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Abstract 

The purpose of this thesis is to analyse the impact that IFRS 17 will have on the Danish life insurers and 

whether it will enhance the usefulness of the financial reports. 

The analysis has been made by comparing IFRS 17 with the effective accounting standard, IFRS 4, and 

the Danish Financial Business Act governing insurance companies in relation to the recognition and 

measurement criteria of IFRS 4. This has been combined with public discussions about IFRS 17, 

stakeholder analyses and with five interviews with specialists with great knowledge about the industry 

and the financial statements of life insurers.  

The analysis shows a great difference between the GAAPs, where IFRS 17 provides greater insight into 

the performance mechanisms, with greater transparency and comparability to financial statements of 

other insurers and businesses in other sector. This has the potential of giving investors and loan providers 

better financial information for the economic decisions at less analysis costs. 

IFRS 17 will impact the Danish life insurers with benefit such as the opportunity for better and cheaper 

access to capital, as their financial reports better reflect their performance and value creation. IFRS 17 

has not yet been approved by the European Union and is not without complication which the insurers 

and the IASB have yet to figure out. The implantation of IFRS 17 will result in high implementation 

costs but the analysis shows that the benefits outweigh the costs. 
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1. Indledning 

1.1 Indledning og problem identifikation 

I maj 2017 udstedte International Standards Board (IASB) den internationale regnskabsstandard, IFRS 

17 Insurance Contracts, der bestemmer den regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakter. 

IFRS 17 træder i kraft i 2021 og erstatter IFRS 4. IFRS 4 blev udstedt i 2004 som en foreløbig 

regnskabsstandard, da der var behov for øget sammenlignelighed på tværs af landene. Før IFRS 4 var 

der kun national regnskabsregulering vedrørende forsikringskontrakter, og selvom IFRS 4 indeholdt en 

række grundprincipper, tillod den i høj grad stadig, at national regnskabsregler blev anvendt, og derved 

løste den ikke udfordringen med manglende international sammenlignelighed af forsikringsselskabernes 

regnskaber. IFRS 17 indeholder nye principper for indregning og måling af forsikringskontrakter samt 

præsentation heraf og har til formål at øge brugbarheden af forsikringsselskabernes regnskaber ved at 

styrke transparensen i den internationale sammenlignelighed.  

I Danmark aflægger forsikringsselskaber regnskab efter bekendtgørelsen om finansielle rapporter for 

forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (herefter: Regnskabsbekendtgørelsen), der i 

mellemtiden har udviklet sig med indførelse af dagsværdiprincipper og tilpasning til Solvency II og 

forventningerne til IFRS 17. Udviklingen er sket inden for rammerne af EU’s regnskabsdirektiv for 

forsikringsselskaber, der bestemmer præsentationen i regnskabet. 

Regnskabsbekendtgørelsen har historisk været forenelig med IFRS, men IFRS 17 indeholder nye og 

meget omfattende indregnings- og målingsprincipper, der stiller store krav til systemunderstøttelse, samt 

en helt ny regnskabspræsentation der væsentlig anderledes i forhold til Regnskabsbekendtgørelsen og 

EU’s forsikringsregnskabs direktiv. 

Børsnoterede forsikringsselskaber skal aflægge koncernregnskab efter IFRS i kraft af IAS-forordningen, 

men er også underlagt Regnskabsbekendtgørelsen, hvilket betyder, at disse selskaber skal aflægge to 

årsrapporter efter to forskellige begrebsrammer, såfremt Regnskabsbekendtgørelsen ikke passes. Dette 

gør, at disse selskaber skal forklare forskellene, hvilket i lyset af branchens kompleksitet vil kunne 

forvirre, men også kræve øget administration og omkostninger, der vil skulle dækkes af selskabernes 

ejere.  

Samtidig er der i Danmark en overvægt af gensidige og privatejede forsikringsselskaber, der kun er 

omfattet af Regnskabsbekendtgørelsen, hvor en tilpasning af Regnskabsbekendtgørelsen til IFRS 17 af 

Regnskabsbekendtgørelsen vil påføre disse selskaber væsentlige implementeringsomkostninger, der 

skal dækkes af forsikringstagerne.  
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En måde at spare på disse omkostninger vil være, at tillade børsnoterede selskaber at undlade at aflægge 

årsrapport efter Regnskabsbekendtgørelsen. Dette vil dog forværre sammenligneligheden i branchen og 

rejse spørgsmålet, om der skal være fælles spilleregler for alle. 

1.2 Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 

Jeg vil i afhandlingen gennemgå og behandle følgende hovedspørgsmål. 

”Hvilke konsekvenser vil IFRS 17 have for danske livsforsikringsselskaber, og hvordan påvirker IFRS 

17 årsregnskabets nytteværdi? 

Til brug for besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål, vil jeg besvare følgende undersøgelses-

spørgsmål:  

Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvordan defineres årsregnskabets nytteværdi? 

For at gøre det muligt at vurdere, hvordan IFRS 17 påvirker årsregnskabets nytteværdi, er det essentielt 

at definere, hvad der giver årsregnskabet og informationerne heri værdi for regnskabsbrugerne. 

Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvordan indregnes og måles forsikringskontrakter efter IFRS 17, 

IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen? 

Til brug for den komparative analyse af forskellene mellem IFRS 17 og IFRS 4 og Regnskabsbekendt-

gørelsen er det vigtigt at forstå indregnings- og målingskriterierne samt præsentationen i de forskellige 

regelsæt. 

Undersøgelsesspørgsmål 3:  Giver IFRS 17 et bedre indblik i livsforsikringsselskabernes 

værdiskabelse end IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen. 

Jeg vil på baggrund af afhandlingens undersøgelsesspørgsmål 2 fremføre forskelle samt foretage en 

komparativ analyse af resultatdannelsen i begrebsrammerne. En fremføring og analyse af forskellene er 

essentiel for at forstå, hvilken påvirkning IFRS 17 har på årsregnskabets nyttesværdi. 
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Undersøgelsesspørgsmål 4: Hvad kendetegner den danske livsforsikringsbranche og hvad er 

interessenternes informationsbehov, og i hvilket omfang vil tilfredsstillelsen heraf blive påvirket 

af indregning og målingsbestemmelserne samt regnskabspræsentationen i IFRS 17? 

Det er vigtigt at forstå den danske livsforsikringsbranche og dens interessenters informationsbehov, da 

et aspekt af IFRS 17’s nytteværdi skal vurderes ud fra interessenters informationsbehov for at forstå, 

om IFRS 17 opfylder interessenternes behov. Ydermere er denne forståelse også vigtig for at kunne 

vurdere, hvilke fordele og udfordringer IFRS 17 medbringer for den danske livsforsikringsbranche og 

dens interessenter. 

Undersøgelsesspørgsmål 5: Hvilke fordele og udfordringer bringer IFRS 17 den danske 

livsforsikringsbranche? 

På baggrund af besvarelsen af de fire første undersøgelsesspørgsmål vil jeg vurdere, hvilke fordele og 

udfordringer IFRS 17 bringer den danske livsforsikringsbranche. 

Ved at besvare de 5 undersøgelsesspørgsmål vurderer jeg, at jeg kan besvare og konkludere på 

afhandlingens hovedspørgsmål. 

1.3 Afgrænsning 

IFRS 17 er en omfattende standard, der påvirker alle forsikringsselskaber, herunder 

livsforsikringsselskaber, skadesforsikringsselskaber og genforsikringsselskaber. Afhandlingen vil i 

kraft af problemformuleringen kun omhandle livsforsikringsselskabernes påvirkning af IFRS 17. 

IFRS 4, der i høj grad har tilladt forsikringsselskaber at følge national regnskabsregulering, betyder, at 

implementeringen af IFRS 17 vil medføre forskellige problemstillinger i de forskellige lande, der har 

adopteret IFRS. Afhandlingen vil i kraft af problemformuleringen kun omhandle de problemstillinger, 

som IFRS 17 medfører i Danmark.

Afhandlingen vil omhandle indregning af måling af forsikringsmæssige hensættelser, men vil kun 

omfatte de aktuarmæssige forsikringstekniske beregninger, der vurderes nødvendige for at besvare 

afhandlingens problemformulering. 



Side 8 of 96

USA var i starten en del af IFRS 17 projektet. US GAAP (USA’s begrebsramme) er regelbaseret, og 

giver udfordringer når selskaberne laver nye produkter, hvilket var en grund til at de i starten ønskede 

at være med til IFRS 17. Dog modtog Financial Accounting Standards Board, der er den amerikanske 

pendant til IASB, over 2000 høringssvar, der primært var negative og udtrådte derfor af projektet, 

(Ringsted, 2018). Det afhandlingen kun vil belyse danske forhold, vi jeg ikke belyse US GAAP. 

IFRS 4’s, Regnskabsbekendtgørelsen samt IFRS 17’ notekrav indeholder omfattende notekrav, der kun 

vil blive belyst i det omfang, de bidrager til besvarelsen af proformuleringen.  

IFRS 17 vil påvirke vil selskabernes resultatdannelse og påvirke periodiseringen af årets indtjening. 

Dette vil kunne få indflydelse på selskabsskattepligtige livsforsikringsselskabers skattepligtige 

indkomst. Selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber er omfattet af særregler som 

fradragsbegrænsningsreglerne i Selskabsskattelovens § 13, der begrænser fradrag for udbetalinger til de 

forsikrede og ændringen i hensættelser. Hvordan IFRS 17, herunder den nye regnskabspræsentation 

efter IFRS 17, vil påvirke opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selskabsskattepligtige 

livsforsikringsselskaber, vil ikke blive behandlet i denne afhandling. 

Solvency II, der regulere kapital krav forsikringssleskaber. Hovedformålet med Solvency II er at 

beskytte forsikringstagerne og understøtte finansiel stabilitet. Da formålet med IFRS 17 og Solvency II 

er forskelligt, vil Solvency II ikke blive behandlet i denne afhandling. 

IFRS 17 foreligger på nuværende tidspunkt ikke i endelig form godkendt af Europa Kommissionen og 

standardens indhold drøftes stadig i arbejdsgrupperne. Min konklusion er baseret på den information, 

der har været tilgængelig til og med 6. november 2018. Nye informationer herefter er ikke inddraget i 

afhandlingen. 
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2. Metode 

2.1 Specialets struktur 

Specialets struktur er nedenfor illustreret for at vise den røde tråd. Opgavens kapitler indeholder 

besvarelse af undersøgelsesspørgsmålene ovenfor, således at specialets problemformulering besvares. 

Indledning og problemformulering 1. Indledende afsnit 

Metodiske overvejelser 2. Metode 

Begrebsafklaring U1 3. Årsregnskabets nytteværdi 

U2 4. IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen 

U2 5. IFRS 17  

Analyse og diskussion U3 6. Komparativ analyse af IFRS 17 og IFRS 4 og 
Regnskabsbekendtgørelsen 

U4 7. Den danske livsforsikringsbranche og 
interessenternes informationsbehov 

U5 8. Fordele og udfordringer som IFRS 17 bringer 
branchen 

Konklusion 9. Konklusion 

(U=Undersøgelsesspørgsmål) 

Kilde: Strukturmodel, egen tilvirkning.  

Kapitel 1 er afhandlingens indledende afsnit og indeholder indledning, problembeskrivelse, 

problemformulering og afgrænsning. 
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Kapitel 2 indeholder opgavens struktur og beskrivelse af, hvordan afhandlingens problemformulering 

vil blive besvaret. Ydermere indeholder kapitlet de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig, for 

at sikre afhandlingens konklusion validitet. Som det fremgår i kapitlet, understøttes besvarelsen af 

interviews af eksperter og spillere i branchen, samt hvilke refleksioner jeg har gjort mig i denne 

forbindelse. 

Kapitel 3 indeholder en gennemgang af IFRS Conceptual Framwork for Financial Reporting samt de 

generelle bestemmelser om finansielle virksomheders årsregnskab fra lov om finansiel virksomhed, der 

hver især indeholder formålet med finansiel rapportering efter de to begrebsrammer. Denne gennemgang 

vil jeg bruge til at definere årsregnskabets nytteværdi og derved besvare undersøgelsesspørgsmål 1. 

Kapitel 4 og 5 indeholder en redegørelse af IFRS 4, Regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17. Der vil kun 

blive redegjort for de elementer i IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen, som har relevans for den videre 

analyse. Redegørelsen af IFRS 17 vil indeholde standardens anvendelsesområde, indregning og måling 

samt præsentation af forsikringskontrakter. Kapitlerne vil tilsammen besvare undersøgelsesspørgsmål 

2, der er delt i de forskellige begrebsrammer. 

Kapitel 6 indeholder en komparativ analyse af IFRS 4 underbygget af Regnskabsbekendtgørelsen og 

IFRS 17. Analysen vil belyse indregning og måling af forsikringskontrakter samt præsentationen heraf 

på baggrund af redegørelserne i kapitel 4 og 5. Jeg vil i dette kapitel analysere forskellene i et konkret 

eksempel, for derved at kunne vurdere forskellene i de finansielle informationer, som interessenterne 

modtager. Kapitlet vil besvare undersøgelsesspørgsmål 3. 

Kapitel 7 indeholder en analyse af den danske livsforsikringsbranche samt interessenterne og disses 

informationsbehov. Jeg vil i kapitlet analysere, hvordan tilfredsstillelsen af interessenternes 

informationsbehov påvirkes af IFRS 17, og heri inddrage mine respondenters observationer og 

holdninger samt andre analyser. Kapitlet vil besvare undersøgelsesspørgsmål 4. 

Kapitel 8 indeholder en analyse af fordele og udfordringer, som IFRS 17 vil medføre i sin nuværende 

form. Jeg vil i analysen inddrage mine respondenters observationer og erfaringer med IFRS 17 samt de 

udfordringer som opstår når IFRS 17 kolliderer med Regnskabsbekendt. Jeg vil i kapitlet også diskutere 

løsningsforslag til de udfordringer Branchen får. Kapitlet indeholder en delkonklusion der besvare 

undersøgelsesspørgsmål 5.   

Kapitel 9 indeholder konklusionen, der vil besvare afhandlingens hoved- og undersøgelsesspørgsmål. 
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Da IFRS 17 ikke findes på dansk har jeg valgt at bruge standardens engelske begreber i denne afhandling 

for at undgå uklarheder ved en oversættelse. 

2.2 Videnskabeligt paradigme og metodisk tilgang 

Afhandlingen har til formål at besvare, om IFRS 17 medfører en forøgelse af nytteværdien af de danske 

livsforsikringsselskabers regnskaber. 

Afhandlingen falder inden for det videnskabelige paradigme ”konstruktivisme” da regnskabets 

nytteværdi er en subjektiv vurdering, der afhænger af interessentens behov. Der findes ikke 

nødvendigvis en objektiv sandhed, men sandheden afhænger af interessenternes perspektiv og 

virkelighedsopfattelse. Undersøgelsen kræver derfor en forståelse for interessenternes 

virkelighedsopfattelse, og søger at opnå en kvalitativ forståelse og konklusion gennem interview samt 

analyse af videnskabeligt materiale og offentlige diskussioner.  

Den kvalitative tilgang kan kritiseres for manglende reliabilitet og validitet, hvilket imødekommes ved 

en redegørelse af de underliggende præmisser, således de logiske sammenhænge kan ses i afhandlingens 

overvejelser og arbejde. 

Afhandlingens vidensproduktion er induktiv, hvor jeg med udgangspunkt i empirien vil slutte mig til 

generel viden om teorien relateret til problemformuleringen. (Andersen, 2013: 31) 

Indledningsvist er problemformuleringen undersøgt igennem en eksplorativ undersøgelse for at forstå 

teorien og konceptuelle forhold, der er gældende for problemformuleringen. Undersøgelse af teorien er 

foretaget ved en gennemgang af IFRS 17, præsentationer af IFRS udgivet af IASB og Big 4 

(Revisionshusene EY, PwV, KPMG og Deloitte) revisionshusene, IFRS 4 og 

Regnskabsbekendtgørelsen. Dette gør det muligt, at identificere de kvantitative og kvalitative forskelle 

mellem den nuværende begrebsramme IFRS 4 og Regnskabs-bekendtgørelsen sammenholdt med IFRS 

17. 

Konceptuelle forhold som definitionen af regnskabets formål og nytteværdi er foretaget gennem en 

undersøgelse af IFRS Conceptual Framework for Financial Reporting og lov om finansiel virksomhed 

samt den danske livsforsikringsbranche, dens interessenter og disses informationsbehov.  
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Den indledende proces giver grundlaget for at forstå indholdet af begrebsrammerne og branchens 

interessenter. Jeg kan herefter på baggrund af den teoretiske forståelse af begrebsrammerne og 

interessenterne indsamle relevante kvalitative data igennem interviews af branchens interessenter til 

brug for min analyse af, hvilke fordele og udfordringer IFRS 17 bibringer livsforsikringsselskaberne i 

Danmark. Da IFRS 17 er en ny og meget kompleks standard, der endnu ikke er godkendt, vil jeg i denne 

del af vidensproduktionen opnå en forståelse for de fortolkningsudfordringer, som branchen står overfor. 

I min analyse vil jeg desuden indrage BlackRocks analyse af IFRS 17 fra et investor synspunkt, 

EFRAG’s diskussioner samt IASB’s egen Effect Analysis. 

2.3 Respondentudvælgelse 

Udvælgelsen af respondenter er baseret på en undersøgelse af branchens interessenter. De valgte 

respondenter skal sikre, at analysen af opgavens problemformulering får en høj grad af kredibilitet og 

generaliserbarhed, hvilket opnås ved at udvælge respondenter med forskellige interesser. De udvalgte 

interessenter, der er vurderet essentielle for besvarelse af problemformuleringen og repræsentative for 

branchen, er beskrevet nedenfor.  

2.3.1 Forsikring & Pension (F&P), Anna-Mette Munck 

F&P er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation, hvis mission er 

at varetage branchens interesser, herunder også i forhold til regulering af finansiel rapportering. 

Herudover hjælper F&P blandt andet deres medlemmer med fortolkning af reguleringen. F&P er udvalgt 

som respondent, fordi de repræsenterer branchen som helhed. Derved kan jeg få indsigt i branchens og 

især de mindre selskabers holdninger til IFRS 17. Jeg har interviewet Anne-Mette Munck, chefkonsulent 

vedrørende finansiel rapportering. Referat af interviewet kan findes i bilag 1. 

2.3.2 Thomas Ringsted, Aktuar, Partner i Deloitte, Insurance Accounting Working Group 

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 

Thomas Ringsted er partner i Deloitte, der er en af verdens førende revisions- og rådgivningsvirk-

somheder, hvor han er leder af Deloittes aktuarafdeling. Thomas betjener en bred række af Danmarks 

livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber, både i forbindelse med revision og IFRS 17 

implementeringer. Som følge af hans kompetencer og erfaring repræsenterer han Deloitte i European 

Financial Reporting Advisory Group Insurance (EFRAG) Accounting Working Group. EFRAG 

beskriver I deres Mission Statement (EFRAG, 2018) deres rolle som: 
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”EFRAG’s mission is to serve the European public interest by developing and promoting European 

views in the field of financial reporting and ensuring these views are properly considered in the IASB 

standard-setting process and in related international debates. EFRAG ultimately provides advice to the 

European Commission on whether newly issued or revised IFRS meet the criteria in the IAS Regulation 

for endorsement for use in the EU, including whether endorsement would be conducive to the European 

public good. 

EFRAG seeks input from all stakeholders, and obtains evidence about specific European circumstances, 

throughout the standard-setting process and in providing our endorsement advice. Our legitimacy is 

built on transparency, governance, due process (which may include field tests, impact analyses and 

outreaches), public accountability and thought leadership. This enables EFRAG to speak convincingly, 

clearly and consistently, and be recognised as the European Voice in financial reporting.” 

Thomas har også fulgt og påvirket IASB’s udarbejdelse af standarden via møderne i IAWG, Deloittes 

internationale netværk og den internationale aktuarforening. 

Som følge af Thomas’ erfaring og positioner i branchen vil han kunne give en bred indsigt i emnet, 

herunder hvilke overvejelser Deloitte, EFRAG og IASB har gjort sig samt, hvilke udfordringer hans 

kunder står overfor. Referat af interviewet kan findes i bilag 2.

2.3.3 Danica Pension, Jesper Kandrup 

Danica Pension var i 2017 Danmarks andet største livsforsikringsselskab målt på balancesum, der i 2017 

udgjorde 428 mia.kr. Danica Pension har optaget Tier 2 kapital (ansvarlig lån) på den irske børs, og 

betragtes derfor regnskabsmæssigt som et børsnoterede selskab og aflægger efter IFRS. Endvidere er 

Danica Pension ejet af Danske Bank, der er børsnoteret i Danmark. Danica Pension har både 

markedsrente-produkter, gennemsnitsrenteprodukter og forsikringer relateret hertil. Danica Pension er 

udvalgt som respondent, idet selskabet er det største livsforsikringsselskab, der skal aflægge regnskaber 

efter IFRS 17 i Danmark. Jeg har foretaget interviewet af Jesper Kandrup, der er special advisor i Danica 

Pensions økonomiafdeling. Jesper har arbejdet med livsforsikring i 30 år, primært i regnskabsfunktioner, 

og har været med til at lave regnskab for Danica de seneste mange år. De seneste år har han siddet med 

en koordinerende rolle for økonomi, og har taget sig af specialopgaver, herunder ny lovgivning. Han 

deltager i F&P’s regnskabsudvalg, hvilket han har gjort de sidste 10 år, og repræsenterer derigennem 

livsforsikringsselskaber, når der drøftes Regnskabsbekendtgørelse med Finanstilsynet. 

Han har primært arbejdet med Regnskabsbekendtsbekendtgørelsen, men fra starten af 00’erne har han 

arbejdet med IFSR idet Danica optog tier 2 kapital (ansvarlig lån), som blev noteret på den irske 
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fondsbørs. Jesper vurderes at kunne bidrage med relevant viden om regnskabsbrugernes behov samt et 

indblik i de udfordringer, som IFRS 17 medbringer for livsforsikringsselskaberne. Referat af interviewet 

kan findes i bilag 3.  

2.3.4 Finanstilsynet, Bo Binder Iversen 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet med en selvstændig bestyrelse. Finanstilsynets 

overordnede opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor herunder forsikringsselskaber, for at 

sikre tillid til sektoren i samfundet, hos virksomheder og hos forbrugere. Nærmere bestemt er deres 

kerneopgaver tilsyn, regulering og informationer, jf. deres strategiske målsætninger, der fremgår af 

(Finanstilsynets mål- og resultatplan 2018, 1.1)” 

1. Tilsyn 

Finanstilsynet fører et udviklingsorienteret og effektivt tilsyn, som hviler på principper om 

proaktivitet, væsentlighed og holdbare forretningsmodeller. 

