
Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema
Vedlegg til selvangivelsen

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1170B

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i RF-1170B, helt eller delvis bli benyttet også 

av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jfr lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger 

om evt samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Næringsoppgave 3 for 2012
For forsikringsselskaper mv.

Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Navn Organisasjonsnummer

Forretningsadresse

Postnr./-sted

Regnskapsførers navn Regnskapsførers
organisasjonsnr.

Regnskapsfører:

Forretningsadresse Postnr./-sted

2012 2011

Faktisk avsetning Minstekrav Fakstisk avsetning Minstekrav

Avsetning for ikke

opptjent bruttopremie
0100

0110 Brutto erstatningsavsetning

0120
Avsetn. til premierabatter

og andre gevinstavtaler

0130 Sikkerhetsavsetning mv.

0160 Andre tekniske avsetninger

2012 2011

Faktisk avsetning Faktisk avsetning

Premiereserve0200

0210 Tilleggsavsetninger

0220 Premiefond/innskuddsfond

0230 Pensjonistenes 

overskuddsfond

0240 Erstatningsavsetning

Skatteetaten

Inneholder næringsoppgaven omregningsdifferanser oppstått
ved omregning av regnskap fra utenlandsk valuta?

Type valuta/-er
Ja Nei

0235 Kursreguleringsfond
(kun uten investeringsvalg)

0245 Risikoutjevningsfond
(ført som EK)

Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

0170 Avsetning til naturskadefond
(ført som EK)

0180 Avsetning til garantiordning
(ført som EK)

0236 Supplerende avsetninger
(kun med investeringsvalg)

Sum forsikringsmessige
avsetninger jf. regnsk. (med
og uten investeringsvalg)

Sum forsikringstekniske
avsetninger jf. regnskapet

Sum forsikringsmessige
avsetninger
inkl. risikoutjevningsfond

RF-1170B

0242 Andre tekniske avsetninger

Livsforsikringsselskaper: Forsikringsmessige avsetninger m.v.



Resultatregnskap 2012

2012

2012 2011

Premieinntekter mv. /Premier1010

1020 Overføring av premiereserve fra andre (kun liv)

1030 Renteinntekter mv.

1040 Annet utbytte på aksjer, andeler og egenkapitalbevis inkl. konsernbidrag

1051 Utbytte på andre verdipapirer

1071 Netto verdiendringer på direkte eide bygninger og annen fast eiendom

1074 Andre netto realiserte gevinster/tap

1080 Provisjoner og administrasjonsgebyrer

1090 Driftsinntekter faste eiendommer

1140 Øvrige forsikringsrelaterte inntekter

1150 Rente på skatt og andre inntekter i ikke-teknisk regnskap

1250 Sum inntekter

1073 Netto realiserte gevinster/tap på direkte eide bygninger
og annen fast eiendom

1072 Andre netto verdiendringer

1042 Resultatandel egenkapitalmetoden

1035 Avkastning på obligasjons- og pengemarkedsfond

1039 Utbytte og konsernbidrag på aksjer og andeler i eiendomsselskaper
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Resultatregnskap 2012

