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Bilaga 2 

Anvisningar till blankett Försäkringsföreningar med 

undantag  

Samtliga belopp ska anges i kronor utan decimal. Beloppen får avrundas till närmaste 

tusental och då anges hundratal med tre nollor. 

Kapitalbas 

Under denna post anger föreningen de poster som ingår i kapitalbasen och som inte 

behöver medgivande av Finansinspektionen. Posterna som redovisas är Eget 

kapital (A1), Obeskattade reserver (A2), Årets resultat (A3) och Övervärden i 

tillgångar (A4). 

A7a Immateriella tillgångar 

Posten avser sådana avdrag för tillgångar som föreningen har redovisat som 

immateriella tillgångar. 

Poster som behöver medgivande av Finansinspektionen 

Under posterna Övriga poster efter medgivande av Finansinspektionen (A5) eller 

Avdrag efter medgivande av Finansinspektionen (A7a) anges de poster som 

föreningen i ett enskilt fall har fått godkänt av Finansinspektionen för att ingå i 

föreningens kapitalbas. Om flera poster har godkänts så summeras dessa för 

respektive post. 

Schablonmässigt kapitalkrav 

A9 Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) 

Under denna post redovisas föreningens försäkringstekniska avsättningar som har 

beräknats för att täcka föreningens åtaganden med anledning av ingångna 

försäkringsavtal.  

A10 Schablonmässigt kapitalkrav 

Under denna post redovisas beräkningen av det schablonmässiga kapitalkravet. 

Posten räknas med automatik fram om uppgifterna fylls i Finansinspektionens 

Excelformulär. Alternativt ska uppgiften i post A9 multipliceras med 5 procent. 

A11 Över-/underskott 

Posten räknas med automatik fram om uppgifterna lämnas i Finansinspektionens 

Excelformulär och visar då om företaget har ett kapitalkrav med över- eller 

underskott i förhållande till kapitalbasen. Alternativt ska uppgiften i post A8 dras 

av mot den i A10. 

Uppgifter om tillgångar 

A12 Byggnader och mark 
Redovisa innehav av fastigheter, tomträtter och byggnader. 

A13 Aktier och andelar 
Redovisa innehav av aktier och av värdepappersfonder som övervägande investerar 
i aktier.  
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A14 Obligationer och räntebärande värdepapper 
Redovisa obligationer och räntebärande värdepapper. Det inkluderar även 

penningmarknadsinstrument, aktieindexobligationer, förlagsbevis och konver-

teringslån samt värdepappersfonder som utgörs av korta och långa räntefonder.  

 

A15 Övriga placeringstillgångar 
Redovisa de övriga placeringstillgångar (investeringar) som inte redovisas under 

A12–A14.  

 

A16 Övriga tillgångar 
Redovisa de övriga tillgångar som inte klassas som placeringstillgångar, till exempel 

kassa eller banktillgodohavanden, fordringar samt förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter. 

 

A17 Summa tillgångar 

Summan ska överensstämma med föreningens balansräkning. 

Posten räknar automatiskt fram en summa av tillgångarna om uppgifterna lämnas 

i Finansinspektionens Excelformulär. Alternativt ska uppgifterna i A12–A16 

summeras.  

Uppgifter om försäkringstagare och andra ersättningsberättigade 

Redovisa antalet försäkringstagare och andra ersättningsberättigade som fanns vid 

årets början. Redovisa sedan vilka förändringar som har skett under året samt 

antalet försäkringstagare och andra ersättningsberättigade vid årets slut. Endast för 

post A22 behöver minustecken anges om det är en negativ förändring.   

A18 respektive A23 Försäkringstagare och andra ersättningsberättigade vid 

årets början respektive slut 

Antalsuppgift vid föregående års slut ska överensstämma med antalsuppgift vid 

årets början. Med ”andra ersättningsberättigade” avses de anhöriga till avlidna 

försäkringstagare som får efterlevandepension. 

A21 Utträden på grund av annullation 

Med ”annullation” avses de försäkringstagare som antingen via återköp eller på 

annat sätt har avslutat sin försäkring. Vid dödsfall ska dock i stället antalsuppgift 

anges i post A20. 

A22 Övriga förändringar (+/-) 

Här anges till exempel nya ersättningsberättigade som har tillkommit på grund av 

försäkringstagares dödsfall eller korrigering av lämnade uppgifter för tidigare år.  

A24 därav med periodisk utbetalning av pension eller sjukersättning 

Här anges det antal som vid årets slut får periodisk ersättning i form av 

ålderspension, efterlevandepension eller sjukersättning.  

A25 Kommentarer  

Här anges med högst 800 tecken de kommentarer som föreningen vill göra i 

anslutning till redovisningen.  