2. Regulering 

Finanstilsynet bidrager konstruktivt til udarbejdelsen af den nationale og internationale regulering, 

der øger den finansielle sektors robusthed og beskytter forbrugerne. 

3. Information 

Finanstilsynet skaber klar kommunikation om tilsynsregler og tilsynspraksis af hensyn til 

virksomhederne, forbrugerne og de finansielle markeder.” 

Som en del af deres reguleringsopgave udsteder Finanstilsynet bekendtgørelse om finansielle rapporter 

for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som alle danske livsforsikringsselskaber er 

underlagt, såfremt de ikke aflægger efter IFRS. Det findes derfor essentielt, at Finanstilsynets syn på 

IFRS 17 i forhold til Regnskabsbekendtgørelsen undersøges.  

Jeg har foretaget et interview med Bo Binder Iversen, der er ansat i Finanstilsynet på kontoret for 

finansielle rapporter, der beskæftiger sig med regnskabsregler og regnskabskontrol for 

forsikringsselskaber og pengeinstitutter. Afdelingen sidder også med revision, dog arbejder Bo ikke med 

denne del. Bo har arbejdet 10 år i Finanstilsynet, og har været en del af de seneste ændringer til 

Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber. Bo vurderes som følge af sin stilling og erfaring 

som en relevant respondent for Finanstilsynet. Referat af interviewet kan findes i bilag 4. 

2.3.5 Jesper Dan Jespersen, Senior Advisor i EY

Jesper har fra tidligt i sin karriere arbejdet med revision af forsikringsselskaber. Efter Jesper blev 

statsautoriseret revisor i 1985 og frem til medio 2017, har han revideret og påtegnet forsikringsregn-
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skaber. Han har i mange år været formand for FSR’s Finansielle Udvalg (FINU) og siddet i f.eks. 

regnskabsudvalget for Forsikring, hvor han har fulgt implementeringen af IFRS 4 og udviklingen af 

IFRS 17. Han har siden midten af 2017 været konsulent, og bl.a. i den forbindelse arbejdet med et IFRS 

17 projekt for en større dansk livsforsikringskoncern.  

Som følge af Jespers erfaring og positioner i branchen vil han kunne give en bred indsigt i emnet, 

herunder hvilke overvejelser EY, der et af verdens førende revisions- og rådgivningsvirksomheder, har 

gjort sig, samt hvilke udfordringer hans kunder står overfor. Det vurderes relevant både at inddrage en 

ekspert fra Deloitte og en ekspert fra EY, idet disse fra deres analyse af standarden og deres 

rådgivningsarbejde kan have forskellige holdninger til den nuværende begrebsramme i Danmark og 

IFRS 17. Referat af interviewet kan findes i bilag 5. 

2.4 Interviewform og spørgeramme 

Det delvist strukturerede interview er fundet mest anvendelig til at undersøge problemformuleringen, 

da jeg allerede ud fra afhandlingens kapitel 3, 4 og 5 har tilvejebragt en teoretisk og praktisk viden 

omkring emnet samt identificeret en række problemstillinger ved IFRS 17, herunder både i forhold til 

fortolkninger og til den praktiske implementering af standarden. Jeg ønsker i interviewene at undersøge 

nye synsvinkler og informationer, som respondenterne kan komme med til brug for afhandlingens 

kvalitative analyse og perspektivering. (Andersen 2013: 155) 

Til brug for interviews er der udarbejdet en spørgeramme, der er udarbejdet på baggrund af de 

spørgsmål, som den indledende gennemgang og analyse af IFRS 17, IFRS 4 og Regnskabsbekendt-

gørelsen har givet anledning til at rejse. Spørgerammerne er løbende udviklet på baggrund af den 

forøgede viden, jeg har tilegnet mig, således at det har været muligt at inddrage information fra de første 

interviews i de næste. Spørgerammerne er generelt struktureret således, at de mest eksplorative og åbne 

spørgsmål kommer først.  

For at forberede respondenterne har jeg fremsendt spørgerammerne før afholdelse af interviewene. Jeg 

har i starten af interviewene præsenteret bevæggrundene bag de forskellige spørgsmål i spørgerammen, 

samt beskrevet afhandlingens problemfelt for at styrke interviewenes relevans. 

Interviewene har i gennemsnit haft en varighed af én time på de respektives adresser, hvor interviewene 

i øvrigt er optaget. Umiddelbart efter afholdelse af interviewene har jeg nedskrevet et referat, hvor jeg 

kortfattet har skrevet respondenternes svar, overvejelser og holdninger. Da det delvist strukturerede 
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interview også er kendetegnet ved, at samtalen ikke nødvendigvis følger spørgerammen kronologisk, 

hvilket også har været tilfældet i mine interviews, har jeg fundet det mest brugbart for læser, at fremvise 

disse interviews i referater, hvor deres svar, overvejelser og holdninger er nedskrevet under de relevante 

spørgsmål i spørgerammen. Jeg har herefter, for at styrke referaternes validitet, fremsendt referaterne til 

respondenterne og bedt dem bekræfte indholdet og eventuelt kommentere, hvis de har set mangler eller 

fejltolkede udsagn.

2.5 Dataindsamling og kildekritik 

Data opdeles efter to overordnede kriterier nemlig, hvorvidt data er 

• Kvantitative eller kvalitative, hvor kvantitativ data udtrykkes ved tal og kvalitativ data udtrykkes 

ved alt andet end tal, fx tekst. 

• Primære eller sekundære, hvor primære data er indsamlet af forfatteren selv, og sekundære data 

er indsamlet af andre. 

Primære data kan endvidere opdeles i stimulidata, og ikke-stimulidata. Stimulidata er data, der er 

stimuleret af forfatteren, fx igennem til et spørgsmål til respondenten i et interview. Ikke-stimulidata er 

data, der ikke er stimuleret af forfatteren, fx en observation. (Andersen, 2013: 135) 

Nedenstående skema viser afhandlingens anvendte data kategoriset: 

Primære data Sekundære data 

Stimulidata Ikke-stimulidata 

Kvalitative data - Interviews - Internationale regnskabsstandarder 

- Bekendtgørelser  

- Offentlige diskussioner  

- IFRS 17 præsentationer 

- IFRS 17 analyser 

Kvantitative data - Branchetal 

Kilde: Egen tilvirkning 

2.5.1 Kritik af primære data 

Afhandlingens primære data består af interviews. Respondentudvælgelsen og mine handlinger for at 

sikre relevansen og validiteten i interviewene er beskrevet i afsnit 2.3 og 2.4. 
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2.5.2 Kritik af sekundære data 

De anvendte internationale regnskabsstandarder er udgivet af International Accounting Standards Board 

(IASB), der er en uafhængig standardsætter. Bekendtgørelsen og branchetal der i afhandlingen er 

anvendt, er udstedt af Finanstilsynet, som jeg har beskrevet i afsnit 2.3.4 i forbindelse med 

respondentudvælgelsen, hvor Finanstilsynet som følge af den regulerende funktion er fundet meget 

relevant at inddrage i afhandlingen. 

IFRS 17 præsentationerne, analyserne samt branchetal er udgivet af IASB samt de store revisions- og 

rådgivningshuse KPMG, EY og Deloitte, der er er verdens førende inden for regnskabsregulering, og 

vil derfor kunne udtrykke relevante og valide faglige illustrationer af IFRS 17’s indregnings- og 

målingsprincipper samt præsentationen. Ydermere vil de kunne belyse relevante fordele og udfordringer 

ved IFRS 17. 

Jeg har også anvendt en analyse udgivet af BlackRock, der er verdens absolutte største kapitalforvalter 

(Pension & Investments, 2018), og BlackRock vurderes på baggrund heraf at have tilstrækkelig 

baggrund og kompetencer til at kunne udtrykke et relevant og validt syn på IFRS 17 fra et 

investorsynspunkt. Undersøgelsen af investorsynspunktet understøttes desuden af mit interview af 

Thomas Ringsted, der sidder i EFRAG, der også har fokus på investorernes behov. 

De kvalitative data indeholder en grad af subjektivt, hvilket imødegås ved at indsamle data fra flere 

forskellige kilder samt ved metodetriangulering, der er kendetegnet ved, at der anvendes mere end én 

type data (Andersen, 2013: 149). Jeg har fundet denne metode anvendelig, idet de forskellige datatyper 

og herved komplementerer og opvejer hinandens svagheder. 



Side 18 of 96

3. Årsregnskabets nytteværdi 

For at redegøre for årsregnskabets nytteværdi vil jeg gennemgå IFRS Conceptual Framework for 

Financial Reporting (IFRS rammeværket), der beskriver formålet med finansiel rapportering efter IFRS. 

Ydermere vil jeg gennemgå for de generelle bestemmelser om finansielle virksomheders årsregnskab i 

lov om finansiel virksomhed, der også regulerer livsforsikringsselskaber, og ligeledes beskriver formålet 

med årsregnskabet. 

3.1 IFRS Rammeværket 

IASB har udarbejdet et rammeværk kaldet Conceptual Framework for Financial Reporting (IASB, 2018) 

(herefter IFRS rammeværket), der senest er blevet opdateret i 2018. Rammeværket beskriver formålet 

og koncepterne bag den finansielle rapportering efter IFRS. Rammeværket er lavet som et fundament 

til IFRS standarderne, der bidrager til transparens ved at styrke den internationale sammenlignelighed 

og kvaliteten af den finansielle rapportering til brug for investorers eller interessenters økonomiske 

beslutninger.  

Rammeværket indeholder 8 kapitler, hvor kapitel 1 og 2 beskriver det generelle formål med finansiel 

rapportering efter IFRS, samt hvad der gør rapporteringen brugbar. Rammeværkets øvrige kapitler 

beskriver generelle principper for den finansielle rapportering efter IFRS. Jeg vil som beskrevet i 

afhandlingens kapitel 2 kun redegøre for kapitel 1 og 2, der er relevante og tilstrækkelige for at kunne 

besvare problemformuleringen.  

Kapitler i rammeværket: 

1. Formålet med finansiel rapportering 

2. Kvalitative karakteristika for brugbar finansiel information 

3. Regnskaber og regnskabsaflægger 

4. Regnskabets elementer 

5. Indregning og ophør 

6. Måling 

7. Præsentation og noter 

8. Kapitalkonceptet og kapitalvedligeholdelse. 
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3.1.1 Kapitel 1 - Formålet med finansiel rapportering: 

Formålet med den finansielle rapportering er at give de primære regnskabsbrugerne, der udgøres af 

nuværende og potentielle investorer, långivere og kreditorer, brugbare finansielle informationer til brug 

for deres økonomiske beslutninger. Disse økonomiske beslutninger kan omhandle køb og salg af 

egenkapital- og låneinstrumenter, långivning og anvendelse af stemmerettigheder eller på anden vis 

påvirke ledelsen af selskabet. 

Til brug for disse beslutninger har de primære regnskabsbrugere brug for informationer om 

regnskabsaflæggers økonomiske ressourcer og forpligtelser, således regnskabsbrugerne kan identificere 

regnskabsaflæggers styrker og svagheder samt likviditet og solvens.  

For at forstå hele billedet, har de primære regnskabsbrugere også brug for informationer om, hvordan 

regnskabsaflæggers økonomiske ressourcer og forpligtelser har ændret sig, og derved få et grundlag til 

at vurdere fremtiden for regnskabsaflægger til brug for deres beslutninger. Dette kan for eksempel være 

en vurdering af selskabets fremtidig indtjening og pengestrømme til brug for en værdiansættelse, der 

skal danne grundlag for en investeringsbeslutning. 

3.1.2 Kapitel 2 - Kvalitative karakteristika for brugbar finansiel information 

Rammeværkets kapitel 2 beskriver de kvalitative karakteristika af brugbar finansiel information. 

Brugbar finansiel information skal være relevant og pålidelig, hvilket er de fundamentale kvalitative 

karakteristika. Brugbarheden af den finansielle information forstærkes af de styrkende kvalitative 

karakteristika som sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed. 

Nedenfor er de fundamentale egenskaber oplistet og vil blive forklaret efterfølgende: 

Fundamentale kvalitative karakteristika: 

• Relevans 

• Pålidelighed 

Styrkende kvalitative karakteristika: 

• Sammenlignelighed 

• Verificerbarhed 

• Rettidighed 

• Forståelighed
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Relevans 

Finansiel information er relevant, hvis den giver regnskabsbrugeren information, der kan gøre en forskel 

i regnskabsbrugerens beslutningsproces. Da der er forskellige regnskabsbrugere, kan forskellig 

information være relevant. Information kan godt være relevant, selvom nogle regnskabsbrugere ikke 

benytter informationen, enten fordi de ikke ser et behov, eller fordi de har informationen andet steds fra. 

Regnskabsbrugerne kan generelt anvende finansiel information, hvis det kan give regnskabsbrugerne en 

forudsigelses værdi, dvs. information, der kan give regnskabsbrugerne grundlag til at forudsige 

fremtiden for selskabet. Regnskabsbrugerne kan også bruge finansiel information, der har en 

bekræftende værdi, således regnskabsbrugerne kan få bekræftet deres tidligere vurderinger. Finansielle 

informationer med disse værdier gør det muligt at lave trendanalyser til brug for regnskabsbrugernes 

økonomiske beslutninger. IFRS anerkender et væsentlighedsprincip, dvs. en grænse for, hvornår 

manglende eller fejlagtig regnskabsinformation kan påvirke regnskabsbrugers økonomiske 

beslutninger. Der er ingen præcis beløbsgrænse for, hvor store fejl, der skal til herfor, men det er derimod 

en selskabsspecifik vurdering ud fra fejlinformationens natur og størrelse, samt hvilken information den 

vedrører.  

Ud fra en solvensovervejelse vil grænsen i et livsforsikringsselskabs regnskab for, hvornår en fejl er 

væsentlig, være lavere, hvis fejlen rammer selskabets egenkapital, end hvis den kun rammer de øvrige 

balanceposter, dvs. fejl, der vedrører kundernes depoter. Dette skyldes, at egenkapitalen i et 

livsforsikringsselskab er meget lavere end den totale balancesum. 

Pålidelighed 

For at regnskabsbrugeren kan bruge den finansielle information til brug for sine økonomiske 

beslutninger, skal regnskabsinformationen være pålidelig, hvilket vil sige, at den er fuldstændig, neutral 

og fri for fejl. 

Pålidelighed er en vigtig fundamental kvalitativ karakteristik. Finansielle informationer kan være 

relevante for regnskabsbrugeren, men hvis de ikke er pålidelige, kan de gøre regnskabet misvisende, og 

dermed forværre regnskabsbrugerens forudsætninger for at træffe økonomiske beslutninger. 

Fuldstændighed er den første del af pålidelighed, idet regnskabsbrugeren skal have fuldstændig 

information i den forstand, at al relevant information medtages. Dette kunne være opdeling af 

regnskabsposter som, hvilke investeringsaktiver selskabet har på bøgerne, således regnskabsbrugeren 

kan lave en risikovurdering, eller indregning og oplysninger om forpligtelser, således regnskabsbrugeren 

kan analysere pengestrømmene i selskabet. 
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Neutralitet er den anden del af pålidelighed. Regnskabsinformation skal være fri for bias, hvorved 

information hverken fremhæves eller nedtones og derved øger sandsynligheden for, at regnskabsbruge-

ren tager den ene beslutning frem for en anden. Neutralitet skal anvendes ved skøn, således indtægter 

og aktiver ikke er overvurderede, og omkostninger og forpligtelser ikke er undervurderede og omvendt. 

Fri for fejl er tredje del af pålidelighed, hvilket ikke betyder, at den finansielle information skal være 

præcis, dvs. at den ikke indeholder væsentlig fejl eller helt udelades. Finansiel information er ofte baseret 

på skøn, og kan derfor ikke kan være perfekt, idet værdierne ikke kan observeres direkte. Værdierne 

skal derimod estimeres og være estimeret efter en hensigtsmæssig metode. Beskrivelsen af skønnet og 

metoden skal være beskrevet uden fejl, således at regnskabsbrugeren kan forholde sig til skønnet. 

Sammenlignelighed 

Det er vigtigt for regnskabsbrugerne, at finansielle informationer kan sammenlignes, både i forhold til 

tidligere perioder men også i forhold til andre regnskabsaflæggeres finansielle informationer. For 

eksempel, hvis investorer vil lave en analyse af en trend i nogle regnskabsposter til brug for en 

værdiansættelse, er det essentielt, at datapunkterne i trenden er opgjort efter samme metode, eller at 

forskelle i metoder kan udledes, da trenden ellers kan være misvisende.  

Da investorernes kapital er begrænset, skal de ofte vælge, hvilken virksomhed de vil investere i, og til 

brug for denne beslutning er det vigtigt, at de kan sammenligne virksomhedens finansielle rapporte-

ringer. 

Verificerbarhed

Pålideligheden af finansielle informationer styrkes af graden af verificerbarheden, hvilket der er tale om, 

når uafhængige observatører kan opnå konsensus om informationen. 

Rettidighed 

Da finansiel information er historiske data og skal anvendes af regnskabsbrugerne til økonomiske 

beslutninger, er det relevant, at regnskabsbrugerne modtager informationen på et tidspunkt, så det kan 

indgå i deres beslutningsgrundlag. Det kan siges at værdien af finansielle information falder over tid, 

men samtidig vil meget information være værdifuld til brug for trendanalyser i mange år. 

Forståelighed 

Klassificering, karakterisering og klar og forfattet præsentation gør finansiel information mere 

forståelig. Rammeværket fremhæver, at finansiel information kan være meget kompleks, og selvom den 
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finansielle rapportering laves til regnskabskyndige, kan der være tider, hvor regnskabsbrugerne må søge 

assistance hos en rådgiver for at forstå informationen. 

3.2.1 Omkostninger forbundet med den finansielle rapportering 

Alle finansielle informationer er forbundet med omkostninger, der vil stige i takt med, at man tilstræber 

sig en forøgelse af de kvalitative karakteristika. For at finansiel rapportering har en nytteværdi, skal 

omkostningerne ved at udarbejde det retfærdiggøres af regnskabsbrugernes fordele. 

På den ene side skal regnskabsaflæggeren afholde omkostninger til brug for indsamling og verificering 

af de finansielle informationer, og disse omkostninger skal i sidste ende bæres af investorerne igennem 

en reduktion af deres afkast. På den anden side vil finansielle informationer med stærke kvalitative 

karakteristika sænke omkostningerne ved analyse af informationen til brug for regnskabsbrugernes 

økonomiske beslutninger. Finansielle informationer med stærke kvalitative karakteristika vil også give 

regnskabsbrugere et bedre og mere trygt beslutningsgrundlag, hvilket resulterer i et mere effektivt 

kapitalmarked og lavere kapitalomkostninger for den samlede økonomi. 

3.2 Lov om finansiel virksomhed 

Lov om finansiel virksomhed (Lov om finansiel virksomhed) er en rammelov for finansielle 

virksomheder, herunder finansielle livsforsikringsselskaber. Loven indeholder i § 186, 187 og 188 

generelle bestemmelser for finansielle virksomheders aflæggelse af årsregnskaber, hvor § 186 fortæller 

at: 

”Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og 

koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.” 

§ 187 fortæller, hvordan et retvisende billede opnås, hvilket er foreneligt med IFRS rammeværkets 

kapitel 1 bortset fra at FiL også ser medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt 

tilskudsgivende og fiskale myndigheder som primære regnskabsbrugere. 

”Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske 

beslutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og 

offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af 

en årsrapport, herunder nuværende eller fremtidige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, 
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kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De 

omhandlede beslutninger skal i det mindste vedrøre 

1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer, 

2) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og 

3) fordeling af virksomhedens ressourcer. 

Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante 

for regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad 

regnskabsbrugerne normalt forventer.” 

Til sidst indeholder § 188 grundlæggende forudsætninger for udarbejdelse af årsrapporten, der er 

forenelige med IFRS rammeværkets kapital 2. 

”§ 188. Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger: 

1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed). 

2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold og ikke til formaliteter uden reelt indhold (substans). 

3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). 

Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå. 

4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke 

antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og 

måling tilpasses denne afvikling. 

5) Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse 

(neutralitet). 

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset 

tidspunktet for betaling (periodisering). 

7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold 

(konsistens). 

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de 

enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi). 

9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår 

(formel kontinuitet).” 

Loven indeholder i modsætning til IFRS rammeværket ingen omtale af omkostninger til udarbejdelse af 

den finansielle rapportering. Dette kan blandt andet skyldes, at IFRS rammeværket hverken er en lov 

eller standard men et overordnet rammeværk, men også fordi loven har en bredere definition af 
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regnskabsbrugere, hvor en række af dem ikke skal bære omkostningerne for regnskaberne. Derved vil 

der ikke nødvendigvis opstå en naturlig ligevægt mellem brugbarheden af regnskabet og 

omkostningerne forbundet ved udarbejdelsen. 

3.3 Sammenfatning og delkonklusion 

For et definere årsregnskabets nytteværdi har jeg gennemgået IFRS Conceptual Framework for 

Financial Reporting (IFRS rammeværket), der beskriver formålet med den finansielle rapportering efter 

IFRS. IFRS henvender sig til investorer og långivere og har det overordnede formål, at give disse 

regnskabsbrugere information om regnskabsaflæggers økonomiske ressourcer og forpligtelser samt 

indtjening og derved give grundlag for deres økonomiske beslutninger. IFRS rammeværket definerer 

brugbar finansiel information som relevant og pålidelig information. Brugbarheden af informationen 

afhænger desuden af dens sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed. Da al 

finansiel rapportering er forbundet med omkostninger, der i sidste ende skal bæres af investorerne 

igennem en reducering af afkastet, skal omkostningerne opvejes af de fordele, regnskabsbrugerne får 

fra den finansielle rapportering. 

Derudover har jeg gennemgået de generelle bestemmelser om finansielle virksomheders årsregnskab i 

lov om finansiel virksomhed, der overordnet er forenelig med IFRS rammeværket i forhold til formålet 

med den finansielle rapportering, men også ser medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet 

samt tilskudsgivende og myndigheder som regnskabsbrugere. 

Ud fra min gennemgang kan årsregnskabets nytteværdi defineres som de fordele regnskabsbrugerne 

modtager fra årsregnskabets finansielle informationer i forhold til omkostningerne forbundet med 

udarbejdelsen af årsregnskabet. 
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4. IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen 

I Danmark skal livsforsikringsselskaber aflægge årsregnskab efter Lov om finansiel virksomhed og 

derigennem Bekendtgørelsen om Finansielle Rapporter for Forsikringsselskaber og Tværgående 

Pensionskasser (Regnskabsbekendtgørelsen) (Herefter Regnskabsbekendtgørelsen), der er udstedt af 

Finanstilsynet. Ydermere er børsnoterede selskaber og selskaber med gældsinstrumenter eller andre 

værdipapirer der omsættes på reguleret marked i et EU/EØS-land, omfattet af IAS-fordring, hvilket 

bytyder, at de skal udarbejde koncernregnskabs efter IFRS, (Deloitte, 2013, 10). Som det er ud nu er 

Regnskabsbekendtgøreselen forenelig med IFRS, hvilket ikke vil være tilfældet, når IFRS 17 træder i 

kraft. 

