
IFRS i Fokus 
IFRS 17 Försäkringsavtal
Juli 2019



2

Inledning 3

1. Introduktion 4

2. Inför förstagångstillämpningen av IFRS 17 5

3. Det fortsatta arbetet med standarden 7

4. Förberedelsearbetet i Sverige 8

5. Erfarenheter ifrån implementeringsarbetet  

så här långt 10

Kontaktuppgifter 11

Innehåll



3

IFRS i Fokus riktar sig främst till noterade och icke-noterade företag som följer IFRS vid 
upprättandet av finansiella rapporter. Detta nyhetsbrev baseras på standarder och 
tolkningar som publicerats av IASB och i viss mån Finansinspektionen. Det är förvisso 
cirka två och ett halvt år kvar innan standarden IFRS 17 Försäkringsavtal förväntas 
träda ikraft, men de företag som berörs har ett omfattande och krävande arbete 
framför sig. Standarden har redan gett upphov till omfattande diskussioner inom 
försäkringsbranschen, inte minst på grund av den osäkerhet som fortfarande råder på 
många områden.

Syftet med detta nummer av IFRS i Fokus är att ge en kort introduktion till standarden 
samt ikraftträdandet, dess fortsatta utveckling samt hur förberedelserna och 
implementeringen fortskrider i Sverige, snarare än en teknisk beskrivning av 
standarden. Vi vill också belysa några väsentliga diskussionspunkter som har lyfts hittills 
samt återge ett antal reflektioner och erfarenheter så här långt.

Inledning
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Övergripande om syftet med standarden, 
vilka som berörs, när den ska börja 
tillämpas och hur den fungerar

Den 18 maj 2017 publicerades den 
nya försäkringsstandarden IFRS 17 
Försäkringsavtal, efter ungefär 20 
års arbete. Standarden kommer 
att påverka företag som ger ut 
försäkringsavtal eller investeringsavtal 
med återbäringselement men även 
företag som innehar återförsäkringsavtal. 
Den förväntas träda i kraft 1 januari 
2022 under förutsättning att EU antar 
standarden för tillämpning i Europa. I 
Sverige är det i första hand noterade 
företags koncernredovisningar som 
kommer att omfattas, eftersom de 
ska tillämpa IAS-förordningen. Enligt 
Finansinspektionens föreskrifter om 
årsredovisning i försäkringsföretag 
(FFFS 2015:12) ska dessa tillämpa 
”internationella redovisningsstandarder” 
så långt det är möjligt inom ramen 
för svensk lag (ÅRFL). Tillämpning av 
IFRS 17 i andra försäkringsföretags 
koncernredovisning och årsredovisning 
behöver sålunda bekräftas av lagstiftaren 
och Finansinspektionen.

Den nya standarden syftar till att skapa 
en enhetlig metod för redovisning av 
försäkringsavtal, en högre grad av 
transparens över försäkringsföretagens 
intjäning och ökad jämförbarhet mellan 
sådana företag och i olika länder. De 
två områden som kommer att innebära 
störst förändring är redovisningen och 
värderingen av försäkringsavtal samt hur 
vinsten i avtalen tjänas in.

Den grundläggande värderingsmodellen 
i IFRS 17 kallas byggstensansatsen 
(Building Block Approach, BBA) och ska 
tillämpas på samtliga försäkringsavtal, 
även återförsäkringsavtal. Modellen 
bygger på avtalens förväntade kassain- 
och utflöden som diskonteras med 
en diskonteringsfaktor med tillägg för 
en riskmarginal och en vinstmarginal, 
medan de nuvarande reglerna utgår ifrån 
periodisering av premieinbetalningar och 
skadeutbetalningar. Vinstmarginalen ska 
sedan tjänas in under den period som 
försäkringsskyddet tillhandahålls.

Vissa försäkringsavtal får dock redovisas 
enligt en förenklad ansats (Premium 
Allocation Approach, PAA) under 
förutsättning att försäkringsskyddet 

inte sträcker sig mer än ett år efter 
ikraftträdandet och om tillämpningen 
av ansatsen kan anses ge en god 
approximation på en motsvarande 
värdering enligt huvudansatsen.

IFRS 17 föreskriver två metoder för 
hur vinstmarginalen ska redovisas 
över försäkringsavtalens löptid: 
huvudmetoden och den rörliga 
avgiftsmetoden. Huvudmetoden används 
på försäkringsavtal där storleken 
på kassaflödena är direkt avtalade i 
försäkringsavtalen, medan den rörliga 
avgiftsmetoden används på avtal där 
utbetalningarna är direkt avhängiga 
avkastningen och värdeutvecklingen på 
underliggande placeringstillgångar. 

