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Föreskrifter
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för
försäkringsrörelse;

beslutade Ange datum.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelse-
förordningen (2011:257) och 15 § förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken att 5 kap. 3 § samt bilaga 3, 5, 7 och 9 till Finansinspektionens föreskrifter
och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse ska
ha följande lydelse.

5 kap.

3 § De upplysningar som ett försäkringsföretag ska lämna enligt 6–13 och 15–
25 §§, ska vara värderade enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag
(1995:1560) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS
2019:XX) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om
inte annat anges i bilagorna 2–9.
_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2019 och tillämpas första gången för
det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2019. Äldre föreskrifter
gäller för tidigare räkenskapsår.

ERIK THEDÉEN

Kamilla Atmarsson

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum



Remissexemplar 2019-07-05
FFFS 20XX:XX

2

Bilaga 3

Anvisningar till blankett Kompletterande
tillsynsrapportering – livförsäkringsföretag

Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som
i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:XX) om årsredovis-
ning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om inte annat anges.

Rapportering av års- och kvartalsupplysningar

Upplysningar lämnas enligt avsnitt A–M i blanketten:

A. Resultaträkning kvartal
B. Resultaträkning år
C. Balansuppgifter kvartal
D. Balansräkning år
E. Specifikation av resultatuppgifter år
F. Nyteckning och premier kvartal
G. Kapitalplaceringar och skulder kvartal
H. Försäkringsbestånd år
I. Gränsöverskridande verksamhet år
J. Aktuariell resultatanalys år
K. Försäkringstekniska avsättningar år
L. Resultatanalys återbäringsberäkningar år
M. Uppgifter för livförsäkringsföretag

med undantag år

De avsnitt som rapporteras för aktuell period markeras med kryss i rutan i
blankettens innehållsförteckning.

Det går att förtydliga lämnade upplysningar under kommentarsfältet i varje avsnitt.

Inrapportering och rapporteringsformat

De kompletterande upplysningarna i blanketten ingår inte i den datapunktsmodell
och taxonomi som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
utarbetat för kompletterande upplysningar till den EU-gemensamma
tillsynsrapporteringen, utan lämnas till Finansinspektionen i anvisat format.

Belopp

Samtliga belopp anges i heltal utan decimaler. Beloppen får avrundas till närmaste
tusental.

I blanketten anges kostnader som negativa värden med minustecken (även vid
specifikation av rena kostnadsposter), om inget annat anges.
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Valuta

Den valuta som upplysningarna rapporteras i anges i rutan valuta. Valutan anges
enligt den internationella standarden ISO 4217.

Försäkringsgrenar

Fördelningen på försäkringsgrenar följer den indelning som beskrivs i 2 § bilaga 6
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om inget annat anges.

A. Resultaträkning, kvartal

Resultaträkning lämnas för kvartal 1–4. Redovisningen görs utan uppdelning på
försäkringsgrenar. Värden i resultaträkningen anges ackumulerade från årets början.

Intäkter från investeringsavtal särredovisas, oavsett under vilken post de redovisats
i årsredovisningen.

I fondförsäkringsrörelse redovisas kapitalavkastning som går att hänföra till till-
gångar för egen räkning i den icke-tekniska redovisningen. I traditionell livförsäk-
ringsrörelse redovisas däremot kapitalavkastningen i den tekniska redovisningen.

Om företaget driver såväl traditionell livförsäkringsrörelse som skadeförsäkrings-
rörelse redovisas kapitalavkastning i skadeförsäkringsrörelsen under den icke-
tekniska redovisningen.

Specifikationer kapitalavkastning

Specifikationer av kapitalavkastningen avser den totala kapitalavkastningen, dvs.
summan av kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen och i finansrörelsen.

A28 Hyresintäkter och andra intäkter från byggnader och mark
Med hyresintäkter från byggnader och mark avses intäkter från fastigheter upptagna
på G53 Direktägda byggnader och mark. Räntebidrag räknas inte in i hyresintäkter,
utan ses som en räntesubvention.

A29 Driftskostnader för byggnader och mark
Med driftskostnader för byggnader och mark avses kostnader från fastigheter
upptagna på G53 S:a direktägda byggnader och mark avseende fastighetsförvaltning,
inklusive underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och fastighetsskatt.
Däremot ingår inte räntekostnader och andra finansiella kostnader, avskrivningar
eller central administration.

