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Föreskrifter 
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i 
försäkringsföretag som har undantag;  
beslutade den xx månad 2022. 
 
Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1 och 4 förordningen (1995:1600) 
om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag att 
4 kap. 5 § ska ha följande lydelse. 
 
Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.  

4 kap.  

5 §1  Försäkringstekniska avsättningar ska redovisas enligt 4 kap. 9 § lagen 
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.  
 
Vid redovisningen av försäkringstekniska avsättningar, ska 4 kap. 6–9, 11–14 och 
16 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om års-
redovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag tillämpas.  
 
Vid redovisning av försäkringstekniska avsättningar ska enEn försäkringsförening 
som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska när 
den redovisar försäkringstekniska avsättningar, tillämpa 4 kap. 6–10 §§ Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag 
och tjänstepensionsföretag. När En försäkringsföreningen som tillämpar femte 
stycket i denna paragraf behöver den dock inte tillämpa 4 kap. 6 § tredje stycket 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäk-
ringsföretag och tjänstepensionsföretag samma föreskrifter om att beräkning av 
försäkringstekniska avsättningar ska utföras av en aktuarie.  
 
En försäkringsförening som anges i tredje stycket, och som har beräknat 
premiereserv enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar, ska beräkna denna 
enligt bestämmelserna i 4 kap. 10 § om ej intjänade premier och kvardröjande risker 
i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkrings-
företag och tjänstepensionsföretag. 
 
Vid tillämpningen av andra–fjärde styckena får avsättningarna redovisas med de 
förenklingar som är godtagbara med tanke på förhållandena i det enskilda fallet.  

Allmänna råd 

Företaget bör även tillämpa den godkända internationella redovisnings-
standarden IFRS 4 Försäkringsavtal. 
 

                                                      
1 Ändringen innebär bl.a. att de allmänna råden tas bort. 

FFFS 2022:XX 
Utkom från trycket 
Ange datum 



 
FFFS 2022:XX 
 

2 

Av 1 kap. 2 § följer att avtal om försäkring enligt försäkringsrörelselagen 
(2010:2043) ska redovisas som försäkringsavtal, även om avtalet inte överför 
betydande försäkringsrisk. 

6 kap.  

1 §  Flerårsöversikten enligt 6 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i 
försäkringsföretag behöver enbart avse räkenskapsåret och de tre föregående 
räkenskapsåren.  
 
Sådana upplysningar som ska lämnas i flerårsöversikten för tiden innan företaget 
började tillämpa dessa föreskrifter och allmänna råd, behöver inte lämnas, om det 
finns särskilda skäl. Företaget ska då ange att upplysningarna har utelämnats och 
skälen för detta. Det följer av 3 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 
att jämförelseuppgifter får utelämnas i andra fall, om det finns särskilda skäl, 
jämför 3 kap. 5 § och 5 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554). 

Allmänna råd 

Flerårsöversikten bör ställas upp i schematisk form och minst innehålla 
följande uppgifter: 
 
1. Premieintäkt, om företaget är ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag eller 
en skadeförsäkringsförening. 
 
2. Premieinkomst, om företaget är en livförsäkringsförening eller en 
försäkringsförening som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkrings-
rörelselagen (2010:2043). 
 
3. Årets resultat. 
 
4. Konsolideringskapital. 
 
Konsolideringskapital utgörs av eget kapital som har redovisats i 
balansräkningen, obeskattade reserver, förlagslån samt övervärden och 
undervärden i placeringstillgångar som inte har redovisats till verkligt värde 
i balansräkningen. När övervärden och undervärden som inte redovisas i 
balansräkningen tas med i konsolideringskapitalet görs detta utan beaktande 
av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar och skulder som i 
redovisningen har påverkat eget kapital återläggs vid beräkningen av 
konsolideringskapitalet. 
 
Kapitalbas och schablonmässigt kapitalkrav beräknas i enlighet med 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS xxx 2020:13) om 
vissa försäkringsföreningar som har undantag. Upplysningar om kapitalbas 
och schablonmässigt kapitalkrav lämnas endast av de försäkringsföreningar 
som omfattas av de föreskrifterna. 

 
 
 
_______________ 
 
Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2023. 
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ERIK THEDÉEN 
 
 
 Greta Wennerberg 
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