
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av
20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer(1), sist
endret ved forordning (EF, Euratom) nr. 410/98(2), særlig
artikkel 12 iii), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 ble det fastsatt en
felles ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikk over
strukturen, virksomheten, resultatene og konkurranseevnen
innen forsikringssektoren i Fellesskapet.

2) Det er nødvendig å fastsette et sett av definisjoner for
kjennetegnene ved statistikk over forsikringstjenester.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for det statistiske program –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Kjennetegnene nevnt i artikkel 4 i forordning (EF,
Euratom) nr. 58/97 er definert i vedlegget til denne forordning.

2. I disse definisjonene er det i henvisningene til
selskapenes regnskaper brukt de overskriftene som er fastsatt i
artikkel 6 (balanse), artikkel 34 (resultatregnskap) eller artikkel
63 (noter til regnskapet) i rådsdirektiv 91/674/EØF(3) om
forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal anvende disse definisjonene for
kjennetegnene i liste A i avsnitt 4 nr. 3 i vedlegg 5 til
forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for referanseåret 1999 og
påfølgende år og for kjennetegnene i liste B i avsnitt 4 nr. 4 i
vedlegg 5 til samme forordning for referanseåret 2003 og
påfølgende år.

2. Medlemsstatene skal anvende disse definisjonene for
kjennetegn i liste A også for referanseårene 1996, 1997 og
1998 når dette svarer til nåværende nasjonal praksis og for
kjennetegn i liste B for referanseårene 2000, 2001 og 2002 når
dette svarer til nåværende nasjonal praksis.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1225/1999

av 27. mai 1999

om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over forsikringstjenester(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 154 av 19.6.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2001 av 30. mars 2001, om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001, s. 48.

(1) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1.
(2) EFT L 52 av 21.2.1998, s. 1. (3) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7.

2002/EØS/03/182



Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 27. mai 1999.

For Kommisjonen

Yves-Thibault de SILGUY

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT L 344 av 18.12.1998, s. 49.

VEDLEGG

DEFINISJONER AV KJENNETEGN

STRUKTURVARIABLER

Kode: 11 11 0

Tittel: Antall foretak

Definisjon

Antall foretak er definert i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98 av 17. desember 1998 om
definisjoner av kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer(1).

Merk: Alle foretak som har tillatelse ved slutten av referanseperioden, tas med. Foretak som er avviklet eller under
avvikling, utelates (foretak som er under avvikling, bør utelates dersom deres finansielle eiendeler/avsetninger er
små, mens store foretak som er under avvikling, må tas med). Filialer av foretak der hovedkontoret ikke ligger i
en stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), medregnes. Når det gjelder gjenforsikringsforetak,
medregnes ikke filialer av foretak der hovedkontoret ikke ligger i en EØS-stat.

Kode: 11 11 1

Tittel: Antall foretak fordelt etter rettslig status

Definisjon

Antall foretak (se variabel 11 11 0) fordeles etter rettslig status som følger: aksjeselskaper, gjensidige selskaper,
filialer av forsikringsforetak med hovedkontor som ikke er etablert i en EØS-stat, andre.

Forbindelse med andre variabler

Antall foretak fordelt etter rettslig status er en underinndeling av antall foretak (11 11 0).

Kode: 11 11 2

Tittel: Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for tegnede bruttopremier

Definisjon

Antall foretak (se variabel 11 11 0) fordelt etter størrelsesklassen for tegnede bruttopremier.
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Forbindelse med andre variabler

Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for tegnede bruttopremier er en underinndeling av antall foretak (11
11 0).

Kode: 11 11 3

Tittel: Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for forsikringstekniske/forsikringsmessige brutto-
avsetninger

Definisjon

Antall foretak (se variabel 11 11 0) fordelt etter størrelsesklassen for forsikringstekniske/forsikringsmessige
bruttoavsetninger.

Forbindelse med andre variabler

Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for forsikringstekniske/forsikringsmessige bruttoavsetninger er en
underinndeling av antall foretak (11 11 0).

Kode: 11 11 5

Tittel: Antall foretak fordelt etter hovedforetakets hjemstat

Definisjon

Med hovedforetak menes et hovedforetak i henhold til artikkel 1 nr. 1 i rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte regnskaper( ), og ethvert foretak som
etter vedkommende tilsynsmyndighets mening reelt utøver en dominerende innflytelse på forsikringsforetaket.

Følgende geografiske inndeling av hovedforetak skal brukes: hovedforetak beliggende i hjemstaten (det aktuelle
foretaket kan anses å være under nasjonal kontroll), hovedforetak beliggende i andre stater (det aktuelle foretaket
kan anses å være under utenlandsk kontroll). Fordi gjensidige foretak og filialer av forsikringsforetak med
hovedkontor utenfor EØS ikke har hovedforetak, tas disse foretakene ikke i betraktning her. Det er begrepet
«slutteier» som foretrekkes og bør anvendes så langt det er mulig.

Merk: Av praktiske grunner kan medlemsstatene velge å oversende denne variabelen bare for de forsikringsforetak
som, når det gjelder tegnede bruttopremier, ligger i de første 90 % av markedet for livsforsikring, annen forsikring
enn livsforsikring, skade- og livsforsikring og spesialisert gjenforsikring. De medlemsstater som gjør bruk av
denne forenklede metoden, skal tydelig angi dette.

Forbindelse med andre variabler

Antall foretak fordelt etter hovedforetakets hjemstat er en underinndeling av antall foretak (11 11 0).
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(1) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1.
(2) EFT L 360 av 9.12.1992, s. 1.

Kode: 11 41 0

Tittel: Samlet antall filialer i andre land og disses plassering

Definisjon

Filialer er definert i artikkel 1 i rådsdirektiv 92/49/EØF(1) (tredje skadeforsikringsdirektiv) og artikkel 1 råds-
direktiv 92/96/EØF(2) (tredje livsforsikringsdirektiv). Følgende geografiske fordeling skal brukes for filialer
plassert i andre land: hver enkelt annen medlemsstat, andre EØS-stater, Sveits, USA, Japan, andre tredjestater
(resten av verden).

Merk: Foretak som er avviklet eller under avvikling eller foretak uten store finansielle eiendeler eller avsetninger
utelates. Alle filialer etablert i utlandet av et forsikringsforetak med registrert hjemsted i en medlemsstat tas med.

VARIABLER SOM ANGÅR RESULTATREGNSKAPET

Merknad til oppstilling av data fra resultatregnskap

De eneste data som skal oppgis med et algebraisk tegn, er variabler med verdier som kan være enten positive eller
negative, avhengig av resultatet.

Det behøver ikke oppgis noe algebraisk tegn for de variabler som har verdier som alltid er positive eller som alltid
er negative.

I resten av vedlegget er variabler med algebraisk tegn som ikke er konstant, angitt med: (+/-)

VIKTIG: en økning i en avsetning fører til en kostnad (en økning i avsetningen til ikke opptjente premier fører
f.eks. til opptjente premier som er lavere enn tegnede premier), den tilsvarende variabelen (f.eks. endring i
avsetning til ikke opptjente premier) oppgis derfor med minustegn. Tilsvarende vil en nedgang i en avsetning føre
til en inntekt (en nedgang i avsetning til ikke opptjente premier betyr f.eks. opptjente premier som er høyere enn
tegnede premier) og den tilsvarende variabelen oppgis derfor med plusstegn.

Kode: 12 11 0

Tittel: Tegnede bruttopremier

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF: tegnede bruttopremier brukes tilsvarende omsetning.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 1 bokstav a) i
direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 1 bokstav a) i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier (12 11 0) er basert på:
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Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)

+ Tegnede bruttopremier i mottatt gjenforsikring (12 11 2)

Tegnede bruttopremier brukes ved beregning av brutto opptjente premier og andre aggregater og balanser.

Kode: 32 11 4

Tittel: Tegnede bruttopremier fordelt etter foretakets rettslige status

Definisjon

Tegnede bruttopremier (se variabel 12 11 0) fordeles etter foretakets rettslige status som følger: aksjeselskaper,
gjensidige selskaper, filialer av forsikringsforetak med hovedkontor i stater utenfor EØS, andre.

Merk: For gjenforsikringsforetak tas ikke filialer av foretak med hovedkontor i stater utenfor EØS med.