A30 Ränteintäkter m.m.
Med ränteintäkter m.m. avses ränteintäkter på räntebärande placeringstillgångar som
tjänats in under räkenskapsåret, inklusive ränteintäkter för belopp upptagna under
G59 Kassa, banktillgodohavanden. Ränteintäkter från derivat specificeras under
A31.
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Uppgifter om premier och utbetalningar anges brutto, dvs. effekter av återförsäkring
beaktas inte.

Även beståndsöverlåtelser och mottaget försäkringskapital p.g.a. utnyttjad flytträtt
redovisas som nyteckning av det mottagande företaget. I dessa fall är det dock endast
framtida avtalad premie som betraktas som nyteckning. Överföring av kapital vid
beståndsöverlåtelse och vid flyttning betraktas inte som nyteckning. Motsvarande
gäller även flyttning inom företaget mellan olika försäkringsgrenar (t.ex. mellan
traditionell livförsäkring och fondförsäkring).

Utökning av befintlig försäkring redovisas inte som nyteckningspremie.

Definitioner av verksamhet

F1–F15 Tjänstepensionsförsäkring
Med tjänstepensionsförsäkring avses i dessa föreskrifter livförsäkring som har
samband med yrkesutövning och där utbetalning av försäkringsbelopp
(engångsbelopp eller periodisk utbetalning) är beroende av att en eller flera personer
uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder samt försäkring som meddelas som tillägg
till sådana livförsäkringar. En konkurrensutsatt försäkring är en sådan försäkring där
det finns möjlighet att välja mellan flera försäkringsgivare. Med
tjänstepensionsförsäkring via valcentral avses en tjänstepensionsförsäkring där den
anställde själv har valt försäkringsgivare och där en valcentral förmedlar premien
från arbetsgivaren till försäkringsgivaren.

F3, F7, F10 och F13 Kapitalförsäkring för tjänstepension
Kapitalförsäkringar som har sitt upphov i tjänstepensionsutfästelser (exempelvis
direktpension) redovisas under dessa poster. Kapitalförsäkringar i form av
tjänstegruppliv (TGL) anges endast under F22.

F1–F3 och F4–F7 Förmånsbestämd respektive avgiftsbestämd
Med förmånsbestämd och avgiftsbestämd traditionell försäkring avses en försäkring
enligt definitionen i 3 § bilaga 6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

F11–F13 och F20–F21 Depåförsäkring
Med depåförsäkring avses en livförsäkring, vars premier placeras i värdepapper eller
i fondandelar. Försäkringstagaren kan själv välja vilka värdepapper eller fondandelar
som premierna placeras i. Dessa placeras i en depå. Om premier enbart får placeras
i fondandelar, anses en sådan försäkring vara en fondförsäkring.

F16, F18 och F20 Pensionsförsäkring, privat
Här redovisas privat pensionsförsäkring av sparandetyp som är annan
pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring. För denna sparandetyp är
försäkringstagaren också den försäkrade. Försäkringen tillhör skattekategori P.

F17, F19 och F21 Kapitalförsäkring, privat
Här redovisas privata kapitalförsäkringar enligt skattekategori K, som är av
sparandetyp. Privat grupplivförsäkring redovisas endast under F23. Om inbetalda
premier kan hänföras till s.k. privat kapitalpension (för definition, se under avsnitt
H. Försäkringsbestånd), får sådana premier inkluderas under motsvarande poster för
kapitalförsäkring.

F14 och F24 Premiebefrielseförsäkring
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Premiebefrielseförsäkring särskiljs med avseende på om den tecknats av
arbetsgivare i anslutning till anställning som ”tjänste” eller om den har tecknats av
försäkringstagaren som ”privat”. Särredovisning av försäkringens innehåll görs
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Affärsdagsredovisning

I avsnittet tillämpas genomgående affärsdagsredovisning enligt 2 kap.
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Marknadsvärde (verkligt värde)

Med marknadsvärde avses i detta avsnitt den värdering som tillämpas enligt
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om inte annat följer av dessa
anvisningar.

Redovisning av obligationer, certifikat, lån, derivat och andra instrument görs till
marknadsvärde exklusive upplupna räntor. Upplupna räntor redovisas under G60
Upplupna ränteintäkter i vissa tillgångsposter.

