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Föreskrifter 
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2008:17) om svenska försäkringsbolags skyldighet att 
rapportera kapitalplaceringar, skulder och 
kapitalavkastning; 
 
beslutade den 17 mars 2011. 
 
Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelseför-
ordningen (2011:257) och 5 § förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:17) om 
svenska försäkringsbolags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skul-
der och kapitalavkastning 
 
dels att ordet ”försäkringsbolag” ska bytas ut mot ”försäkringsföretag”,  
dels att ordet ”bolag” ska bytas ut mot ”företag”, 
dels att rubriken till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:17) om 
svenska försäkringsbolags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skul-
der och kapitalavkastning och att 1 kap. 1, 4 och 6 §§ i föreskrifterna ska ha 
följande lydelse, 
dels att avsnitt A1 Kapitalplaceringar i bilaga 1 ska ha följande lydelse.  
 

Finansinspektionens föreskrifter om svenska försäkringsföretags 
skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapital-
avkastning 

1 kap.  

1 §  Svenska försäkringsföretag ska tillämpa dessa föreskrifter. 
 
4 §  Ett försäkringsföretag som har en balansomslutning som enligt balansräk-
ningen för det närmast föregående räkenskapsåret överstiger 100 miljoner kronor, 
ska årsvis lämna uppgifter om  
 
– kapitalplaceringar,  
– skulder, samt  
– kapitalavkastning.  
 
6 §  Ett försäkringsföretag som har en balansomslutning som enligt balansräk-
ningen för det närmast föregående räkenskapsåret överstiger 1 000 miljoner kronor, 
ska även kvartalsvis lämna uppgifter enligt 4 §.  
 
_______________ 
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2011 och tillämpas första gången för 
kvartalsrapportering i fråga om uppgifter som avser andra kvartalet 2011 samt för 
uppgifter som avser räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010. 
 
 
 
 
MARTIN ANDERSSON 
 
 
 Joakim Ström 
  
 
 



Bilaga 1

Kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning

Här lämnade uppgifter erhåller sekretesskydd för Finansinspektionen enligt 30 kap 4 § och för Statistiska centralbyrån enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

Användare. Finansinspektionen, Sveriges Riksbank,
Statistiska Centralbyrån (SCB)

A1. Kapitalplaceringar

Kapitalplaceringar, sammanställning. Belopp i tkr.
Typ Nettotransaktioner under perioden Marknadsvärde

1. Penningmarknadsinstrument (länk Spec A2)

2. Obligationer (länk Spec A3)

3. Förlagsbevis och konverteringslån (länk Spec A4)

4. Aktier och andelar (länk Spec A5)

5. Lån (länk Spec A6)

6. Byggnader och mark (länk Spec A7)

7. Derivat med positiva marknadsvärden (länk Spec A8)

8. Omvända repor *)

9. Kassa, banktillgodohavanden (summa 9.1 : 9.2)

9.1   Kassa, svenska banker

9.2   Kassa, utländska banker

10. Upplupna ränteintäkter

11. Upplupna hyresintäkter

12. Övriga finansiella placeringar

13. SUMMA Kapitalplaceringar

14.   varav kapitalplaceringar som ägs via utländsk filial

 Markerade celler ska inte fyllas i utan hämtas automatiskt ifrån specifikationsflikarna

*) Erlagd köpeskilling från s.k. äkta återköpsavtal (repor). 
Omvända repor och repor ska redovisas separat på denna spec och B1. Vissa skulder, dvs. ej nettoredovisas.
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