Jeg vil i dette kapitel redegøre for indregning og målingsprincipper og regler for præsentation i IFRS 4 

og Regnskabsbekendtgørelsen, således jeg kan foretage en komparativ analyse af forskellene mellem 

den nuværende regulering og IFRS 17. Redegørelsen vil kun indeholde elementer med relevans for 

afhandlingens analyse og konklusion. 

4.1 IFRS 4 

IASB’s forsikringsprojektet startede i 1997 og IFRS 4 blev udstedt i 2004. IFRS 4 blev udstedt som en 

foreløbig standard indtil IASB blev færdige med fase 2 (IFRS 17) med henblik på at skabe en 

begrænset forbedring til indregning og måling af forsikringskontrakter og give en række notekrav, der 

forklarer de indregnede beløb fra forsikringskontrakter samt hjælper regnskabsbrugerne med at forstå 

usikkerheden ved de fremtidige pengestrømme for forsikringskontrakterne.  (IFRS 4, 1) 

Generelt tillader IFRS 4 forsikringsselskaberne at følge national regulering dog med enkelte notekrav, 

hvilket bekræftes af Jesper Dan Jespersen (Jespersen, 2018) der udtaler sig om IFRS 4: ”at det knap er 

en begrebsramme. Det er en meget usædvanlig IFRS standard, der ikke sætter fælles målings- og 

indregningsregler, men erstatter disse med lokal praksis (i teorien på tidspunktet for udstedelse af IFRS 

4, hvilket dog ikke er blevet overholdt i praksis) og stort set kun sætter et minimumskrav til størrelsen 

af de forsikringsmæssige hensættelser, samt stiller nogle (begrænsede) notekrav.”

Som følge heraf vil jeg ikke beskrive IFRS 4 yderligere, men derimod vil jeg beskrive den danske 

regnskabsbekendtgørelse. 

4.2 Regnskabsbekendtgørelsen 

Den seneste version af Regnskabsbekendtgørelsen trådte i kraft i 2016 og indeholder tilpasninger til 

Solvency II og produktudviklingen i livsforsikring. (Finanstilsynet 2015) Regnskabsbekendtgørelsen 
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regulerer livsforsikringsselskabers årsrapporter, herunder indhold, indregning og måling samt 

præsentation. 

Årsregnskabet skal præsenteres efter Regnskabsbekendtgørelsens balanceskema i bilag 2 og 

resultatopgørelsesskema i bilag 3. Disse skemaer desuden defineret af EU direktivet Rådets direktiv 

91/674/EØF af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 

(Rådets direktiv, 1991). (Herefter EU’s forsikringsregnskabsdirektiv) 

4.2.1 Balancen: 

De relevante punkter for i balanceskemaet er illustreret i nedenstående skema og forklaret efterfølgende. 

Pkt. i bilag 2 Balance efter Regnskabsbekendtgørelsen 

Aktiver: 

Pkt. III/IV Investeringsaktiver  

Pkt. 16 Likvider 

Aktiver i alt 

Passiver: 

Pkt. 1 Aktiekapital 

Pkt. 5 Overført overskud eller underskud 

Pkt. I Egenkapital i alt 

Pkt. 12 Forsikringshensættelser 

Pkt. 13 Fortjenestemargen på livsforsikringer og investeringskontrakter 

Passiver i alt 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Regnskabsbekendtgørelsens bilag 2. 

Investeringsaktiverne er opdelt i investeringsaktiver og investeringsaktiver tilknyttet 

markedsrenteprodukter, således dækning af hver produktgruppe vises. Aktiverne skal endvidere 

specificeres efter art i balancen eller i en note (Regnskabsbekendtgørelsen § 18, st. 2). 

Livsforsikringshensættelser 

Jf. § 63 skal Forsikringsforpligtelser indregnes i balancen på det tidspunkt, hvor forsikringsrisikoen 

overgår til virksomheden. Herefter bestemmes Indregning og måling af livsforsikringshensættelser af 

§§§ 66, 67 og 68, og skal opgøres som summen af: 

1. Nutidsværdien af bedste skøn af de forventede betalingsstrømme. 

2. Risikomargen 
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For at opgøre nutidsværdien af bedste skøn af de forventede betalingsstrømme skal betalingsstrømmene 

skønnes, hvor bedste skøn ifølge Regnskabsbekendtgørelsens bilag 1, nr. 29 er defineret som: 

”Et sandsynlighedsvægtet gennemsnit af de betalingsstrømme, der foranlediges af en given kontrakt. 

Ved vurderingen tages i videst muligt omfang hensyn til relevante aktuelle priser i markedet og 

pålidelige, opdaterede data.” 

De forventede betalingsstrømme i skønnet skal ifølge Regnskabsbekendtgørelsens § 66, stk. indbefatte:” 

1) Forventede ydelser til forsikringstagere og parter i investeringskontrakter. 

2) Forventede fremtidige præmier for indgåede livsforsikringer og investeringskontrakter. 

3) Forventede omkostninger til at administrere forsikringerne og investeringskontrakterne indtil 

disses udløb. 

4) Forventede betalinger som følge af forsikringstagernes udnyttelse af optioner som tilbagekøb 

eller præmieophør. 

5) Forventet pensionsafkastskat betalt på vegne af forsikringstagere og parter i 

investeringskontrakter.” 

Når det bedste skøn af de forventede betalingsstrømme er fundet, skal nutidsværdien af disse opgøres 

ved at tilbagediskontere betalingsstrømmene med den af European Insurance and Occupational 

Pensions Authority (herefter EIOPA) offentliggjorte risikofrie rentekurve. Såfremt virksomheden har 

fået tilladelse, kan virksomheden fortage en volatilitetsjustering af rentekurven 

(Regnskabsbekendtgørelsen, §65a). 

EIOPA er den Europæiske tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. 

Risikomargen, der også skal indgå som en del af hensættelserne til livsforsikringskontrakter, er et udtryk 

for at det beløb, markedet ville forlange for at afvikle forsikringskontrakterne og er i 

Regnskabsbekendtgørelsens bilag 1, nr. 58:

”Det beløb, som virksomheden på markedet må forventes at skulle betale til en erhverver af 

virksomhedens bestand af forsikringer, for at denne vil påtage sig risikoen for, at omkostningerne ved 

at afvikle bestanden afviger fra nutidsværdien af bedste skøn over de betalingsstrømme, der afvikler 

bestanden.”. 
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Fortjenstmargen 

Fortjenstmargen, der skal indgå som en del af hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, er 

udtryk for nutidsværdien af den fremtidige fortjeneste fra de indregnende kontrakter. Fortjenstmargen i 

defineret i Regnskabsbekendtgørelsens bilag 1, nr. 42, som:  

”En komponent i værdien af en forsikrings- eller investeringskontrakt, der repræsenterer nutidsværdien 

af virksomhedens endnu ikke indtjente fortjeneste på kontrakten, og som forventes indregnet i 

resultatopgørelsen i takt med, at virksomheden yder forsikringsdækning og eventuelle andre ydelser 

under kontrakten.” 

4.2.2 Resultatopgørelsen 

De relevante punkter for i resultatopgørelsesskemaet er illustreret i nedenstående skema og forklaret 

efterfølgende fra ud Regnskabsbekendtgørelsen § 26 til § 32. 

Pkt. i bilag 3 Resultatopgørelse efter Regnskabsbekendtgørelsen 

Pkt. 1 Bruttopræmier 

Pkt. 2 Investeringsafkast 

Pkt. 4 Udbetalte ydelser 

Pkt. 5 Ændring i livsforsikringshensættelser 

Pkt. 6 Ændring i fortjenstmargen 

Pkt. 8.1 Erhvervelsesomkostninger 

Pkt. 8.2 Administrationsomkostninger 

Pkt. 8 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 

Pkt. I FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 

Pkt. II 

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG 

ULYKKESFORSIKRING 

Årets resultat 

Bruttopræmier er toplinjen og indregnes, når præmierne forfalder og viser de positive pengestrømme 

fra kontrakterne, herunder indbetaling på pensionsopsparing, ligesom udbetalte ydelser viser de negative 

pengestrømme fra kontrakterne, herunder forsikringssummer, pensionsydelser og tilbagekøb. 

Investeringsafkastet viser udviklingen af de samlede investeringsaktiver på balancen. Såfremt 

virksomheden både har gennemsnitsrente og markedsrente, skal denne post opdeles. 

Ændringen i livsforsikringshensættelser udgør forskellen mellem livsforsikringshensættelserne fra start 

til slut af perioden ekskl. bruttopræmier og udbetale ydelser. Det er i denne regnskabspost, at 
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virksomhedens indtægter i form af gebyrer ved indbetaling og årlige omkostninger bliver realiseret. 

Disse indtægter skal derefter dække erhvervelsesomkostninger, der driftsføres når de afholdes, samt de 

øvrige administrationsomkostninger, hvorefter virksomheden opnår det forsikringstekniske resultat, 

som forskellen mellem indtægter og udgifter. 

Det forsikringstekniske resultat af syge- og ulykkesforsikrings indeholder resultatet af virksomhedens 

syge- og ulykkesforsikring, der skal specificeres i en note efter resultatopgørelsesskemaet for 

skadesforsikring, hvilket ikke behandles yderligere i afhandlingen. 

4.3 Sammenfatning og delkonklusion 

Generelt tillader IFRS 4 forsikringsselskaberne at følge national regulering, der i Danmark

udgøres af Regnskabsbekendtgørelsen. Indregningen af forsikringskontrakter samt pengestrømme 

forbundet med disse vises som i regnskabet efter Regnskabsbekendtgørelsen, hvor bruttopræmier og 

forsikringsudbetalinger vises som henholdsvis indtægter og udgifter. Ydermere vises 

investeringsafkastet samt ændringen i hensættelser, hvilket sammen med præmier og udbetalinger giver 

det forsikringstekniske resultat.  

Forsikringskontrakter indregnes som livsforsikringsforpligtelse, der består af nutidsværdien af de 

fremtidige pengestrømme samt en risikomargen. Ydermere præsenteres det fremtidig profit fra de 

indregnede kontrakter under regnskabsposten Fortjenstmargen. 



Side 30 of 96

5. IFRS 17 

5.1 Standardens omfang 

IFRS 17 er gældende for forsikringskontrakter, der i IFRS 17 er defineret som ”En kontrakt hvori den 

ene part accepterer væsentlig forsikringsrisiko fra en anden part ved at anerkende at kompensere den 

anden part hvis en uvis fremtidig hændelse til ugunst påvirker forsikringstageren.” (IFRS, Appendiks 

A) Denne definition er sammenlignet med IFRS 4 uændret. 

IFRS 17 gælder for selve forsikringskontrakterne og ikke direkte for forsikringsselskaberne, som der 

tilfældet for Regnskabsbekendtgørelse for forsikringsselskaber. Dette betyder, at forsikringsselskaber 

godt kan have produkter, der ikke regnskabsmæssigt skal behandles efter IFRS 17, men derimod IFRS 

15 Revenue og IFRS 9 Financial Instruments. Livsforsikringsselskaberne produkter udgøres i store træk 

af pensionsopsparing i gennemsnitsrente eller markedsrente, Syge og ulykkesforsikrings samt 

sundhedsforsikring.  

Et livsforsikringsselskabs produkter er tredelt og kan indeholde et forsikringselement, et 

investeringselement og et serviceelement. Det skal for produkt vurderes, om investeringselementet og 

serviceelementet skal udskilles. 

Nedenfor er variationer af livsforsikringsselskabernes ydelser gengivet og parret med den gældende 

standard: 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra ”EY, 2017, IFRS 17 Forsikringskontrakter”. (EY, 2017)

Om investeringskomponenten og servicekomponenten skal udskilles, afhænger af om komponenterne 

er distinkte. (IFRS 17, B31-B35) 

Præmieallokering Produkt Forsikringselement Investeringselement Serviceelements IFRS

Intet

Livslang dækning

Død+invaliditet

Opsparing Administration og 

Afhængig af opsparing IFRS 17

Intet IFRS 15

Administration og 

Investeringsadmin

istration

IFRS 9 / 

IFRS 15

IntetIngen forsikringsrisiko

IFRS 9 / 

IFRS 17

IFRS 17

Ikke afhængig af 

opsparing

IFRS 15 / 

IFRS 17

IFRS 17AdministrationIntetRen forsikringsrisiko på linje med 

skadesforsikring

Administration

IFRS 17

Ikke afhængig af 

sundhedsservicedelen

Afhængig af 

sundhedsservicedelen

Sundhedsforsikring Ren forebyggelse Intet

Syge og 

ulykkesforsikring

Pensionsopsparing i 

gennemsnitsrente

Med overskudsdeling Opsparing

Med forsikringsrisiko

Pensionsopsparing i 

markedsrente



Side 31 of 96

Investeringskomponenten er kundernes opsparing, dvs. det beløb som selskabet skal tilbagebetale 

kunderne, selvom der ikke indtræder nogen forsikringsbegivenhed, eksempelvis en almindelig 

udbetaling af en kapitalpension, når kunden går på pension. En investeringskomponent er distinkt hvis 

følgende er gældende: 

1. Investeringskomponenten og forsikringskomponenten ikke i høj grad er forbundet, hvilket de er, 

hvis komponenterne ikke kan måles hver for sig, og hvis kunden ikke kan bruge det ene uden 

det andet. 

2. En lignende kontrakt vil kunne sælges i samme marked.  

Serviceelementet er den service, som selskabet giver kunden i form af administration og 

investeringsadministration. Dette sammen med forsikringsforretningen er selskabets indtægtskilde. 

Serviceelement skal som investeringselementet udskilles, hvis det er distinkt, hvilket er tilfældet hvis 

kunden kan bruge servicen alene eller sammen andre ressourcer, fx investeringsadministration af frie 

midler. Dog er det ikke distinkt hvis: 

1. Pengestrømmene i høj grad er forbundet med pengestrømmene fra forsikringselementet. 

2. Selskabets leverer en væsentlig service i integrationen af serviceelementet og 

forsikringselementet 

Hvis man ser på en almindelig firmakunde, der har en ordning med en ratepension, en syge- og 

ulykkesforsikring og en sundhedsforsikring, vil man skulle vurdere om disse 3 produkter skal udskilles 

(unbundles).  

Ratepensionsproduktet vil kunne købes andre steder, hvilket taler for at investeringskomponenten er 

distinkt. Prisen for syge- og ulykkesforsikring og sundhedsforsikringen er dog fastsat sammen med 

ratepensionen og derved er pengestrømmene i høj grad forbundet, hvilket taler for at produkterne ikke 

kan udskilles. Serviceelementerne, herunder skadesbehandling og investeringsadministrationen er 

nødvendige for at fuldføre kontrakten og kan derfor ikke udskilles. Samlet vil hele denne ordning skulle 

indregnes og måles efter IFRS 17, (Krandup, 2018) (Ringsted 2018). 

5.2 Gruppering af kontrakter 

Forsikringskontrakterne skal indregnes og måles i porteføljer, hvor kontrakterne der indgår skal have 

samme risiko og være administreret samlet. I livsforsikring hænger produkterne, som er nævnt i pkt 5.1, 

ofte sammen. En kunde har eksempelvis en ratepension, en syge- og ulykkesforsikring og en 

sundhedsforsikring, hvilket gør at porteføljerne ikke nødvendigvis følger produkterne, men mere 

kundegrupperne. For eksempel kan kunder, der arbejder i håndværkerbranchens, have en større risiko 
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på syge- og ulykkesforsikring end en kontoransat, hvorfor der skal laves en portefølje for håndværkere 

og portefølje for kontoransatte. Hvis anden regulering forbyder forskellig prisfastsættelse for 

forsikringstagere med forskellige karakteristika, fx forbud mod kønsdiskrimination, må selskabet godt 

samle disses kontrakter i samme gruppe. (IFRS 17, 20) 

Herefter skal porteføljerne opdeles i tre grupper bestående af   

• En gruppe med tabsgivende kontrakter 

• En gruppe med kontrakter, der ved første indregning ikke har nogen betydelig risiko for at blive 

tabsgivende efterfølgende  

• En gruppe med resten af kontrakterne. 

Endvidere kan kontrakter, der er indgået over et år fra hinanden, ikke indgå i samme gruppe. 

Denne gruppering bestemmer, hvilke kontrakters resultater, der kan modregnes i andre kontrakter efter 

inddelingen, da kontrakterne ikke kan ændre gruppe efter, hvilket branchen er meget i sig (Munck, 2018 

& Kandrup, 2018). Branchen har givet udtryk for, at kravet til årlige grupperinger eller kohorter er ikke 

hænger sammen med, hvordan forsikringsselskaberne driver deres forretning, hvor de afdækker sig på 

tværs af år.  

5.3 Første indregning 

Forsikringskontrakter skal som nævnt indregnes i grupper. En gruppe skal indregnes på den første en 

følgende tidspunkter: 

1. Begyndelse af dækningsperiode 

2. Forfaldsdato for første præmiebetaling 

3. Ved indgåelse af kontrakt, såfremt den er tabsgivende. (IFRS, 17: 25) 

5.4 Metoder 

Da forsikringskontraker findes i mange variationer indeholder IFRS 17 tre værdiansættelsesmetoder til 

måling af forsikringskontrakter, vist nedenfor: 

1. Building Block Approach (BBA) 

2. Premium Allocation Approach (PAA) 

3. Varible Fee Approach (VPA) 

5.4.1 Building Block Approach (BBA) 

Building Block Approach er standardens generelle metode for måling af forsikringskontrakter, der er 

omfattet af IFRS 17. Metoden er beskrevet i standardens punkt 30 til 50 og anvendes for 
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forsikringskontrakter, der ikke har ”participation features”, da disse kontrakter skal behandles efter 

Variable Feee approach. Variable Fee Approach beskrives i afsnit 5.4.2. I Building Block Approach 

opgøres hensættelser for grupper af forsikringskontrakter, kaldet ”Liability for Remaining Coverage”, 

og opgøres som summen af:  

1. Best Estimate liability, der er nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme (Present Value of 

Future Cash Flows) 

2. Risk Adjustment, der på dansk kaldes risikomargen  

3. Contractual Service Margin, der på dansk kaldes fortjenstmargen 

Bess Estimate Liability og og Risk Adjustment udgør tilsammen Fulfilment Cash Flow. 

Såfremt der er tale om en gruppe med tabsgivende kontrakter opgøres Liability for Remaining Coverage 

som summen af: 

1. Loss Component 

2. Liability for Remaining Coverage excluding Loss Component 

Disse opgørelser kan illustreres således og vil blive uddybet nedenfor: 

Kilde: Deloitte, internt undervisningsmateriale.  

Best Estimate Liability består af en nutidsværdi af de estimerede fremtidige pengestrømme fra 

kontrakterne. Disse mulige pengestrømme der skal medtages er bestemt i IFRS 17, B65, og består 

blandetandet af nedenstående pengestrømme der vil være typiske: 

• Præmier samt gebyrer der faktureres til forsikringstageren 



Side 34 of 96

• Betalinger til forsikringstageren, herunder forsikringsudbetalinger 

• Betalinger til forsikringstageren, som følge af et afkast på underliggende aktiver, fx en penion 

• Betalinger til forsikringstageren, som følge af garantier 

• Erhvervelsesomkostninger, herunder både mægleromkostninger og en allokering af interne 

omkostninger 

• Administrationsomkostninger der kan henføres til kontrakterne. 

Erhvervelsesomkostninger som mægleromkostninger og interne erhvervelsesomkostninger fra 

eksempelvis salgspersonale skal ved afholdelse indregnes som en periodeafgrænsningsposter først 

indregnes i Best Estimate Liability når kontraktgruppen er indregnet. 

Pengestrømmene skal opgøres til en forventet værdi ud fra en vægtet sandsynlighedsopgørelse af alle 

mulige udfald. Det er kun pengestrømme, der kan anses at være indenfor kontraktgrænserne, der skal 

indgå i opgørelsen. Pengestrømmene er inden for kontraktgrænsen, hvis de kan kræves af 

forsikringstageren ved præmiebetalinger, eller hvis forsikringsselskabet har en forpligtelse til at yde en 

service til forsikringstageren. Denne forpligtelse til at yde en service til forsikringstageren ophører når: 

1. Forsikringsselskabet har en praktisk mulighed for fastsætte en ny pris på baggrund af en 

revurdering af risiciene forbundet med forsikringskontrakten, eller hvis 

2. Forsikringsselskabet har en praktisk mulighed for indirekte igennem en forsikringstagers øvrige 

kontrakter at fastsætte en ny pris for kontrakten. (IFRS 17, 33-35.) 

Kontraktgrænserne bestemmer også hvor lang en periode erhvervelsesomkostninger kan driftsføres 

over, hvor af man kan udlede at jo kortere en perioden disse omkostninger skal driftsføres over, dets 

større risiko har kontrakten for at skulle betragtes som en tabsgivende kontrakt. 

De estimerede fremtige pengestrømme skal herefter opgøres til en nutidsværdi, hvor pengestrømmene 

diskonteres med en markedskonsistent rentekurve, der afspejler tidsværdien af penge samt kontrakternes 

finansielle risiko. (IFRS 17, 36). IFRS 17 kræver ikke som Regnskabsbekendtgørelsen, at en bestemt 

rentekurve anvendes, men kræver, at det oplyses, hvilken rentekurve der anvendes. Efter 

Regnskabsbekendtgørelsen skal EIOPA-rentekurven anvendes, og selvom IFRS 17 giver andre 

muligheder, forventer Jesper Dan Jespersen, at mange europæiske selskaber fortsat vil anvende EIOPA-

rentekurven, (Jespersen, 2018).   

Risk Adjustment afspejler de ikke-finansielle risici, der er ved kontrakterne. Af risici kan der nævnes 

forsikringsrisiko, genkøbsrisiko og omkostningsrisiko, hvor genkøbsrisiko er risikoen for, at 



Side 35 of 96

forsikringstager ophæver sin kontrakt og omkostningsrisiko er risikoen for uventede omkostninger, der 

ikke kan henføres til en forsikringsbegivenhed, fx en stigning i administrationsomkostninger forbundet 

med kontrakten. (IFRS 17, B14) 

Risk Adjustemt opgøres som den kompensation, selskabet vil kræve for at være indifferent mellem at 

opfylde en forpligtelse, der kan have flere mulige beløbsmæssige udfald, og at opfylde en forpligtelse 

med et beløbsmæssig udfald med samme nutidsværdi, (IFRS 17, B).  