Nettotransaktioner under perioden

Med nettotransaktioner avses förändringar i tillgångar och skulder som inte beror på
värdeförändringar eller omklassificeringar. Transaktioner uppkommer när tillgångar
eller skulder upprättas, avvecklas, bytes eller överlåts. Transaktionsvärdet omfattar
inte avgifter, arvoden, provisioner, courtage och liknande tjänster. Upplupna räntor
redovisas under G60 Upplupna ränteintäkter och G61 Upplupna hyresintäkter.
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas inte här då de räknas som avkastning.

Med period avses det senaste kvartalet.

Transaktioner redovisas netto där en ökning av en tillgång/skuld anges med ett
positivt värde. En minskning av en tillgång/skuld anges med ett negativt värde.
Observera att affärsdagsredovisning gäller vid bestämning av transaktioner.

Exempel på vad som är en transaktion:

 Köp eller försäljning av aktier, certifikat och obligationer.
 Uttag/insättning i bank.
 Upptagning och amortering av lån.
 Värdepapper som förfallit under kvartalet.
 Utdelningar på aktier och andelar: Om utdelningen görs i form av aktier eller

återinvesterade fondandelar är det en positiv transaktion på aktier och andelar.
En kontantutdelning redovisas däremot inte som en transaktion på aktier och
andelar.

 Transaktioner i derivat: Premiebetalningar räknas som en transaktion. När
kontraktet avslutas eller utnyttjas ger den realiserade vinsten eller förlusten
upphov till en transaktion. En realiserad vinst för derivat med positiva
marknadsvärden ger upphov till motsvarande negativa transaktion på tillgångs-
sidan. En realiserad förlust för derivat med negativa marknadsvärden ger en
motsvarande negativ transaktion på skuldsidan. Vid handel på andrahands-
marknaden redovisas ett köp som en positiv transaktion och en försäljning som
en negativ transaktion för derivat på både tillgångs- och skuldsidan.
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jämställs i detta sammanhang sådana övervärden i fond för verkligt värde hänförliga
till finansiella tillgångar som kan säljas samt materiella tillgångar. Andra övervärden
än de som redovisas i fond för verkligt värde måste framgå av tilläggsupplysningarna
eller förvaltningsberättelsen för att få medräknas i kapitalbasen.

Nettot av övervärden och undervärden i tillgångar får i förekommande fall tas upp
som öppet redovisade övervärden. Övervärden eller undervärden i posten fond för
verkligt värde beaktas före eventuell uppskjuten skatt. Även uppskjuten skatt på
orealiserade vinster som tidigare bokförts mot fond för orealiserade vinster får tas
upp under M6. Om ett sådant beräknat värde netto utvisar ett undervärde görs ett
avdrag från kapitalbasen under avdragspost M13.

M8 Immateriella poster i balansräkningen
Här redovisas, oavsett vilka redovisningsregler som tillämpas, avdrag för sådana
immateriella tillgångar som hänförs till posten B. Immateriella tillgångar i
balansräkningen enligt bilaga 1 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
företag.

M9 Avdrag för stämmodispositioner
Här redovisas avdrag för stämmodispositioner, så som utdelning till aktieägare.

M10 Kassaflödessäkringsjustering
Kapitalbasen justeras för redovisade värdeförändringar i det egna kapitalet om dessa
hänför sig till derivatinstrument som ingår i kassaflödessäkringar för tillgångar och
skulder.

M11 Poster som har omklassificerats
Enligt äldre redovisningsregler får det i kapitalbasen ingå vad som skulle ha
klassificerats som eget kapital, men som enligt redovisningsregler anpassade till
IFRS klassificeras som skuld.

Enligt äldre redovisningsregler får det i kapitalbasen ingå vad som skulle ha
klassificerats som skuld, men som enligt redovisningsregler anpassade till IFRS
klassificeras som eget kapital.

Med redovisningsregler anpassade till IFRS avses:

1. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag eller redovisningsföreskrifter
som ersätter dessa föreskrifter, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli
2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Med äldre redovisningsregler avses Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2003:13) om årsredovisning i försäkringsföretag med begränsningar och
tillägg enligt föreskrifter och allmänna råd i punkterna 4 och 5 i övergångsreglerna
till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:34) om
årsredovisning i försäkringsföretag.

Exempel på post som kan omklassificeras är inbäddade derivat som enligt äldre
redovisningsregler redovisats som en del av ett instrument vilket klassificerats som
skuld, men som enligt redovisningsregler anpassade till IFRS kan klassificeras som
eget kapital.
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Bilaga 5

Anvisningar till blankett Kompletterande
tillsynsrapportering – skadeförsäkringsföretag

Begrepp och uttryck i blanketten samt i dessa anvisningar har samma betydelse som
i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:XX) om årsredovis-
ning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om inte annat anges.

