
Hjälpmedel för beräkning av
  försäkringsmässigt täckningsbidrag

Företagets namn FörsäkringsnummerRedovisningsperiod (bör vara 12 månader)
Från och med:

2. Kostnader 

Avser försäkringstiden

Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S | Bolagsverket | Org. Nr. 516403-8662
Tryg Forsikring A/S | Erhvervsstyrelsen | CVR-No. 24260 666 | DK-2750 Ballerup | Danmark

1. Intäkter BAS-konto Belopp i SEK

Summa intäkter +

Huvudintäkter och fakturerade kostnader

Övriga intäkter, hyror, provisioner

Övriga ersättningar (endast försäkringsersättning för varor och/eller varulager ska anges)

BAS-konto Belopp i SEK

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

Avgifter för belysning, värme, vatten och avlopp – lokalkostnader resp. fastighetskostnader.  
Kan uppgifterna inte hittas  - ange 75 % av bokfört värde för att schablonmässigt exkludera fasta kostnader.  

Summa kostnader -

3000-3799

3900-3929

3980-3999

4000-4999

5020-5049

5300-5399

5400-5499

5500-5599

5600-5699

5700-5799 

6800-6899

6910-6919

5120-5149

Utgår från EU-Baskontoplan 1997 eller senare

För försäkringen gäller definitionen för täckningsbidrag enligt försäkringsvillkoren

Energikostnader

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Reparation och underhåll

Kostnader för transportmedel

Frakt och transport

Inhyrd personal

Licensavgifter, royalties

1. Intäkter minus 2. Kostnader = Försäkringsmässigt täckningsbidrag för redovisningsperioden:

Från och med Till och med

Till och med:

Företag som är redovisningsskyldigt för moms ska ange alla intäkter och kostnader exklusive moms.

Avser kostnader som är relaterade till rörelsen drift, tillverkning och försäljning. Kostnaderna ska vara periodiserade och relaterade till samma period som 
försäljningsintäktens period. 
Observera att det i angivna konton i företagets redovisning kan finnas fasta kostnader som inte ska tas upp i blanketten. Det som tas upp i blanketten mins-
kar täckningsbidraget och därmed försäkringsbeloppet vilket kan medföra underförsäkring och minskning av försäkringsersättning.

3. Kommande försäkringsbehov

Vid bedömning av förväntat täckningsbidrag ska det kalkylerade
försäkringsmässiga täckningsbidraget justeras i förhållande till förväntad
ökning eller minskning av rörelsens omfattning under kommande ansvarstid.

Ansvarstid:

12 mån
     mån

Förväntat täckningsbidrag för avtalad ansvarstid

Försäkringsbelopp för avtalad ansvarstid

Kortavgifter relaterade till försäljning 6010-6069

Sid. 1/2

Forts. nästa sida



 Hjälpmedel för beräkning av
  försäkringsmässigt täckningsbidrag

Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S | Bolagsverket | Org. Nr. 516403-8662
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Efterhandsreglering
Om efterhandsreglering är avtalat ska uppgifter lämnas om det verkliga försäkringsmässiga täckningsbidraget under det gångna försäkringsåret. 
Kalkylen ska vid efterhandsreglering vara undertecknad av revisor som är auktoriserad eller godkänd av Kommerskollegium.

Underskrift

Ort och datum

Ort och datum

Sid. 2/2

Anvisning till definitionen av täckningsbidrag

Kostnaden för direkt och indirekt material ska så nära som möjligt beräknas efter marknadspriset under den tid som materialförbrukningen 
avser. Om leverans sker från en avdelning till en annan inom ett företag eller från ett företag till ett annat inom en och samma koncern, 
ska tillämpat debiteringspris alltid justeras till gängse marknadspris. Denna bestämmelse behöver inte tillämpas om avbrottsförsäkringen 
tecknats gemensamt för hela rörelsen respektive hela koncernen.

Vissa avdragsposter i definitionen hänför sig till rörelsens tillverkningsvolym. Denna överensstämmer i regel inte med försäljningsvolymen 
varför tillverkningskostnaderna måste korrigeras med värdet av förändrad volym av egentillverkat hel- och halvfabrikatlager. Denna korrigering 
ska ske med förändringen av lagrets inventerade värde mellan räkenskapsårets början och slut. Detta förutsätter att inventeringsprinciperna 
är oförändrade under året samt att all inverkan genom förändring av dolda reserver elimineras. Förändringen av det inventerade värdet ska 
omräknas med hänsyn till marknadspris under perioden för direkt och indirekt material. Om lagret ökat måste tillverkningskostnaderna 
reduceras för att överensstämma med försäljningsvolymen. Om lagret minskat måste tillverkningskostnaderna ökas.

Försäkringstagare

Revisor
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