Den förbättrade transparensen och 
jämförbarheten som IFRS 17 syftar till 
att skapa kommer dock med en baksida 
i form av ökad operationell komplexitet 
i den finansiella informationen, något 
som kommer att ställa höga krav på 
företagens IT-miljö och processer.

Förväntade effekter av IFRS 17
Ett antal effekter som tillämpning av IFRS 
17 förväntas medföra har identifierats:

 • Uppställningsformerna för resultat- 
och balansräkningar kommer att 
ändras i grunden och kraven på 
tilläggsupplysningar utökas väsentligt.

 • Redovisningen av avtal utifrån 
förväntad lönsamhet kommer att leda 
till mer volatila resultat.

 • Intäktsmönstren kommer att 
förändras (särskilt för långvariga 
livförsäkringsavtal), vilket även kommer 
påverka finansiella nyckeltal och 
därmed företagsstyrningen.

 • Kraven på IT-miljö och systemarkitektur 
kommer att ökas.

 • Kraven på datakvalitet kommer att ökas, 
framförallt för livförsäkringsföretagen. 

1. Introduktion
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Ett omfattande och komplext 
implementeringsprojekt som berör många 
delar av företaget – inte bara en ny 
redovisningsstandard

Vid förstagångstillämpningen behöver 
företagen beakta de särskilda 
övergångsregler som standarden 
föreskriver. Detta innebär att 
vinstmarginalen för öppningsbalanserna 
(se nedan) måste uppskattas retroaktivt 
som om IFRS 17 alltid hade tillämpats, 
vilket exempelvis innebär att bolagen 
behöver räkna om förväntade 
vinster på befintliga försäkringsavtal 
vid övergångstidpunkten och för 
jämförelseåret. Enligt huvudregeln 
ska full retrospektiv metod tillämpas, 
vilket ställer stora krav på systemstöd 
och datakvalitet. Om en tillämpning av 
huvudregeln inte är möjlig kan företaget 
välja en modifierad retrospektiv metod 
eller tillämpa en verkligt värde-baserad 
ansats under vissa förutsättningar.

Den modifierade retrospektiva 
metoden syftar till att komma fram till 
en övergångseffekt som ligger så nära 
resultatet av den retrospektiva metoden 
som möjligt genom att använda rimliga 
och relevanta antaganden. Även den 
modifierade retrospektiva metoden 
ställer detaljerade krav och kommer att 
vara en svår utmaning för många bolag 
att tillämpa. Försäkringsbolag har ofta en 
komplex systemmiljö med gamla system, 
och det kommer därför att krävas stora 
resurser för att få fram de data som 
behövs för såväl modifierad retrospektiv 
metod som full retrospektiv metod. Är 
inte någon av dessa metoder möjliga att 
genomföra får bolagen lov att tillämpa 
verkligt värde-baserade ansatsen, vilket 
innebär att vinstmarginalen eller förlusten 
vid övergångstidpunkten fastställs som 
skillnaden mellan verkligt värde för 
avtalsgrupperna och deras framtida 
kassaflöden.

Utöver hanteringen av 
förstagångstillämpningen innebär 
den nya standarden en administrativt 
större börda, krav på snabb åtkomst 
till relevant data samt möjligheter att 
lagra data under lång period framöver 
för att kunna göra de beräkningar som 
behövs. De system som är kopplade till 
den finansiella rapporteringen kommer 
att behöva uppdateras och anpassas. 
Den nya standarden innebär ett helt 
nytt sätt att redovisa försäkringsavtal 
och resultatet från dem, vilket kräver att 
resurser läggs på att utbilda personalen 
för att säkerställa rätt kompetens. Vidare 
ställer standarden krav på kontinuerlig 
uppföljning, exempelvis för att löpande 
kunna bedöma lönsamheten i avtalen.