2012

2012 2011

Resultat før skattekostnad

Driftskostnader faste eiendommer1390

1440 Andre ordinære driftskostnader

1451 Avskrivninger av bygninger og annen fast eiendom

1460 Emisjonskostnader, rente på skatt og andre kostnader

1600

1650 Periodeskatt

1660 Endring i forpliktelser ved utsatt skatt

1452 Andre avskrivninger

1550 Sum kostnader

1800 Resultat før andre resultatkomponenter

1850 Valutakursdifferanser

1860 Gevinst/tap finansielle eiendeler

1870 Andre resultatkomponenter

1880 Justering av forsikringsforpliktelsene

1890 Skatt på andre resultatkomponenter

1900 Totalresultat

1300 Erstatningskostnader/Erstatninger/Pensjoner

1310 Overføringer av premiereserve mv. til andre (kun liv) 

1315

Rentekostnader

Endring i øvrige forsikringstekniske avsetninger/

resultatførte endringer i forsikringsmessige avsetninger

1340 Premierabatter og andre gevinstavtaler ol (kun skade)

1350 Midler tilordnet forsikringskontrakter (kun liv)

1365

1370 Provisjoner, kurtasje mv.

1381 Lønn og personalkostnader

1382 Honorarer
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2012

Eiendeler 31.12.2012 31.12.2011

Kontanter, innskudd og verdipapirer

3010 Kontanter og innskudd

3021 Obligasjoner, sertifikater og lignende

3031 Eierinteresser i selskaper med begrenset ansvar
som føres etter egenkapitalmetoden

3038 Andeler i andre norske deltakerlignede selskaper (ANS, KS m.v.)

3061 Finansielle derivater

3071 Andre verdipapirer

Utlån, fordringer og øvrige finansielle eiendeler

3101 Utlån

3201 Gjenforsikringsandeler av forsikringstekniske/

forsikringsmessige avsetninger

3211 Opptjente, ikke forfalte inntekter

3212 Forskuddsbetalte kostnader

3220 Andre fordringer

Balansen (Eiendeler)

3347 Andre eiendeler 

3350 Goodwill

3360 Andre immaterielle eiendeler

Realkapital og andre immaterielle eiendeler

3405 Investeringseiendom

3410 Bygninger og fast eiendom, eierbenyttet

3430 Maskiner, inventar og transportmidler

Sum eiendeler3450

3340 Eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel)

3039 Andeler i utenlandske deltakerlignede selskaper (ANS, KS m.v.)

3022 Obligasjons- og pengemarkedsfond

3035 Aksjer i eiendomsselskaper

3036 Andre aksjer, verdipapirfondsandeler og egenkapitalbevis

3037 Andeler i norske deltagerlignede eiendomsselskaper
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2012

Gjeld og egenkapital 31.12.2012 31.12.2011

Lån, øvrig gjeld og avsetninger

3600 Lån

3610 Påløpte ikke forfalte kostnader

3620 Mottatte ikke opptjente inntekter

3640 Utbytte, konsernbidrag, avsatt til renter på innskutt kapital ol.

Forpliktelser ved skatt

3680 Andre avsetninger ol.

Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 
ekskl. risikoutjevningsfond

3705 Forsikringsmessige avsetninger, ekskl. risikoutjevningsfond, 
for kontrakter uten investeringsvalg

Forsikringsmessige avsetninger, ekskl. risikoutjevningsfond, 
for kontrakter med investeringsvalg

3720

Kursreguleringsfond

Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring 
ekskl. administrasjonsavsetninger

3800 Avsetninger for ikke opptjent bruttopremie

3810 Brutto erstatningsavsetning

Avsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler

3830 Sikkerhetsavsetning mv.

3840 Andre tekniske avsetninger

Ansvarlig lånekapital

Balansen (Gjeld og egenkapital)

3905 Obligasjonslån

3910 Annen ansvarlig lånekapital

3730

Andre tekniske avsetninger

Sum gjeld

Egenkapital

4010 Aksjekapital

4020 Kapital i form av egenkapitalbevis

Egne aksjer ÷ ÷

4040 Egne egenkapitalbevis ÷ ÷

4050 Overkursfond

4049 Garantifond

4070 Fond for vurderingsforskjeller

3675

3740

3820

4030

3650 Finansielle derivater

Sum egenkapital

Sum gjeld og egenkapital

4051 Tegnet, ikke registrert kapitalforhøyelse

4052 Annen innskutt egenkapital

4000

5000

5050

3920 Fondsobligasjoner

4075 Fond for urealiserte gevinster

Annen gjeld3670

4087 Avsetning til naturskadefond

4090 Annen opptjent egenkapital

4085 Risikoutjevningsfond

4088 Avsetning til garantiordning
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Dato Underskrift

Revisors underskrift Revisornummer

Revisors adresse Postnr./-sted

Revisorselskapets navn Revisors navn

Henvendelsen rettes til Telefonnummer

7360
Reversering av tidligere års nedskrivning på 

aksjer mv som er inntektsført (se rettledningen)