Fx hvis der er 50 % chance for en forsikringsbegivenhed der udgør 1000 kr. i forsikringskrav og 50 % 

chance for at begivenheden ikke sker, vil denne forpligtelse kunne opgøres til 500 kr. Dog vil selskabet 

her kræve en risikopræmie for usikkerheden. Denne risikopræmie vises i risikomargen.  

Contractual service margin (herefter CSM) udgør den fremtidige profit fra forsikringskontrakterne og 

og skal indtægtsføres over i takt med, at servicen leveres.  Ved første indregning skal CSM opgøres til 

det beløb, der gør, at der ikke er nogen profit i resultatopgørelsen ved første indregning af 

kontraktgruppen. Dette kan illustreres i nedenstående figur der først viser 1. Positive og negative 

pengestrømme, der netto udgør en forpligtelse. Herefter 2. tilbagediskonteres disse pengestrømme med 

en markedskonsistent rentekurve til målingsdatoen, hvilket gør forpligtelsen mindre. Til sidst tillægges 

en risikomargen der gør forpligtelsen større, hvorefter CSM kan udledes. Den efterfølgende behandling 

af CSM vil blive bekrevet i afsnit 5.4.1.3. 

Kilde: KPMG, 2018 
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Såfremt et selskab har indgået en tabsgivende kontrakt, hvilket IFRS 17 definerer som en kontrakt, hvis 

pengestrømme er negative for selskabet, skal en Loss Component” indregnes og omkostningsføres i 

resultatopgørelsen. Denne loss komponent opgøres for gruppen for tabsgivende kontrakter som 

kontraktens indgår i. En gruppe kan altså ikke både have en CSM og en Loss Component.  

I modsætning til indregning efter Regnskabsbekendtgørelsen har første indregning af kontrakterne ingen 

effekt på resultatet, men kun på balancen, hvilket hænger sammen med der ikke er leveret nogen ydelse. 

5.4.1.2 Efterfølgende måling  

Hensættelserne skal efterfølgende måles som summen af hensættelserne til udestående dækning og 

erstatningshensættelser. Som ved første indregning består Liability for Remaining Coverage af Best 

Estimate Liability og CSM.. Liability for Incurred Claims er hensættelser til de forsikringsbegivender 

der er sket i regnskabsperioden. Dette kan illustreres således: 

Kilde: IASB, IFRS 17 Insurance Contracts - The accounting model in one page (IASB, 2018a) 
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Ændringer til hensættelserne, udover præmier, ændringer til investeringskomponenten og opkrævning 

af skatter (pensionsafkastskat) skal vises i driften. Ændringerne vises på nedenstående regnskabsposter, 

der er beskrives efter følgende figur. 

Kilde: IASB, IFRS 17 Insurance Contracts - The accounting model in one page (IASB, 2018a) 

Insurance Revenue er resultatopgørelsens toplinje og indeholder forsikringsomsætning for den dækning, 

der er givet i regnskabsperioden. Dvs. en indtægtsføring af Best Estimate Liability og CSM. Posten 

indeholder også Risk Adjustment, der frigives når usikkerheden ved de estimerede pengestrømme bliver 

mindre som følge, at en del af de usikre pengestrømme har fundet sted og fordi perioden, hvor de usikre 

pengestrømme kan finde sted, er blevet kortere. 

Insurance Service Expenses viser direkte omkostninger forbundet med de indregnede 

forsikringskontrakter, herunder omkostningsføring af erhvervelsesomkostninger, indregning af tab fra 

tabsgivende kontrakter, forventede og udbetalte forsikringskrav, ændringer af de estimerede 

pengestrømme og justering af risikomargen, der kan henføres til regnskabsperioden eller tidligere. 
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Dette er altså væsentlig anderledes end præsentationen i Regnskabsbekendtgørelsen, hvor indbetalinger 

på pensionsdepoter indtægtsføres under bruttopræmier og udbetalinger fra pensionsdepoter 

omkostningsføres. 

Insurance Finance Expenses indeholder tilbagerulning af diskontering vedrørende tidsværdi af penge og 

finansiel risiko på kontrakten.  

Ændringer til hensættelserne som af ændringer af rentekurver kan både vises under Insurance Finance 

Expenses, men også under anden total indkomst for at minimere volatilitet. At placere denne ændring 

under anden total indkomst hænger sammen med at selskabet ikke reelt har tjent eller tabt penge, men 

at der kun er tale om en teknisk ændring. 

5.4.1.3 Contractual service margin (CSM) 

CSM udgør som nævnt profitten fra forsikringskontrakterne, der endnu ikke er indregnet i 

resultatopgørelsen, da den vedrører service, der endnu ikke er blevet leveret. 

CSM skal efter i Building Block Approach på målingsdagen måles per kontraktgruppe som CSM primo, 

reguleret for en række forhold der vil blive beskrevet nedenfor. Der er foran beskrivelsen af forholdene 

visualiseret om de vil medføre en forøgelse (+) eller nedsættelse (-) af CSM. 

1. Effekten fra kontrakter som tilføres gruppen. Denne effekt opgøres efter principperne som 

anvendes ved første indregning af kontrakter og vil således ikke have nogen effekt på 

resultatopgørelsen.  

2. Fremrulningseffekten af diskonteringen af CSM. Fremrulningen skal ske efter den 

rentekurve, der blev anvendt ved først indregning af gruppen. (IFRS 17, B72b). 

3. Ændringerne i Best Estimate Liability og Risk Adjustment, der relaterer sig til den 

fremtidige dækning og service. Disse ændringer udgør (IFRS 17, B96, B97): 

a. Ændringer forbundet med modtaget præmier i perioden der relatere sig til 

fremtidig service, fx erhvervelses pengestrømme. 

b. Ændringer i ikke finansielle forudsætninger i best estimate liability og risk 

adjustment. 

c. Forskelle mellem investeringskomponenter der forventes at falde til betaling og 

de faktiske investeringskomponenter der falder til betaling. 

IFRS 17 skriver endvidere specifik at følgende ændringer ikke må påvirke CSM. 

d. Ændringer i finansielle forudsætninger 
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e. Ændringer i liability for incured claims. Disse ændringer skal føres med modpost 

I driften. 

4. Valutakursreguleringer af fremtidige cash flows. 

5. Det indtægtsførte beløb i insurance revenue grundet levering af periodens service. Denne 

allokering af CSM skal ske over dækningsperioden, hvilket beskrives nedenfor. 

Allokeringen til resultatopgørelsen er i standarden beskrevet i pkt. B119, (IFRS, B119). Først skal der 

identificeres hvor mange Coverage Units, der er i kontraktgruppen. Coverage Units er en kvantificering 

af kontraktgruppens dækning og bestemmes ud fra antallet af fordele, der leveres for hver kontrakt i den 

forventede dækningsperiode (Coverage Period), der i standardens appendiks A er defineret som:  

”The Period during which the entity provides coverage for insured events. This period includes the 

coverage  that relates to all premiums within the boundary of the insurance contract” 

Når Coverage Units er bestemt skal de fordeles ud over dækningsperioden og tillægges en værdi 

svarende værdien af CSM efter regulering nr. 1-4 ovenfor fordelt på antallet af Coverage Units i hele 

dækningsperioden. Det er op til regnskabsaflægger at bestemme, om der skal tages højde for tidsværdien 

af penge (IFRS 17, BC 283). Man kan argumentere for, at der allerede er taget højde for tidsværdien af 

penge igennem regulering nr. 2 ovenfor til CSM der skal foretages hvert år, hvilket antyder, at man ikke 

skal tage højde for det igen ved allokeringen. 

Eksempel: 

Et forsikringsselskab har en pr. 31.12.2021 inden allokering til resultatopgørelsen en CSM på 300 DKK 

baseret på gruppe af 50 kontrakter, der indeholder syge- og ulykkesforsikring, der alle er tegnet 

01.01.2021 med en dækningsperiode på 3 år. Da forsikringsdækningen leveres lige over de 3 år og alle 

kontrakter er tegnet samme dag, vil coverage units kunne opgøres til 50 per år. Dvs. at CSM i alt udgøres 

af 150 coverage units, der hver har en værdi af 2 DKK. For at simplificere eksemplet tages der ikke 

højde for reguleringerne nr. 1-4 til CSM, der skal foretages årligt. Herefter kan CSM allokeres over de 

næste 3 år således: 
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2021 2022 2023

Coverage units 50 50 50

CSM allokeret til resultatopgørelse 
(DKK) 100 100 100

CSM i balance (DKK) 200 100 0

Kilde: Egen tilvirkning 

5.4.1.4 Loss Component 

Efter at en Loss Component er indregnet skal den hver regnskabsperiode reguleres for ændringer 

estimater relateret til fremtidig service, herunder pengestrømme bestemt ud fra rentekurven anvendt ved 

første indregning samt ændringer til Risk Adjustment. Alle andre ændringer til de Fulfulment Cash Flow 

skal systematisk allokeres mellem Liability for Remaining Coverage excluding the Loss Component og 

Loss Component. Disse ændringer skal resultere i at loss component er nul når dækningsperioden er 

forbi. Hvis ændringerne i Fulfilment Cash flow er større end Loss Component kan absorbere, skal disse 

ændringer indregnes som CSM. (IFRS 17, 47-52) 

5.4.2 Variable fee approach (VFA) 

Variable fee approach er standardens tredje model til behandling af forsikringskontrakter og skal 

anvendes for forsikringskontrakter, som IFRS 17 omtaler som Contracts with direct participation 

features. Dette er forsikringskontrakter, som ved tegning indeholder kontraktmæssige vilkår der angiver, 

at forsikringstageren deltager i en klart defineret pulje af underliggende aktiver. Herudover forventer 

forsikringsselskabet at betale forsikringstageren en væsentlig andel af afkastet fra de underliggende 

aktiver, og at dette afkast afhænger af dagsværdireguleringer af de underliggende aktiver (IFRS 17, 

appendiks 1). Dette er altså forsikringskontrakter, hvor forsikringsudbetalingerne afhænger af afkastet 

på de underliggende aktiver som pensionsprodukter, herunder, gennemsnitsrenteprodukter med ret til 

bonus og markedsrenteprodukter. (IFRS 17, 71) 

”Generelt passer de danske produkter godt i VFA og som udgangspunkt kan alle produkter, hvor du 

tager et gebyr, der er afhængig af opsparingens størrelse, behandles efter VFA metoden. 

Det der ikke kan falde ind under VFA er kontrakter hvor at forsikringstager ikke får hele opsparingen 

eller hvis forsikringsselskabet får et gebyr, der er mere afhængigt af noget andet end opsparingen. Et 

produkt der ikke går ind under VFA, er de gamle U74 produkter, dvs. en garanteret rente uden ret til 

bonus. Disse kan ikke behandles efter VFA, idet forsikringstager ikke får hele afkastet og 
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forsikringsselskabets gebyr ikke afhænger af opsparingen. Renter uden ret til bonus kan ikke behandles 

af VFA.” (Jespersen, 2018) 

Som det ses i nedenstående illustration er det kun behandlingen af CSM der er ændret i Variable Fee 

Appoach sammenholdt med Building Block Approach. 

Kilde: IASB, IFRS 17 Insurance Contracts - The accounting model in one page (IASB, 2018a) 

5.4.2.2 Contractual Service Margin ved Variable Fee Approach 

Gebyrerne for den løbende investeringsservice som selskabet yder til forsikringstagerne afhænger af 

værdien af aktiver under forvaltning. Dvs. at selskabets gebyrindtægter er variable og korrelerer med 

værdien af de underliggende aktiver. Variable Fee Approach kræver, at ændringer til de estimerede 

gebyrer, som selskabet forventer at modtage fra kontrakterne, justeres i CSM ved måletidspunktet. Dette 

gør også, at CSM skal fremrulles med en markedskonsistent rentekurve i Variable Fee Approach, hvor 

CSM i Building Block Approach skulle fremrulles med rentekurven der blev anvendt ved først 

indregning. Som det ses i nedenstående illustration er det kun behandlingen af CSM, der er ændret i 

Variable Fee Appoach sammenholdt med Building Block Approach. (IFRS 17, B101-B118) 
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Hvis man i stedet ser på en kontraktgruppe af rene livrenteprodukter, vil allokeringen af CSM være 

væsentlig anderledes. Et livrenteprodukt er et pensionsprodukt, hvor man som pensionist får månedlige 

pensions udbetalinger resten af ens liv. Denne månedlige udbetaling er baseret på ens opsparing på 

tidspunktet man skal pensioneres, fordelt ud på ens forventede levetid. Dvs. hvis at hvis man lever i 

længere tid, end hvad ens forventede levetid var, da man blev pensioneret, får man mere end det man 

havde opsparet, mens man vil få mindre, end det man havde opsparet hvis, man ikke lever lige så længe. 

Risikoen ligger altså i hvor gammel kunden bliver. 

Ved dette produkt vil Coverage Units først ligge i udbetalingsårerne i dækningsperioden, altså vil CSM 

først skulle allokeres til resultatopgørelsen i denne periode. Dette gør, at der umiddelbart vil gå mange 

år fra kontrakterne tegnes, til at forsikringsselskabet vil få indtægter fra kontrakterne, idet 

pensionsopsparing jo tegnes når man er i arbejde. I opsparingsårene yder selskabet dog en 

investeringsservice igennem forvaltning af kundens opsparing, hvilket selskabet også tager sig betalt 

for. Pengestrømmene relateret hertil er indarbejdet i Best Estimate Liability, og forskellen mellem 

selskabet indtægter og omkostninger i forbindelse med investeringsservicen frigives hver 

regnskabsperiode til CSM. Man kan argumentere for, at profitten fra denne service egentlig vedrører 

regnskabsperioden uafhængig, af hvornår dækningsperioden er. Dog påvirker denne service ikke 

Coverage Units og allokeringen heraf som standarden ser ud nu.  

IASB har etableret arbejdsgruppe kaldet Transition Ressource Working Group (TRG) for give 

interessenter et offentligt forum, hvor de kan følge diskussioner relateret til de spørgsmål, standarden 

rejser, herudover skal TRG give støtte til interessenter og information til IASB. På TRG møderne i 

februar (TRG, 2018) og maj 2018 (TRG, 2018a) blev CSM og dens allokering diskuteret. På mødet i 

maj 2018 blev forholdet omkring allokering af investeringsservice diskuteret, hvor TRG medlemmerne 

var enige i, at dækningsperioden skulle omfatte den periode, hvor investeringsservice ydes sammen med 

forsikringsdækningsperioden, både for kontrakter behandlet efter Building Block Approach og Variable 

Fee Approach. Ved at ændre definitionen af dækningsperioden vil Coverage Units fra levering af 

investerings service således kunne blive allokeret til en tidligere periode og derved vil CSM kunne blive 

indtægtsført før. 

Forholdet blev efterfølgende behandlet af IASB på et møde i juni 2018, hvor bestyrelsen blev enige om 

at foreslå en ændring til definitionen af Coverage Period (dækningsperiode) for kontrakter der behandles 

efter Variable Fee Approach til:  
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”For insurance contracts with direct paricipation, the period during which the entity provides coverage 

for insured events or investement-related services. This period includes the coverage for insured event 

or investement-related serivces that relates to all premiums within boundary of the insurance contract”. 

(IASB, 2018a, s. 10)

Den nye definition vil altså tage investeringsservice med i dækningsperioden, hvorpå Coverage Units 

kan allokeres til de perioder, hvor investeringsservicen leveres. 

IASB bestyrelsen blev enige om, at denne definitionsændring ville være en præcisering af det 

grundlæggende princip og ikke en ændring til standarden, og dermed ville opfyldes kriterierne for en 

forbedringsændring, hvilket IASB kalder en ”annual improvement amendment”. En Annual 

Improvement Amendment er årlige forbedringer, der præciserer ordene i en standard eller retter 

forholdsvis mindre utilsigtede konsekvenser, oversete forhold eller konflikter mellem eksisterende krav 

i en standard. Den årlige forbedringsproces følger den samme grundproces som alle andre ændringer, 

herunder eksponering for offentlige kommentarer. 

Til trods for at kontraktgrupper, der behandles efter Building Block Approach godt kan indeholde en 

væsentlig investeringsservice, besluttede IASB’ bestyrelse ikke at forslå en ændring til definitionen af 

dækningsperioden for kontraktgrupper igennem en Annual Improvement Amendment, der behandles 

efter Building Block Approach, idet dette ville være betydelig ændring af standarden. 
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5.4.3 Premium Allocation Approach  

Building Block Approach skal som beskrevet ovenfor som udgangspunkt anvendes til værdiansættelse 

af alle forsikringskontrakter. Metoden er dog også meget ressourcekrævende, hvorfor Premium 

Allocatoin Approach metoden kommer ind i billedet. 

Premium Allocation Approach er en simplificeret metode til at opgøre de forsikringshensættelser, hvor 

liability for remaining coverage opgøres som summen af ikke indtjente præmier ved første indregning. 

Ved efterfølgende måling skal Liability for Incurred Claims som ved Building Block Approach 

tillægges. Dette kan illustreres således: 

Kilde: IASB, IFRS 17 Insurance Contracts - The accounting model in one page (IASB, 2018a) 

Metoden kan kun anvendes, hvis følgende er er opfyldt: 

1. Liability for Remaining Coverage for kontraktgruppen ved brug af denne metode er ikke 

væsentlig anderledes end ved brug af Building Block Approach  

2. Dækningsperioden for kontrakterne i gruppen er maksimalt et år. 

Metoden henvender sig primært til skadesforsikring, idet livsforsikringsselskaberne hovedsagelig ikke 

udbyder forsikringskontrakter under et år. Derfor vil metoden ikke blive beskrevet yderligere. 
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5.5 Overgang til IFRS 17 

IASB lægger op til at IFRS 17 skal anvendes for regnskabsperioder der begynder den 1. januar 2021. 

IASB lægger desuden op til, at det vil være mulig at førtidsimplementere IFSR 17, såfremt IFRS 9 

Financial instruments og IFRS 15 Revenue form Contracts with Customers også anvendes. (IFRS 17, 

C1) 

Overgangsbestemmelserne er bestemt i IFRS appendiks C Effective data and transition. 

Ved overgang til IFRS 17 findes der tre mulige fremgangsmåder. Den første, der er hovedreglen er at 

IFRS 17 skal benyttes retrospektivt med, hvilket vil sige, selskaberne skal opgøre alle deres 

forsikringskontrakter efter IFRS 17 og opstille en åbningsbalance herefter til brug for 

sammenligningstallene i regnskabet.  Altså skal selskaberne anvende de omfattende principper til 

indregning og måling af kontrakerne ved brug af de historiske informationer. Det kan blive en meget 

omfattende opgave, idet livsforsikringsselskaberne, som følge af deres langsigtede produkter, kan have 

meget gamle kontrakter. Denne retrospektive fremgangsmåde skal bruges, med mindre det er 

uigennemførligt, eksempelvis hvis datoerne for kontrakterne indgåelse ikke kan fremfindes (IFRS 17, 

C5). 

Hvis den retrospektive metode er uigennemførlig kan selskaberne anvende en modificeret retrospektiv 

metode eller en dagsværdimetode. 

Den modificerede retrospektive metode har til formål at komme så tæt på resultatet efter den 

retrospektive metode ved brug af rimelige og understøttende informationer. (IFRS 17, C6) I denne 

metode skal selskaberne fortsat foretage gruppeopdeling efter den retrospektive metode, i det omfang 

det er muligt. For de kontrakterne hvor det ikke muligt, anvendes så rimelige og understøttende 

informationer til inddelingen. 

Dagsværdimetoden er anvendelig i situationer hvor selskaberne mangler historiske informationer ved at 

bruge informationer fra datoen for åbningsbalancen. Dagsværdimetoden kan anvendes når det er 

uigennemførligt at anvende den fulde retrospektive metode og skal anvendes, når den modificerede 

retrospektive metode ikke er gennemførlig. (IFRS 17, 20-24) 

Alle metoderne har til formål at finde et retvisende billede af selskaberne ressourcer og forpligtelser i 

åbningsbalancen. Overgangen til IFRS 17 vil kunne påvirke selskabernes CSM og Loss Component og 
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derved også egenkapitalen i åbningsbalancen. Denne påvirkning vil få indflydelse på den fremtidige 

regnskabsmæssige indtjening i de efterfølgende år. 

5.6 Oplysningskrav 

IFRS 17 er principbaseret og stiller derved krav til oplysningsforpligtelser, der er defineret i (IFRS 17, 

93-132).  således at regnskabsbrugerne kan forstå de principper, der er anvendt samt vurdere 

forsikringskontrakternes påvirkning af det aflæggende selskabs finansielle resultat og stilling. IFRS 17 

kræver, at regnskabet indeholder kvantitative og kvalitative informationer om 

1. De indregnede beløb for forsikringskontrakter. 

2. De væsentlige skøn samt ændring hertil fra sidste regnskabsperiode. 

3. Risici forbundet med de indregnede forsikringskontrakter. 

Disse notekrav findes også i IFRS 4. 

5.7 Sammenfatning og delkonklusion 

IFRS 17 er omfattende standard, der indeholder nye principper for indregning og måling samt en helt 

ny regnskabspræsentation. 

Forsikringskontrakter skal, til brug for indregning og måling, opdeles i porteføljer baseret på deres 

risiko, hvorefter de skal opdeles i grupper ud fra deres forventede lønsomheder. Tabsgivende kontrakter 

skal opdeles særskilt. Endvidere kan grupper kun indeholder kontrakter, der indgået mindre end år fra 

hinanden. 

Standardens generelle metode til værdiansættelse af forsikringskontraker kaldes Building Block 

Approach, hvor de samlede forsikringshensættelser kaldes Liability for Remaining Coverage. Liablity 

for Remaining Coverage består af: 

• Best Estimate Liabilty, der er nutidsværdien af pengestrømmene fra kontrakterne, 

• Risk Adjustment, der udgør ikke-finansielle risici ved kontrakterne. 

• Contractual service margin, der udgør den fremtidige profit. 

Standardens indeholder også metoden Variable Fee Approach, der gør det mulig at justere Contractual 

service margin, som følge af et variabelt indtjeningsmønster. Denne metode er meget relevant for 

livsforsikringsselskaber, idet deres indtjening afhænger af størrelsen af kundernes opsparing år for år. 
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6. Komparativ analyse af livsforsikringsregnskabet efter IFRS 17 og 

Regnskabsbekendtgørelsen 

Værdiansættelsesmetoderne i IFRS 17 samt den regnskabsmæssige præsentation heraf er vist i 

foregående afsnit. Jeg vil i dette afsnit foretage en komparativ analyse af indregning og måling samt 

præsentationen efter IFRS 17 og IFSR 4 og efter Regnskabsbekendtgørelsen. For at gøre dette vil jeg 

illustrere indregning og måling samt præsentation af en gruppe af livsforsikringskontrakter i 

markedsrentemiljø over en årrække på 30 år efter reglerne i Regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17. 