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier fordelt etter rettslig status er en underinndeling av tegnede bruttopremier (12 11 0).

Kode: 12 11 1

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF. Omfatter bare premier i direkte forsikring.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 1 bokstav a) i
direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 1 bokstav a) i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)

+ Tegnede bruttopremier i mottatt gjenforsikring (12 11 2)

= Tegnede bruttopremier (12 11 0)

Kode: 12 11 3

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, individuelle premier

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder inndeling av individuelle premier, se artikkel 63 i direktiv 91/674/EØF.
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Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, individuelle premier (12 11 3)

+ Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier i henhold til kollektive avtaler (12 11 4)

= Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)

Kode: 12 11 4

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier i henhold til kollektive avtaler

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder inndeling av premier i henhold til kollektive avtaler, se artikkel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, individuelle premier (12 11 3)

+ Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier i henhold til kollektive avtaler (12 11 4)

= Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)

Kode: 12 11 5

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, periodiske premier

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder inndeling av periodiske premier, se artikkel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, periodiske premier (12 11 5)

+ Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, enkeltpremier (12 11 6)

= Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)

Kode: 12 11 6

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, enkeltpremier

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder inndeling av enkeltpremier, se artikkel 63 i direktiv 91/674/EØF.
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Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, periodiske premier (12 11 5)

+ Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, enkeltpremier (12 11 6)

= Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)

Kode: 12 11 7

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler uten overskuddsdeling

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder inndeling av premier for avtaler uten overskuddsdeling, se artikkel 63 i direktiv
91/674/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler uten overskuddsdeling (12 11 7)

+ Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler med overskuddsdeling (12 11 8)

+ Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler når forsikringstakeren bærer risikoen ved 
investeringen (12 11 9)

= Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)

Kode: 12 11 8

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler med overskuddsdeling

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder inndeling av premier for avtaler med overskuddsdeling, se artikkel 63 i direktiv
91/674/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler uten overskuddsdeling (12 11 7)

+ Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler med overskuddsdeling (12 11 8)

+ Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler når forsikringstakeren bærer risikoen ved 
investeringen (12 11 9)

= Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)
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Kode: 12 11 9

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler når forsikringstakeren bærer
risikoen ved investeringen

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder inndeling av premier for avtaler når forsikringstakeren bærer risikoen ved investeringen, se
artikkel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler uten overskuddsdeling (12 11 7)

+ Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler med overskuddsdeling (12 11 8)

+ Tegnede bruttopremier i direkte forsikring, premier for avtaler når forsikringstakeren bærer risikoen ved 
investeringen (12 11 9)

= Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)

Kode: 32 11 5

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring fordelt etter hovedforetakets hjemstat

Definisjon

I samsvar med inndelingen av variabel 11 11 5 deles tegnede bruttopremier i direkte forsikring inn i en andel
knyttet til foretak under nasjonal kontroll og en andel knyttet til foretak under utenlandsk kontroll.

Kode: 12 11 2

Tittel: Tegnede bruttopremier i mottatt gjenforsikring

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF. Bare mottatte tegnede premier tas med.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 1 bokstav a) i
direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 1 bokstav a) i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring.
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Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)

+ Tegnede bruttopremier i mottatt gjenforsikring (12 11 2)

= Tegnede bruttopremier (12 11 0)

Kode: 32 11 6

Tittel: Tegnede bruttopremier i mottatt gjenforsikring fordelt etter hovedforetakets hjemstat

Definisjon

I samsvar med inndelingen av variabel 11 11 5 deles tegnede bruttopremier i mottatt gjenforsikring inn i en andel
knyttet til foretak under nasjonal kontroll og en andel knyttet til foretak under utenlandsk kontroll.

Kode: 32 11 2

Tittel: Brutto endring i avsetning til ikke opptjente premier (+/-)

Definisjon

Artikkel 25 og 37 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 1 bokstav c) i
direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 1 bokstav c) i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Brutto endring i avsetning til ikke opptjente premier brukes ved beregning av brutto opptjente premier, samt ved
beregning av bruttoresultatet i det tekniske regnskapet (32 17 0) og andre aggregater og balanser.

Kode: 32 12 0

Tittel: Fordelt investeringsavkastning overført fra det ikke-tekniske regnskapet

Definisjon

Artikkel 42 og 43 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt I nr. 2 i direktiv 91/674/EØF. Disse
dataene samles inn i samsvar med de forskjellige metodene for fordeling av investeringsavkastning i det tekniske
og ikke-tekniske regnskapet. I stater som benytter seg av mulighetene som er tillatt etter artikkel 42 nr. 4 i direktiv
91/674/EØF, kan denne posten erstattes av andre poster i samsvar med de valgmuligheter nevnte artikkel gir.

Forbindelse med andre variabler

Fordelt investeringsavkastning overført fra det ikke-tekniske regnskapet brukes ved beregning av bruttoresultatet
i det tekniske regnskapet (32 17 0) og andre aggregater og balanser.
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Kode: 32 13 1

Tittel: Brutto erstatningsutbetalinger

Definisjon

Artikkel 38 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 4 bokstav a) aa)
i direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 5 bokstav a) aa) i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring. Omfatter alle bruttobeløp for erstatningsutbetalinger i løpet av regnskapsåret.

Forbindelse med andre variabler

Brutto erstatningsutbetalinger brukes ved beregning av brutto erstatningskostnad samt ved beregning av
bruttoresultatet i det tekniske regnskapet (32 17 0) og andre aggregater og balanser.

Kode: 32 13 2

Tittel: Brutto erstatningsutbetalinger for skadetilfeller oppstått i regnskapsåret

Definisjon

Artikkel 38 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Omfatter alle bruttobeløp betalt i løpet av regnskapsåret for skadetilfeller oppstått i løpet av inneværende
regnskapsår.

Forbindelse med andre variabler

Brutto erstatningsutbetalinger for skadetilfeller oppstått i regnskapsåret inngår i brutto erstatningsutbetalinger (32
13 1).

Kode: 32 13 4

Tittel: Brutto endring i avsetninger for ikke oppgjorte skadetilfeller (+/-)

Definisjon

Artikkel 38 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 4 bokstav b)
aa) i direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 5 bokstav b) aa) i
direktiv 91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Brutto endring i avsetninger for ikke oppgjorte skadetilfeller brukes ved beregning av brutto erstatningskostnad
samt ved beregning av bruttoresultatet i det tekniske regnskapet (32 17 0) og andre aggregater og balanser.
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Kode: 32 14 0

Tittel: Brutto driftskostnader

Definisjon

Denne variabelen er summen av anskaffelseskostnader, endring i anskaffelseskostnader overført fra tidligere år og
administrasjonskostnader.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 7 bokstav a),
b) og c) i direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 8 bokstav a), b)
og c) i direktiv 91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Brutto driftskostnader brukes ved beregning av bruttoresultatet i det tekniske regnskapet (32 17 0) og andre
aggregater og balanser.

Kode: 32 15 0

Tittel: Endring i utjevningsavsetningen (+/-)

Definisjon

Artikkel 30 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 9 i direktiv
91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Endring i utjevningsavsetningen brukes ved beregning av bruttoresultatet i det tekniske regnskapet (32 17 0) og
andre aggregater og balanser.

Kode: 32 16 0

Tittel: Andre poster i det tekniske regnskapet, brutto (+/-)

Definisjon

Denne variabelen er lik saldoen av andre tekniske inntekter, brutto, brutto endringer i andre tekniske avsetninger
som ikke er oppført i andre poster, overskuddsdeling og premierabatter, brutto, og andre forsikringstekniske
kostnader, brutto.

Dersom differansen mellom bruttobeløpet og nettobeløpet i denne posten er av mindre betydning, kan den erstattes
av «andre poster i det tekniske regnskapet, netto». I slike tilfeller er denne variabelen lik saldoen av annen teknisk
inntekt, netto (32 16 1), netto endringer i andre forsikringstekniske avsetninger som ikke er oppført i andre poster
(32 16 2), overskuddsdeling og premierabatter, netto (32 16 3) og andre forsikringstekniske kostnader, netto (32
16 4). Medlemsstater som bruker nettobeløpet, må angi dette tydelig.
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Forbindelse med andre variabler

Andre poster i det tekniske regnskapet, brutto, brukes ved beregning av bruttoresultatet i det tekniske regnskapet
(32 17 0) og andre aggregater og balanser.

