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 FFFS 2005:26 
Utkom från trycket 
den 27 december 2005 

Föreskrifter  
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad kapitalbas och 
solvensmarginal för försäkringsföretag och 
understödsföreningar som ingår i en grupp; 
 
beslutade den 15 december 2005. 
 
Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 49 och 56 §§ försäkringsrörelse-
förordningen (1982:790) att 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2002:4) om gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkrings-
företag och understödsföreningar som ingår i en grupp ska ha följande lydelse. 
 
1 §  Försäkringsgruppsdirektivet2 innehåller regler för beräkningen av ett försäk-
ringsföretags gruppbaserade ekonomiska ställning. Huvuddelen av bestämmelserna 
har införts genom 7 a kap. försäkringsrörelselagen (1982:713), FRL, och för under-
stödsföreningar, genom 26 a–i §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar. 
 
Försäkringsgruppsdirektivet anvisar olika metoder för beräkningen av gruppbase-
rad kapitalbas och solvensmarginal. Genom lag har det fastställts att den gruppba-
serade ekonomiska ställningen i första hand ska beräknas enligt sammanläggnings- 
och avräkningsmetoden. Om det finns skäl får dock konsolideringsmetoden använ-
das i stället. 
 
Genom dessa föreskrifter införs direktivets bestämmelser om beräkningsmetoder-
nas användning och innehåll. Föreskrifterna gäller för försäkringsföretag och un-
derstödsföreningar som ingår i försäkringsgrupper enligt 7 a kap. 1 § första stycket 
1 och 2 FRL och 26 a § lagen om understödsföreningar. Dessa ska lämna uppgifter 
om gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal till Finansinspektionen enligt 
7 a kap. 6 § FRL och 26 f § lagen om understödsföreningar. 
 
Föreskrifterna ska tillämpas när ett försäkringsföretag eller en understödsförening 
har ett försäkringsföretag eller ett utländskt försäkrings- eller återförsäkringsbolag 
med hemvist inom eller utanför EES som dotterföretag eller intresseföretag (för-
säkringsgrupp 1) och när ett försäkringsföretag är dotterbolag till ett försäkrings-
holdingbolag, ett utländskt återförsäkringsbolag med hemvist inom EES eller ett 
försäkrings- eller återförsäkringbolag med hemvist utanför EES (försäkringsgrupp 
2).  
 
Med försäkringsföretag menas i dessa föreskrifter ett svenskt försäkrings- eller 
återförsäkringsbolag. 
 
                                                      
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet 
i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s. 10, Celex 
32003L0041). 
2 Rådets direktiv 98/78/EG av den 27 oktober 1998 om extra tillsyn över försäkringsföretag 
som ingår i en försäkringsgrupp (EGT L 330, 5.12.1998, s. 1–12, Celex 31998L0078). 
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Föreskrifterna ska även gälla för företag som inte är dotterföretag eller intresse-
företag, om innehavet direkt eller indirekt uppgår till 20 procent eller mer av rös-
terna eller kapitalet. 
 
Reglerna för beräkning enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden finns i  
4–9 §§ och för konsolideringsmetoden i 10–12 §§. 
 

Allmänna råd 

Konsolideringsmetoden får användas i stället för sammanläggnings- och av-
räkningsmetoden om det finns skäl för det. Bedömningen ska göras utifrån 
tillsynsmyndigheternas behov av information för kontroll. Konsoliderings-
metoden bör ge en lika bra bild av den gruppbaserade ställningen som om 
huvudmetoden hade använts. En ytterligare förutsättning för att använda 
konsolideringsmetoden är att en koncernredovisning upprättas. 
 

_______________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006. 
 
 
 
 
INGRID BONDE 
 
 
 Susanne Sundberg 
  

2 
 
 