Casen er: 

• 100 markedsrentekontrakter tegnes 1. januar 2018 og dækningsperioden starter på tegningsdagen. 

• Der betales præmier i 10 år, derefter er der fripolice i 10 år inden forsikringstagerne går på 

pension. 

• Ved død eller genkøb i opsparingsperioden betales det den fulde opsparingen til kunden som en 

engangsbetaling. 

• Ved pensionering betales 25% af opsparingen som en engangsbetaling og den resterende 

udbetales som livrente med en forventes levetid på 10 år. 

• Den er årlige præmie pr kontrakt udgør 10 kr. 

• Selskabet trækker 0,5% i årlige omkostninger for investeringsservice. 

• Årlige administrationsomkostninger udgør 0,1 % pr. kontrakt 

• Erhvervelsesomkostninger udgør 2 kr. pr. kontrakt og afholdes 1. januar 2021 

• Hver år dør 1 forsikringstager ligesom 1 forsikringstager genkøber om året. 

• Risk Adjustment fastsattes til 6% 

• Diskonteringsrenten samt investeringsafkastet fastsættes til 2% for alle år. 

• Selskabets egenkapital udgør 300 kr. primo. 

Der vises i illustrationen 3 perioder, hvor de første 10 år er opsparingsårene, de næste 10 år er perioden 

med fripolice, hvor forsikringstagerne ikke betaler præmier, og de sidste 10 år er udbetalingsårene. Det 

antages, at alle forsikringstagerne lever 10 år efter pensionering, som skønnet i casebeskrivelsen. 

Ved indregning og måling af casen efter IFRS anvendes følgende regnskabspraksis: 

• Forsikrings- og investeringskomponenterne adskilles ikke, idet pengestrømmene og priserne for 

de to komponenter er forbundet. (IFRS 17.11) 
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• Kontraktgrænsen udgør som den fulde periode, idet kontraktbetingelserne ikke kan ændres i 

perioden. (IFRS 17.34) 

• Den anvendes Variable Fee Approach, da forsikringstagerene deltager i en klart defineret pulje af 

underliggende aktiver og forsikringsselskabet forventer at betale forsikringstagerne en 

væsentlig andel af afkastet fra de underliggende aktiver og fordi dette afkast afhænger af 

dagsværdireguleringer af de underliggende aktiver. (17.45) 

• Coverage Units fastsættes som 1 Coverage Unit pr. aktiv kontrakt pr. år. (IFRS 17.B119) 

• Erhvervelsesomkostningerne allokeres over hele dækningsperioden for de aktive kontrakter 

(IFRS 17.B125, IFRS 17.IE78(b)) 

• Ved genkøb klassificeres 100 % af tilbagebetalingen som en investeringskomponent og påvirker 

derved ikke Insurance Serice Result. (IFRS.84-85) 

• Ved død klassificeres 25 % af tilbagebetalingen som investeringskomponent, idet 25 % af placeret 

i kapitalpension og derved ikke påvirker Insurance Service Result. (IFRS 17.84-85) 

• Engangsbetaling på 25% ved pensionering klassificeres som investeringskomponent og påvirker 

derved ikke Insurance Serice Result. (IFRS 17.IE112(c), IFRS 17.BC34) 

Resultatopgørelse efter Regnskabsbekendtgørelsen 2021 –
2030

2031 –
2040

2041 –
2050

Præmier 9.100 0 0

Investeringsafkast 1.041 1.743 707

Forsikringsydelser -1.168 -2.358 -7.948

Ændring i livsforsikringshensættelser -8.474 878 7.481

Ændring i fortjenstmargen -211 255 71

Erhvervelsesomkostninger -200

Administrationsomkostninger -89 -69 -55

Driftsomkostninger -289 -69 -55

Overført investeringsafkast -30 -99 -176

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT -31 350 81

Egenkapitalens investeringsafkast 30 99 176

ÅRETS RESULTAT -1 449 257

Resultatopgørelsen er opstillet som beskrevet i kapital 4, hvor præmierne vises som toplinjen til trods 

for, at det stadig er forsikringstagernes penge. Denne metode blev også anvendt i bankregnskaberne for 

25-30 år siden, hvor alle indskud blev indtægtsført, men det ville nok undre de fleste, hvis bankernes 

regnskaber stadig så sådan ud. (Ringsted, 2018, Kandrup, 2018). En af grundene til, at præmier er 
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toplinjen i forsikringsregnskaberne, er at der altid har været fokus på deres størrelse og, at tallet viser 

vækst. Dog giver tallet eller hele resultatopgørelsen nødvendigvis ikke en forståelse af, hvor god den 

nye forretning er. 

De faktiske indtægter ligger i forskellen mellem summen af præmier, investeringsafkast, ydelser og 

ændringer til hensættelser, hvilket ikke er direkte sammenligneligt med, hvordan andre brancher ser ud. 

Det kan således være svært for udefrakommende at forstå resultatdannelsen i selskabet. (Kandrup, 2018) 

Da selskabet også selv har et afkast på dets investeringsaktiver på 30 i første periode, udskilles dette fra 

det forsikringstekniske resultat, således resultatopgørelsen viser, hvorfra pengene tjenes. 

Det ses at resultatet af første periode er negativ med 1 kr., hvilket ikke hænger med værdiskabelsen idet 

selskabet har tegnet 100 lønsomme kontrakter. Dette skyldes primært at erhvervelsesomkostninger 

omkostningsføres i erhvervelsesåret. I de efterfølgende år har selskabet overskud. 

Resultatopgørelsen er betydeligt ændret i IFRS 17 sammenholdt med Regnskabsbekendtgørelsen.

IFRS 17 income statement 2021 –
2030

2031 –
2040

2041 –
2050

Expected claims and expenses 527 953 6.114

Acquisition expenses 84 65 51

Release of risk adjustment 88 46 5

Release of contractual service margin 72 96 91

Insurance revenue 771 1.161 6.262

Incurred claims and expenses -527 -953 -6.114

Acquisition expenses -84 -65 -51

Insurance service expenses -611 -1.018 -6.165

INSURANCE SERVICE RESULT 161 142 97

Investment income 1.041 1.743 707

Insurance finance income or expenses -1.012 -1.644 -531

NET FINANCIAL RESULT 30 99 176

PROFIT OR LOSS 191 242 273

Resultatdannelsen består nu af Expected Claims der udgøres af periodens tilbagebetaling ved død, hvor 

75 % af tilbagebetalingen er klassificeret som en forsikringskomponent. Denne postering starter egentlig 

i Incurred Claims and Expenses, der viser de udbetalte forsikringssummer, men i kraft af, at denne 
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udbetaling også resulterer i en reduktion af selskabets Best Estimate Liability, bliver samme beløb 

indtægtsført under Expected Claims and Expenses. Denne bliver større over årene, hvilket i perioden 

2031-2040 skyldes afkast på depoterne, hvorved udbetalingerne bliver større. Posterne indeholder 

desuden årlige administrationsomkostninger. I modsætning til eksemplet efter 

Regnskabsbekendtgørelsen bliver Aquisitions Expenses (erhvervelseomkostninger) nu omkostningsført 

over dækningsperioden for de aktive kontrakter i stedet for i afholdelsesåret. Grunden til Aquisition 

Cost er faldende over perioden, skyldes at antal aktive kontrakter er faldende grundet død og genkøb. 

Det næste omsætningselement er Release of Risk Adjustment, der indtægtsføres i takt med, at selskabets 

risiko over tid bliver mindre. 

Herefter bliver CSM frigivet, hvilket er et udtryk for en leveret service. CSM bliver som beskrevet i 

kapitel 5, ved første indregning opgjort til det beløb, der gør at ikke er nogen profit i resultatopgørelsen 

ved første indregning af kontraktgruppen. CSM allokeres ud fra Coverage Units, der i dette eksemplet 

er bestemt til 1 Coverage Unit pr. aktiv kontrakt pr. år. Da de aktive kontrakter er faldende over 

dækningsperioden, hvilket er indarbejdet i Best Estimate Liability, vil CSM allokeringsprocent stige 

over årene, hvilket opvejer faldet i Coverage Unit i den restende dækningsperiode. Dette kan nemmest 

forklares ved, at hvis man forestiller sig at 90 kr. skal fordeles over 3 år, vil allokeringsprocenten være 

33% det første år, 50% det næste år og 100% det sidste år. 

Investment Income viser det samlede afkast på samme måde som efter Regnskabsbekendtgørelsen og 

forsikringstagernes andels samt renteeffekten fra Best Estimate Liability omkostningsføres. Dette gør at 

Net Financial Result i al væsentlighed svarer til egenkapitalens investeringsafkast. 

Hvor indtjening i regnskabet efter Regnskabsbekendtgørelsen udtrykkes som en residual af større 

reguleringer, i en pengestrømsopgørelse, viser IFRS 17 indtjening ud fra den leverede service og 

afholdte omkostninger, der er systematisk allokeret til perioderne. Dette gør at resultatet for 

kontraktgruppen er mindre volatilt, samt at resultatopgørelsen bliver mere sammenlignelig med andre 

branchers regnskaber. 

Jesper Dan Jespersen understregede i interviewet (Jespersen, 2018), at IFRS 17 jo ikke ændrer på 

markedsvilkårene og dermed heller ikke den samlede indtjening  hvilket også kan ses i dette eksempel, 

hvor det samlede resultat efter begge begrebsrammer er 705 kr. 

Samlet kan man se at eksemplet efter IFRS 17 er mindre volatil og man kan argumentere for, at det giver 

et en bedre indblik i hvordan indtjening genereres idet indtjeningselementerne fra de forskellige 

komponenter vises, herunder frigivelse af CSM og Risk Adjustment. Ydermere kan man kan 
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argumentere for at periodiseringen af den total resultatet overperiode er mere retvisende, da det bedre 

viser hvilken værdiskabelsen inden for de enkelte delperioder. 

Jesper Kandrup ser dog, ud fra Danica de analyser de foretager i Danica at udsvingene over tid vil blive 

væsentligt over tid, men at der i implementerings året kan opstå forskelle afhængigt hvor hvordan CSM 

indregnes i overgangsåret. (Kandrup, 2018) 

Ser man på balancen udgør balancesummen den samme idet IFRS 17 ikke laver om på målingen af 

aktivernes værdi, men som følge af de forskellige principper for indregning og måling er forholdet 

mellem egenkapital og hensættelser forskelligt. Nærmere kan det ses at forskellen ligger mellem 

Fortjenstmargen på 326 kr. og CSM på 135 kr. En stor faktor i denne forskel er, at 

erhvervelsesomkostninger efter Regnskabsbekendtgørelsen er blevet omkostningsført og derfor er der 

en større fremtidig fortjeneste tilbage. 

Livsforsikringshensættelserne efter Regnskabsbekendtgørelsen og summen af Best Estimate Liability 

og Risk Adjustment efter IFRS 17 er kun forskellige med en afrunding. IFRS 17 giver mulighed for 

større skøn, idet Risk Adjustment og rentekurven ikke er regelbestemt, som de er efter 

Regnskabsbekendtgørelsen. Dog skal selskabet oplyse regnskabsbrugeren om de anvendte 

forudsætninger efter IFRS 17, således rentebrugeren kan vurdere forudsætningerne. 

Dansk balance 2021 –
2030

2031 –
2040

2041 –
2050

Investeringsaktiver 299 748 1.005

Investeringsaktiver tilknyttet markedsrente 8.686 7.553 0

AKTIVER 8.984 8.301 1.005

EGENKAPITAL 299 748 1.005

Livsforsikringshensættelser 8.359 7.481 0

Fortjenstmargen på livsforsikring 326 71 0

FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER 8.686 7.553 0

PASSIVER INKL EGENKAPITAL 8.984 8.301 1.005
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IFRS 17 balance sheet 2021 –
2030

2031 –
2040

2041 –
2050

Investment assets 299 748 1.005

Investment assets backing unit link 8.686 7.553 0

ASSETS 8.984 8.301 1.005

SHAREHOLDER EQUITY 491 732 1.005

Remaining coverage period:

Best estimate liability 8.308 7.476 0

Risk adjustment 52 5 0

Contractual service margin 135 87 0

Liability for remaining coverage 8.494 7.569 0

Incurred claims:

Liability for incurred claims 0 0 0

INSURANCE LIABILITIES 8.494 7.569 0

LIABILITIES INCL. SHR. EQUITY 8.984 8.301 1.005

6.1 Sammenfatning og delkonklusion 

For at besvare undersøgelsesspørgsmål indeholder en komparativ analyse af et caseeksempel der viser 

indregning, måling samt præsentation af en gruppe livrentekontraker over en periode på 30 år, efter 

Regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17. Analysen viser at resultatdannelsen i IFRS 17 vises på måde, 

der er gennemgribende anderledes, end resultatdannelsen efter Regnskabsbekendtgørelsen. 

Hvor indtjening i regnskabet efter Regnskabsbekendtgørelsen udtrykkes som en residual af større 

reguleringer, som i en pengestrømsopgørelse, viser IFRS 17 indtjening ud fra den leverede service, 

frigivelse af risiko og afholdte omkostninger, der er systematisk allokeret til perioderne. 

Resultatdannelsen efter IFRS 17 er mindre volatil og giver bedre indblik i hvordan indtjening genereres, 

idet indtjeningselementerne fra de forskellige komponenter vises, herunder frigivelse af CSM og Risk 

Adjustment. Ydermere kan man kan argumentere for at periodiseringen af indtjeningen er mere 

retvisende efter IFRS 17, da det bedre viser værdiskabelsen inden for de enkelte regnskabsperioder. 

Det kan således konkluderes at IFRS 17 et bedre indblik i livsforsikringsselskabernes indtjening og 

værdiskabelse end IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen.
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7. Den danske livsforsikringsbranche og interessenternes 

informationsbehov 

Der er i Danmark 31 livsforsikringsselskaber, hvoraf 22 er gensidige selskaber og kun 9 kommercielle. 

(Finanstilsynet, 2018a) Gensidige forsikringsselskaber ejes af dets forsikringstagere, der også betegnes 

som selskabets medlemmer, og drives derfor ikke med profit for øje men udelukkende i 

forsikringstagernes interesse. 

Kommercielle selskaber drives med profit for øje. Af de 9 kommercielle selskaber vil 6 selskaber blive 

påvirket af IFRS 17. Danica Pension og Velliv vil skulle aflægge efter IFRS, idet de har udstedt 

gældsinstrumenter på et reguleret marked. De øvrige selskaber skal indregne og måle deres 

forsikringskontraker efter IFRS, idet de ejes af børsnoterede selskaber. 

Både IFRS rammeværk og FiL definerer regnskabsbrugerne, der også kan kaldes interessenter. Jeg vil i 

dette afsnit belyse disse interessenters informationsbehov, samt i hvilken grad dette tilfredsstilles af 

IFRS 17 sammenholdt med IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen. Som det ses i nedenstående skema 

har de to selskabstyper samme interessenter på nær, at de kommercielle selskaber også investorer. 

Interessenter\selskabstype Kommercielle Gensidige

Investorer X 

Långivere og kreditorer X X 

Medarbejdere X X 

Kunder X X 

Samarbejdspartnere X X 

Lokalsamfundet X X 

Myndigheder X X 

Jeg har i mine interviews spurgt respondenterne, hvem de så som livsforsikringsselskabernes 

regnskabsbrugere. Der var bred enighed om, at væsentligste regnskabsbrugere for de børsnoterede 

selskaber er investorerne. For de øvrige selskaber mente respondenterne regnskaberne kun blev brugt i 

et begrænset omfang men respondenterne så kunder, myndigheder, konkurrenter som de primære 

regnskabsbrugere. Jeg vil nedenfor belyse disse regnskabsbrugere og interessenters informationsbehov, 

samt hvordan IFRS 17 påvirke tilfredsstillelsen af disse behov. 
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7.1 Investorer 

Investorer indskyder kapital i virksomheden mod at få udbytter og kursgevinster for den risiko, de tager. 

Investorer bruger regnskaberne i deres beslutningsproces i forbindelse med køb og salg af kapitalandele 

og udøvelse af deres stemmerettigheder i virksomheden. Her kan investorerne bruge regnskabet til at 

vurdere virksomhedens økonomiske stilling og indtjening og herfra lave analyser i forhold til trends og 

risici til brug for en værdiansættelse af virksomheden. Idet investorens kapital er en knap faktor, vil 

investorerne skulle vælge, hvilken virksomhed de skal investere i, og har behov for at kunne 

sammenligne virksomhederne på markedet, både inden for branchen, men også virksomheder i andre 

brancher, således de kan allokere deres kapital til den investering med størst nytteværdi for dem. 

Som det ser ud nu måles forsikringsselskaber forskelligt i virksomheder, der aflægger regnskab efter 

IFRS 4, hvilket gør det vanskeligt af sammenligne. Hertil Fortæller Thomas Ringsted (Ringsted, 2018), 

at større europæiske forsikringsselskaber i praksis har hver sin regnskabspraksis, hvor større dele af 

balance kan være indregnet efter reglerne i US GAAP. 

IASB har i deres Effect Analysis af maj 2017 (IASB, 2017) fundet at flere virksomheder måler 

forsikringskontrakter med forældede forudsætninger. Dette vil IFRS 17 udbedre ved, at virksomhederne 

skal måles kontrakterne med forudsætninger fra måledagen, hvilket vil øge sammenligneligheden og 

transparensen. At selskaberne anvender samme principper, er rigtig godt for branchen og vil øge 

sammenligneligheden og transparensen samt sænke investorernes analyseomkostninger (Ringsted, 

2018). 

Alle respondenterne var enige i, at præsentationen af forsikringsregnskaberne, herunder 

resultatopgørelsen, er meget kompliceret og det kan være vanskeligt at udlede hvorfra selskabets 

indtjening kommer, især fordi omsætningen i selskabet vises som pengestrømmene ind i selskabet. 

Jesper Kandrup sætter det på spidsen og kalder resultatopgørelsen håbløs i forhold til at sammenligne 

resultatdannelse med andre brancher. (Kandrup, 2018) Denne kompleksitet har også gjort at mange 

investorer og kapitalfonde ikke tidligere har fokuseret på forsikringsselskaber (Ringsted, 2018). 

IFRS 17 vil indføre en ny resultatopgørelse, som i mere ligner andre branchers resultatopgørelse, hvor 

Insurance Revenue udgør værdien af den service, der er leveret i regnskabsperioden. Dette baserer sig 

på samme principper som omsætningsbegrebet i IFRS 15 og kan således sammenlignes med 

omsætningen i service- og produktionsvirksomheder. Insurance Expenses omkostningsføres herefter i 

perioden, de vedrører, og derved kan Insurance Result sammenholdes med resultat af den primære drift 
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i andre branchers regnskaber. Således er resultatopgørelsen ikke længere er en kamufleret 

pengestrømsopgørelse, men forsøger rent faktisk at vise ”normale” resultatelementer (Jespersen, 2018). 

BlackRock, der er verdens absolutte største kapitalforvalter med 6 billioner USD under forvaltning, 

udgav deres syn på IFRS 17 i oktober 2017 i deres artikel ”IFRS 17: An Investor Persepctive” 

(BlackRock, 2017), hvor de også har set udfordringerne med den manglende sammenlignelighed i 

selskaberne der aflægger efter IFRS 4. BlackRock skriver, at det har været udfordrende for analytikere 

og andre regnskabsbrugere at sammenligne indtjening mellem selskaberne i forsikringsbranchen og med 

andre brancher. Deres analyse inddrager “IASB’s High-level IFRS 4 and IFRS 17 Comparison” fra 

IASB Effects Analysis, (IASB, Effect Analysis 2017), der også indeholder ovenstående udfordringer 

ved IFRS 4 samt principperne i IFRS 17, som de velkommer. De ser, at IFRS 17 har potentiale til at 

give et mere nøjagtigt og sammenligneligt indblik i forsikringsselskabernes balance og indtjening og 

derved give investorerne en bedre forståelse for branchen. 

BlackRock understreger, at IFRS 17 er en meget kompliceret standard, og at der ligger en større opgave 

for forsikringsselskaberne ved implementeringen af IFRS 17 inden 2021, hvilket ikke skal 

undervurderes set i lyset af standardens kompleksitet og omfang, og hvordan forsikringsselskaberne skal 

kommunikere IFRS 17’s påvirkning af regnskaberne til investorerne. Ligeledes skal analytikerne vænde 

sig til begrebet Contractual Service Margin samt hvordan elementerne Building Block Approach 

påvirker indregning af indtægter. De vurdere, at IFRS 17 ikke vil ændre selskabernes kreditværdighed, 

såfremt standarden ikke får væsentlig indflydelse på selskabernes strategi eller politikker for 

kapitalforhold, men at indtjeningsmålingen vil kunne ændre, hvornår selskaberne vil udlodde udbytte, 

idet egenkapitalen for mange selskaber vil blive mere volatil, grundet at hensættelserne skal regnes med 

de seneste forudsætninger på hver måledato. 

Der er i verden 96 livsforsikringsselskaber, der er aflægger efter IFRS (IASB, 2017), hvilket, med den 

øgede sammenlignelighed IFRS 17 giver, vil gøre det nemmere for investorer at investere på 

udenlandske markeder. 

Långiver der yder lån, enten igennem direkte lån eller igennem virksomhedsobligationer, til 

virksomheden, eksponeres for en kreditrisiko. Denne risiko påvirker prisen på lånet, idet långivere skal 

kompenseres for den risiko der tager. Støre långivere kan derfor blive påvirket på samme måde som 

investorerne. 
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7.2 Kunder (Forsikringstagere) 

Kunderne kan have en interesse i selskabernes økonomiske stilling og udvikling, idet de ønsker 

overbevisning for, at deres forsikringer og pension administreres af et sundt selskab. 

Flere af respondenterne stillede spørgsmålstegn ved, hvor mange kunder, der egentlig ser på 

regnskaberne, men ser samtidig et behov for at alt informationen kommer i en helhed i et revideret 

regnskab. Det vil være muligt for kunder at sammenholde regnskaberne så længe IFRS aflæggerne i 

Danmark forsat skal aflægge en årsrapport efter Regnskabsbekendtgørelsen. 

Finanstilsynet mener samtidigt, at uafhængig, af om kunderne bruger regnskaberne, skal de have 

muligheden for at se følge selskabernes økonomiske stilling og udvikling, idet disse selskaber har 

ansvaret for kundernes pension og derved deres levevilkår i deres pensionsalder. (Iversen, 2018) 

Det helt store konkurrenceparameter i livsforsikringsbranchen er det afkast, der genereres til kunderne. 