Rapportering av års- och kvartalsupplysningar

Upplysningar lämnas enligt avsnitt A–J i blanketten:

A. Resultaträkning kvartal
B. Resultaträkning år
C. Balansuppgifter kvartal
D. Balansräkning år
E. Specifikation av resultatuppgifter år
F. Uppgift om premier och försäkringsersättningar kvartal
G. Kapitalplaceringar och skulder kvartal
H. Trafik år
I. Gränsöverskridande verksamhet år
J. Uppgifter för skadeförsäkringsföretag

med undantag år

De avsnitt som rapporteras för aktuell period markeras med kryss i rutan i
blankettens innehållsförteckning.

Det går att förtydliga lämnade upplysningar under kommentarsfältet i varje avsnitt.

Inrapportering och rapporteringsformat

De kompletterande upplysningarna i blanketten ingår inte i datapunktsmodell och
taxonomi som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
utarbetat för kompletterande upplysningar till den EU-gemensamma tillsynsrap-
porteringen, utan lämnas till Finansinspektionen i anvisat format.

Belopp

Samtliga belopp anges i heltal utan decimaler. Beloppen får avrundas till närmaste
tusental.

I blanketten anges kostnader som negativa värden med minustecken (även vid
specifikation av rena kostnadsposter), om inget annat anges.

Valuta

Den valuta som upplysningarna rapporteras i anges i rutan valuta. Valutan anges
enligt den internationella standarden ISO 4217.
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Försäkringsgrenar

Fördelningen på försäkringsgrenar följer den indelning som beskrivs i 2 § bilaga 6
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om inget annat anges.

Sjukaffär (affärsgren 29 ”Sjukförsäkring”) där den underliggande verksamheten
bedrivs som livförsäkring, redovisas som skadeförsäkring av skadeförsäkrings-
företag.

Husdjursförsäkring redovisas under ”Egendomsförsäkring, övrig egendom”.

A. Resultaträkning, kvartal

Resultaträkning lämnas för kvartal 1–4. Redovisningen görs utan uppdelning på
försäkringsgrenar. Värden i resultaträkningen anges ackumulerade från årets början.

Specifikationer kapitalavkastning

Specifikationer av kapitalavkastningen avser den totala kapitalavkastningen, dvs.
summan av kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen och finansrörelsen.

A24 Hyresintäkter och andra intäkter från byggnader och mark
Med hyresintäkter från byggnader och mark avses intäkter från fastigheter upptagna
på G53 S:a direktägda byggnader och mark. Räntebidrag räknas inte in i
hyresintäkter, utan ses som en räntesubvention.

A25 Driftskostnader för byggnader och mark
Med driftskostnader för byggnader och mark avses kostnader för fastigheter
upptagna på G53 S:a direktägda byggnader och mark avseende fastighetsförvaltning,
inklusive underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och fastighetsskatt.
Däremot ingår inte räntekostnader och andra finansiella kostnader, avskrivningar
eller central administration.

A26 Ränteintäkter m.m.
Med ränteintäkter m.m. avses ränteintäkter på räntebärande placeringstillgångar som
tjänats in under räkenskapsåret, inklusive ränteintäkter för belopp upptagna under
G59 S:a kassa, banktillgodohavanden. Ränteintäkter från derivat specificeras under
A27.

A28 Räntekostnader m.m.
Med räntekostnader m.m. avses bland annat räntekostnader för fastighetslån,
reducerade med eventuella räntebidrag. Räntekostnader för derivat specificeras
under A29.

A30 Utdelning på aktier och andelar
Med utdelning på aktier och andelar avses utdelning på aktier och andelar inklusive
aktier i koncern- och intresseföretag.

B. Resultaträkning, år

Resultaträkning lämnas årsvis. Redovisningen görs utan uppdelning på försäk-
ringsgrenar. Specifikation till resultatuppgifter lämnas under avsnitt E. Specifikation
av resultatuppgifter.
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Fördelningen mellan ”årets” och ”tidigare års” skador görs utifrån när skadan
inträffat (skadeår) och inte utifrån försäkringens teckningsår eller liknande.
Utbetalda försäkringsersättningar och avsättningar anges som positiva värden utan
minustecken.

