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Föreskrifter 
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (FFFS 2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag; 
 
beslutade den 25 juni 2013. 
 
Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4, 5, 7 och 8 §§ förordningen 
(1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-
företag samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. i fråga om 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26) om årsredovis-
ning i försäkringsföretag att 1 kap. 1 §, 2 kap. allmänna råd 4 och 5, 3 kap. 7 § och 
4 kap. 13 § samt 5, 13, 32 och 33 a §§ i bilaga 3 ska ha följande lydelse. 
 

1 kap. 

1 §  Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för försäkringsaktiebolag, ömse-
sidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkrings-
rörelselagen (2010:2043), om inget annat följer av femte stycket.  
 
Reglerna i 2 och 3 §§ samt 7–8 kap. gäller för sådana finansiella holdingföretag 
som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-
ringsföretag ska tillämpa 7 kap. samma lag, när de upprättar koncernredovisning. 
 
Reglerna i 2 och 3 §§ samt 2–4 kap. och 6 kap. gäller för sådana filialer till 
utländska försäkringsföretag som ska tillämpa lagen om årsredovisning i försäk-
ringsföretag när de upprättar årsredovisning enligt 14 § lagen (1992:160) om 
utländska filialer m.m. Reglerna i 2–4 kap. gäller för filialer till utländska 
försäkringsföretag som ska tillämpa lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 
när de upprättar årsbokslut enligt 14 § lagen om utländska filialer m.m.  
 
Reglerna i 2 och 3 §§ samt 2–4 kap. tillämpas även på årsbokslut som upprättas för 
sådan verksamhet som avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäk-
ring och som bedrivs från fast driftsställe av generalagenter eller generalrepresenta-
tioner enligt 14 b § lagen om utländska filialer m.m. och tillämpas på motsvarande 
sätt som anges i den paragrafen.  
 
Dessa föreskrifter och allmänna råd ska inte tillämpas av sådana ömsesidiga för-
säkringsbolag och försäkringsföreningar som har dispens enligt 1 kap. 1 § tredje 
stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag för att tillämpa förenklade års-
redovisningsregler. Detta gäller om inte annat följer av Finansinspektionens före-
skrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har 
dispens.  
 

Allmänna råd 

Tillägget i fjärde stycket innebär att dessa föreskrifter och allmänna råd 
tillämpas på motsvarande sätt som för en filial och att varje 
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skadeförsäkringsföretag som bedriver verksamhet genom en general-
representation anses utgöra en självständig filial i förhållande till ett annat 
skadeförsäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma 
generalrepresentation, se 14 b § första och andra styckena lagen om 
utländska filialer m.m.  

 

2 kap.1 

Allmänna råd 

1. Alla försäkringsföretag bör tillämpa godkända internationella redovis-
ningsstandarder, om inte något annat krävs enligt lag eller annan författning 
eller följer av dessa föreskrifter och allmänna råd. 
 
För följande standard lämnas detta förtydligande:  
IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas av försäk-
ringsföretag som omfattas av standardens tillämpningsområde.  
 
Internationella redovisningsstandarder som inte är godkända får tillämpas i 
den utsträckning de inte strider mot godkända standarder, lag eller annan för-
fattning, eller dessa föreskrifter och allmänna råd.  
 
2. Alla försäkringsföretag bör tillämpa Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om inte annat 
följer av lag eller annan författning eller dessa föreskrifter och allmänna råd. 
 
Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på 
samma sätt som RFR 2, om inte annat följer av lag eller annan författning 
eller dessa föreskrifter och allmänna råd.  
 
3. Utöver vad som följer av 2 tillämpas internationella redovisningsstan-
darder med följande begränsningar på grund av lagen (1995:1560) om års-
redovisning i försäkringsföretag: 
 
a) Företag redovisas inte som moderföretag och dotterföretag om en ägaran-
del saknas, se 1 kap. 3 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 
1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Om ett företag saknar ägar-
andel, men ändå har ett bestämmande inflytande över ett annat företag, bör 
det förstnämnda företaget lämna tilläggsupplysningar för att ge en rättvis-
ande bild, se 2 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 
2 kap. 3 § årsredovisningslagen. I så fall bör det andra företaget ange vilket 
företag som har bestämmande inflytande utan ägarandel och hur inflytandet 
kan utövas. 
 
b) Redovisningen av ett instrument eller dess delar som en skuld eller eget 
kapital i enlighet med den ekonomiska innebörden av villkoren tillämpas 
inte hos utgivaren till den del instrumentet avser vad som ska klassificeras 
som ett eget kapital enligt lag eller annan författning, se 5 kap. 4 § lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag och 5 kap. 14 och 15 §§ årsredovisnings-
lagen. Utgivaren bör i not lämna upplysningar om klassificeringen i enlighet 
med den ekonomiska innebörden. 
 

