Avbrottsförsäkring
Beräkning av försäkringsmässigt täckningsbidrag

Gjensidige Försäkring
Svensk filial till
Gjensidige Forsikring ASA
Organisationsnummer:
516407-0384

Försäkringstagaren

Företag / Försäkrad:

Räkenskapsår:

Försäkring nr.:

c Brand

c Maskin

Försäkringsställe / -n

Kommentarer återfinns på blankettens baksida

Produktinformation
1. Försäljningsvärde (exkl. moms) för såld levererad vara eller utförda tjänster

+

2. Avgår: Ej försäkrade tillverknings- och försäljningskostnader
a Inventerat värde
vid årets början

b Inköp under året

c Inventerat värde vid
årets slut

a+b-c Förbrukning

Förbrukning omräknad
till marknadspris under
perioden

a

b

c

a+b-c

-

c

a+b-c

-

c

a+b-c

-

2.1 Förbrukning av direkt material huvudsakligen råmaterial och handelsvaror
a

b

2.2 Förbrukning av indirekt material
a

b

2.3 Frakter, transport- och sjöförsäkringspremier, tullavgifter samt emballage för anskaffning av råmaterial, förbrukningsartiklar
och handelsvaror
2.4 Reparation och underhåll av maskiner, verktyg och övriga driftinventarier ( i denna post skall inte ingå kostnader som dragits
av under annan rubrik, inte heller extraordinära kostnader
2.5 Energi- och vattenkostnader m m i den mån de inte utgör kontrakterade minimiavgifter
2.6 Lämnade rabatter, t ex kassa- och varurabatter
2.7 Rörliga provisioner till agenter, utomstående försäljare etc
2.8 Licenser och royalties i den mån de inte är garanterade
2.9 Tillverkningsskatter
3. Justering p g a
inverkan av
lagerförändring

a
Inventerat värde vid
årets början 1)

b
Inventerat värde vid
årets slut 1)

b-a
Förbrukning

Förbrukning omräknad
till marknadspris under
perioden

Lagerökning ger –
Lagerminskning ger +

Helfabrikat

+
-

+
-

Halvfabrikat

+
-

+
Summa
-

1) Före nedskrivning men efter inkuransavdrag
Försäkringsmässigt
täckningsbidrag för
ovanstående räkenskapsår
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4. Vid bedömning av kommande försäkringsbehov för det kalkylerade täckningsbidraget skall detta justeras i förhållande till förväntad ökning
eller minskning.
Ökning eller minskning i %

Förväntat täckningsbidrag

Underskrift
Ort och datum

Vid efterhandsreglering emotser vi för det gångna bokföringsåret uppgifter
om det verkliga täckningsbidraget. Kalkylen skall vara undertecknad av
revisor som är auktoriserad eller godkänd av Kommerskollegium

Försäkringstagare

Auktoriserad eller godkänd revisor
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Kommentarer

Vid ifyllandet av blanketten utgår man ifrån en specificering av
årsbokslutet.
1. Försäljningsvärdet (exkl. mervärdeskatt) för såld, levererad vara
eller utförda tjänster

2.6 Lämnade rabatter
Här avses t ex kassa- och varurabatter och bonus till kunder.
2.7 Rörliga provisioner till agenter, utomstående försäljare mm
Här tas upp sådana provisioner som är klart rörliga t ex provisioner till
utomstående agenter där ersättning lämnas endast vid affärsavslut.

Beloppet skall motsvara totalsumman av utdebiterade eller
kontantförsålda varor under perioden med avdrag för returer,
gottgörelser och liknande krediteringar.

Provisioner till anställd försäljningspersonal är försäkrad kostnad och
ska inte tas upp här. Dessa provisioner förutsätts förbli relativt
oförändrad oavsett skada. Sådana provisioner som i verkligheten sparas
in vid en skada kan dock komma att avräknas i skaderegleringen.

Mervärdeskatt förutsätts separat bokförd och skall alltså inte ingå i
försäljningsvärdet, inte heller under annan punkt i blanketten.