Kode: 32 16 1

Tittel: Annen teknisk inntekt, netto (+/-)

Definisjon

Netto teknisk inntekt som ikke er oppført i andre poster.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 3 i direktiv
91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 4 i direktiv 91/674/EØF for
livsforsikring.

Kode: 32 16 2

Tittel: Netto endringer i andre forsikringstekniske avsetninger som ikke er oppført i andre poster (+/-)

Definisjon

Artikkel 26 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 5 i direktiv
91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 6 bokstav b) i direktiv 91/674/EØF
for livsforsikring.

Kode: 32 16 3

Tittel: Overskuddsdeling og premierabatter, netto

Definisjon

Artikkel 29 og 39 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 6 i direktiv
91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 7 i direktiv 91/674/EØF for
livsforsikring.

Kode: 32 16 4

Tittel: Andre forsikringstekniske kostnader, netto

Definisjon

Netto forsikringstekniske kostnader som ikke er oppført i andre poster.
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Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 8 i direktiv
91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 11 i direktiv 91/674/EØF for
livsforsikring.

Kode: 32 22 0

Tittel: Inntekter fra finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt II nr. 2 i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring. Denne variabelen samles inn i samsvar med de forskjellige metodene for
registrering av inntekter fra finansielle eiendeler i det tekniske og ikke-tekniske regnskapet.

Forbindelse med andre variabler

Inntekter fra finansielle eiendeler brukes ved beregning av subtotal I (= bruttoresultat i det tekniske regnskapet)
(32 17 0).

Kode: 32 23 0

Tittel: Urealiserte gevinster på finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 44 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt II nr. 3 i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Urealiserte gevinster på finansielle eiendeler brukes ved beregning av subtotal I (= bruttoresultat i det tekniske
regnskapet) (32 17 0).

Kode: 32 25 0

Tittel: Brutto endring i livsforsikringsavsetning (+/-)

Definisjon

Artikkel 27 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt II nr. 6 bokstav a)
aa) i direktiv 91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Brutto endring i livsforsikringsavsetning brukes ved beregning av subtotal I (= bruttoresultat i det tekniske
regnskapet) (32 17 0).
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Kode: 32 27 0

Tittel: Kostnader knyttet til finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt II nr. 9 i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring. Denne variabelen samles inn i samsvar med de forskjellige metodene for
registrering av inntekter fra finansielle eiendeler i det tekniske og ikke-tekniske regnskapet.

Forbindelse med andre variabler

Kostnader knyttet til finansielle eiendeler brukes ved beregning av subtotal I (= bruttoresultat i det tekniske
regnskapet) (32 17 0).

Kode: 32 28 0

Tittel: Urealiserte tap på finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 44 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt II nr. 10 i direktiv
91/674/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Urealiserte tap på finansielle eiendeler brukes ved beregning av subtotal I (= bruttoresultat i det tekniske
regnskapet) (32 17 0).

Kode: 32 29 0

Tittel: Fordelt investeringsavkastning overført til det ikke-tekniske regnskapet

Definisjon

Artikkel 43 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt II nr. 12 i direktiv
91/674/EØF. Denne variabelen samles inn i samsvar med de forskjellige metodene for føring av inntekter fra
finansielle eiendeler i det tekniske og ikke-tekniske regnskapet.

Forbindelse med andre variabler

Fordelt investeringsavkastning overført til det ikke-tekniske regnskapet brukes ved beregning av subtotal I (=
bruttoresultat i det tekniske regnskapet) (32 17 0).
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Kode: 32 17 0

Tittel: Subtotal I (= bruttoresultat i det tekniske regnskapet) (+/-)

Definisjon

Bruttoresultatet i det tekniske regnskapet i resultatregnskapet.

Merk: Bruttobeløp tilsvarende subtotal nevnt i artikkel 34 punkt I nr. 10 i direktiv 91/674/EØF (teknisk regnskap)
for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 13 i direktiv 91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Subtotal I beregnes som følger for annen forsikring enn livsforsikring:

Tegnede bruttopremier [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+ Fordelt investeringsavkastning overført fra det ikke-tekniske regnskapet (32 12 0)

– Brutto erstatningskostnad [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

– Brutto driftskostnader (32 14 0)

+ Endring i utjevningsavsetningen (32 15 0) (+/-)

+ Andre poster i det tekniske regnskapet, brutto (32 16 0) (+/-)

Dersom «andre poster i det tekniske regnskapet» (32 16 0) er registrert på grunnlag av nettobeløpet, tas dette
beløpet med i beregningen av subtotal I (bruttoresultatet i det tekniske regnskapet).

Subtotal I beregnes som følger for livsforsikring:

Tegnede bruttopremier [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+ Inntekter fra finansielle eiendeler (32 22 0)

+ Urealiserte gevinster på finansielle eiendeler (32 23 0)

– Brutto erstatningskostnad [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

+ Brutto endring i livsforsikringsavsetning (32 25 0) (+/-)

– Brutto driftskostnader (32 14 0)

– Kostnader knyttet til finansielle eiendeler (32 27 0)

– Urealiserte tap på finansielle eiendeler (32 28 0)

– Fordelt investeringsavkastning overført til det ikke-tekniske regnskapet (32 29 0)

+ Andre poster i det tekniske regnskapet, brutto (32 16 0) (+/-)

Dersom «andre poster i det tekniske regnskapet» (32 16 0) er registrert på grunnlag av nettobeløpet, tas dette
beløpet med i beregningen av subtotal I (bruttoresultatet i det tekniske regnskapet).
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Subtotal I (= bruttoresultat i det tekniske regnskapet) brukes ved beregning av subtotal II (= nettoresultat i det
tekniske regnskapet) (32 19 0)

Kode: 32 18 0

Tittel: Gjenforsikringsresultat (+/-)

Definisjon

Gjenforsikringsresultatet i det tekniske regnskapet i resultatregnskapet.

Merk: Artikkel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen beregnes som følger:

Gjenforsikringsandel av tegnede bruttopremier (32 18 1)

+ Gjenforsikringsandel av brutto endring i avsetning til ikke opptjente premier (32 18 3) (+/-)

– Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnad [32 18 5 + 32 18 6 (+/-)]

– Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler (32 18 7)

+ Gjenforsikringsandel av andre poster i det tekniske regnskapet, brutto (32 18 8) (+/-)

+ Gjenforsikringsandel av brutto endring i livsforsikringsavsetning (32 33 4) (+/-)

Gjenforsikringsresultatet brukes ved beregning av subtotal II (= nettoresultat i det tekniske regnskapet) (32 19 0) (+/-).

Kode: 32 18 1

Tittel: Gjenforsikringsandel av tegnede bruttopremier

Definisjon

Artikkel 36 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 1 bokstav b) i
direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 1 bokstav b) i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Gjenforsikringsandel av tegnede bruttopremier inngår i gjenforsikringsresultatet (32 18 0).
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Kode: 32 18 2

Tittel: Gjenforsikringsandel av tegnede bruttopremier fordelt etter hovedforetakets hjemstat

Definisjon

I samsvar med inndelingen av variabel 11 11 5 deles tegnede bruttopremier i direkte forsikring inn i en andel
knyttet til foretak under nasjonal kontroll og en andel knyttet til foretak under utenlandsk kontroll.

Kode: 32 18 3

Tittel: Gjenforsikringsandel av brutto endring i avsetning til ikke opptjente premier (+/-)

Definisjon

Artikkel 25 og 37 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 1 bokstav d) i
direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 1 bokstav c) i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring. Her registreres gjenforsikringsandelen av bruttoresultatet.

Forbindelse med andre variabler

Gjenforsikringsandel av brutto endring i avsetning til ikke opptjente premier inngår i gjenforsikringsresultatet (32
18 0).

Kode: 32 18 5

Tittel: Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsutbetalinger

Definisjon

Artikkel 38 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 4 bokstav a)
bb) i direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 5 bokstav a) bb) i
direktiv 91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsutbetalinger inngår i gjenforsikringsresultatet (32 18 0).

Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsutbetalinger inngår i variabelen gjenforsikringsandelen av brutto
erstatningskostnad.
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Kode: 32 18 6

Tittel: Gjenforsikringsandel av brutto endring i avsetning til ikke oppgjorte skadetilfeller (+/-)

Definisjon

Artikkel 38 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 4 bokstav b)
bb) i direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 5 bokstav b) bb) i
direktiv 91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Gjenforsikringsandel av brutto endring i avsetning til ikke oppgjorte skadetilfeller inngår i gjenforsikrings-
resultatet (32 18 0).

Gjenforsikringsandel av brutto endring i avsetning til ikke oppgjorte skadetilfeller inngår i variabelen
gjenforsikringsandelen av brutto erstatningskostnad.

Kode: 32 18 7

Tittel: Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler

Definisjon

Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler mottatt for avgitt virksomhet.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 7 bokstav d) i
direktiv 91/674/EØF for annen forsikring enn livsforsikring og artikkel 34 punkt II nr. 8 bokstav d) i direktiv
91/674/EØF for livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler inngår i gjenforsikringsresultatet (32 18 0).

Kode: 32 18 8

Tittel: Gjenforsikringsandel av andre poster i det tekniske regnskapet, brutto (+/-)

Definisjon

Denne variabelen er gjenforsikringsandelen tilsvarende variabel 32 16 0 (som omfatter følgende poster: annen
teknisk inntekt, endringer i andre forsikringstekniske avsetninger som ikke er registrert i andre poster,
overskuddsdeling og premierabatter, andre forsikringstekniske kostnader).

Merk: Dersom «andre poster i det tekniske regnskapet» (32 16 0) føres på grunnlag av nettobeløpet, er denne
variabelen ikke nødvendig.
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Forbindelse med andre variabler

Gjenforsikringsandel av andre poster i det tekniske regnskapet, brutto, inngår i gjenforsikringsresultatet (32 18 0).

Kode: 32 33 4

Tittel: Gjenforsikringsandel av brutto endring i livsforsikringsavsetning (+/-)

Definisjon

Artikkel 27 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt II nr. 6 bokstav a) bb) i direktiv
91/674/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Gjenforsikringsandel av brutto endring i livsforsikringsavsetning inngår i gjenforsikringsresultatet (32 18 0).

Kode: 32 19 0

Tittel: Subtotal II (= nettoresultat i det tekniske regnskapet) (+/-)

Definisjon

Nettoresultatet i det tekniske regnskapet i resultatregnskapet etter fradrag av gjenforsikringsandelen.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt I nr. 10 i direktiv 91/674/EØF (teknisk
regnskap) for annen forsikring enn livsforsikring, artikkel 34 punkt II nr. 13 i direktiv 91/674/EØF (teknisk
regnskap) for livsforsikring og artikkel 34 punkt III nr. 1 og 2 i direktiv 91/674EØF (ikke-teknisk regnskap).

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen beregnes som følger:

Bruttoresultat i det tekniske regnskapet (32 17 0) (+/-)

– Gjenforsikringsresultat (32 18 0) (+/-).

Kode: 32 42 0

Tittel: Inntekter fra finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt III nr. 3 i direktiv
91/674/EØF. Denne variabelen samles inn i samsvar med de forskjellige metodene for registrering av inntekter fra
finansielle eiendeler i det tekniske og ikke-tekniske regnskapet.
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Kode: 32 43 0

Tittel: Fordelt investeringsavkastning overført fra det tekniske regnskapet for livsforsikring

Definisjon

Artikkel 43 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (ikke-teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt III nr. 4 i
direktiv 91/674/EØF. Denne variabelen samles inn i samsvar med de forskjellige metodene for registrering av
inntekter fra finansielle eiendeler i det tekniske og ikke-tekniske regnskapet.

Kode: 32 44 0

Tittel: Kostnader knyttet til finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (ikke-teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt III nr. 5 i
direktiv 91/674/EØF. Denne variabelen samles inn i samsvar med de forskjellige metodene for registrering av
inntekter fra finansielle eiendeler i det tekniske og ikke-tekniske regnskapet.

Kode: 32 45 0

Tittel: Fordelt investeringsavkastning overført til det tekniske regnskapet for annen forsikring enn
livsforsikring

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (ikke-teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt III nr. 6 i
direktiv 91/674/EØF. Denne variabelen samles inn i samsvar med de forskjellige metodene for registrering av
inntekter fra finansielle eiendeler i det tekniske og ikke-tekniske regnskapet.

Kode: 32 46 0

Tittel: Andre inntekter

Definisjon

Inntekter som ikke er oppført under andre poster.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (ikke-teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt III nr. 7 i
direktiv 91/674/EØF for det ikke-tekniske regnskapet.
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Kode: 32 47 0

Tittel: Andre kostnader, herunder verdireguleringer

Definisjon

Kostnader (herunder verdireguleringer) som ikke er oppført under andre poster.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (ikke-teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt III nr. 8 i
direktiv 91/674/EØF.

Kode: 32 48 0

Tittel: Resultat av ordinær drift (+/-)

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 22 osv. i direktiv 78/660/EØF(1).

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (ikke-teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt III nr. 9 og 10
i direktiv 91/674/EØF.

Kode: 32 49 0

Tittel: Ekstraordinært resultat (+/-)

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 22 osv. i direktiv 78/660/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (ikke-teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt III nr. 13 i
direktiv 91/674/EØF.

Kode: 32 50 0

Tittel: All skatt (skatt på resultat av ordinær drift, skatt på ekstraordinært resultat, annen skatt)

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 22 osv. i direktiv 78/660/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (ikke-teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt III nr. 9, 14 og
15 i direktiv 91/674/EØF.
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Kode: 32 51 0

Tittel: Resultat for regnskapsåret (+/-)

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 22 osv. i direktiv 78/660/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (ikke-teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt III nr. 16 i
direktiv 91/674/EØF.

Kode: 32 61 2

Tittel: Provisjoner for samlet forsikringsvirksomhet

Definisjon

Denne variabelen er summen av provisjonene for direkte forsikring (32 61 2) og mottatt gjenforsikring (se også
artikkel 64 i direktiv 91/674/EØF).

Forbindelse med andre variabler

Provisjoner for samlet forsikringsvirksomhet brukes ved beregning av variabelen eksterne kostnader til kjøp av
varer og tjenester (32 61 4).

Kode: 32 61 2

Tittel: Provisjoner for direkte forsikring

Definisjon

Artikkel 64 i direktiv 91/674/EØF. Denne variabelen omfatter det samlede provisjonsbeløpet for den direkte
forsikringsvirksomheten.

Forbindelse med andre variabler

Provisjoner for direkte forsikring inngår i variabelen provisjoner for samlet forsikringsvirksomhet (32 61 1).

Kode: 32 61 4

Tittel: Eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester

Definisjon

Samlet kjøp av varer og tjenester (variabel 13 11 0 i forordning (EF) nr. 2700/98 om definisjoner av kjennetegn
ved statistikk over foretaksstrukturer) minus provisjoner for samlet forsikringsvirksomhet (variabel 32 61 1).

Merk: Når det gjelder foretaksgrupper, må inndeling i forskjellige foretak foretas ved hjelp av en fordelingsnøkkel.
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Kode: 13 31 0

Tittel: Personalkostnader

Definisjon

Personalkostnader er definert i vedlegget til forordning (EF) nr. 2700/98.

Merk: Når det gjelder foretaksgrupper, må inndeling i forskjellige foretak foretas ved hjelp av en fordelingsnøkkel.

Kode: 32 61 5

Tittel: Eksterne og interne kostnader til skadebehandling

Definisjon

Eksterne og interne kostnader til skadebehandling.

Merk: Samlet provisjon, eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester og personalkostnader (32 61 1 + 32 61
4 + 13 31 0) skal fordeles etter funksjon og må derfor inndeles i variablene 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 og
32 61 9 (se også artikkel 38 i direktiv 91/674/EØF).

Forbindelse med andre variabler

Eksterne og interne kostnader til skadebehandling inngår i variabelen samlet provisjon, eksterne kostnader til kjøp
av varer og tjenester og personalkostnader.

Kode: 32 61 6

Tittel: Anskaffelseskostnader

Definisjon

Artikkel 40 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Samlet provisjon, eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester og personalkostnader (32 61 1 + 32 61
4 + 13 31 0) skal fordeles etter funksjon og må derfor inndeles i variablene 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 og
32 61 9.

Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 7 bokstav a) og punkt
II nr. 8 bokstav a) i direktiv 91/674/EØF for henholdsvis annen forsikring enn livsforsikring og livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Anskaffelseskostnader inngår i variabelen samlet provisjon, eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester og
personalkostnader.
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Kode: 32 61 7

Tittel: Administrasjonskostnader

Definisjon

Artikkel 41 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Samlet provisjon, eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester og personalkostnader (32 61 1 + 32 61
4 + 13 31 0) skal fordeles etter funksjon og må derfor inndeles i variablene 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 og
32 61 9.

Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 7 bokstav c) og punkt
II nr. 8 bokstav c) i direktiv 91/674/EØF for henholdsvis annen forsikring enn livsforsikring og livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Administrasjonskostnader inngår i variabelen samlet provisjon, eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester
og personalkostnader.

Kode: 32 61 8

Tittel: Andre forsikringsrelaterte kostnader, brutto

Definisjon

Andre forsikringsrelaterte kostnader, brutto.

Merk: Samlet provisjon, eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester og personalkostnader (32 61 1 + 32 61
4 + 13 31 0) skal fordeles etter funksjon og må derfor inndeles i variablene 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 og
32 61 9.

Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt I nr. 8 og punkt II nr. 11 i
direktiv 91/674/EØF for henholdsvis annen forsikring enn livsforsikring og livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Andre forsikringsrelaterte kostnader, brutto, inngår i variabelen samlet provisjon, eksterne kostnader til kjøp av
varer og tjenester og personalkostnader.

Kode: 32 61 9

Tittel: Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Samlet provisjon, eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester og personalkostnader (32 61 1 + 32 61
4 + 13 31 0) skal fordeles etter funksjon og må derfor inndeles i variablene 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 og
32 61 9.
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Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap (teknisk regnskap), se artikkel 34 punkt II nr. 9 bokstav a) og punkt
III nr. 5 bokstav a) i direktiv 91/674/EØF for henholdsvis annen forsikring enn livsforsikring og livsforsikring.

Forbindelse med andre variabler

Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler inngår i variabelen samlet provisjon, eksterne kostnader
til kjøp av varer og tjenester og personalkostnader.

Kode: 32 71 1

Tittel: Inntekter fra kapitalinteresser

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt II nr. 2 bokstav a) for livsforsikring
(teknisk regnskap) og punkt III nr. 3 bokstav a) i direktiv 91/674/EØF (ikke-teknisk regnskap).

Forbindelse med andre variabler

Inntekter fra kapitalinteresser brukes ved beregning av variabelen inntekter fra finansielle eiendeler.

Kode: 32 71 3

Tittel: Inntekter fra bygninger og annen fast eiendom

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt II nr. 2 bokstav b) aa) for livsforsikring
(teknisk regnskap) og punkt III nr. 3 bokstav b) aa) i direktiv 91/674/EØF (ikke-teknisk regnskap).

Forbindelse med andre variabler

Inntekter fra bygninger og annen fast eiendom brukes ved beregning av variabelen inntekter fra finansielle
eiendeler.

Kode: 32 71 4

Tittel: Inntekter fra andre finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt II nr. 2 bokstav b) bb) for livsforsikring
(teknisk regnskap) og punkt III nr. 3 bokstav b) bb) i direktiv 91/674/EØF (ikke-teknisk regnskap).
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Forbindelse med andre variabler

Inntekter fra andre finansielle eiendeler brukes ved beregning av variabelen inntekter fra finansielle eiendeler.

Kode: 32 71 5

Tittel: Tilbakeføring av verdireguleringer av finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt II nr. 2 bokstav c) for livsforsikring
(teknisk regnskap) og punkt III nr. 3 bokstav c) i direktiv 91/674/EØF (ikke-teknisk regnskap).

Forbindelse med andre variabler

Tilbakeføring av verdireguleringer av finansielle eiendeler brukes ved beregning av variabelen inntekter i fra
finansielle eiendeler.

Kode: 32 71 6

Tittel: Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt II nr. 2 bokstav d) for livsforsikring
(teknisk regnskap) og punkt III nr. 3 bokstav d) i direktiv 91/674/EØF (ikke-teknisk regnskap).

Forbindelse med andre variabler

Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler brukes ved beregning av variabelen inntekter fra finansielle
eiendeler.

Kode: 32 72 1

Tittel: Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler, herunder rentekostnader

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt II nr. 9 bokstav a) for livsforsikring
(teknisk regnskap) og punkt III nr. 5 bokstav a) i direktiv 91/674/EØF (ikke-teknisk regnskap).

Forbindelse med andre variabler

Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler, herunder rentekostnader, brukes ved beregning av
variabelen kostnader knyttet til finansielle eiendeler.
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Kode: 32 72 3

Tittel: Verdireguleringer av finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt II nr. 9 bokstav b) for livsforsikring
(teknisk regnskap) og punkt III nr. 5 bokstav b) i direktiv 91/674/EØF (ikke-teknisk regnskap).

Forbindelse med andre variabler

Verdireguleringer av finansielle eiendeler brukes ved beregning av variabelen kostnader knyttet til finansielle
eiendeler.

Kode: 32 72 3

Tittel: Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler

Definisjon

Artikkel 42 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av resultatregnskap, se artikkel 34 punkt II nr. 9 bokstav c) for livsforsikring
(teknisk regnskap) og punkt III nr. 5 bokstav c) i direktiv 91/674/EØF (ikke-teknisk regnskap).

Forbindelse med andre variabler

Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler brukes ved beregning av variabelen kostnader knyttet til finansielle
eiendeler.

VARIABLER ETTER PRODUKT

Kode: 33 11 1

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå og
undergruppe 66.03.21 og 66.03.22)

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF og produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og pensjonstjenester.

Merk: Når det gjelder inndeling i produkter, se artikkel 63 punkt I i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå og undergruppe 66.03.21 og
66.03.22) er en underinndeling av variabelen tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1).
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Kode: 33 12 1

Tittel: Gjenforsikringsandel av tegnede bruttopremier i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA
(femsifret nivå og undergruppe 66.03.21 og 66.03.22)

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF og produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og pensjonstjenester:
femsifret nivå og undergruppe 66.03.21 og 66.03.22.

Merk: Når det gjelder inndeling i produkter, se artikkel 63 punkt I i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Gjenforsikringsandel av tegnede bruttopremier i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå og
undergruppe 66.03.21 og 66.03.22) er en underinndeling av variabelen gjenforsikringsandel av tegnede
bruttopremier (32 18 1).

Kode: 33 13 1

Tittel: Brutto erstatningskostnad i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå og
undergruppe 66.03.21 og 66.03.22)

Definisjon

Artikkel 38 i direktiv 91/674/EØF og produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og pensjonstjenester:
femsifret nivå og undergruppe 66.03.21 og 66.03.22.

Merk: Når det gjelder inndeling i produkter, se artikkel 63 punkt I i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Brutto erstatningskostnad i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå og undergruppe 66.03.21
og 66.03.22) er en underinndeling av variabelen brutto erstatningskostnad.

Kode: 33 14 1

Tittel: Brutto driftskostnader i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå og
undergruppe 66.03.21 og 66.03.22)

Definisjon

Artikkel 40 og 41 i direktiv 91/674/EØF og produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og
pensjonstjenester: femsifret nivå og undergruppe 66.03.21 og 66.03.22.

Merk: Når det gjelder inndeling i produkter, se artikkel 63 punkt I i direktiv 91/674/EØF. 

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 3/880 17.1.2002

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Forbindelse med andre variabler

Brutto driftskostnader i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå og undergruppe 66.03.21 og
66.03.22) er en underinndeling av variabelen brutto driftskostnader (32 14 0).

Kode: 33 15 1

Tittel: Gjenforsikringsresultat i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå og
undergruppe 66.03.21 og 66.03.22)

Definisjon

Se variabel 32 18 0 og produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og pensjonstjenester: femsifret nivå og
undergruppe 66.03.21 og 66.03.22.

Merk: Når det gjelder inndeling i produkter, se artikkel 63 punkt I i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Gjenforsikringsresultat i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå og undergruppe 66.03.21 og
66.03.22) er en underinndeling av variabelen gjenforsikringsresultat (32 18 0).