Undantaget från tillämpning av 
IFRS 9: Finansiella instrument 
En annan redovisningsstandard som 
har stor påverkan på de företag som 
kommer att tillämpa IFRS 17 är IFRS 
9 Finansiella instrument, som trädde 
i kraft 1 januari 2018. För att undvika 
att försäkringsföretagen skulle behöva 
hantera förstagångstillämpningarna 
av IFRS 9 och IFRS 17 vid olika tillfällen, 
beslutade IASB under hösten 2016 om en 
ändring i den nuvarande standarden för 
försäkringsavtal, IFRS 4 Försäkringsavtal. 
Ändringen syftade till att motverka 
bristande överensstämmelse i 
redovisningen och den temporära 
volatilitet i redovisat resultat som kunde 
uppkomma om IFRS 9 började tillämpas 
innan IFRS 17. Undantaget innebär att 
dessa företag får fortsätta redovisa 
finansiella instrument enligt IAS 39 tills 
IFRS 17 träder i kraft. För företag som 
har valt undantaget från tillämpning av 
IFRS 9 under perioden tills IFRS 17 träder 
i kraft innebär det att IFRS 9 kommer att 
implementeras samtidigt som IFRS 17, 
vilket också behöver planeras för och 
hanteras.

2. Inför förstagångstillämpningen av IFRS 17
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Kraftiga invändningar från 
försäkringsbranschen – 
ikraftträdandet framflyttat 
Flera aktörer i försäkringsbranschen har 
haft invändningar mot specifika delar av 
standarden och oklarheter i tillämpningen 
har identifierats. I november 2018 
beslutade IASB därför preliminärt 
att senarelägga ikraftträdandet av 
IFRS 17 ett år, vilket innebär att nytt 
ikraftträdandedatum är 1 januari 2022. 
I samband med detta beslutades även 
preliminärt att förlänga det tillfälliga 
undantaget att redovisa finansiella 
instrument enligt IFRS 9 som beskrivs 
ovan i väntan på att IFRS 17 ska träda 
ikraft.

Förslaget om ett års uppskjutande av 
ikraftträdandet visar på att IASB bekräftar 
att det finns osäkerhet i hur standarden 
ska tillämpas, samtidigt som man är mån 
om att få med sig branschen, även om 
det sker på bekostnad av en senarelagd 
tillämpning. Den ytterligare tiden till 

förberedelsearbete har välkomnats av 
många framtida tillämpare, som anser att 
de behöver mer tid för att säkerställa att 
den framtida finansiella rapporteringen 
fungerar som avsetts och därmed minska 
risken för fel vid övergången.

De viktigaste frågeställningarna 
och problemen som har 
identifierats
Förstagångstillämpningsreglerna 
kommer att bli mycket komplicerade 
att tillämpa och kräva stora resurser 
och arbetsinsatser. Vidare är 
upplysningskraven mer krävande och mer 
detaljerade i IFRS 17 än i det nuvarande 
ramverket för finansiell rapportering1 . För 
ömsesidiga företag tillkommer dessutom 
osäkerhet kring tillämpningen i vissa 
frågor, och vägledningen är knapphändig 
om dem. En annan utmaning är de 
eventuella tillkommande regler och 
krav som den svenska lagstiftaren eller 
Finansinspektionen kommer att lägga till 
kraven i IFRS 17. 

Dessutom kan de enskilda företagen ha 
specifika utmaningar med en ålderstigen 
systemmiljö och ett svagt IT-stöd som 
inte är anpassat till de nya kraven. 
Datakvaliteten i sig har ofta identifierats 
som ett särskilt problemområde där 
företagen saknar korrekt, fullständig och 
vederhäftig data om sina försäkringsavtal. 

Det är också ofta svårt att knyta 
nödvändiga finansiella, aktuariella, IT- och 
övriga resurser till IFRS 17-projekten 
inklusive projekthantering. Inom större 
koncerner konkurrerar IFRS 17-projekten 
ofta med andra stora projekt om prioritet, 
resurser och kompetens.

1 Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2015:12) och Rådet för Finansiell 
rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
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Arbetet med att utveckla standarden och 
tillhörande vägledning fortskrider parallellt 
med förberedelsearbetet

IASB’s Technical Resource Group 
(TRG)
TRG är ett diskussionsforum som har 
inrättats av IASB för att ge stöd till 
företagen vid deras implementering av 
IFRS 17. Syftet med TRG är att initiera 
diskussioner och analyser av olika 
frågeställningar som har identifierats i 
implementeringsarbetet, att erbjuda ett 
offentligt forum där deltagarna kan lära 
sig mer om kraven i den nya standarden 
och att hjälpa IASB identifiera ytterligare 
åtgärder som behöver vidtas i form av 
förtydliganden och ytterligare vägledning.