2.8

Företagets intäkter vid sidan av den försäkrade verksamheten skall inte
tas med. Detta gäller t ex erhållna utdelningar, räntor, hyresintäkter
från anställda verksamhetsoberoende bidrag samt realisationsvinster
på anläggningstillgångar. Även erhållna licenser, som kommer in på
basis av tidigare avtal skall frånräknas.
2. Avgår kostnader
2.1 Förbrukning av direkt material
Här avses kostnader för materialförbrukning. All inverkan genom
förändring av dolda reserver skall elimineras. Man måste justera lagret
så att materialförbrukning svarar mot såld levererad vara under
motsvarande period.
2.2 Förbrukning av indirekt material
Under denna punkt dras även förbrukning av främmande halvfabrikat
av. Vidare dras kostnader rubricerade såsom ”tillsatsmaterial”,
”treårsinventarier” och liknande av. Även anskaffning av
förbrukningsverktyg räknas in här. Skulle mera betydande
verktygsuppsättningar ha anskaffats, eller om större inköp av valsar,
modeller och liknande skett, bör periodisering ske i utjämnande syfte.
Bensinkostnader och olja för egna fordon tas upp här. Även legoarbeten
och kostnader för underentreprenörer tas upp här.
Observera att indirekt material förekommer även inom administration
och försäljning, t ex blanketter, datamaterial, kataloger, prislistor och
cirkulär.
Kostnad för direkt och indirekt material skall så nära som möjligt
beräknas efter marknadspriset under perioden.
2.3 Rörliga frakter och transporter, emballage mm
Här avses både in- och utfrakter samt andra kostnader i samband med
dessa i form av t ex transport och sjöförsäkringspremier, tullavgifter
samt emballage.
2.4 Reparation och underhåll av egna maskiner mm
Företag med egen reparationsavdelning har redan dragit av sina
kostnader under 2.1 och 2.2. Det som ska tas upp under 2.4 ska därför
avse arbeten som utförts av andra än anställda
– d v s externa reparatörer.
Omfattande reparationsarbeten vars kostnad väsentligt överstiger
företagets normala reparationskostnad för underhåll bör i utjämnande
syfte periodiseras.
Det kan påpekas att underhåll av fastigheter inte ska tas upp här. Det
betraktas som försäkrad kostnad. Sådan kostnad som i verkligheten
sparas vid en skada kan dock komma att avräknas i skaderegleringen.
2.5 Energi- och vattenkostnader
Här avses den del av kostnaden för energi och vatten som är relaterad
till förbrukningen.

Licenser och royalties i den mån de inte är garanterade

2.9 Tillverkningsskatter
Här avses särskilda skatter på vissa varor t ex choklad, tobak, tekniska
preparat, läskedrycker och öl och som överstiger 5% av företagets
omsättning. Gäller således endast företag med sådan tillverkning.
3. Korrigering p g a inverkan av lagerförändring av hel- och
halvfabrikat
Justering av tillverkningsvolymen i förhållande till försäljningsvolymen
skall göras. Gäller tillverkande företag.
Rörelsens tillverkningsvolym överensstämmer i regel inte med
försäljningsvolymen varför en korrigering måste göras. Det förutsätts
då, att inventeringsprinciperna är oförändrade under perioden, samt
att all inverkan genom förändring av dolda reserver elimineras.
Om lagret ökat måste kalkylbeloppet ökas för att överensstämma med
försäljningsvolymen. Om lagret minskat måste kalkylbeloppet i
motsvarande omfattning minska.
Vid justeringen på grund av lagerförändring skall in och utgående lager
av halv- och helfabrikat tas upp till summan av däri nedlagda kostnader
enligt punkterna 2.1 - 2.3.
4. Kalkylbeloppskorrigering
Kalkylbeloppet skall justeras i förhållande till förväntad ökning eller
minskning av rörelsens omfattning. Viktig är att beloppet ”räcker”
under ansvarstiden.
Försäkringsbeloppet för avbrottsförsäkringen ska motsvara det högsta
täckningsbidraget under någon period enligt nedanstående exempel.
Exempel på kalkylbeloppskorrigering:
År 1

Senast
avslutat
räkenskapsår

År 2

Innevarande år

År 3

År 4

År 5

Skada
ansv. tid
1 år

ansv. tid
2 år

År 6

Försäkringstid

Underskrift
Försäkringstagaren ska skriva under blanketten.
Om premiereglering i efterhand ska ske måste även auktoriserad revisor
skriva under.

Den fasta abonnemangsavgiften eller annan kostnad som betalas
oavsett förbrukning är försäkrad kostnad och ska inte tas upp här.

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial • org.nr 516407-0384 • en filial till Gjensidige Forsikring ASA • org.nr 995 568 217.
Telefon: +46 (0)771 326 326 • Skador: +46 (0)771 326 327 • Kundtjänst: +46 (0)771 326 329 • Webb: gjensidige.se
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