Andre fradrag

Andel av skattemessig overskudd i 

norske deltakerlignede selskaper

2012

Endringer i forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig inntekt fra post

100 i skjema RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier

Sum =

7550

7600

Næringsinntekt (overføres til selvangivelsen post 201)7700

Næringsunderskudd (overføres til selvangivelsen post 222)7800

=Sum tillegg

Ikke fradragsberettigede kontingenter

Ikke fradragsberettiget

representasjonskostnad

Rentekostnad på iliknet skatt

Beregning av næringsinntekt (i hele NOK)

7010

7040

7020

Sum skattekostnad7030

Andre ikke fradagsberettigede kostnader7050

Tilbakeføring av resultatandel (kostnad) vedr.

investering i datterselskap, tilknyttet selskap

og felleskontrollert virksomhet

7060

Regnskapsmessig tap ved realisasjon av

aksjer og andre verdipapirer 
7090

Andel av regnskapsmessig underskudd

i norske deltakerlignede selskaper
7120

Regnskapsmessig tap ved realisasjon

av andel i norske deltakerlignede selskaper
7140

Andre tillegg7160

Skattepliktig gevinst ved realisasjon
av andel i deltakerlignede selskaper

7150

Sum fradrag7500 =7200

Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall.
Fradrag i næringsinntekten føres i kolonnen til høyre.

I. Tillegg
i næringsinntekt

Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall.
Tillegg i næringsinntekten føres i kolonnen til venstre.

II. Fradrag
i næringsinntekt

Foreslått utbytte fra datterselskap og tilknyttet 

selskap ved bruk av egenkapitalmetoden
Tilbakeføring av verdireduksjon av 

markedsbaserte finansielle omløpsmidler

7070

7080

Regnskapsmessig nedskrivning på aksjer og 

andre verdipapirer som er kostnadsført i året
7110

Skattepliktig utbytte på aksjer mv.7105

Skattemessig gevinst ved realisasjon av 

aksjer og andre verdipapirer (se rettledning)
7100

7130

7310 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt

7320
Tilbakeføring av resultatandel (inntekt) vedr. 
investering i datterselskap, tilknyttet selskap 
og felleskontrollert virksomhet

7330
Tilbakeføring av verdiøkning av 

markedsbaserte finansielle omløpsmidler

7340
Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av 

aksjer og andre verdipapirer

7350
Skattemessig tap ved realisasjon av aksjer 

og andre verdipapirer (se rettledningen)

7370
Andel av regnskapsmessig overskudd i 

norske deltakerlignede selskaper

7380
Andel av skattemessig underskudd i 

norske deltakerlignede selskaper

7390
Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av 

andel i norske deltakerlignede selskaper

7400
Skattemessig tap ved realisasjon av andel i 

deltakerlignede selskaper

7410

Totalresultat (hentes fra post 1900 på side 3)7000

Herav utbytte

Tilbakeføring av verdireduksjon 

knyttet til selskapsportefølje
7082 7332

Tilbakeføring av verdiøkning 

knyttet til selskapsporteføljen

3 % av netto skattefrie inntekter 

etter fritaksmetoden
7115

Sum tillegg i næringsinntekten (beløpet hentes fra post 7200)7210 +

Sum fradrag i næringsinntekten (beløpet hentes fra post 7500)7510 ÷

Andel av regnskapsmessig underskudd

i utenlandske deltakerlignede selskaper
7121 7371

Andel av regnskapsmessig overskudd i 

utenlandske deltakerlignede selskaper

Andel av skattemessig overskudd i 

utenlandske deltakerlignede selskaper
7131

Regnskapsmessig tap ved realisasjon av

andel i utenlandske deltakerlignede selskaper
7141 7391

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av 

andel i utenlandske deltakerlignede selskaper

7381
Andel av skattemessig underskudd i 

utenlandske deltakerlignede selskaper

6


	Side 1
	Side 2
	Side 3
	Side 4
	Side 5
	Side 6