(Munck, 2018). Værdien af afkastet skal dog ses efter de gebyrer som selskaberne opkræver. Da IFRS 

17 ikke ændrer på hvordan afkastet måles, eller på de faktiske konkurrence vilkår, dvs. priserne for 

forsikringer og den service kunderne modtager, vil IFRS 17 i denne kontekst ikke have nogen 

indflydelse på tilfredsstillelsen af kundernes informationsbehov. 

Man har i Regnskabsbekendtgørelsen stillet krav til nøgletal, som afkastopgørelser, 

omkostningsprocenter og årlige omkostninger pr. forsikrede, således kunderne kan sammenligne 

selskaberne. Dog kan disse nøgletal være svære at give som en gennemsnit af alle kunder, idet kunderne 

i et stigende markedsrente miljø har forskellige produktsammensætninger og derved forskelle i afkast 

og omkostninger. (Kandrup, 2018) 

De fleste pensionsordninger i Danmark er firmaordninger. Disse ordninger kommer i udbud, enten via 

firmaet selv eller via en mægler. Herefter modtager firmaet en række tilbud, hvor de også beder om en 

række regnskabsmæssige oplysninger, hvorefter disse kan sammenlignes på forskellige parametre, som 

fx risikoresultat, omkostningsresultat, afkast, solvensoverdækning mv.  Der er altså et behov for at kunne 

sammenligne selskaberne på tværs. (Kandrup, 2018) 

Kunder i gennemsnitsrentemiljø vil også have fokus på det kollektive bonuspotentialle, der udgør den 

fremtidige bonus til kunderne samt en buffer i år, hvor livsforsikringsselskabet ikke kan genere det 

aftalte afkast til kunder. Dette er dog styret af Kontributionsbekendtgørelsen 
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(Kontributionsbekendtgørelsen), der bestemmer fordelingen af overskud mellem 

gennemsnitsrentegrupperne og selskabets egenkapital, og ikke indeholdt i IFRS 17. 

Ud fra ovenstående har kunderne ikke samme behov for indblik i selskabernes resultatdannelse og IFRS 

17 vil derfor ikke påvirke tilfredsstillelsen af kundernes informationsbehov, nævneværdigt. 

7.3 Myndigheder og det eksterne miljø 

Pensionsformuen i de danske livsforsikringsselskaber udgjorde i 2017 3.094 mia. kr. (Munck, 2018). 

Myndighedernes interesse i livsforsikringsselskaberne understøttes af deres interesse i, at befolkningen 

spare op til alderdom, således befolkningen ikke har brug for understøttelse fra myndighederne. Dette 

ses i Danmark blandet andet ved, at staten har givet en række skattefordele ved opsparing igennem 

pension, herunder fradrag ved indbetaling til pension og en lavere skat på kapitalgevinster (PAL-skat, 

15,3 %) sammenlignet med beskatning af kapitalgevinster fra frie midler (aktiebeskatning 27/42%) 

(SKAT, 2018a). 

Myndighederne er interesserede i, at livsforsikringsselskaberne har den nødvendige kapital, således de 

kan modstå uventede begivenheder og derved kan honorere disse forpligtelser til forsikringstagerne. 

Denne interesse er reguleret igennem Solvency II, der indeholder principper for opgørelse af kapitalkrav 

og opfyldelse heraf. I Danmark føre Finanstilsynet dette tilsyn, og i relation hertil modtager de en række 

særskilte indberetninger. Som følge heraf er Finanstilsynet eget informationsbehov ikke i fokus, når de 

vurdere kravene til livsforsikringsselskabernes finansielle rapportering. (Iversen, 2018). 

Da pensionsmidler udgør en væsentlig del af kapitalen i samfundet, er pensionsselskaberne en væsentlig 

velgører til samfundets udvikling. Samfundet har fx en interesse i, at pensionsselskaberne investerer i 

blandt andet grøn energi og studieboliger. Myndighederne har endvidere også en interesse her, hvilket 

kan se i den danske stats tilslutning til OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, hvor 

staten har forpligtelse sig til at udbedre kendskabet til retningslinjerne og arbejde for deres anvendelse i 

praksis (Erhvervsstyrelsen, 2018). Retningslinjerne indeholder principper for, hvordan virksomheder 

aktivt kan arbejde med risici for negativ indflydelse på samfundsforhold, blandt andet miljø, 

klimaforhold og anti-korruption. 

Ud fra ovenstående har myndighederne store interesser i branchen, men det kan også konkluderes at 

deres informationsbehov ikke skal opfyldes igennem regnskabet, hvorfor IFRS 17 ikke har nogen 

væsentlig påvirkning på tilfredsstillelse af myndighederne informationsbehov. 
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7.4 Sammenfatning og delkonklusion 

Livsforsikringsbranchen er i Danmark kendetegnet ved en overvægt af gensidige selskaber uden 

investorer som interessenter. Der er i Danmark tre livsforsikringsselskaber, der vil skulle aflægge 

regnskab efter IFRS 17. IFRS 17 indfører internationale principper for indregning og måling af 

forsikringskontrakter, med fokus på anvendelse af dagsværdier samt en præsentation, der giver en øget 

sammenlignelighed mellem forsikringsselskabernes regnskaberne men også til regnskaber fra andre 

brancher. Dette vil kunne give investorer mere relevante og pålidelige finansielle regnskaber. Ydermere 

styrkes værdien af regnskaberne af den øgede sammenlignelighed, der kan medføre lavere 

analyseomkostninger for investorerne samt nemmere adgang til at investerer på tværs af grænserne. 

Af øvrige interessenter kan nævnes kunder og myndigheder, hvis tilfredsstillelse af informationsbehov 

ikke vil blive påvirket i noget væsentlig omfang af IFRS 17, idet de i al væsentlighed kan få tilfredsstillet 

deres informationsbehov igennem andre kanaler. De kan dog have en interesse i at sammenholde 

selskabernes drift, hvilket er muligt, så længe IFRS regnskabs-aflæggerne i Danmark forsat skal aflægge 

en årsrapport efter Regnskabsbekendtgørelsen. 
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8. Fordele og udfordringer som IFRS 17 bringer branchen 

Jeg vil i dette kapitel belyse, hvilke fordele og udfordringer som min informationsindsamling og analyse 

har afsløret. Ydermere vil jeg belyse løsningsforslag for, hvordan IFRS 17 og 

Regnskabsbekendtgørelsen kan fungere sammen. 

8.1 Fordele 

Ud fra analysen i kapital 7 har jeg konkluderet, at IFRS 17 har stort potentiale for give investorerne samt 

långiverne i børsnoterede selskaber en større tilfredsstillelse af deres informationsbehov. Det kan give 

selskaberne en nemmere adgang til kapital, idet de bedre kan dokumentere værdiskabelsen i selskabet. 

Såfremt selskabet skal optage et stort lån, vil en lavere rente hurtigt kunne opveje 

implementeringsomkostningerne ved IFRS 17. En øget sammenlignelighed og transparens på tværs af 

branchen vil også give selskabet bedre mulighed for at benchmarke sig internationalt med de øvrige 

spillere i markedet.

IFRS 17 kræver omfattende systemunderstøttelse, da kontrakterne skal opgøres enkeltvis. Dette vil 

resultere i høje implementeringsomkostninger, idet IFRS kræver helt ny systemunderstøttelse. Disse 

omkostninger er selvfølgelig en udfordring, men samtidig vil IFRS 17 også give muligheder for udnytte 

implementeringen af nye systemer til disaggregering eller opløsning af produktgrupper til brug for 

analyse af lønsomheder. Nye systemer vil også kunne automatisere datakommunikation mellem 

aktuarfunktionen, finansfunktionen og salgsfunktionen, (Deloitte, 2018). 

8.2 Udfordringer 

Som en del af Europakommissionen godkendelsesproces af IFRS 17, skal den private organisation 

EFRAG, der er sponsoreret af EU og andre organisationer som FSR i Danmark, give deres anbefaling 

til Europakommissionen, om IFRS 17 bør godkendes. Helt præcist skal EFRAG forholde sig til det 

binære spørgsmål, om IFRS i sin nuværende form er bedre end IFRS 4 og skal således ikke forholde sig 

til, om der kan laves en endnu bedre standard.  

Vurderingen skal laves på baggrund af en kvalitativ analyse af standarden, og standardens effekt på 

regnskabets kvalitative karakteristika. Ydermere skal de vurdere, om IFRS 17 er til EU borgernes fordel, 

herunder vurdere nytteværdien, samt hvordan standarden vil påvirke kapitalmarkedet. (Ringsted, 2018) 
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Som en del af denne analyse har EFRAG foretaget to studier, hvor det ene er lavet i samarbejde med 

Europas 11 største forsikringsselskaber. Det andet er lavet med 49 mindre forsikringsselskaber og 

ydermere har EFRAG samarbejdet med en række regnskabsbrugere. 

Disse studier har givet anledning til at kommentere en række forhold, som de mener at IASB skal 

overveje. (EFRAG, 2018) Ved sammenholdelse er disse forhold samt de udfordringer respondenterne 

har udtrykt, er det fundet særligt relevant at belyse selskabernes udfordring med gruppering af 

kontrakter. 

8.2.1 Gruppering af kontrakter 

Efter at have talt med respondenterne er det klart, at branchens største udfordring er kravet om årlige 

kohorter, hvilket også at et punkt i EFRAG’s brev til IASB d. 3. september 2018, (EFRAG, 2018). 

Årskohorterne bestemmer, hvilke kontrakters lønsomheder, der kan modregne hinanden. Dvs. at hvis 

man har en gruppe af kontrakter hvor en kontrakt bliver tabsgivende, så kan dette tab modregnes i det 

de resterende kontrakters CSM, inden man skal indregne og vise en tabsgivende kontrakt i Loss 

Component. Det er således en fordel at have en stor gruppe af kontrakter at kunne modregne i. Reglen 

er lavet for at opdele kontrakter med samme risiko for, at CSM ikke bliver realiseret, og skabe en 

transparens om kontrakternes lønsomhed. 

Men denne regnskabsmæssig opdeling af grupper hænger ikke sammen med selskabernes 

forsikringsdrift, hvor man forsikre sig på tværs af år. (Munck, 2018, Kandrup 2018). Dette skyldes, at 

selskaberne i højere grad opdeler deres grupper efter tegningsgrundlag, som eksempelvis en 

firmaordning, idet det er tegningsgrundlaget, der definere hvor stor indtjeningen bliver, og ikke hvornår 

de bliver indgået. 

Årskohorterne medvirker også til registreringsomfanget og den nødvendige systemunderstøttelse, hvor 

Danica ud fra deres analyse ser, at de har 5000-10000 grupper. (Kandrup, 2018) 

IASB indrømmer i IFRS 17 Basis for Conclusion 138 (IFSR 17, BC138), at reglen om årskohorter ikke 

er perfekt, men det IASB ønsker er at identificere kontrakter med samme risiko for ikke nå det 

indregnede CSM. Det var ikke muligt at lave bedre regler, idet de ville blive for komplekse. Samtidig 

står der i IFRS 17, BC138 (IFRS 17, BC) følgende: 

”Nonetheless, the Board noted that the requirements specify the amounts to be reported, not the 

methodology to be used to arrive at the amounts. Therefore it may not be necessary for an entity to 

restrict groups in this way to achieve the same accounting outcome in some circumstrances.” 
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Altså skriver IFRS 17, hvilket resultat der skal nås og ikke hvordan det skal nås. Det er derfor ikke 

nødvendig for selskaberne foretage denne årsopdeling af kontrakter, hvis de kan nå samme resultat uden. 

Forsikrings & Pension er i samarbejde med EY i gang med at bevise, at det samme resultat kan opnås. 

EY mener, at man inden for danske gennemsnitsrenteprodukter, der har fælles”facts & circumstances”, 

kan opnå samme resultat i CSM, selvom man ikke laver årskohorter. For markedsrenteprodukter, vil 

dette afhænge af de konkrete ”facts & circumstances” idet indtjeningsmønstret er forskellig fra selskab 

til selskab og produkt til produkt. (Jespersen, 2018) 

IASB har udtrykt, at denne modregning ikke er tilladt i nogen andre brancher, hvor IFRS 15 er gældende, 

så hvorfor skal det tillades i forsikring. IASB ser de årlige kohorter som en stor imødekommelse til 

forsikringsbranchen. Det meste gør man på samme måde i dag, men i dag skriver man ikke, at man har 

tegnet en tabsgivende kontrakt. Der opponeres således ikke imod noget, der påvirker selskabernes 

resultat, men imod transparens omkring det. Årskohorterne kan gøre, at forsikringsselskaberne skal 

forklare, hvorfor de har tegnet en tabsgivende kontrakt, hvilket analytikerne allerede nu godt ved, at de 

gør, da dette er en del af forretningen. (Ringsted, 2018) 

Fra investorernes synspunkt er det relevant, at der er transparens i kontrakternes lønsomheder, men da 

opdelingen hverken er i overensstemmelse med forsikringsselskabernes drift, eller opdeler den 

kontrakterne efter den faktiske risiko, der er defineret i tegningsgrundlaget, er denne opdeling ikke 

optimal. Man kan således argumentere for, at skal undlade årskohorter og i stedet anvende 

tegningsgrundlaget til opdeling, hvilket allerede vil ske i porteføljeopdelingen. 

8.2.2 Regnskabsbekendtgørelsen 

I Danmark skal alle livsforsikringsselskaber aflægge en årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen, 

uafhængig af om de aflægger koncernregnskab efter IFRS. Derfor skal de børsnoterede selskaber 

aflægge to årsrapporter, og som det er belyst i kapitel 6, er de nuværende forskelle mellem 

begrebsrammerne væsentlige. Den øgede rapportering vil forøge selskabernes 

rapporteringsomkostninger, der i sidste ende vil skulle dækkes af investorer og i det lange løb også 

forbrugerne. Disse omkostninger opstår, da de store forskelle mellem begrebsrammerne, der er belyst i 

kapitel 6, vil gøre det nødvendigt for selskaberne at opretholde og kontrollere to bogføringskredse samt 

to sæt aktuar beregninger til brug for regnskabsudarbejdelsen, der i øvrigt kræver forskellige 

specialistkompetencer. 
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Denne situation er således ikke optimal for de børsnoterede selskaber og vil kunne løses på 3 måder, 

men ingen handling er uden konsekvenser. 

Den første løsning vil være at give selskaberne tilladelse til at undlade at aflægge efter 

Regnskabsbekendtgørelsen, såfremt de aflægger efter IFRS. Dog vil denne løsning resultere i 

manglende sammenlignelighed til de øvrige selskaber i Danmark. 

Denne manglende sammenlignelighed vil, ud fra min analyse i det foregående kapital, kun få en mindre 

indflydelse på investorer, dersom investorer har interesse i køb af et ikke-børsnoteret kommercielt 

livsforsikringsselskab. Dog er mulighederne for opkøb af ikke-børsnoterede kommercielle 

livsforsikringsselskaber meget begrænsede i Danmark, da antallet heraf kun udgør 2.Dette taler for, at 

manglende sammenlignelighed ikke har den store indflydelse på investorernes behovstilfredsstillinde 

ved ved investeringer i Danske livsforsikringsselskaber. 

I forbindelse med udbudsprocesserne af firmaordningerne bruges de regnskabsmæssige oplysninger til 

sammenligning af selskaber, hvorfor det er relevant at regnskaberne kan sammenlignes. Men kunderne 

har interesse i det faktiske afkast og omkostninger, der bliver tilskrevet deres depoter og ikke så meget 

resultatdannelsen.  Sammenligneligheden i kundesammenhæng er derfor ikke så vigtig. Altså vil kunder 

vil have behov for ensartet information, men den kan de bede om på en anden og mere relevant måde. 

Myndighederne får opfyldt deres behov igennem indberetninger til Finanstilsynet og Solvency II, 

(Iversen 2018), og har derfor ikke et behov for sammenlignelighed i regnskaberne. 

Derfor er ikke noget i vejen for, at der kan anvendes forskellige begrebsrammer for børsnoterede 

selskaber og de øvrige, hvilket Forsikrings og Pension også foreslået Finanstilsynet, hvilket 

Finanstilsynet ikke har været tilhænger af (Munck, 2018). Jeg forespurgte efterfølgende Finanstilsynet 

om deres bevæggrunde for ikke at tillade forsikringsselskaber at undlade at aflægge efter 

Regnskabsbekendtgørelsen på enkeltselskabsniveau, såfremt de aflægger efter IFRS, hvortil de svarede: 

”Det har tidligere været muligt for finansielle virksomheder at aflægge efter IFRS på 

enkeltselskabsniveau, men dette blev senere ændret, fordi Finanstilsynet vurderede, at der var behov for 

at præcisere nedskrivningsreglerne for pengeinstitutterne. Det var derfor nødvendigt at kræve, at 

pengeinstitutterne skulle anvende Regnskabsbekendtgørelsen på moderselskabsregnskabet. Det blev 

dengang besluttet, at der ikke skulle være forskel på pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder, 
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fx forsikringsselskaber, og derfor blev forsikringsselskaber også omfattet af kravet om, at regnskabs-

bekendtgørelsen skal anvendes på moderselskabsregnskabet, jf. § 183 i lov om finansiel virksomhed. 

Jeg tror ikke, det har haft den store betydning for forsikringsselskaber, men jeg kan sagtens forestille 

mig at de børsnoterede forsikringsselskaber, der anvender IFRS på koncernregnskabet, gerne vil have 

mulighed for også at anvende IFRS på moderselskabsregnskabet.” (Iversen, 2018) 

Det tyder altså på at der har været tale om en generel regel for at sikre samme spilleregler for banker og 

forsikringsselskaber. Derudover giver det Finanstilsynet mulighed for at stille specifikke notekrav til 

selskaberne regnskaber, herunder krav om nøgletal. 

En løsning til denne udfordring vil være at forsikringsselskaber der aflægger efter IFRS kun er omfattet 

af Regnskabsbekendtgørelsens relevante notekrav. Derved vil Finanstilsynet forsat kunne kræve 

noteoplysninger i fremtiden. 

Den næste løsning vil være, at alle selskaber skal aflægge efter IFRS, hvorved Finanstilsynet ikke skal 

vedligeholdelse Regnskabsbekendtgørelsen. Men af hensyn til de mindre selskaberne, er der behov for 

de mere lempelige oplysningskrav i Regnskabsbekendtgørelsen, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at 

erstatte regnskabsbekendtgørelse med IFRS. Dette er også holdningen fra Forsikring og Pension, 

(Munck, 2018) og Finanstilsynet, (Iversen, 2018) 

Den sidste løsning vil være at tilpasse Regnskabsbekendtgørelsen til IFRS 17, hvorved 

sammenligneheden mellem selskaberne kan opretholdes. Denne tilpasning vil dog i første omgang ikke 

være mulig idet IFRS 17 præsentationen ikke er i overensstemmelse med EU’s 

forsikringsregnskabsdirektiv (EU), der først vil skulle ændres i en meget omfattende proces der kan tage 

op til flere år, (Kandrup, 2018). 

IFRS 17 er desuden ikke forenelig med Solvency II, hvilket gør at selskaberne fortsat skal opretholde 

flere omkostningstunge balancer. Dog er formålet med IFRS 17 måling af indtjening og formålet med 

Solvency II at sikre stabilitet, hvorfor dette kan forsvares. (Ringsted, 2018) 

Finanstilsynet forventer at Regnskabsbekendtgørelsen vil skulle ændres som følge af IFRS 17, 

Finanstilsynet har endnu ikke overblik over omfanget af ændringer, hvilket blandet andet skyldes at 

IFRS 17 endnu ikke findes i endelig godkendt form. 

Finanstilsynet vil i første omgang finde ligheder mellem Solvency II og IFRS 17, men på en række 

områder vil der skulle vælges, herunder fx kontrakternes indregningskriterie og rentekurver, hvor 

rentekurver er bestemt i Solvency II og principbaseret i IFRS 17. (Iversen, 2018) 
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En tilpasning af regnskabsbekendtgørelsen vil også resultere i væsentlige 

implementeringsomkostninger, som skal bæres af kunderne for langt størstedelen af de ikke-

børsnoterede selskaber. Kunderne er de væsentligste regnskabsbrugere, der ud fra min analyse ikke vil 

få nogen væsentlig værdi fra IFRS 17, hvis fordel er at give et bedre indblik i selskabernes 

resultatdannelse. Derfor kan man argumentere for at fordelene ved at ændre regnskabsbekendtgørelsen 

ikke opvejer omkostningerne. 

8.3 Sammenfatning og delkonklusion 

IFRS 17 er en omfattende og kompleks standard, der endnu ikke er godkendt. Jeg har i dette kapital 

belyst, hvilke fordele og ulemper som IFRS 17 medfører branchen, og derved konkludere på 

undersøgelsesspørgsmål 5. Af fordele kan det nævnes at selskaberne vil kunne få en nemmere og 

billigere adgang til kapital, idet regnskaberne efter IFRS 17 vil tilfredsstillende investorernes og 

långivernes informationsbehov. Implementeringen af IFRS 17 vil medføre væsentlige 

implementeringsomkostninger af blandt andet nye IT-systemer. Dette giver dog samtidig selskaberne 

mulighed for at få optimeret systemer til brug for analyse af lønsomheder samt automatisere 

datakommunikation mellem aktuarfunktionen, finansfunktionen og salgsfunktionen. 

Selskabernes største udfordring med standarden er lige nu kravet om årskohorter i forbindelse med 

gruppering af kontrakter, hvilket har indflydelse på hvilke kontrakters resultater, der kan modregnes i 

hinanden. Udover at dette stiller høje krav til registreringer er denne opdelingen ikke i overensstemmelse 

med selskabernes forretning, idet det er tegningsgrundlaget, der afgør kontrakternes lønsomhed og ikke. 

hvornår de tegnes. En opdeling på tegningsgrundlaget vil derfor være mere relevant. 

I Danmark skal alle livsforsikringsselskaber aflægge en årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen, 

uafhængigt af om de aflægger koncernregnskab efter IFRS. Derfor skal de børsnoterede selskaber 

aflægge to årsrapporter, hvilket ikke er optimalt. Derudover er det svært at argumentere for, at en 

aflæggelse af en årsrapport efter Regnskabsbekendtgørelsen, når samme selskab aflægger efter IFRS, 

der giver en større værdi til selskabs primære regnskabsbrugere, investorer og långiverne. Dette 

underbygges ved, at de øvrige regnskabsbrugere som kunder og myndigheder ikke har noget 

nævneværdigt behov. 
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9. Konklusion 

IFRS 17 er en omfattende standard, der indeholder nye principper for indregning og måling samt en helt 

ny regnskabspræsentation i forhold til IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen. 

