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Remiss – förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om årsredovisning
Finansbolagen välkomnar möjligheten att lämna synpunkter på Finansinspektionens (FIs)
förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna med anledning av införandet av IFRS 17.
Finansbolagen noterar att FI inte föreslår undantagsregler för tillämpning av IFRS 17 i juridisk
person och onoterade företags koncernredovisning för andra företag under FIs tillsyn än de
företag som på grund av sin särart har störst skäl att omfattas av IFRS 17. En avsaknad av
undantagsregel innebär att andra företag än försäkringsföretag tvingas att analysera i vilken
mån IFRS 17 innehåller regler som står i konflikt med årsredovisningslag och FI:s
redovisningsföreskrifter samt tvingas bedöma om de har transaktioner eller avtal som
omfattas av IFRS 17. Finansbolagen noterar i detta sammanhang de många
tillämpningssvårigheter som framkommit under remissprocessen som lett fram till IFRS 17,
där sena ändringar varit nödvändiga för att vissa finansiella produkter inte skulle omfattas av
IFRS 17:s definition av försäkringskontrakt.
Som skäl för bedömningen att andra företag än försäkringsföretag inte träffas av IFRS 17
anger FI i beslutspromemorian att dessa företag inte bedriver en tillståndspliktig
försäkringsverksamhet. FI presenterar dock ingen närmare analys som visar att
definitionerna av försäkringskontrakt enligt IFRS 17 överensstämmer med definitionerna av
en tillståndspliktig försäkringsrörelse enligt svensk lag och normgivning.
Mot den anförda bakgrunden som förmedlar att FI inte förväntar sig att andra
tillståndspliktiga företag (än reglerade försäkringsföretag) kommer att behöva tillämpa IFRS
17 (om inte undantag införs för försäkringsföretagen), föreslår Finansbolagen ett
förtydligande genom att ett uttryckligt undantag från skyldigheten att tillämpa IFRS 17
inkluderas i FIs samtliga redovisningsföreskrifter. En sådan ordning är tekniskt enkel och
medför betydande förenkling för de berörda företagen och ger en likformig
redovisningsnormgivningen för berörda svenska företag.
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