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Föreskrifter 
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag 
och tjänstepensionsföretag;  
beslutade den 22 juni 2021. 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1 förordningen (1995:1600) om 
årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag samt 19 b § 
förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. att 4 kap. 17 § och 29 § i 
bilaga 4 till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om 
årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag ska ha följande 
lydelse, samt beslutar följande allmänna råd till 41 § i bilaga 3. 

4 kap. 

17 §  Bestämmelser om avsättning till och upplösning av säkerhetsreserven finns i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för 
skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv och i Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2021:4) om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags 
beräkning av säkerhetsreserv. 

_______________ 

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 6 juli 2021 och tillämpas på 
räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare. 

ERIK THEDÉEN 

William Svärd 

FFFS 2021:10 
Utkom från trycket 
den 30 juni 2021 
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Bilaga 3 
 
41 §  Post BB – Obeskattade reserver.  

Allmänna råd 

Posten omfattar ackumulerade överavskrivningar, ersättningsfonder, perio-
diseringsfonder, uppskovsbelopp, säkerhetsreserver och andra obeskattade 
reserver. 
 
Varje obeskattad reserv bör redovisas separat i balansräkningen eller i not.  

 
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp i en uppskjuten 
skatteskuld, som redovisas under Avsättningar för skatter (Post FF.2) och i en 
bunden kapitaldel. Den bundna kapitaldelen bör redovisas under Övriga fon-
der Post AA.V.5 i försäkringsföretag och tjänstpensionsföretag som får dela 
ut vinst, och under Konsolideringsfond (post AA.IV) i försäkringsföretag och 
tjänstepensionsföretag som inte får dela ut vinst.  
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Bilaga 4 
 
29 §  Post III.9 – Bokslutsdispositioner. Här ska avsättning till och upplösning av 
säkerhetsreserver redovisas.  
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