                                                      
1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket 4 f i de allmänna råden upphävs.  
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c) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risk ska enligt lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag alltid värderas till verkligt värde, se 
4 kap. 2 § samma lag. 
 
d) Förutbetalda anskaffningskostnader för avtal om försäkring ska enligt 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag under vissa förutsättningar tas 
upp som en tillgång, se 4 kap. 8 § samma lag. 
 
e) Nedskrivningar som gjorts före ikraftträdandet av lagen om årsredovis-
ning i försäkringsföretag, får inte återföras, se punkt 5 i övergångsbestäm-
melserna vid införande av årsredovisningslagen. Upplysningar om att en 
nedskrivning inte har återförts av detta skäl och bedömningen av effekten på 
företagets ställning och resultat bör lämnas i en not. 
 
f) IFRS 8 Rörelsesegment, behöver inte tillämpas i årsredovisningen oavsett 
om företaget upprättar koncernredovisning eller inte. För försäkringsföretag 
vars rörelse omfattar flera försäkringsgrenar finns i stället regler om resultat-
analys i 2 kap. 1 § och 6 kap. 3 § lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag samt 6 kap. 3 § dessa föreskrifter och allmänna råd. 
 
g) Upplysningar om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget 
står för ska lämnas i förvaltningsberättelsen enligt 6 kap. 1 § lagen om års-
redovisning i försäkringsföretag. Dessa upplysningar omfattar även de upp-
lysningar som bör lämnas enligt IFRS 4 om karaktären och omfattningen av 
de risker som härrör från försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 ska dessa upplys-
ningar lämnas i en not. Upplysningarna får lämnas i förvaltningsberättelsen 
om en notupplysning lämnas med en hänvisning till den plats där dessa 
uppgifter lämnas.  
 
h) Upplysningar om eget kapital enligt 5 kap. 1 och 4 §§ lagen om årsredo-
visning i försäkringsföretag behöver inte lämnas i en not till den del 
informationen ingår i en rapport över förändring i eget kapital eller i en 
rapport som specificerar övrigt totalresultat, om en notupplysning lämnas 
med hänvisning till rapporten. 

 
4. Utöver vad som följer av 2 och 3 tillämpas internationella redovisnings-
standarder, Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Rådet för finansiell 
rapportering (UFR) med följande anpassningar.  
 
a) Avistaköp eller avistaförsäljningar bör redovisas per affärsdagen även om 
det inte krävs enligt lag. Med avistaköp och avistaförsäljning avses, när det 
gäller transaktioner på den svenska marknaden, avtal med leverans inom; tre 
bankdagar på penning- och obligationsmarknaden eller aktiemarknaden samt 
två bankdagar på råvarumarknaden eller valutamarknaden. 
 
b) Sådana Placeringstillgångar (C) som inte är finansiella instrument får ett 
försäkringsföretag omvärdera till verkligt värde med stöd av särskilda 
bestämmelser i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Byggnader och 
Mark (C.1) kan därför värderas till verkligt värde, om samtliga tillgångar i 
posten värderas på samma sätt, se 4 kap. 5 § samma lag. Rörelsefastigheter 
får till skillnad från det som anges i internationella redovisningsstandarder 
redovisas på samma sätt som förvaltningsfastigheter. Om undantaget 
utnyttjas bör upplysningarna om en alternativ värdering med utgångspunkt i 
anskaffningsvärdet enligt 4 kap. 7 § samma lag lämnas uppdelat på rörelse-
fastigheter och förvaltningsfastigheter.  
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c) Vad som anges om balanserade vinstmedel i internationella redovisnings-
standarder eller Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer bör i 
stället avse Konsolideringsfond i livförsäkringsföretag som inte får dela ut 
vinst, se 5 kap. 4 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. 
 
d) Innehav för handel enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering, bör redovisas som Innehav för handelsändamål enligt årsredovis-
ningslagen. 
 
e) Ett försäkringsföretag bör inte tillämpa punkt 3 avseende IAS 39 i RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. 
 
f) Försäkringsföretag får tillämpa lättnadsreglerna i IFRS 1 Första gången 
International Financial Reporting Standards tillämpas i den utsträckning det 
är förenligt med punkt 1 avseende IFRS 1 i RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer.  
 
g) Även försäkringsföretag som tillämpar undantaget från IAS 19 Ersättning 
till anställda i RFR 2 Redovisning för juridiska personer och som redovisar 
förmånsbestämda pensionsplaner enligt där angivna principer, får redovisa 
räntedelen av årets pensionskostnad som driftskostnad enligt 3 kap. 5 §. 
 