Hittills har TRG hållit fyra möten där 
en rad olika ämnen har diskuterats. De 
femton medlemmarnas åsikter finns 
dokumenterade i sammanfattningar 
från möten, utifrån vilka IASB kommer 
att ta ställning till om ytterligare 
åtgärder är nödvändiga. IASB avvisade 
42 frågeställningar på det senaste (och 
sista) mötet, vilket tyder på att det finns 
många spörsmål som de överlåter åt 
tillämparna, d.v.s. försäkringsföretagen 
och revisorerna, att utveckla praxis.

Ett nytt utkast (”Exposure 
Draft”) från IASB
IASB har föreslagit ett antal specifika 
förändringar av IFRS 17, i ett Exposure 
Draft som publicerades i juni 2019 
(ED/2019/4). Svarstiden går ut den 25 
september 2019, så att en reviderad 
standard förhoppningsvis kan publiceras i 
mitten av 2020.

De viktigaste förändringarna rör 
för det första hur de förväntade 
kassaflödena för anskaffning av avtal 
fördelas; dessa föreslås inte bara 
fördelas inom kontraktsgränserna 
utan även över förväntade förnyelser, 
utanför den bortre kontraktsgränsen. 
För det andra föreslås för avtal för 
vilka den rörliga avgiftsmetoden ska 
tillämpas att vinstmarginalen ska 
fördelas inte bara över perioden som 

försäkringsskyddet tillhandahålls utan 
även över efterföljande perioder då 
eventuella investeringsrelaterade 
tjänstekomponenter kopplade till avtalet 
tillhandahålls.

EFRAGs godkännandeprocess 
står stilla tills standarden har 
”stabiliserat sig”

EU:s rådgivningsgrupp för finansiell 
rapportering (EFRAG) förväntas upprätta 
ett utkast under fjärde kvartalet 2019 
till hur de anser att IFRS 17 ska antas av 
EU. Deras slutliga betänkande förväntas 
överlämnas till EU-kommissionen 
under första kvartalet 2020, för 
kommissionens och parlamentets 
ställningstagande. Dock avvaktar EFRAG 
med godkännandeprocessen tills IASBs 
Exposure Draft har besvarats och svaren 
behandlats av IASB, så att en reviderad 
version av IFRS 17 finns tillgänglig att ta 
ställning till.

Se figur på sidan 10 för förväntad tidplan 
för implementering och fortsatt arbete 
med IFRS 17.

3. Det fortsatta arbetet med standarden
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Osäkerhet om tillämpning i juridisk person – 
oförenlighet med nuvarande svensk lag

Försäkringsredovisningsdirektivets 
(91/674/EEG)2 bestämmelser och krav på 
notupplysningar i årsredovisningen har 
implementerats i Årsredovisningslagen 
för försäkringsföretag i Sverige. 
Försäkringsföretag bör dessutom 
tillämpa ”godkända internationella 
redovisningsstandarder” i 
sina årsredovisningar enligt 
årsredovisningsföreskriften3. 
Direktivets regler gällande bland 
annat uppställningsformer, 
värdering av tillgångar, förutbetalda 
anskaffningskostnader, återförsäkrares 
andel av försäkringstekniska 
avsättningar (FTA) samt upplysningar 
om premier har implementerats i 
ÅRFL. I Finansinspektionens tillhörande 
föreskrifter finns mer detaljerade 

regler från direktivet avseende 
balans- och resultatposternas innehåll, 
värderingsprinciper för FTA, betryggande 
antaganden samt upplysningar om FTA.

I IFRS 17 förekommer ett stort antal nya 
begrepp men också befintliga begrepp 
med en delvis ny innebörd, samt nya 
poster att presentera i de finansiella 
rapporterna. Detta medför att vissa krav 
i IFRS 17 kommer att vara oförenliga med 
dem i ÅRFL och FFFS 2015:12, exempelvis 
avseende redovisning och värdering 
av försäkringstekniska avsättningar, 
förutbetalda anskaffningskostnader 
och konsolideringsfond. 
Finansinspektionen har meddelat 
att de kommer att försöka behålla 
försäkringsredovisningsdirektivets gamla 
terminologi i så hög utsträckning som 
möjligt med motiveringen att begreppen 
återfinns i flera andra lagar som de inte 

kan påverka. Med anledning av att IFRS 17 
i flera viktiga avseenden är inkompatibel 
med försäkringsredovisningsdirektivet 
(och därmed ÅRFL) och IAS-förordningen 
har EU-kommissionen indikerat att de 
kommer att göra en översyn av detta 
direktiv4. Kommissionen har ännu inte 
delgett resultatet av sin prövning av 
om standarden uppfyller kriterierna i 
IAS-förordningen och därmed kommer 
att kunna införlivas i det europeiska 
regelverket. Prövningen utförs av EU-
kommissionens rådgivande organ i 
redovisningsfrågor (EFRAG).