VARIABLER SOM ANGÅR INTERNASJONAL VIRKSOMHET

Kode: 34 11 0

Tittel: Geografisk fordeling – generelt – av tegnede bruttopremier i direkte forsikring

Definisjon

Se artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF. Fra hjemstatens synspunkt fordeles de tegnede bruttopremiene slik:
medlemsstaten der hovedkontoret ligger, andre medlemsstater, andre EØS-stater, Sveits, USA, Japan, andre
tredjestater (resten av verden).

Merk: Når det gjelder geografisk fordeling, se artikkel 63 punkt IV i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Geografisk fordeling – generelt – av tegnede bruttopremier i direkte forsikring er en underinndeling av variabelen
tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1).

Kode: 34 12 0

Tittel: Geografisk fordeling – generelt – av tegnede bruttopremier i mottatt gjenforsikring
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Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF. Fra hjemstatens synspunkt fordeles de tegnede bruttopremiene mottatt i
gjenforsikring slik: medlemsstaten der hovedkontoret ligger, andre medlemsstater, andre EØS-stater, Sveits, USA,
Japan, andre tredjestater (resten av verden).

Merk: Fordelingen foretas etter det avgivende forsikringsforetakets geografiske beliggenhet.

Forbindelse med andre variabler

Geografisk fordeling – generelt – av tegnede bruttopremier i mottatt gjenforsikring er en underinndeling av
variabelen tegnede bruttopremier i mottatt gjenforsikring (12 11 2).

Kode: 34 13 0

Tittel: Geografisk fordeling – generelt – av gjenforsikringsandelen av tegnede bruttopremier

Definisjon

Artikkel 36 i direktiv 91/674/EØF. Fra hjemstatens synspunkt fordeles gjenforsikringsandelen av de tegnede
bruttopremiene slik: medlemsstaten der hovedkontoret ligger, andre medlemsstater, andre EØS-stater, Sveits,
USA, Japan, andre tredjestater (resten av verden).

Merk: Fordelingen foretas etter det mottakende forsikringsforetakets geografiske beliggenhet.

Forbindelse med andre variabler

Geografisk fordeling – generelt – av gjenforsikringsandelen av tegnede bruttopremier er en underinndeling av
variabelen gjenforsikringsandel av tegnede bruttopremier (32 18 1).

Kode: 34 31 1

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring etter grupper i CPA (femsifret nivå) og etter
medlemsstat, geografisk fordeling av transaksjoner foretatt i henhold til etableringsretten

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF. Fra hjemstatens (den medlemsstat der hovedkontoret ligger) synspunkt fordeles
bruttopremiene som er tegnet av filialer i andre medlemsstater, på hver enkelt annen EØS-stat og på
produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og pensjonstjenester: femsifret nivå.

Merk: Det vises til artikkel 43 i tredje livsforsikringsdirektiv og artikkel 44 i tredje skadeforsikringsdirektiv.
Matrisen som oppstår ved bruk av kombinasjonen av de aktuelle CPA-gruppene og de aktuelle medlemsstatene i
utlandet, gjør det mulig å omdefinere grensene for hvert nasjonale forsikringsmarked for direkte forsikring.
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(1)  EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring etter grupper i CPA (femsifret nivå) og etter medlemsstat, geografisk
fordeling av transaksjoner foretatt i henhold til etableringsretten inngår i variabelen tegnede bruttopremier i
direkte forsikring (12 11 1).

Kode: 34 32 1

Tittel: Tegnede bruttopremier i direkte forsikring etter grupper i CPA (femsifret nivå) og etter
medlemsstat, geografisk fordeling av transaksjoner foretatt i henhold til adgangen til å yte
tjenester

Definisjon

Artikkel 35 i direktiv 91/674/EØF. Fra hjemstatens (den medlemsstat der hovedkontoret ligger) synspunkt fordeles
bruttopremiene som er tegnet i henhold til adgang til å yte tjenester i andre medlemsstater, på hver enkelt annen
EØS-stat og på produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og pensjonstjenester: femsifret nivå.

Merk: Det vises til artikkel 44 i tredje skadeforsikringsdirektiv og artikkel 43 i tredje livsforsikringsdirektiv.
Matrisen som oppstår ved bruk av kombinasjonen av de aktuelle CPA-gruppene og de aktuelle medlemsstatene i
utlandet, gjør det mulig å omdefinere grensene for hvert nasjonale forsikringsmarked for direkte forsikring.

Forbindelse med andre variabler

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring etter grupper i CPA (femsifret nivå) og etter medlemsstat, geografisk
fordeling av transaksjoner foretatt i henhold til adgangen til å yte tjenester, inngår i variabelen tegnede
bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1).

VARIABLER SOM ANGÅR SYSSELSETTING

Kode: 16 11 0

Tittel: Antall ansatte

Definisjon

Antall ansatte er definert i vedlegget til forordning (EF) nr. 2700/98.

Merk: Når det gjelder foretaksgrupper må inndelingen på foretaksnivå foretas ved hjelp av en fordelingsnøkkel.

VARIABLER SOM ANGÅR BALANSEN

Kode: 36 11 0

Tittel: Bygninger og annen fast eiendom

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 8 osv. i rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel
54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer(1).
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Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C I i direktiv 91/674/EØF. I henhold til
verdsettingsreglene i direktiv 91/674/EØF kan verdsettingen av de finansielle eiendelene baseres på
anskaffelseskostnadsprinsippet eller nåverdiprinsippet. For hver medlemsstat må det angis hvilken
verdsettingsregel som er anvendt.

Forbindelse med andre variabler

Bygninger og annen fast eiendom brukes ved beregning av variabelen samlede finansielle eiendeler (36 11 0 + 36
12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kode: 36 11 1

Tittel: Bygninger og annen fast eiendom som benyttes av forsikringsforetaket innen rammen av dets egen
virksomhet

Definisjon

Denne variabelen inngår i variabel 36 11 0. Bare bygninger og annen fast eiendom som forsikringsforetaket
benytter innen rammen av sin egen virksomhet, tas med her.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C I i direktiv 91/674/EØF. I henhold til
verdsettingsreglene i direktiv 91/674/EØF kan verdsettingen av de finansielle eiendelene baseres på
anskaffelseskostnadsprinsippet eller nåverdiprinsippet. For hver medlemsstat må det angis hvilken
verdsettingsregel som er anvendt.

Forbindelse med andre variabler

Bygninger og annen fast eiendom som benyttes av forsikringsforetaket innen rammen av dets egen virksomhet
inngår i variabelen bygninger og annen fast eiendom (36 11 0).

Kode: 36 11 2

Tittel: Bygninger og annen fast eiendom (nåverdi)

Definisjon

Artikkel 45 osv. i direktiv 91/674/EØF (i henhold til disse artiklene kan anskaffelseskostnadsprinsippet og
nåverdiprinsippet brukes ved verdsettingen av de finansielle eiendelene).

Merk: Disse dataene behøver bare oppgis dersom variabel 36 11 0 viser bygninger og annen fast eiendom med
bokført verdi.

Kode: 36 12 0

Tittel: Investeringer i tilknyttede foretak og kapitalinteresser

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 8 osv. i direktiv 78/660/EØF. Denne variabelen er summen av variabel 36 12 1 og
36 12 2.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C II i direktiv 91/674/EØF. I henhold
til verdsettingsreglene i direktiv 91/674/EØF kan verdsettingen av de finansielle eiendelene baseres på
anskaffelseskostnadsprinsippet eller nåverdiprinsippet. For hver medlemsstat må det angis hvilken
verdsettingsregel som er anvendt.
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Forbindelse med andre variabler

Investeringer i tilknyttede foretak og kapitalinteresser brukes ved beregning av variabelen samlede finansielle
eiendeler (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kode: 36 12 3

Tittel: Investeringer i tilknyttede foretak og kapitalinteresser (nåverdi)

Definisjon

Artikkel 45 osv. i direktiv 91/674/EØF (i henhold til disse artiklene kan anskaffelseskostnadsprinsippet og
nåverdiprinsippet brukes ved verdsettingen av de finansielle eiendelene).