Oavsett vad som följer av godkända internationella redovisningsstandarder 
eller RFR 2, behöver inte IAS 19 eller punkt 1 avseende IAS 19 i RFR 2 
tillämpas på försäkringsföretags avtal om försäkring som avser ersättningar 
efter avslutad anställning till egna anställda, jfr IFRS 4 punkt 4 b, IFRS 7 
punkt 3 b, IAS 32 punkt 4 b och IAS 39 punkt 2 c. Om undantaget utnyttjas 
redovisas avtalen i stället enligt reglerna om försäkringsavtal eller, i före-
kommande fall, investerings- eller servicekontrakt.  
 
h) Ett försäkringsföretag bör inte tillämpa punkt 1 avseende IAS 32 i RFR 2 
Redovisning för juridiska personer om klassificering av ett finansiellt 
instrument såsom skuld respektive eget kapital. I stället bör 3 b tillämpas. 
 
5. För ett onoterat försäkringsföretag vars balansomslutning för de två se-
naste räkenskapsåren inte överstiger 1 000 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § 
socialförsäkringsbalken (2010:110) gäller följande:  
 
a) Företaget behöver inte upprätta en kassaflödesanalys, jfr IAS 1 Utform-
ning av finansiella rapporter. 
b) Företaget behöver enbart lämna upplysningar enligt godkända interna-
tionella redovisningsstandarder: 
– IFRS 4 Försäkringsavtal.  
– IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. 
– IFRS 13 Värdering till verkligt värde. 
– IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i den del som avser upplys-
ningar om kapital. 
– IAS 40 Förvaltningsfastigheter, med det tillägg som framgår av punkt 
3 avseende IAS 40 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
 
Reglerna i första stycket bör inte tillämpas om försäkringsföretaget 
 
– upprättar en koncernredovisning eller omfattas av en sådan, 
– har en internationell anknytning, eller  
– är ett livförsäkringsföretag, som driver verksamhet avseende tjänste-
pensionsförsäkring, jfr 1 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
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Företaget bör i redogörelsen för tillämpade redovisningsprinciper ange om 
det har tillämpat dessa regler. 
 
I andra stycket betyder en internationell anknytning att företaget driver 
gränsöverskridande verksamhet eller har filial utomlands, ingår i samma 
koncern som minst ett utländskt finansiellt företag (ett försäkringsföretag, 
kreditinstitut eller värdepappersbolag) eller har en sådan verksamhet som 
avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäkring och som drivs 
från ett fast driftställe av generalagenter eller generalrepresentationer enligt 
14 b § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.  
 
Oavsett första stycket behöver inte filialer till ett utländskt företag, lämna 
några upplysningar enligt godkända internationella redovisningsstandarder 
eller RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
 
Undantaget i femte stycket får även tillämpas för sådan verksamhet som 
avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäkring och som drivs 
från ett fast driftställe av generalagenter eller generalrepresentationer enligt 
14 b § lagen om utländska filialer m.m.  
 

3 kap.  

7 §2  Ett försäkringsföretag ska göra avsättning i balansräkningen för sådana 
pensionsförpliktelser till anställda som inte har täckning i en pensionsförsäkring 
eller i särskilt avskiljda tillgångar (pensionsstiftelse eller motsvarande). 
 
Försäkringsföretag vars redovisade pensionsskuld i balansräkningen eller kapital i 
särskilt avskiljda tillgångar överstiger kapitalvärdet av pensionsförpliktelserna till 
anställda, ska inte redovisa överskottet i balansräkningen. 
 
Första och andra styckena gäller inte för förmånsbestämda planer som redovisas 
enligt IAS 19 Ersättningar till anställda. 
 

4 kap.  

13 §3  Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkrings-
tagaren bär risk (EE) ska värderas till verkligt värde till den del som villkoren är 
kopplade till finansiella tillgångar och skulder. Till de delar som villkoren är 
kopplade till aktuariella och övriga risker ska värderingen göras konsistent med 
bolagets värderingsprinciper vid redovisning av sådana riskers inverkan på resultat 
och ställning. 
 