Förberedelsetiden är kort 
samtidigt som stor osäkerhet 
kvarstår
Finansinspektionen har viss 
möjlighet att påverka och underlätta 
implementeringsarbetet genom att 
exempelvis införa undantag ifrån 
IFRS 17 i juridisk person (sådana delar 
som inte är förenliga med ÅRFL eller 
försäkringsdirektivet), senarelägga 
tillämpningen i juridisk person samt 
införa ”lagbegränsad koncernredovisning” 
för onoterade försäkringsföretag. På 
diskussionsmötena har de som varit för 
kravet på full IFRS även för onoterade 
företags koncernredovisningar hävdat 
att det krävs för att regleringen ska vara 
konkurrensneutral och att rapporterna 
ska vara jämförbara mellan onoterade 
och noterade försäkringskoncerner. De 
som röstar emot har å sin sida hävdat att 
ökad rapporteringsbörda är en naturlig 
konsekvens av en börsnotering och att 
det är ett medvetet val som företag gör.

För svenska företag är det fortfarande 
oklart hur IFRS 17 ska tillämpas i 
årsredovisningar, och därför har 
inriktningsbeslut som kan ge ytterligare 
vägledning i frågan efterfrågats. Eftersom 
det fortfarande råder stor osäkerhet på 
flera centrala områden är det svårt för 
företagen att planera för och förbereda 
implementeringen av IFRS 17, samtidigt 
som den återstående tiden är kort.

4. Förberedelsearbetet i Sverige

2 Rådets direktiv av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för 
försäkringsföretag.

3 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i 
försäkringsföretag.

4 Se https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_en. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_en
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Finansinspektionens möten 
med representanter för 
försäkringsbranschen
Den svenska branschen har träffat 
Finansinspektionen vid sju tillfällen för 
att diskutera specifika tillämpningsfrågor, 
såsom gruppering av försäkringsavtal, 
värdering, presentation och 
upplysningskrav. Dessa möten syftar till 
att fånga upp frågor på ett tidigt stadium, 
involvera branschen på ett öppet sätt 
samt att identifiera policyfrågor för 
vidare diskussioner. På mötena deltar 
representanter från Svensk Försäkring, 
Swerma, Tjänstepensionsförbundet 
och Finansinspektionen. Branschen 
har framfört synpunkter på att 
flera områden kommer innebära 
stora praktiska utmaningar för 
företagen, t.ex. unbundling-reglerna 
i IFRS 17 (som skiljer sig åt från de 
nuvarande), grupperingsreglerna 
som bygger på förväntad lönsamhet, 
retrospektiva metoden vid 
förstagångstillämpning, tillämpning i 
ömsesidiga företag, framtagande av 
lämpliga vinstintjäningsmönster och de 
omfattande upplysningskraven.

Baserat på vad som har framkommit från 
mötena kommer Finansinspektionen 
initiera ett regelverksprojekt i slutet 
av 2019. Remiss av föreskriftsförslag 
kommer dock inte att ske förrän EU har 
godkänt standarden.

Särskilda frågeställningar i 
ömsesidiga företag
I Sverige är ömsesidigt ägande 
en relativt vanlig företagsform i 
försäkringsbranschen, både för liv- och 
sakförsäkring. För ömsesidiga bolag har 
en rad ytterligare frågor aktualiserats i 
samband med implementeringsarbetet 
av IFRS 17. Standarden i sig innehåller 
inte några specifika regler för ömsesidiga 
bolag eller närmare vägledning, men 
IASB publicerade ett utbildningsmaterial 
under 2018 där ett antal principiella 
utgångspunkter förtydligas. I 
materialet framhålls utgångspunkten 
att ett ömsesidigt försäkringsföretag 
övertar försäkringsrisker från 
försäkringstagarna och samförvaltar 
dem. Försäkringstagarna å andra sidan 
sitter på det mest efterställda intresset 
i försäkringsföretaget och bär därför 
de samförvaltade riskerna kollektivt 
(till skillnad från försäkringstagarna i 
ett vinstutdelande försäkringsbolag). 
Därmed kommer ömsesidiga bolag inte 
att ha några eget kapital-instrument eller 
ägare på traditionellt vis i aktiebolag. 
I ömsesidiga bolag påverkas normalt 
sett även kassaflödena kopplade till 
ett försäkringsavtal av kassaflödena i 
andra försäkringstagares avtal, vanligtvis 
gäller det fördelning av överskott på 
gemensamt förvaltade tillgångar mellan 
olika försäkringstagare. Alla överskott 
ska förr eller senare gottskrivas 

