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Bilaga 1

RESULTATRÄKNING

I Försäkringsteknisk kalkyl — Skadeförsäkring

Premieintäkter

Premieinkomst

Återförsäkrares andel

Förändring av premieansvaret

Återförsäkrares andel

Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt

Övriga försäkringstekniska intäkter

Ersättningskostnader

Utbetalda ersättningar

Återförsäkrares andel

Förändring av ersättningsansvaret

Återförsäkrares andel

Driftskostnader

Övriga försäkringstekniska kostnader

Försäkringstekniskt bidrag/resultat före förändring av utjäm-
ningsbeloppet

Förändring av utjämningsbeloppet

Försäkringstekniskt bidrag/resultat

II Försäkringsteknisk kalkyl – Livförsäkring

Premieinkomst

Premieinkomst

Återförsäkrares andel

Intäkter av placeringsverksamheten

Andel av placeringsverksamhetens nettointäkter

Orealiserade värdeökningar av placeringar

Värdeökningar i fondförsäkringstillgångar

Värdeökningar av övriga placeringar

Övriga försäkringstekniska intäkter

Ersättningskostnader

Utbetalda ersättningar

Återförsäkrares andel
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Förändring av ersättningsansvaret

Återförsäkrares andel

Förändring av premieansvaret

Förändring av premieansvaret

Återförsäkrares andel

Driftskostnader

Kostnader för placeringsverksamheten

Orealiserade värdeminskningar av placeringar

Värdeminskningar i fondförsäkringstillgångar

Värdeminskningar av övriga placeringar

Övriga försäkringstekniska kostnader

Överföring av placeringsverksamhetens nettointäktsandel

Försäkringstekniskt resultat/bidrag

III Försäkringsteknisk kalkyl — Lagstadgad pensions-
försäkring

Premieinkomst

Intäkter av placeringsverksamheten

Andel av placeringsverksamhetens nettointäkter i koncern

Orealiserade värdeökningar av placeringar

Övriga försäkringstekniska intäkter

Ersättningskostnader

Utbetalda ersättningar

Förändring av ersättningsansvaret

Förändring av premieansvaret

Driftskostnader

Kostnader för placeringsverksamheten

Orealiserade värdeminskningar av placeringar

Övriga försäkringstekniska kostnader

Försäkringstekniskt resultat/bidrag

IV Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag/resultat

Livförsäkringens försäkringstekniska bidrag/resultat

Den lagstadgade pensionsförsäkringens tekniska bidrag/resultat

Intäkter av placeringsverksamheten i skadeförsäkring

Orealiserade värdeökningar av placeringar

Kostnader för placeringsverksamheten i skadeförsäkring

RÄTTELSE
Den märkta punkten har tillfogats som rättelse.
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Orealiserade värdeminskningar av placeringar

Överföring av placeringsverksamhetens nettointäktsandel

Övriga intäkter

Minskning av koncernreserven

Övriga

Övriga kostnader

Avskrivning på koncerngoodwill

Avskrivning på goodwill

Övriga

Inkomstskatt för den egentliga verksamheten

Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskaps-
perioder

Latent skatt

Vinst (Förlust) av den egentliga verksamheten

Andel av intresseföretagens vinst (förlust)

Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningsdifferens

Förändring av skattemässiga reserver

Inkomstskatt

Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskaps-
perioder

Latent skatt

Övriga direkta skatter

Minoritetsandelar

Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

RÄTTELSE
Rättelse till de märkta punkterna.
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Bilaga 2

BALANSRÄKNING

AKTIVA

Immateriella tillgångar

Utvecklingsutgifter

Immateriella rättigheter

Goodwill

Koncerngoodwill

Övriga utgifter med lång verkningstid

Förskottsbetalningar

Placeringar

Placeringar i fastigheter

Fastigheter och fastighetsaktier

Lånefordringar hos företag inom samma kon-
cern

Lånefordringar hos ägarintresseföretag

Placeringar i företag inom samma koncern och i äga-
rintresseföretag

Aktier och andelar i företag inom samma kon-
cern

Finansmarknadsinstrument och andra skuld-
förbindelser emitterade av, och fordringar hos, 
företag inom samma koncern

Aktier och andelar i intresseföretag

Aktier och andelar i ägarintresseföretag

Aktier och andelar i andra ägarintresseföretag

Finansmarknadsinstrument och andra skuld-
förbindelser emitterade av, och fordringar hos, 
ägarintresseföretag

Övriga placeringar

Aktier och andelar

Finansmarknadsinstrument

Andelar i gemensamma placeringar

Fordringar på inteckningslån

Övriga lånefordringar

Depositioner

Övriga placeringar
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Depåfordringar inom återförsäkring

Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar

Fordringar

Vid direktförsäkringsverksamhet

Hos försäkringstagare

Hos försäkringsförmedlare

Vid återförsäkringsverksamhet

Övriga fordringar

Obetalda aktier/andelar/garantiandelar/grundfond

Latenta skattefordringar

Övriga tillgångar

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier

Övriga materiella tillgångar

Varulager

Förskottsbetalningar och pågående nyanlägg-
ningar

Kassa och bank

Övriga tillgångar

Resultatregleringar

Räntor och hyror

Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkrin-
gar

Övriga resultatregleringar

Aktiva sammanlagt

PASSIVA

Eget kapital/Grundfond

Säkerhet

Övrigt grundkapital

Aktiekapital/grundfond

Garantikapital

Överkursfond

Uppskrivningsfond

Reservfond

Fond för verkligt värde
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Övriga fonder

Fonder enligt bolagsordningen/ föreningens 
stadgar

Övriga fonder

Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapspe-
rioder

Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

Kapitallån

Minoritetsandelar

Ackumulerade bokslutsdispositioner
       Avskrivningsdifferens

      Skattemässiga reserver 
Koncernreserv Försäkringsteknisk 

ansvarsskuld

Premieansvar inom skadeförsäkring

Återförsäkrares andel

Premieansvar inom livförsäkring

Återförsäkrares andel

Premieansvar inom lagstadgad pensions-
försäkring

Ersättningsansvar inom skadeförsäkring

Återförsäkrares andel

Ersättningsansvar inom livförsäkring

Återförsäkrares andel

Ersättningsansvar inom lagstadgad pensions-
försäkring

Utjämningsbelopp inom skadeförsäkring

Ansvarsskuld för fondförsäkringar

Försäkringsteknisk ansvarsskuld

Återförsäkrares andel

Avsättningar

Avsättningar för pensioner

Skatteavsättningar

Övriga avsättningar

Depåskulder inom återförsäkring

Skulder

Av direktförsäkringsverksamhet

Av återförsäkringsverksamhet

RÄTTELSE
Indragningen har tagits bort som rättelse.
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Masskuldebrevslån

Lån mot konvertibla skuldebrev

Lån från finansiella institut

Pensionslån

Övriga skulder

Latenta skatteskulder

Resultatregleringar

Passiva sammanlagt




