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Riksbanken ställer sig frågande till Finansinspektionen förslag att slopa kravet på att alla 
försäkrings- respektive tjänstepensionsföretag som upprättar koncernredovisning ska 
tillämpa internationella redovisningsstandarder. Förslaget innebär att detta krav endast ska 
gälla de noterade försäkrings- och tjänstepensionsföretagen. Det främsta motivet tycks vara 
att det skulle innebära ökade engångskostnader för de onoterade företagen och att sådana 
kostnader inte är motiverade ur ett tillsynsperspektiv. Sverige har inte samma tradition av 
noterade försäkrings- och tjänstepensionsföretag som i vissa andra länder, varför skiljelinjen 
mellan noterade och onoterade företag får en marginell betydelse. Riksbanken menar att 
det vore naturligare att bara undanta eller göra det valfritt för små och onoterade 
försäkrings- och tjänstepensionsföretag som upprättar koncernredovisning från kravet att 
använda IFRS 17 Försäkringsavtal. Till skillnad från Finansinspektionen menar alltså 
Riksbanken att det är viktigt att även större onoterade försäkrings- och 
tjänstepensionsföretag som upprättar koncernredovisning redovisar enligt IFRS 17. Det finns 
intressenter utöver aktieägarskaran som är beroende av en bra och jämförbar redovisning. 
 
Generellt sett ser Riksbanken fördelar med att svenska företag, inklusive försäkrings- och 
tjänstepensionsföretag, anpassar sig till internationella normer som exempelvis IFRS 17. 
Jämförbarheten minskar om olika länder applicerar olika redovisningsregler. Som ett litet 
exportberoende land har Sverige också mycket att vinna på att de flesta länder och 
finansiella företag uppfyller internationella minimistandarder. Samtidigt ser Riksbanken 
fördelar med enkla regelverk som står i proportion till företagens risker. En avgränsning 
mellan små och större försäkringsföretag ter sig därför mer ändamålsenlig än att göra 
distinktionen mellan noterade och onoterade försäkringsföretag.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Olof Sandstedt efter föredragning av 
senior ekonom Stephan Wollert. 
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