försäkringstagarna, och eftersom alla 
nettotillgångar tillhör kollektivet finns 
det därför vanligtvis inget resterande 
eget kapital att redovisa. Konsekvensen 
av detta blir att ömsesidiga bolag inte 
redovisar någon vinstmarginal för 
utgivna försäkringsavtal. Däremot 
ska en riskmarginal redovisas. Dessa 
omständigheter ger upphov till en 
rad frågeställningar som ömsesidiga 
bolag bör ta ställning till under 
implementeringsarbete så som vilken 
värderingsmodell som ska tillämpas, hur 
olika komponenter i avtal ska separeras, 
fastställande av kontraktsgränser, 
hur man ska fastställa de framtida 
kassaflödena med beaktning av de olika 
typer av återbäring som förekommer 
samt presentation av finansiella 
rapporter. 

Finansinspektionen har haft ett särskilt 
möte med anledning av hur IFRS 17 
ska tillämpas i ömsesidiga företag. 
Deras preliminära ståndpunkt är att 
avtalsgränserna i juridisk person ska 
bedömas på samma sätt som i Solvens 
2-regelverket och att konsolideringsfond 
bör fortsätta redovisas som eget kapital, 
i enlighet med nuvarande ÅRFL. Detta är 
dock inte i överensstämmelse med det 
utbildningsmaterial som IASB publicerade 
2018 om tillämpning av IFRS 17 i 
ömsesidiga företag.
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Våra erfarenheter från de 
svenska försäkringsföretagens 
implementeringsarbete är att det 
är viktigt att berörda personer 
utbildas i standarden, att det finns 
robusta förstudier och detaljerade 
implementeringsplaner samt att 
systemstöd och IT-miljö ses över 
med avseende på tillräcklighet och 
ändamålsenlighet. Eventuella gap 
i resurser, kompetens, processer, 
rapporteringsvägar och datakvalitet 
behöver identifieras så snart som möjligt 
för att åtgärdas i tid. Eftersom IFRS 17 
kommer att kräva ett nära samarbete 
och en hög grad av samordning mellan 
olika avdelningar som ekonomi, finans, 
aktuariefunktion, men även process- och 
systemägare, är det viktigt att lämpliga 
arbetsformer utvecklas redan under 
förberedelsefasen. 

Till följd av den komplexitet som många 
försäkringsbolag upplever i samband 
med beräkning av de försäkringstekniska 
avsättningarna strävar de flesta efter att 
i så hög grad det är möjligt automatisera 
transaktions- och beräkningsflödena. De 
flesta företag har försökt dra nytta av det 
arbete som genomfördes i anslutning 
till implementeringen av Solvens 2 för 
lärdomar och erfarenheter.

Hur arbetar Deloitte med IFRS 
17?
Under förberedelsefasen inför 
ikraftträdandet av IFRS 17 stöttar 
vi försäkringsföretagen med 
implementeringsarbetet utifrån deras 
specifika behov. Det handlar oftast om 
att genom utbildningsinsatser hjälpa 
företagen med att förstå, tolka och 
applicera standarden på sin verksamhet. 
Vi genomför behovsanalyser och 
inledande gapanalyser och bistår med 
projektledning, projektledarstöd och 
teknisk redovisningsexpertis.

5. Erfarenheter ifrån implementeringsarbetet så här långt

2019
31/12 2020 IB 
Jämförelseår

31/12 2021 
Jämförelseår

1/1 2022**
IFRS 17

Juni 2019  
Exposure draft

1/1 - 30/6 2020
Föreskriftsarbete

Våren 2021
Remissvar

1 januari 2022
FFFS

Ikrafttädande

Höst 2019
EFRAGs utkast***

31/7 - 31/12 2020
Referensgrupper 

Remiss*

Hösten 2021 
Styrelsebeslut 

FFFS:er utvecklas

Övergångs-
regler?

* Under förutsättning att EU antar standarden

** IASB har beslutat att skjuta fram den ordinarie ikraftträdandetidpunkten 1 år

*** EU:s rådgivningsgrupp för finansiell rapportering (EFRAG) förväntas 
upprätta ett utkast över hur de anser att IFRS 17 ska antas av EU. 
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