IFRS henvender sig til investorer og långivere og har det overordnede formål, at give disse 

regnskabsbrugere information om regnskabsaflæggers økonomiske ressourcer og forpligtelser samt 

indtjening og derved give grundlag for deres økonomiske beslutninger. Udover investorer og långivere 

er Regnskabsbekendtgørelsen også lavet til brug for kunderne og tilsynsmyndighederne, men deres 

tilfredsstillelse af informationsbehov sker i høj grad gennem andre informationskanaler. 

Den eksterne rapportering er en administrativ og økonomisk omkostning for selskaberne, som i sidste 

ende bæres af investorerne eller kunderne i gensidige selskaber. Omkostningerne skal opvejes af de 

fordele, som regnskabsbrugerne får fra den eksterne rapportering. Nytteværdi defineres som de fordele 

regnskabsbrugerne modtager fra årsregnskabets finansielle informationer i forhold til omkostningerne 

forbundet med udarbejdelsen af årsregnskabet. 

Den komparative analyse viser, at resultatdannelsen og præsentationen heraf i IFRS 17 er 

gennemgribende anderledes end resultatdannelsen efter Regnskabsbekendtgørelsen. 

Regnskabsbekendtgørelsen viser ikke, hvilke elementer der driver resultatdannelsen i et 

livsforsikringsselskab, men kan sammenlignes med en pengestrømsopgørelse, der viser de samlede 

bevægelser på forsikringstagernes depoter. Dette medfører, at det er vanskeligt for regnskabsbrugere at 

udlede, hvordan og hvornår resultatet er opstået. IFRS 17 viser derimod ikke pengestrømmene, men i 

højere grad resultatet af disse pengestrømme set fra selskabets perspektiv. Resultatdannelsen efter IFRS 

17 er desuden mere transparent og kan i højere grad sammenlignes med andre branchers 

resultatdannelse. Ydermere kan man argumentere for, at periodiseringen af indtjeningen er mere 

retvisende efter IFRS 17, da det bedre viser indtjeningen inden for de enkelte regnskabsperioder. På 

baggrund heraf kan det konkluderes, at IFRS 17 giver et bedre indblik i livsforsikringsselskabernes 

værdiskabelse end IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen. 

Af fordele kan det nævnes, at selskaberne vil kunne få en nemmere og billigere adgang til kapital, idet 

regnskaberne efter IFRS 17 i højere grad tilfredsstiller investorernes og långivernes informationsbehov. 

Implementeringen af IFRS 17 vil medføre væsentlige implementeringsomkostninger, blandt andet som 

følge af nye krav til systemer samt datalagring og infrastruktur. Dette giver dog samtidig selskaberne 
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mulighed for at få optimeret systemarkitekturen til brug for analyse af lønsomhed samt automatisering 

af datakommunikationen. 

Selskabernes største udfordring med standarden er lige nu kravet om årskohorter i forbindelse med 

gruppering af kontrakter, hvilket har indflydelse på, hvilke kontrakters resultater der kan modregnes i 

hinanden. Udover at dette stiller høje krav til registreringer, er opdelingen ikke i overensstemmelse med 

selskabernes forretning, idet det er tegningsgrundlaget, der afgør kontrakternes lønsomhed og ikke, 

hvornår de tegnes. En opdeling på tegningsgrundlaget vil derfor være mere relevant. 

I Danmark skal alle livsforsikringsselskaber, uafhængigt af om de aflægger koncernregnskab efter IFRS, 

aflægge en årsrapport efter Regnskabsbekendtgørelsen. Derfor skal de børsnoterede selskaber aflægge 

to årsrapporter, hvilket er omkostningsfyldt. Derudover er det svært at argumentere for en aflæggelse af 

en årsrapport efter Regnskabsbekendtgørelsen, når samme selskab aflægger efter IFRS, der giver en 

større værdi til selskabets primære regnskabsbrugere, investorer og långiverne. Dette underbygges ved 

at de øvrige regnskabsbrugere såsom kunder og myndigheder, ikke har noget nævneværdigt behov. 

Det kan på baggrund heraf konkluderes, at IFRS 17 påvirker nytteværdien af livsforsikringsselskabernes 

regnskaber positivt i Danmark. 
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Forkortelser og definitioner 

• IASB = International Accounting Standards Board 2001. IASB udsteder International Financial 

Reporting Standards (IFRS), som løbende erstatter IAS. 

• IFRS = International Financial Reporting Standards 

• TRG =  Transition Ressource Group (TRG) = ”Consulation forum for questions and guidance 

though out the transition period (until effective data 1 January 2021)” etableret af IFRS. 

• EFRAG = European Financial Reporting Advisory Group 

• IFRS 9 Financial Instruments = International Financial Reporting Standard 9 omhandler 

indregning og måling af finansielle instrumenter. IFRS 9 trådte i kraft 1. januar 2018. 

• IFRS 15 Revenue = International Financial Reporting Standard 15 omhandler indregning og 

måling af omsætning. IFRS 15 trådte i kraft 1. januar 2018.  

• Solvency II = Solvens II-direktiv har til formal at give forsikringstagerne betryggende 

beskyttelse og understøtte finansiel stabilitet. 
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Bilag 1 – Referat af interview af Anne-Mette Munck, chefkonsulent og 

ansvarlig for politiske interesser i Forsikring & Pension  

Dato 12. oktober 2018 

Interviewer: Mikael Hauge Madsen 

Respondent: Anne-Mette Munck 

Spørgeramme 

Din og F&P’s rolle og erfaring i forhold til pensionsselskabernes finansielle rapportering 

F&P varetager deres medlemmers interesser, herunder forhandling med Finanstilsynet om fx 

Regnskabsbekendtgørelsen og andre af medlemmernes problemstillinger. F&P deltager og er med i 

Insurance Europe, der er paraplyorganisationen for alle europæiske interesseorganisationer som F&P. 

F&P har også arbejdsgrupper med deres medlemmer, hvor de sammen fortolker Regnskabs-

standarder. Fx undersøger de lige nu i samarbejde med EY, om de kan undgå kravet om de årlige 

grupperinger igennem Basis for Conclusions 138. F&P har også haft kontakt til EFRAG. 

Anne-Mette Munck er chefkonsulent og ansvarlig for politiske interesser i Forsikring & Pension. 

Anne-Mette har arbejdet med finansiel rapportering for forsikringsselskaber i mange år. 

Pensionsselskabernes regnskabsbrugere og fokus i regnskabet 

Forsikringsregnskaber er meget komplicerede. 

Regnskabsbrugere: 

Konkurrenter 

Mæglere 

Disse regnskabsbrugeres væsentligste fokus er forrentningen af kundernes midler, hvilket er det største 

konkurrenceparameter i livsforsikring. Herudover ses der på soliditet. 

Finanstilsynet kontrollerer, at regler følges, men får særskilte indberetninger til deres behov. 
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Der gives mange informationer i årsrapporterne, hvor alle informationer muligvis ikke bruges af 

regnskabsbrugerne, men samtidig er der behov for, at årsrapporterne udtrykker en helhed. 

På børsnoterede selskaber er regnskabsbrugerne også investorer og kreditorer, der har fokus på 

resultatet, så en ”korrekt” aktiekurs kan fastsættes. 

Er der behov for sammenlignelighed mellem de børsnoterede selskaber og de øvrige? 

Det er ønskeligt med sammenlignelighed inden for Danmark, men det er ikke nødvendigt. Der kan 

være andre hensyn, som vægter højere.  

Er der behov for international sammenlignelighed? 

Det er ikke nødvendigt med international sammenlignelighed for andre end de børsnoterede selskaber, 

da de ikke børsnoterede selskaber hovedsageligt ikke opererer udenlandsk. 

Hvad ser du af udfordringer med den nuværende begrebsramme 

Anne-Mette ser ikke en udfordring i, at præmier er toplinjen. For børsnoterede ser Anne-Mette, at 

IFRS 17’s præsentation vil øge sammenlignelighed med andre brancher.  

F&P vil gerne have ændringer af forsikringsregnskabsdirektivet, da de mener, at særligt en ændring af 

skemakravene vil kunne udvikle regnskaberne i en mere brugervenlig retning. 

Hvad ser du af fordele og ulemper ved IFRS 17? 

Fordele – sammenlignehed, større transparens. 

Ulemper – det er dyrt at implementere og det kræver en stor uddannelse af regnskabsbrugeren 

CFO-forum, (et body bestående af de 21 største europæiske forsikringsselskaber), har sendt 11 

kritikpunkter til EFRAG, hvoraf EFRAG har bragt 6 videre til IASB, der skal tage disse punkter op i 

oktober/november, herunder om der er behov for en ændring af standarden. CFO Forums 

løsningsforslag er ikke offentliggjorte, idet de fortsat arbejder på disse. Disse løsningsforslag skal 

herefter sendes til IASB. Derfor er der usikkerhed om, hvordan den endelige IFRS 17 skal se ud. 
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F&P’s væsentligste kritikpunkt er kravet om de årlige kohorter, hvilket ikke hænger sammen med 

forsikringsdriften. F&P mener dette vil være en væsentlig ændring af standarden, såfremt det ændres. 

Kritikpunkterne kommer fra forskellige lande. IFRS 17 er overordnet principbaseret og derfor tolkes 

IFRS 17 forskelligt.  

I EFRAG’s er der grundet EU’ forespørgsel igangsat to testfaser.  

Den første og mest omfattende har 11 store selskaber deltaget i. Af de 11 er 10 en del af CFO forum. 

De selskaber har testet intensivt, og er kommet frem til disse problemer, og har man et væsentligt 

problem i blot et selskab, så er dette problem medtaget i de 11, som er sendt til EFRAG. Der er ingen 

danske selskaber, der er med i denne test. 

CFO forum har ingen danske selskaber. 

F&P ser, at deres medlemmer kan leve med IFRS 17. 

Vil gerne kunne afskrive erhvervelsesomkostninger over kontraktens forventede løbetid, hvor de nu 

skal omkostningsføres første år på kontrakter, hvor priser kan genforhandles efter et år. (primært 

skade) 

F&P’s forventning til evt. implementering i Danmark 

EU’s regnskabsdirektiv for forsikringsselskaber lægger nogle begrænsninger på de danske 

regnskabsregler. Særligt er skemakravene problematiske at følge. Disse skemakrav er meget langt væk 

fra IFRS 17’ præsentationen.  

I Danmark må man udarbejde IFRS på enkelt selskabsniveau, kun på koncernniveau kan IFRS 

vælges/skal følges. F&P foreslår, at alle selskaber kan vælge mellem IFRS og 

Regnskabsbekendtgørelsen på enkelt selskabsniveau. Dette er Finanstilsynet modstander af. 

Norden vil gerne ændre EU’s regnskabsdirektiv for forsikringsselskaber, men Sydeuropa ønsker ikke 

at ændre det.  

Det vil være for tungt at lægge fuld IFRS ned på alle selskaber. 
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F&P mener, at det generelt giver mening, at Regnskabsbekendtgørelsen fortsætter med at være 

forenelig med IFRS på indregning og måling. Men F&P har brug for at se den endelig IFRS 17, før de 

kan vurdere, hvordan Regnskabsbekendtgørelsen skal ændres. 

F&P støtter IFRS 17 og den gennemsigtighed og transparens den medfører. Anne-Mette forventer, at 

der ændres nogle ting i IFRS 17, og at den bliver implementeret i 2023. Anne-Mette forventer grundet 

EU’s regnskabsdirektiv for forsikringsselskaber, at der vil være to forskellige begrebsrammer, men at 

Regnskabsbekendtgørelsen på et tidspunkt vil få ændret indregning og målingsbestemmelser. 
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Bilag 2 - Referat af Thomas Ringsted, partner i Deloitte og medlem af Insurance 

Accounting Working Group i EFRAG 

Dato: 16. oktober 2018 

Interviewer: Mikael Hauge Madsen 

Respondent: Thomas Ringsted 

Hvad er din rolle i EFRAG og erfaring i forhold til pensionsselskabernes finansielle rapportering? 

Thomas sidder i Insurance Accounting Working Group (IAWG) i European Financial Reporting 

Advisory Group (EFRAG), der er rådgiver til EU i forbindelse med godkendelse af standarden . 

Thomas har også fulgt og påvirket IASB’s udarbejdelse af standarden via møderne i IAWG, Deloittes 

internationale netværk og den internationale aktuarforening. 

Thomas repræsenterer sig selv samt Deloitte i Europa i disse grupper. 

Hvem er Pensionsselskabernes regnskabsbrugere, og hvad er deres fokus i regnskabet? 

IFRS 17 er udarbejdet til de børsnoterede selskaber. Der er 7 i Danmark og 8 i Tyskland, der vil skulle 

aflægge efter IFRS 17. 

Derudover er der flere finansielle konglomerater i Norden, der er underlagt IFRS. I Sverige er det drøftet, 

om IFRS kravet for disse skal fjernes, men lige nu hælder de til at fastholde kravet. I Norge opretholdes 

det. 

For børsnoterede selskaber er investorerne og analytikerne de væsentligste brugere, hvilket IFRS 

generelt også henvender sig til. 

IASB har sagt, at knapt 500 selskaber bliver berørt af IFRS 17. 

I Europa er der ca. 2500 gensidige (kundeejede) selskaber, hvor IFRS ikke nødvendigvis er det bedste. 

IASB har drøftet, om der er behov for en begrebsramme for gensidige selskaber og har præsenteret deres 

overvejelser. Efter IFRS vil de gensidige selskaber ikke have nogen egenkapital, hvis de ultimative ejere 

er kunderne, og sker der betalinger til de ultimative ejere, bliver det en del af kontantstrømmene. Derfor 

kommer selskaberne ikke til at have egenkapital, men kun forpligtelser. 
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Dette er der nogen, der opponerer imod, men det er den måde, ATP har aflagt regnskab efter i lang tid. 

ATP har ingen egenkapital og aflægger efter IFRS og vil også skulle aflægge efter IFRS 17. 

Der er overvejende kundeejede selskaber inden for forsikring. 

IASB har givet bud på, hvordan performance kan vises for kundeejede selskaber. Performance i et 

kundeejet selskab kan diskuteres, idet de ikke drives med overskud for øje. 

Er der behov for sammenlignelighed mellem de børsnoterede selskaber og de øvrige? 

Generelt er forsikringsregnskaber meget utilgængelige. Der er mange investorer og kapitalfonde, der 

ikke fokuserer på forsikringsselskaber. Dette skyldes blandt andet, at forsikringsregnskaber er væsentlig 

anderledes end øvrige branchers regnskaber. 

Forventningen ved IFRS 17 er at skabe sammenlignelighed på regnskabssiden og derved få flere 

investorer til at investere i forsikringsselskaber. 

Sammenlignelighed øger transparensen, hvilket sænker kapitalomkostningerne, der kommer interessen-

terne til gode. 

Implementeringsomkostningerne forventes at være høje, hvilket Deloitte har undersøgt igennem 

Deloittes survey. Det er vurderingen fra interessenterne, at faldet i kapitalomkostningerne opvejer 

implementeringsomkostningerne. 

Der er som sådan ikke noget i vejen for, at der kan anvendes forskellige begrebsrammer for børsnoterede 

selskaber og øvrige selskaber. Myndighederne vil få opfyldt deres behov igennem Solvency II. Mæglere 

vil have behov for ensartet information, men kan bede om den på en anden måde. Så regnskaberne vil 

ikke have så stor værdi i denne sammenhæng. Dette vil dog medføre flere omkostninger. 

Der er forhold, der taler for, at de skal kunne sammenlignes: 

• Samme vilkår for alle 

• Samme skattevilkår for alle. 

Der er forhold, der taler imod: 
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• Behov for lempelser for mindre selskaber. Regnskabsbekendtgørelsen er i dag forenelig med 

IFRS, men giver en række lempelser i forhold til oplysningskrav. 

Skemakrav i regnskabsdirektivet gælder ikke, hvis der aflægges efter IFRS. 

Solvency II er beregnet til kapitalforhold og solvens og ikke performancemåling 

Er der behov for international sammenlignelighed? 

Der er et stort behov fra investorerne for at de børsnoterede selskaber, som IFRS henvender sig til, er 

sammenlignelige.  

Pensionsbranchen er en stor del af velfærdssamfundet i hele verden, og det at bringe det på en fælles 

basis internationalt er meget imponerende, hvilket Thomas mener, IASB får for lidt anerkendelse for. 

IFRS 17 vil give mulighed for at lave benchmark på alle forsikringsselskaber til at udfordre selskaberne.  

For kunder og mæglere ser Thomas ikke et stort behov for international sammenlignelighed, idet livs-

forsikringsselskaberne generelt ikke distribuerer produkter over grænserne. 

Udfordringer med den nuværende begrebsramme? 

IFRS 4 er generelt blot en forlængelse af reglerne, der var før, og tillader i høj grad at lokale regn-

skabsregler følges. For multinationale europæiske selskaber betyder dette, at hensættelser er målt på 

flere forskellige måder, herunder også US GAAP. Det vil sige, hvert multinationalt selskab har sin 

egen regnskabspraksis. 

Den danske begrebsramme har lænet sig op ad forventningerne til IFRS 17 og Solvency II. 

Fortjenstmargen er i dansk optik en prospektiv beregning, og noget man kan opgøre på ethvert tids-

punkt. Derved er det mere et oplysningstal på balancen på, hvor meget overskud der er i kontrakterne 

på måletidspunktet. IFRS 17 gør det, at fortjenstmargenen regnes når kontrakten indgås, idet det kun 

er her, man kender pengestrømmene ind og ud. Herefter anvendes en fremrulningsmetode, hvilket gør 

det muligt for regnskabslæser at følge udviklingen. 
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De nuværende skemaer er en måde at måle performance på, men IFRS 17 giver skarpere fokus på 

performance begrebet. 

For 25 år siden var ind- og udbetaling også en del af resultatopgørelsen for en bank. 

Den nuværende regnskabsform er ikke særlig god til at opfange, hvor rentabel ny forretning er. Ny 

værdifuld forretning viser underskud grundet tegningsomkostninger, og fordi fremtidig overskud ikke 

kan ses, og tab af værdifuld forretning giver et overskud grundet genkøbsgebyrer. Dette burde være 

modsat, hvilket IFRS 17 gør op med. 

Hvordan ser du på IFRS 17’ udarbejdelsesproces? 

Det har været en lang proces. Det er ikke fordi, der har manglet intellektuel kapacitet, men derimod 

fordi det er et ekstremt kompleks projekt vedrørende et emne, der i høj grad er forankret i landenes 

velfærdssystemer. En stor del af tiden er brugt på at udvikle en begrebsramme, som landene har 

kunnet blive enige om.  

IASB har holdt fast i, at IFRS 17 har skullet gælde for forsikringskontrakter og ikke for forsikringssel-

skabet, hvilket er tilfældet for flere lokale begrebsrammer, herunder Regnskabsbekendtgørelsen. 

USA var med på IFRS 17 i starten, men hoppede fra grundet risikomargen, da de i første omgang 

havde forstået, at risikomargen kunne måles, og at der var regnskabspraksis for det. USA har nu kun 

en margen, der både indeholder fortjenstmargen og risikomargen. 

USA’ begrebsramme er regelbaseret, og giver udfordringer når selskaberne laver nye produkter, 

hvilket var grunden til, at de i starten ønskede at være med til IFRS 17, men FASB modtog over 2000 

høringssvar, der primært var negative. Der har til sammenligning været ca. 400-500 høringssvar til 

IFRS 17. 

EFRAG’s spørgsmålet til IASB 

EFRAG er en privat organisation, der bliver sponsoreret af EU og andre organisationer, herunder FSR. 

EU fordobler budgettet ud fra de øvrige sponsorater. 



Side 79 of 96

EFRAG har fået et brev fra EU-kommissionen, hvor EFRAG skal sige ja eller nej til at godkende stan-

darden. Det, de skal forholde sig til, er meget klart om IFRS 17, som den er skrevet er bedre end IFRS 

4. Det vil sige, de skal ikke forholde sig til, om man kunne lave en endnu bedre standard.  

I den proces skal der laves 3 ting: 

1. En kort beskrivelse af standarden. 

2. En teknisk beskrivelse af standarden – kvalitativ sammenligning til IFRS 4 i forhold til 

sammenlignehed, forståelighed, forsigtighed, relevans og pålidelighed. 

3. En vurdering af om IFRS 17 er til EU-borgernes fordel. Her vurderes også cost/benefit, hvor der 

også kræves kvantitativ information. Det vurderes også om IFSR 17 medbringer 

konkurrenceforvridning i forhold til US GAP, og hvordan det vil påvirke kapitalmarkedet. 

Der er kørt to test. Den største startede september 2017 og sluttede juni 2018, og testen indeholdt stort 

set kun CFO forum selskaber. Undersøgelsen er ikke offentlig. 

CFO forum har endnu ikke givet alle deres svar til EFRAG, hvorved de kan lægge et politisk pres. De 

har altså ikke besvaret konkrete forhold til det binære spørgsmål, om IFRS 17 er bedre end IFRS 4, 

hvilket Thomas ikke er i tvivl om, at de godt kan svare ja til. 

EFRAG er ikke en myndighed og kan derfor ikke tvinge CFO forum til at give svarene. CFO Forum 

har dog givet en samlet tilbagemelding til EFRAG i juli 2018, hvor de har peget på 12 problemom-

råder, som er blevet identificeret via testen.  

EFRAG har også lavet en mindre undersøgelse, hvor selskaberne i de europæiske lande har mulighed 

for at komme med kommentarer. 

EFRAG har gennemgået CFO forums 12 punkter, og er kommet frem til at sende et brev til IASB om 

at overveje 6 punkter. Der er ikke stillet krav, og der er ikke givet nogen prioriteringer. Disse punkter 

vil IASB drøfte. Hvis standarden skal ændres, vil det tage omkring et år. Thomas vurderer, at der er 

større chance for, at standarden ikke bliver udsat, end at den gør. Han fortæller, at andre Big 4 efter 

sigende mener, at den bliver udsat. 

En udsættelse og ændring skal også ses i lyset af, at mange selskaber allerede nu har investeret mange 

penge i implementering, hvorved det vil blive endnu dyrere for selskaberne at implementere, hvis 

standarden udskydes og ændres. 

Branchens kritikpunkter til IFRS 17 
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Kritikpunkterne er primært kommet fra CFO forum selskaberne. CFO Forum støtter en international 

standard for sammenlignelighedens skyld, men ønsker mere fleksibilitet og har en række kommentarer 

til standardens nuværende form. 

De mener, at tidsrammen er en udfordring. 

Thomas tror, at de engelske selskaber gerne vil have det udsat, mens de kontinental europæiske sel-

skaber er så godt i gang, at de gerne vil fastholde implementeringsdatoen 1. januar 2021. 

