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Ansökan om undantag enligt 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om 

årsredovisning i försäkringsföretag 

A. Uppgifter om försäkringsföretaget 

1. Sökande företag 

a) Fullständigt namn: 

b) Adress: 

c) Organisationsnummer: 

d) Kategori av försäkringsföretag (exempelvis, sjukkassa, pensionskassa, 

begravningskassa eller en kombination)? 

 

2. Behöriga företrädare eller ombud 

a) Namn: 

b) Befattning/titel: 

c) Adress: 

d) Telefon: 

 

3. Eventuellt tidigare undantagbeslut avseende redovisningsregler 

a) Datum: 

b) Dnr: 
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B. Uppgifter om verksamheten 

4. Förväntas den redovisade balansomslutningen för innevarande eller 

nästkommande räkenskapsår öka eller minska jämfört med det senaste 

avslutade räkenskapsåret? 

 

4 a. Om balansomslutningen förväntas öka under innevarande räkenskapsår; 

kan den antas komma att överstiga 1 000 prisbasbelopp? 

 

5. Förväntas den redovisade premieinkomsten för innevarande eller 

nästkommande räkenskapsår öka eller minska jämfört med det senaste 

avslutade räkenskapsåret? Ange belopp i kronor. 

 

 

6. Har någon del av den redovisade premieinkomsten under något av de senaste 

två räkenskapsåren kommit från andra än delägarna eller medlemmar? 

 

6 a. Om ja på fråga 6, vilka andra än delägare eller medlemmar har betalat in 

premier eller medlemsavgifter och bidrag? 

 

6 b. Om ja på fråga 6, kommer mer än hälften av premierna eller 

medlemsavgifter och bidrag från delägare eller medlemmar? 

 

C. Uppgifter om förbindelser med andra företag 

7.  Har företaget dotterföretag? 

 

7 a. Om ja på fråga 7, ange varje dotterföretags namn, organisationsnummer 

och verksamhet. 
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8. Har företaget ett organisatoriskt samarbete eller en närståenderelation med 

andra företag än dotterföretag? 

 

8 a. Om ja på fråga 8, ange de andra företagens namn, organisationsnummer 

och hur samarbetet eller relationen ser ut: 

 

Ort och datum: 

 

 

 

Underskrift av företrädare eller ombud (fullmakt ska bifogas) 

Bilagor till ansökan: 

Årsredovisningarna för de senaste två räkenskapsåren ska alltid 

bifogas ansökan. 

  

Om årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret ännu inte har fastställts, 

ska företaget i stället bifoga utdrag från bokföringen eller intyg från företagets 

revisor som utvisar 

 balansomslutningens storlek, och 

 premieinkomstens storlek. 
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