Merk: Disse dataene behøver oppgis bare dersom variabel 36 12 0 viser finansielle eiendeler i tilknyttede foretak
og kapitalinteresser med bokført verdi.

Kode: 36 12 1

Tittel: Andeler i tilknyttede foretak og kapitalinteresser

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 8 osv. i direktiv 78/660/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C II nr. 1 og C II nr. 3 i direktiv
91/674/EØF. I henhold til verdsettingsreglene i direktiv 91/674/EØF kan verdsettingen av de finansielle
eiendelene baseres på anskaffelseskostnadsprinsippet eller nåverdiprinsippet. For hver medlemsstat må det angis
hvilken verdsettingsregel som er anvendt.

Forbindelse med andre variabler

Andeler i tilknyttede foretak og kapitalinteresser brukes ved beregning av variabelen investeringer i tilknyttede
foretak og kapitalinteresser (36 12 0).

Kode: 36 12 2

Tittel: Obligasjoner utstedt av og lån til tilknyttede foretak og lån til foretak som forsikringsforetaket har
kapitalinteresser i

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 8 osv. i direktiv 78/660/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C II nr. 2 og C II nr. 4 i direktiv
91/674/EØF. I henhold til verdsettingsreglene i direktiv 91/674/EØF kan verdsettingen av de finansielle
eiendelene baseres på anskaffelseskostnadsprinsippet eller nåverdiprinsippet. For hver medlemsstat må det angis
hvilken verdsettingsregel som er anvendt.

Forbindelse med andre variabler

Obligasjoner utstedt av og lån til tilknyttede foretak og lån til foretak som forsikringsforetaket har kapitalinteresser
i brukes ved beregning av variabelen investeringer i tilknyttede foretak og kapitalinteresser (36 12 0).
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Kode: 36 13 0

Tittel: Andre finansinvesteringer

Definisjon

Denne variabelen er summen av variabel 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5, 36 13 6. I henhold til
verdsettingsreglene i direktiv 91/674/EØF kan verdsettingen av de finansielle eiendelene baseres på
anskaffelseskostnadsprinsippet eller nåverdiprinsippet. For hver medlemsstat må det angis hvilken
verdsettingsregel som er anvendt.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C III i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Andre finansinvesteringer brukes ved beregning av variabelen samlede finansielle eiendeler (36 11 0 + 36 12 0 +
36 13 0 + 36 14 0).

Kode: 36 13 1

Tittel: Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning og andeler i aksjefond

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 8 osv. i direktiv 78/660/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C III nr. 1 i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning og andeler i aksjefond inngår i variabelen andre finans-
investeringer (36 13 0).

Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning og andeler i aksjefond brukes ved beregning av variabelen
samlede finansielle eiendeler (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kode: 36 13 2

Tittel: Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

Definisjon

Artikkel 9 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C III nr. 2 i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning inngår i variabelen andre finansinvesteringer (36 13 0).

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning brukes ved beregning av variabelen samlede finansielle
eiendeler (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).
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Kode: 36 13 3

Tittel: Andeler i investeringsfellesskap

Definisjon

Artikkel 10 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C III nr. 3 i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Andeler i investeringsfellesskap inngår i variabelen andre finansinvesteringer (36 13 0).

Andeler i investeringsfellesskap brukes ved beregning av variabelen samlede finansielle eiendeler (36 11 0 + 36
12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kode: 36 13 4

Tittel: Pantelån

Definisjon

Artikkel 11 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C III nr. 4 i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Pantelån inngår i variabelen andre finansinvesteringer (36 13 0).

Pantelån brukes ved beregning av variabelen samlede finansielle eiendeler (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kode: 36 13 5

Tittel: Andre lån

Definisjon

Artikkel 11 i direktiv 91/674/EØF og artikkel 8 osv. i direktiv 78/660/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C III nr. 5 i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Andre lån inngår i variabelen andre finansinvesteringer (36 13 0).

Andre lån brukes ved beregning av variabelen samlede finansielle eiendeler (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).
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Kode: 36 13 6

Tittel: Andre (herunder innskudd i kredittinstitusjoner)

Definisjon

Artikkel 12 og 13 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C III nr. 6 og C III nr. 7 i direktiv
91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Andre (herunder innskudd i kredittinstitusjoner) inngår i variabelen andre finansinvesteringer (36 13 0).

Andre (herunder innskudd i kredittinstitusjoner) brukes ved beregning av variabelen samlede finansielle eiendeler
(36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kode: 36 13 8

Tittel: Andre finansinvesteringer (nåverdi)

Definisjon

Artikkel 45 osv. i direktiv 91/674/EØF (i henhold til disse artiklene kan anskaffelseskostnadsprinsippet og
nåverdiprinsippet brukes ved verdsettingen av de finansielle eiendelene).

Merk: Disse dataene behøver oppgis bare dersom variabel 36 13 0 viser andre finansinvesteringer med bokført
verdi.

Kode: 36 14 0

Tittel: Gjenforsikringsdepoter

Definisjon

Artikkel 14 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt C IV i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Gjenforsikringsdepoter brukes ved beregning av variabelen samlede finansielle eiendeler (36 11 0 + 36 12 0 + 36
13 0 + 36 14 0).

Kode: 36 20 0

Tittel: Investeringer på vegne av livsforsikringstakere som selv bærer risikoen

Definisjon

Artikkel 15 i direktiv 91/674/EØF.
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Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (aktiva) punkt D i direktiv 91/674/EØF. 

Kode: 36 21 0

Tittel: Investeringer på vegne av livsforsikringstakere som selv bærer risikoen – bygninger og annen fast
eiendom

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 8 osv. i direktiv 78/660/EØF. Denne variabelen inngår i variabel 36 20 0.

Merk: Beløpet som tilsvarer variabel 36 11 0, skal oppgis her.

Forbindelse med andre variabler

Investeringer på vegne av livsforsikringstakere som selv bærer risikoen – bygninger og annen fast eiendom, inngår
i variabelen investeringer på vegne av livsforsikringstakere som selv bærer risikoen (36 20 0).

Kode: 36 22 0

Tittel: Investeringer på vegne av livsforsikringstakere som selv bærer risikoen –andre finansinvesteringer

Definisjon

Denne variabelen inngår i variabel 36 20 0.

Merk: Beløpet som tilsvarer variabel 36 13 0, skal oppgis her. 

Forbindelse med andre variabler

Investeringer på vegne av livsforsikringstakere som selv bærer risikoen – andre finansinvesteringer, inngår i
variabelen investeringer på vegne av livsforsikringstakere som selv bærer risikoen (36 20 0).

Kode: 36 30 0

Tittel: Balansesum

Definisjon

Denne variabelen består av summen av post A, B, C, D, E, F, G og H på balansens aktivaside eller av summen av
post A, B, C, D, E, F, G, H og I på balansens passivaside. Under enhver omstendighet skal det angis om
underskuddet for regnskapsåret er oppført på balansens aktivaside eller passivaside.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 i direktiv 91/674/EØF. 
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Kode: 37 10 0

Tittel: Sum egenkapital

Definisjon

Her oppgis summen av all egenkapital og alle fond (= post A på balansens passivaside i henhold til artikkel 6 i
direktiv 91/674/EØF). Underskuddet for regnskapsåret bør tas med her (dersom dette ikke gjøres, må det angis).

Kode: 37 10 1

Tittel: Sum egenkapital fordelt etter rettslig status

Definisjon

Summen av egenkapital og fond (se variabel 37 10 0) fordeles etter rettslig status som følger: aksjeselskaper,
gjensidige selskaper, filialer av forsikringsforetak med hovedkontor i ikke-EØS-stater, andre.

Forbindelse med andre variabler

Sum egenkapital fordelt etter rettslig status er en underinndeling av sum egenkapital (37 10 0).

Kode: 37 11 0

Tittel: Tegnet kapital eller tilsvarende midler

Definisjon

Artikkel 19 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt A I. i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Tegnet kapital eller tilsvarende midler inngår i variabelen sum egenkapital (37 10 0).

Kode: 37 12 0

Tittel: Overkurs ved emisjon, fond for verdsettingsdifferanser, fond

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 8 osv. i direktiv 78/660/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt A II, A III, A IV i direktiv 91/674/EØF. 
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Forbindelse med andre variabler

Overkurs ved emisjon, fond for verdsettingsdifferanser, fond inngår i variabelen sum egenkapital (37 10 0).