G. Kapitalplaceringar och skulder, kvartal

Klassificering

Klassificeringen av emittenter baseras på Statistiska centralbyråns (SCB) register för
klassificering av institutionella enheter i Sverige.

Affärsdagsredovisning

I avsnittet tillämpas genomgående affärsdagsredovisning enligt 2 kap.
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Marknadsvärde (verkligt värde)

Med marknadsvärde avses i detta avsnitt den värdering som tillämpas enligt
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om inte annat följer av dessa
anvisningar.

Redovisning av obligationer, certifikat, lån, derivat och andra instrument görs till
marknadsvärde, exklusive upplupna räntor. Upplupna räntor redovisas under G60
Upplupna ränteintäkter i vissa tillgångsposter.

Nettotransaktioner under perioden

Med nettotransaktioner avses förändringar i tillgångar och skulder som inte beror på
värdeförändringar eller omklassificeringar. Transaktioner uppkommer när tillgångar
eller skulder upprättas, avvecklas, bytes eller överlåts. Transaktionsvärdet omfattar
inte avgifter, arvoden, provisioner, courtage och liknande tjänster. Upplupna räntor
redovisas under G60 Upplupna ränteintäkter och G61 Upplupna hyresintäkter.
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas inte här då de räknas som avkastning.

Med period avses det senaste kvartalet.

Transaktioner redovisas netto där en ökning av en tillgång/skuld anges med ett
positivt värde. En minskning av en tillgång/skuld anges med ett negativt värde.
Observera att affärsdagsredovisning gäller vid bestämning av transaktioner.

Exempel på vad som är en transaktion:

 Köp eller försäljning av aktier, certifikat och obligationer.
 Uttag/insättning i bank.
 Upptagning och amortering av lån.
 Värdepapper som förfallit under kvartalet.

Utdelningar på aktier och andelar: Om utdelningen görs i form av aktier eller

återinvesterade fondandelar är det en positiv transaktion på aktier och andelar.
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J6 Öppet redovisade övervärden (netto) i tillgångar
Här redovisas övervärden i redovisade tillgångar. Finansinspektionen får enligt
3 kap. 2 § andra stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek, medge att poster
utöver de som anges i den ovan angivna bestämmelsens första stycke får ingå i ett
försäkringsföretags kapitalbas.

Företag får medräkna tillgångar i sin kapitalbas genom att redovisa dessa i avsnittet.
Övervärden (netto) i tillgångar får medräknas under förutsättning att dessa
övervärden finns upptagna i företagets årsredovisning. Med övervärden jämställs i
detta sammanhang sådana övervärden i fond för verkligt värde hänförliga till
finansiella tillgångar som kan säljas samt materiella tillgångar. Andra övervärden än
de som redovisas i fond för verkligt värde måste framgå av tilläggsupplysningarna
eller förvaltningsberättelsen för att få medräknas i kapitalbasen.

Nettot av övervärden och undervärden i tillgångar får i förekommande fall tas upp
som öppet redovisade övervärden. Övervärden eller undervärden i posten fond för
verkligt värde beaktas före eventuell uppskjuten skatt. Även uppskjuten skatt på
orealiserade vinster som tidigare bokförts mot fond för orealiserade vinster får tas
upp under J6. Om ett sådant beräknat värde netto utvisar ett undervärde görs ett
avdrag från kapitalbasen under avdragspost J13.

J8 Immateriella poster i balansräkningen
Här redovisas, oavsett vilka redovisningsregler som tillämpas, avdrag för sådana
immateriella tillgångar som hänförs till posten B. Immateriella tillgångar i balans-
räkningen enligt bilaga 1 till lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag.

J9 Avdrag för stämmodispositioner
Här redovisas avdrag för stämmodispositioner, så som utdelning till aktieägare.

J10 Kassaflödessäkringsjustering
Kapitalbasen justeras för redovisade värdeförändringar i det egna kapitalet, om dessa
hänför sig till derivatinstrument som ingår i kassaflödessäkringar för tillgångar och
skulder.

J11 Poster som har omklassificerats
Enligt äldre redovisningsregler får det i kapitalbasen ingå vad som skulle ha
klassificerats som eget kapital, men som enligt redovisningsregler anpassade till
IFRS klassificeras som skuld.