Skulder enligt avtal om försäkring för vilka försäkringstagaren bär risk ska 
värderas till verkligt värde till den del som villkoren är kopplade till finansiella 
tillgångar och skulder, även om avtalet redovisas som ett finansiellt instrument. 
 
_______________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2013 och tillämpas på årsbokslut, 
årsredovisningar och koncernredovisningar som upprättas för räkenskapsår som  
 

                                                      
2 Ändringen innebär att de allmänna råden upphävs. 
3 Ändringen innebär att de allmänna råden upphävs. 
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påbörjas den 1 januari 2013 eller senare samt i delårsrapporter som upprättas för en 
del av ett sådant räkenskapsår.  
 
 
 
 
MARTIN ANDERSSON 
 
 
 Greta Wennerberg 
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Bilaga 3 
 
5 §  Posterna C.II.1 och C.II.3 — Aktier och andelar i koncernföretag och 
Aktier och andelar i intresseföretag. Här redovisas innehav av aktier och andelar 
samt teckningsrätter och delrätter på aktier i koncern- respektive intresseföretag, jfr 
1 kap. 4–5 §§ årsredovisningslagen. 
 

Allmänna råd 

Under posten C.II.1 bör även derivatinstrument på aktier och andelar i 
koncernföretag redovisas.  
 
Under posten C.II.3 bör det även redovisas sådana derivatinstrument på 
aktier i intresseföretag som omfattas av IAS 28 Innehav av intresseföretag 
och joint ventures, jfr IAS 39. 

 
13 §  Post C.III.6a – Derivat.  
 

Allmänna råd 

Posten omfattar derivat som har ett positivt värde, jfr IAS 39.  
 
Derivat med positivt värde och negativt värde får nettoredovisas om det 
finns en legal rätt att kvitta beloppen samt att posterna kommer att regleras 
med ett nettobelopp, jfr IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. 
 
Bestämmelserna i 3 kap. 1 § innebär att aktie- och ränterelaterade derivat får 
redovisas separat från underliggande instrument. Detta gäller dock inte för 
Teckningsrätter (teckningsoptioner) och delrätter som redovisas enligt 5 och 
7 §§.  

 
32 §4  Post AA.V.3 – Fond för verkligt värde. I denna post redovisas värdeförän-
dringar på vissa finansiella instrument enligt 4 kap. 1 § lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag, jfr 4 kap. 14 d § årsredovisningslagen.  
 

Allmänna råd 

Följande värdeförändringar bör redovisas i posten Fond för verkligt värde: 
1. Värdeförändringar som avser ett säkringsinstrument och som inte redo-
visas direkt i resultaträkningen.  
2. Värdeförändring orsakad av kursändring på en monetär post som utgör en 
del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet. 
3. Värdeförändringar på finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde 
enligt 4 kap. 2 § 11 lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och som 
inte redovisas direkt i resultaträkningen, jfr 4 kap. 14 a § årsredovisnings-
lagen.  
 
Fonden för verkligt värde redovisas under bundet eget kapital i livförsäk-
ringsföretag, jfr 5 kap. 4 § 1 och 2 lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag. 

 

                                                      
4 Ändringen innebär dels att andra stycket upphävs, dels att tredje stycket i de allmänna 
råden upphävs.  
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33 a §  Post AA.V.a – Kapitalandelslån och vinstandelslån. Här redovisar 
försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst samt ömsesidiga försäkringsbolag 
utgivna kapitalandelslån och vinstandelslån som ska redovisas som eget kapital.  
 

Allmänna råd 

Ett kapitalandelslån är ett finansiellt instrument där återbetalning bestäms på 
annat sätt än genom ett nominellt eller indexerat penningbelopp. Det belopp 
som företaget ska betala tillbaka är helt eller delvis beroende av utdelningen 
till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, företagets resultat eller 
finansiella ställning.  
 
Ett vinstandelslån är ett lån där rätt till ränta är beroende av företagets 
utdelning eller vinst (vinstandelsbevis). 
 
Trots benämningen kapitalandelslån respektive vinstandelslån kan dessa 
klassificeras både som eget kapital och skulder beroende på det finansiella 
instrumentets egenskaper. Kapitalandelslån respektive vinstandelslån som 
inte uppfyller egenskaperna för eget kapital redovisas som skuld under post 
HH.IV.b – Kapitalandelslån och vinstandelslån.  

 