Kode: 37 20 0

Tittel: Ansvarlig lånekapital

Definisjon

Artikkel 21 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt B i direktiv 91/674/EØF. 

Kode: 37 31 0

Tittel: Bruttoavsetning til ikke opptjente premier

Definisjon

Artikkel 25 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt C nr. 1 bokstav a) i direktiv
91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Bruttoavsetning til ikke opptjente premier brukes ved beregning av variabelen samlede forsikringstekniske
bruttoavsetninger (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode: 37 32 0

Tittel: Brutto livsforsikringsavsetning

Definisjon

Artikkel 27 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt C nr. 2 bokstav a) i direktiv
91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Brutto livsforsikringsavsetning brukes ved beregning av variabelen samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger
(37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
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Kode: 37 33 0

Tittel: Brutto erstatningsavsetning

Definisjon

Artikkel 28 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt C nr. 3 bokstav a) i direktiv
91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Brutto erstatningsavsetning brukes ved beregning av variabelen samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger (37
31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode: 37 33 1

Tittel: Brutto erstatningsavsetning i direkte forsikring

Definisjon

Denne variabelen inngår i variabel 37 33 0 (se også artikkel 28 i direktiv 91/674/EØF).

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt C nr. 3 bokstav a) i direktiv
91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Brutto erstatningsavsetning i direkte forsikring inngår i variabelen brutto erstatningsavsetning (37 33 0).

Kode: 37 33 3

Tittel: Brutto erstatningsavsetning i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå) og
etter undergruppe 66.03.21 og 66.03.22

Definisjon

Dette er en underinndeling av variabel 37 33 1 (se også artikkel 28 i direktiv 91/674/EØF). Brutto erstatnings-
avsetning i direkte forsikring inndeles i samsvar med produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og
pensjonstjenester: femsifret nivå og undergruppe 66.03.21 og 66.03.22.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt C nr. 3 bokstav a)  i direktiv
91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Brutto erstatningsavsetning i direkte forsikring etter (under)grupper i CPA (femsifret nivå) og etter undergruppe
66.03.21 og 66.03.22 er en underinndeling av variabelen brutto erstatningsavsetning i direkte forsikring (37 33 1).
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Kode: 37 34 0

Tittel: Brutto avsetning til overskuddsdeling og premierabatter

Definisjon

Artikkel 29 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt C nr. 4 bokstav a) i direktiv
91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Brutto avsetning til overskuddsdeling og premierabatter brukes ved beregning av variabelen samlede
forsikringstekniske bruttoavsetninger (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode: 37 35 0

Tittel: Utjevningsavsetning

Definisjon

Artikkel 30 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt C nr. 5 i direktiv 91/674/EØF. 

Forbindelse med andre variabler

Utjevningsavsetning brukes ved beregning av variabelen samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger (37 31 0
+ 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode: 37 36 0

Tittel: Andre forsikringstekniske bruttoavsetninger

Definisjon

Artikkel 26 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt C nr. 6 bokstav a) i direktiv
91/674/EØF. Den detaljerte inndelingen av denne variabelen må oppgis.

Forbindelse med andre variabler

Andre forsikringstekniske bruttoavsetninger brukes ved beregning av variabelen samlede forsikringstekniske
bruttoavsetninger (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
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Kode: 37 37 0

Tittel: Forsikringstekniske bruttoavsetninger vedrørende livsforsikring når risikoen ved investeringen
bæres av forsikringstakeren 

Definisjon

Artikkel 31 i direktiv 91/674/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt D bokstav a) i direktiv 91/674/EØF.
Den detaljerte inndelingen av denne variabelen må angis.

Forbindelse med andre variabler

Forsikringstekniske bruttoavsetninger vedrørende livsforsikring når risikoen ved investeringen bæres av
forsikringstakeren brukes ved beregning av variabelen samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger (37 31 0 +
37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode: 37 30 1

Tittel: Samlede forsikringstekniske nettoavsetninger

Definisjon

Denne variabelen er summen av variabel 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 og 37 37 0 på
nettogrunnlag (= etter fradrag av gjenforsikringsandelen).

Merk: Denne variabelen er nødvendig ved den detaljerte beregningen av de makroøkonomiske variablene i
produksjonsregnskapet.

Kode: 37 41 0

Tittel: Obligasjonslån

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 8 osv. i direktiv 78/660/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt G III i direktiv 91/674/EØF. Denne
variabelen omfatter konvertible lån.

Kode: 37 42 0

Tittel: Gjeld til kredittinstitusjoner

Definisjon

Enkelte opplysninger i artikkel 8 osv. i direktiv 78/660/EØF.

Merk: Når det gjelder oppstilling av balansen, se artikkel 6 (passiva) punkt G IV i direktiv 91/674/EØF.
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ANDRE VARIABLER

Kode: 39 10 0

Tittel: Antall kontrakter som foreligger på slutten av regnskapsåret i direkte forsikring, for alle individuelle
livsforsikringsavtaler og for følgende undergrupper i CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 og 66.03.5

Definisjon

Antall kontrakter som foreligger på slutten av regnskapsåret i direkte forsikring tas med her for alle individuelle
livsforsikringsavtaler og for følgende undergrupper i produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og
pensjonstjenester: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 og 66.03.5.

Merk: Det skal bare tas hensyn til kontrakter som fremdeles løper ved slutten av regnskapsåret. For individuelle
livsforsikringsavtaler skal de oppgitte tallene tilsvare tallene i variabel 12 11 3.

Kode: 39 20 0

Tittel: Antall forsikrede personer på slutten av regnskapsåret i direkte forsikring, for kollektive
livsforsikringsavtaler og for følgende undergruppe i CPA: 66.03.1

Definisjon

Antall forsikrede personer på slutten av regnskapsåret i direkte forsikring tas med her for alle kollektive
livsforsikringsavtaler og for følgende undergruppe i produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og
pensjonstjenester: 66.03.1.

Merk: Det skal bare tas hensyn til personer med avtaler som fremdeles løper ved slutten av regnskapsåret. For
kollektive livsforsikringsavtaler skal de oppgitte tallene tilsvare tallene i variabel 12 11 4.

Kode: 39 30 0

Tittel: Antall forsikrede kjøretøyer på slutten av regnskapsåret i direkte forsikring, for følgende
undergruppe i CPA: 66.03.2

Definisjon

Antall forsikrede kjøretøyer på slutten av regnskapsåret i direkte forsikring tas med her for følgende undergruppe
i produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og pensjonstjenester: 66.03.2.

Merk: Det skal tas hensyn bare til kjøretøyer som fremdeles er omfattet av avtaler som løper ved slutten av
regnskapsåret. Alle enkeltkjøretøyer tas med, også dersom de er omfattet av kollektive avtaler.

Kode: 39 40 0

Tittel: Brutto forsikringsbeløp på slutten av regnskapsåret i direkte forsikring, for følgende
undergrupper i CPA: 66.01.1 og 66.01.4

Definisjon

Samlet brutto forsikringsbeløp på slutten av regnskapsåret i direkte forsikring tas med her for følgende
undergrupper i produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og pensjonstjenester: 66.01.1 og 66.01.4.

17.1.2002 Nr. 3/895EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Merk: Det skal tas hensyn bare til beløp knyttet til avtaler som fremdeles løper ved slutten av regnskapsåret. For
livrenteavtaler anvendes de nasjonale ekvivalentene for forsikringsbeløpet.

Kode: 39 50 0

Tittel: Antall oppståtte skadetilfeller i regnskapsåret i direkte forsikring, for følgende undergruppe i
CPA: 66.03.2

Definisjon

Det samlede antall skadetilfeller som er oppstått i løpet av regnskapsåret i direkte forsikring oppgis for følgende
undergruppe i produktgrupperingen etter næring for forsikrings- og pensjonstjenester: 66.03.2.

Merk: Det vises til artikkel 44 i direktiv 92/49/EØF. Det skal tas hensyn til det samlede antall skadetilfeller som
er oppstått og meldt i løpet av regnskapsåret og som gir rett til erstatning (beregnet verdi av oppståtte, men ikke
meldte skadetilfeller utelates).
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