Enligt äldre redovisningsregler får det i kapitalbasen ingå poster som skulle ha
klassificerats som skuld, men som enligt redovisningsregler anpassade till IFRS
klassificeras som eget kapital.

Med redovisningsregler anpassade till IFRS avses:

1. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag eller redovisningsföreskrifter
som ersätter dessa föreskrifter, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli
2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Med äldre redovisningsregler avses Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2003:13) om årsredovisning i försäkringsföretag med begränsningar och
tillägg enligt föreskrifter och allmänna råd i punkterna 4 och 5 i övergångsreglerna
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Bilaga 7

Anvisningar till blankett Kompletterande
tillsynsrapportering – tilläggsuppgifter ECB

Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som
i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:XX) om årsredovis-
ning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om inte annat anges.

Rapportering av kvartals- och årsupplysningar

Upplysningar lämnas enligt avsnitt A–H i blanketten:

A. Balansräkning – kvartal (SE.02.01.17)
B. Balansräkning – år (SE.02.01.16)
C. Uppgifter om tillgångar – kvartal (SE.06.02.16)
D. Uppgifter om tillgångar – år (SE.06.02.16)
E. Depåer hos försäkringsföretag som avgivit återförsäkring – kvartal

(E.01.01.16)
F. Depåer hos försäkringsföretag som avgivit återförsäkring – år (E.01.01.16)
G. Analys av livförsäkringsåtaganden – pensionsförsäkring – år (E.02.01.16)
H. Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring för mottagen återförsäkring

samt fördelade på land – år (E.03.01.16)

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den
EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Kompletterande upplysningar

Här anges endast en kort information om de olika avsnitt ovan som lämnats i
blanketten. Upplysningarna lämnas enligt blanketterna. Överblick över lämnade
uppgifter SE.01.01.16 eller SE.01.01.17 och endast följande alternativ kan väljas att
anges i blanketten:

1 – Rapporterat
2 – Ej rapporterat när liv- och sjukförsäkringsverksamhet/

skadeförsäkringsverksamhet saknas
3 – Ej tillämplig enligt instruktioner i avsnitten
6 – Undantag enligt artikel 35 punkterna 6 till och med 8 Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/138/EG
7 – Ej tillämplig då inga materiella förändringar inträffat sedan

kvartalsrapportering (endast tillämplig vid årsrapportering)
0 – Ej rapporterat (kräver särskild förklaring)

Inrapportering och rapporteringsformat

Dessa kompletterande upplysningar, s.k. ECB add-ons (tilläggsupplysningar till den
EU-gemensamma tillsynsrapporteringen), ingår i den datapunktsmodell och
taxonomi som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
tagit fram och den utgår från kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
2015/2450 av den 2 december 2015 om fastställande av tekniska
genomförandestandarder med avseende på blanketter för inlämning av uppgifter till
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Bilaga 9

Anvisningar till blankett Kompletterande
tillsynsrapportering – filialer

Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som
i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:XX) om årsredovis-
ning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om inte annat anges.

Rapportering av kvartalsupplysningar

Upplysningar lämnas enligt avsnitt A i blanketten:

A. Specifikation av filialers balansräkningar – kvartal

Inrapportering och rapporteringsformat

De kompletterande upplysningarna i blanketten ingår inte i den datapunktsmodell
och taxonomi som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
utarbetat för kompletterande upplysningar till den EU-gemensamma tillsyns-
rapporteringen, utan rapporteras till Finansinspektionen i anvisat format.

Värdering

Upplysningar som lämnas enligt blanketten värderas enligt 5 kap. försäkrings-
rörelselagen (2010:2043).

Belopp

Samtliga belopp anges i heltal utan decimaler. Beloppen får avrundas till närmaste
tusental.

Valuta

Den valuta som upplysningarna rapporteras i anges i rutan valuta. Valutan anges
enligt den internationella standarden ISO 4217.

Filialer

Med filial avses sekundäretablering i form av filial eller agentur.

A. Specifikation av filialers balansräkningar, kvartal

I avsnittet redovisas utländska filialers del av ett svenskt försäkringsföretags
balansräkning enligt den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Ett svenskt
försäkringsföretag som har utländska filialer redovisar en översiktlig balansräkning
för sina filialer, uppdelad per land där filialerna är etablerade. Skulle flera filialer
finnas i ett land summeras dessa. Mellanhavanden mellan filialer och den svenska
verksamheten inkluderas, liksom eventuella mellanhavanden mellan filialer.


