpas i aktiebolag. 
7) Termen skadeförsäkring/livförsäkring/lagstadgad pensionsförsäkring kan utelämnas, om endast en 
försäkringsteknisk kalkyl ingår i resultaträkningen. 
8) Med posten avses andel för egen räkning, dvs. ersättningsansvaret minskat med återförsäkrares an-
del. 
9) Posten antecknas för representationers del. 