Insurance Europe har bedt om udsættelse på 2 år. 

Flere af de 6 punkter, som EFRAG har sendt videre til IASB, vil kunne imødekommes rimelig nemt. 

Fx  

Pkt. (f) Balance sheet presentation, hvor branchen ønsker at få lov til at vise forsikringsforpligtelser og 

forsikringsaktiver netto, hvilket regnskabslæser nok godt kan leve med, såfremt der fremgår oplys-

ninger i noterne herom. 

I forhold til årlig gruppering mener Thomas, at det omhandler, hvorvidt man kan modregne tab i 

overskud fra andre kontrakter. Her siger IASB, at det kan man ikke i nogen andre brancher, så hvorfor 

skal det tillades i forsikring. De mener, at det tillades inden for et år ved et-årige kohorter, og at dette 

er en stor imødekommelse til forsikringsbranchen. Forsikringsbranchen ser det som en manglende 

forståelse for, hvordan forsikringsforretning drives. De fleste af tingene gør man på samme måde i 

dag, men i dag oplyser man ikke, at man har tegnet en tabsgivende kontrakt. Det vil sige, at der ikke 

opponeres imod noget, der påvirker resultatet, men imod transparens omkring det. Det gør, at 

forsikringsselskaberne skal forklare, hvorfor de har tegnet en tabsgivende kontrakt, hvilket 

analytikerne allerede nu godt ved at de gør, da dette er en del af forretningen. 

I forhold til gruppering af produkter skal man se på, hvor mange kontrakter, der egentlig er indgået. 

Thomas undrer sig over, hvorfor man er kommet til, at SUL og livsforretningen nu præsenteres 

særskilt. IFRS ser det som en samlet kontrakt, der skal indregnes efter den længste komponent. De 

nuværende regler er drevet af tradition. 

Hvis man sammenholder det til IFRS 15, kan man ikke have delelementer i kontrakter, der skal 

indregnes særskilt. 

Thomas mener også, at der en udfordring omkring udgiftsføring af tegningsomkostninger, der skal 

udgiftsføres over kontraktens løbetid, når forsikringskontrakter gentegnes hvert år. Dette giver en 

tabsgivende kontrakt, selvom kontrakten gentegnes. 
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Forsikringsbranchen ønsker også særlige hedge accounting regler for forsikringsbranchen, hvilket 

IASB er ved at udvikle for alle selskaber som helhed. Dette er relevant, men det giver ikke mening at 

give det særskilt til forsikringsbranchen. 

Implementering af IFRS 17 i Danmark for børsnoterede selskaber. Fordele og ulemper. 

Den største fordel ved IFRS 17 er, at den giver international sammenlignelighed. 

Et eksempel er, at performance på produkter i dag i høj grad afhænger af, hvornår omkostninger 

trækkes fra kunden, hvilket IFRS 17 gør op med, og i stedet skal indtægterne indregnes når servicen 

leveres.  

Indtægtsbegrebet i IFRS 17 er mere sammenlignelig med andre brancher. Der er også angivet fordele 

og ulemper ved de øvrige spørgsmål. 

Giver IFRS 17 mulighed for større ledelsesmæssige skøn? 

Bedste skøn-delen (pengestrømme og risikomargen) er i sin praksis ikke anderledes end det, vi i 

Danmark er vant til, og vil derfor være meget skønsbaseret. 

Fortjenstmargen vil blive anderledes og blive nemmere at revidere grundet IFRS 17’s mekanisme 

med, at fortjenstmargen skal regnes på kontraktens start, og derefter sker der en fremrulning. 

Endvidere vil notekravene efter IFRS 17 give regnskabslæser mulighed for at tolke regnskabet bedre. 

Dine forventninger til implementering i Danmark og IFRS 17’ påvirkning af 

Regnskabsbekendtgørelsen. 

Thomas vurderer, at man i DK ikke kan fastholde skemakravene for børnoterede selskaber. 

Regnskabsdirektivet gælder ikke, hvis man aflægger efter IFRS. 

Thomas forventer, at IFRS forenelighed opretholdes, som er en regeringsbeslutning. Det kan være 

svært for Finanstilsynet at argumenter for, hvorfor den gamle begrebsramme er bedre. Det vil være 

omkost-ningskrævende at fastholde en Regnskabsbekendtgørelse, og hvem skal bære disse. 

Alternativ skal man helt give afkald på performance måling og kun bruge Solvency II, men samtidig er 

der behov for en resultatopgørelse til brug for skatteberegningen. 
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Det kan også ske, at en dansk regnskabsbekendtgørelse droppes helt og der indfører fuld IFRS, men det 

er mest sandsynliglig, at Regnskabsbekendtgørelsen opretholdes og tilpasses IFRS 17. 
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Bilag 3 - Referat af Interview af Jesper Kandrup, Special Advisor i 

Danica Pension 

25. oktober 2018. 

Interviewer: Mikael Hauge Madsen 

Respondent: Jesper Kandrup 

Spørgeramme 

Hvad er din rolle i Danica og erfaring i forhold til pensionsselskabers finansielle rapportering? 

Jesper har arbejdet med livsforsikring i 30 år, hvor det primært har været i regnskabsfunktioner og har 

været med til at lave regnskab for Danica de seneste mange år. De seneste år har han siddet med en 

koordinerende rolle for økonomi, der tager sig af specialopgaver, herunder ny lovgivning. Han 

deltager i F&P’s regnskabsudvalg, hvilket han har gjort de sidste 10 år og repræsentere derigennem 

livsforsikringsselskaber, når der drøftes regnskabsbekendtgørelse med Finanstilsynet. 

Han har primært arbejdet med regnskabsbekendtgørelen, men fra starten af 00’erne har han også 

arbejdet med IFRS idet Danica optog tier 2 kapital (ansvarlig lån), som blev noteret på den irske 

fondsbørs. 

Hvem ser du som pensionsselskabernes regnskabsbrugere og hvad er deres fokus i regnskabet? 

Investorer er interesseret i afkast samt at få kunne få deres penge tilbage igen og vil kigge på afkast, 

solvensoverdækning og frie midler i kapitalen mv.  

Danica Pension er også en del af danske Bank, hvor der er investorer og analytikere der har forskellige 

spørgsmål, primært i forhold i forhold til afkast og udviklinger. 

Den største interesse ligger dog hos konkurrenterne og den måde et forsikringsselskabs regnskab er på, 

gør det ikke nemt for personer uden for branchen at læse og forstå.  

Hvordan ser du behovet for sammenlignelighed mellem de børsnoterede pensionsselskaber og de 

øvrige pensionsselskaber samt internationalt? 

Der er forskellige fokusområder i kommercielle selskaber og kundeejede selskaber.  
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I et kommerciel selskaber er der to spor.  

1. Hvordan gør selskabet det bedst muligt for kunderne.  

2. Hvordan varetager selskabet aktionærernes interesser, hvor spor 2 ikke findes i de kundeejede 

selskaber.  

Det der kommer nærmest spor 2 i et kundeejet selskab er solvenskravene, dvs. at hvis man vækster 

skal der skaffes kapital. Så resultatdannelsen og resultatopgørelsen er ikke vigtig på samme måde, men 

omvendt siger den også noget om hvor godt selskabet bliver drevet. Dette har kunder også en interesse 

i, herunder hvad er omkostningsprocenter, afkast og risikoforretning. Derved er der fokuselementer 

som går igen hos de kommercielle og kundeejede selskaber. Man har tidligere prøvet at tilpasse 

Regnskabsbekendtgørelsen således at man kan sammenligne selskaber blandt andet ved hjælp af 

nøgletal. Dog kan et nøgletal som omkostningsprocent og ÅOP være svært at give som en gennemsnit 

af alle kunder, idet kunderne i et stigende markedsrente miljø har forskellige 

produktsammensætninger. 

I forhold til international sammenligning efter kundernes behov er der i Danmark strenge 

lovgivningsmæssige krav, der gør at der kræves en væsentlig investering for at kunne drive et 

livsforsikringsselskab i Danmark. Dette gør at danske selskaber opererer i Danmark og fx Danica har 

et i Norge som operere i Norge og et selskab i Sverige som operere i Sverige osv., hvor man skal 

tilpasse systemer efter national lovgivning. Det er et gennemregulereret områder som stiller store krav 

til IT-systemer. Dette gør at livsforsikringsselskaberne ikke sælger produkter på tværs af grænserne. 

Hvad ser du af udfordringer med den nuværende begrebsramme. (IFRS 4 og 

Regnskabsbekendtgørelsen)? 

Resultatopgørelsen ser Jesper som håbløs, grundet dens kompleksitet, til at sammenligne med andre 

brancher, hvis man gerne vil sammenligne resultatdannelse i selskabet. 

Fx er præmier, der er toplinjen i et livsforsikringsregnskab, primært kundernes opsparing og derved 

ikke en indtægt. Hvis man i bank tog kundernes indskud på en bankkonto som en indtægt, ville man 

undre sig. Resultatopgørelsen er derfor ikke velegnet.  

Grunden til at præmier er toplinjen ifølge Jesper er fordi, selskaberne i branchen ønsker at vise 

størrelse og vækst, hvilket ser godt ud.  

Skemaerne er styret fra et international regnskabsdirektiv og kan derfor ikke ændres i Danmark. Dette 

er væsentlig anderledes i IFRS 17. 
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Hvad ser du af fordele og ulemper ved IFRS 17? 

Den største fordel er, at man får en europæisk begrebsramme med en mere en ny resultatopgørelse, der 

gør det muligt at sammenligne forsikringsselskaber med øvrige regnskaber. 

Jesper ser en væsentlig udfordring ved at grupper skal opdeles årligt, hvilket ikke hænger sammen 

med deres forretning. Derudover giver det unødige registreringskrav. Lige nu ser Jesper at Danica  

har 5000-10000 grupper. Denne udfordring har Jesper rejst til F&P. De 5.000 –10.000 er også  

under forudsætning af kontributionsbekendtgørelsen er medtaget i betragtningen. F&P har besøgt  

EFRAG for at drøfte danske forhold. EFRAG mener at de skal se IFRS 17 som en regnskabsmæssig  

ramme der ikke skal tage højde for lokal lovgivning som kontributionsbekendtgørelsen. 

Danica har sammen med F&P og EY lavet en analyse med henblik på at lave en ramme for hvordan  

danske pensionsselskaber kan anvende IFRS. Dog vil der stadig skulle foretages en særskilt  

analyse for de enkelte selskaber produkter. 

Flere af EFRAG’s opfølgningspunkter til IASB ser Jesper ikke som så væsentlige. Kravet om årlige  

grupperinger han ser som en udfordring. 

Hvilke overvejelser har i gjort i jer i forhold til implementering af IFRS 17, herunder  

Påvirkning af regnskabsposter og implementeringsomkostninger og nytteværdi. 

I forhold til indregning af tabsgivende kontrakter forventer Jesper, at selskaberne ikke kommer til at 

indregne særlig mange i disse, idet der som udgangspunkt ikke tegnes tabsgivende kontrakter. 

I forhold til resultatdannelsen vil der være en forskel i overgangsperioden, men efter denne 

overgangsperiode, vil resultatet ikke ændre sig væsentlig ud fra Danicas analyser 

IFRS 17 kræver omfattende ændringer af IT systemer, således der kan regnes på hver enkelt police, 

hvor Danica Danmark har ca. 600.000 kunder. 

Danica har allerede systemer til at måle lønsomhed og vil ikke få meget ud af IFRS 17. 
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Ud fra Danicas IFRS 17 projekt, kan Danica godt lave et IFRS 17 regnskab allerede nu.  

Deres nuværende system er baseret på udtræk fra et data ware house. Denne metode vil kunne bruges 

til et årligt regnskab, men vil være for tungt at lave månedlige regnskaber med. Danica har taget 

stilling til metode og grupperinger. 

Danica har ikke taget endelig stilling til noter og beskrivelse af anvendt regnskabspraksis endnu. 

Hvilke overvejelser har i gjort jer i forhold til porteføljer og gruppering af kontrakter. Fx om 

produkter, herunder af pension, syge og ulykkesforsikring og tab af erhvervsevneforsikring kan indgå i 

samme portefølje?  

En ratepension med syge- og ulykkesforsikring samt tab af erhvervsevne vil skulle ligge i samme 

portefølje og gruppe. Udfordringer kommer når en kunde fx både har et gennemsnitsrenteprodukt og 

et markedsrenteprodukt, hvilket Jesper ikke mener kan håndteres af mange systemer. Der kan også 

komme udfordringer når beskattede midler indskydes eller hvis kunder foretager frivillige 

indbetalinger uden om firmaaftalen idet disse er underlagt forskellige regler. 

Når et selskab som Danica giver tilbud, ser de elementerne sammen, og ved godt at syge- og 

ulykkesforsikring kan være tabsgivende, men til gengæld tjenes der penge på kapitalforvaltning og 

evt. dødsdækning. 

Policerne må efter IFRS 17 ikke flytte gruppe, hvor kontributionsbekendtgørelsen siger, at hvis 

kundens gennemsnitlige rentegrundlag gør, at kunden faktisk hører til en anden gruppe, så skal kunden 

flytte gruppe, hvilket også giver en udfordring. 

Danica har nogle små serviceprodukter der bør indregnes under IFRS 17. Det kan dog vurderes om  

disse er under en bagatelgrænse.  

Regnskabsbekendtgørelsen har historisk været IFRS forenelig. Bør IFRS 17 indarbejdes i den danske 

regnskabsbekendtgørelse og i hvilken grad? 

Jesper Kandrup mener at skemaet for resultatopgørelen i Regnskabsbekendtgørelsen bør tilrettes i stil 

med IFRS 17, således at de kan sammenlignes. Dette vil i første omgang bliver stoppet af EU 

direktivet og vil kunne tage ca. 5 år at ændre. Jesper Kandrup mener ikke at de mindre selskaber er 
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interesseret i at lave Regnskabsbekendtgørelsen om, hvilket giver en udfordring fordi hvis man fra 

F&P’ side skal forhandle med Finanstilsynet, så er man nødt til at forhandle for Branchen som helhed 

og ikke kun varetage de få kommercielle selskabers interesse. Branchen og F&P har startet en møde 

række op med Finanstilsynet. Finanstilsynet har ikke taget stilling til hvilken vej de vil gå endnu, men 

de er startet op. 

I Danmark er de fleste pensionsordninger firmaordninger, hvor kunderne er ansat i et firma der har 

lavet en aftale med et pensionsselskab. Lige så snart firmaet er oppe i en hvis størrelse foregår det 

således, at aftalerne kommer i udbud, enten via firmaet selv eller via en mægler. Herefter modtager 

firmaet en række tilbud, hvor de også beder om en række regnskabsmæssige oplysninger, hvorefter 

disse kan sammenlignes på forskellige parametre, som fx risikoresultat, omkostningsresultat, afkast, 

solvensoverdækning osv. 

Derfor er der i en eller udstrækning et behov for at kunne sammenlig pensionsselskaber der er med i 

samme udbud. 

Kan IFRS erstatte den danske regnskabsbekendtgørelse? Hvad taler for og imod? 

Jesper mener ikke at de mindre kundeejede selskaber bør aflægge efter fuld IFRS 17, da 

oplysningskravene er for store. Han ser dog et behov for at tilpasse Regnskabsbekendtgørelsen således 

den bliver sammenlignelig med IFRS 17. 

Han fortæller, at IFRS 17 ikke er forenelig med Solvency II, men at han forventer at Solvency II i det 

lange løb delvist kan tilpasses til IFRS 17. Han forventer, at EIOPA fortsat vil have sine egne krav i 

Solvency II, da de har deres egne holdninger. 

Jesper forventer at IFRS 17 bliver udskudt grundet det politiske pres. 
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Bilag 4 - Referat af interview af Bo Binder Iversen, specialkonsulent 

ved kontor for finansiel rapportering i Finanstilsynet 

26. oktober 2018 

Interviewer: Mikael Hauge Madsen 

Respondent: Bo Binder Iversen 

Spørgeramme: 

Hvad er din rolle i Finanstilsynet og erfaring i forhold til pensionsselskabernes finansielle rapporte-

ring? 

Bo Binder Iversen sidder som del af kontoret for finansiel rapportering i Finanstilsynet, der 

beskæftiger sig med regnskabsregler og regnskabskontrol af finansielle virksomheder, herunder 

forsikringsselskaber og pengeinstitutter. Afdelingen sidder også med revision, dog arbejder Bo ikke 

med denne del. Bo har arbejdet snart 10 år i Finanstilsynet og har været en del af de seneste ændringer 

til regnskabsbekendt-gørelsen for forsikringsselskaber. 

Hvem ser du som pensionsselskabernes regnskabsbrugere, regnskabsbrugernes fokus samt, hvordan 

ser du behovet for sammenlignehed? 

Bo ser kunder, mæglere, konkurrenter og myndigheder som regnskabsbrugere. Børsnoterede selskaber 

har også investorer som regnskabsbrugere.  

Når Finanstilsynet laver ændringer til Regnskabsbekendtgørelsen, overvejer de brugernes behov, men 

tilsynet har ikke foretaget en større analyse af regnskabsbrugerne. 

Bo ser, at det er hensigtsmæssigt, at børsnoterede og ikke børsnoterede livsforsikringsselskaber kan 

sammenlignes.  

Bo ser, at kunderne har en interesse i at se, hvordan det går med deres pensionsselskab og skal kunne 

sammenligne det med de øvrige i markedet. Det kan godt være, at det ikke er alle kunder, der læser 

regnskabet, men de kunder, der gør, skal have muligheden. 
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Finanstilsynet mener, at regnskaberne skal give et retvisende billede og være brugbare for regnskabs-

brugere. Finanstilsynet får selv en masse indberetninger fra selskaberne, og deres eget behov er derfor 

ikke i fokus, når de tager stilling til elementerne i Regnskabsbekendtgørelsen. 

Hvad ser du af udfordringer med den nuværende begrebsramme, herunder bland andet skemaer og 

resultatdannelse? (IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen) 

I forhold til resultatopgørelsen i Regnskabsbekendtgørelsen mener Bo ikke, at den er hensigtsmæssig. 

Blandt andet kan den være vanskelig at forstå.  

Hvad ser du af fordele og ulemper ved IFRS 17? 

Finanstilsynet er fortsat i den indledende fase af deres analyse af IFRS 17, og har ikke taget endelig 

stilling til forholdene i standarden.  

Finanstilsynet er nu i gang med at analysere IFRS 17 og overvejer ligheder og forskelle mellem 

Solvency II og IFRS 17. Der er en ulempe ved, at IFRS 17 ikke er forenelig med EU’s 

regnskabsdirektiv for forsikringsselskaber og Solvency II, fx i forhold til indregningskriterie og 

anvendelse af rentekurver. Opgørelsen af risikomargen er konceptuelt også forskellig. Skemaerne, der 

stammer fra regnskabs-direktivet, er formentlig ikke forenelige med IFRS 17, og i forhold til Solvency 

II er indregningskriteriet for kontrakter og anvendelse af rentekurver ikke de samme. 

Bo ser IFRS 17 som relevant og ser en klar fordel i, at regnskaberne bliver mere sammenlignelige for 

børsnoterede selskaber på tværs af grænser. 

Bo kan forstå på branchen, at kravet om årlige grupperinger er en udfordring, og at kravet kræver 

omfat-tende registreringer. 

Regnskabsbekendtgørelsen har historisk været IFRS forenelig. Hvordan kan IFRS 17 indarbejdes i den 

danske regnskabsbekendtgørelse? 

Regnskabsbekendtgørelsen vil skulle ændres som følge af IFRS 17, men Bo har endnu ikke overblik 

over omfanget af ændringer.  
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Finanstilsynet vil i første omgang finde ligheder mellem Solvency II og IFRS 17, men på en række 

områder vil der skulle vælges, herunder fx kontrakternes indregningskriterie og rentekurver, hvor 

rente-kurver er bestemt i Solvency II og principbaseret i IFRS 17. 

Bo fortæller, at Finanstilsynet formentlig ikke vil være modstander af at ændre skemakravene. 

Kan IFRS erstatte den danske regnskabsbekendtgørelse? Hvad taler for og imod? 

Bo ser fortsat et behov for, at oplysningskravene er mere lempelige for de ikke børsnoterede selskaber, 

hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at erstatte regnskabsbekendtgørelse med IFRS. 

Hvad er dine forventninger til implementering i Danmark og IFRS 17’ påvirkning af 

regnskabsbekendtgørelsen? 

Bo mener, at Finanstilsynet kan have en tilpasset regnskabsbekendtgørelse klar, når IFRS 17 træder i 

kraft. Finanstilsynet havde for kreditinstitutter også en opdateret regnskabsbekendtgørelse klar, da 

IFRS 9 trådte i kraft.  

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvornår og i hvilken form EU godkender IFRS 17. 

Når Regnskabsbekendtgørelsen skal ændres, drøftes dette i Finanstilsynets rådgivende 

regnskabsudvalg, hvor Forsikring & Pension, de interne og eksterne revisorer samt aktuarforeningen 

er repræsenteret. Der har tidligere været et godt samarbejde, hvilket Bo også forventer med denne 

proces. 

Hvad er Finanstilsynets bevæggrunde for ikke at tillade forsikringsselskaber at undlade at aflægge 

efter Regnskabsbekendtgørelsen på enkeltselskabs-niveau, såfremt de aflægger efter IFRS? 

"Det har tidligere været muligt for finansielle virksomheder at aflægge efter IFRS på 

enkeltselskabsniveau, men dette blev senere ændret, fordi Finanstilsynet vurderede, at der var behov 

for at præcisere nedskrivningsreglerne for pengeinstitutterne. Det var derfor nødvendigt at kræve, at 

pengeinstitutterne skulle anvende Regnskabsbekendtgørelsen på moderselskabsregnskabet. Det blev 

dengang besluttet, at der ikke skulle være forskel på pengeinstitutter og andre finansielle 

virksomheder, fx forsikringsselskaber, og derfor blev forsikringsselskaber også omfattet af kravet om, 
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at regnskabs-bekendtgørelsen skal anvendes på moderselskabsregnskabet, jf. § 183 i lov om finansiel 

virksomhed. 

Jeg (bo) tror ikke, det har haft den store betydning for forsikringsselskaber, men jeg kan sagtens 

forestille mig at de børsnoterede forsikringsselskaber, der anvender IFRS på koncernregnskabet, gerne 

vil have mulighed for også at anvende IFRS på moderselskabsregnskabet. 



Side 92 of 96

Bilag 5 - Referat af interview af Jesper Dan Jespersen, Senior Advisor 

i EY 

6. november 2018 

Interviewer: Mikael Hauge Madsen 

Respondent: Jesper Dan Jespersen 

Spørgeramme: 

Hvad er din rolle og erfaring i forhold til pensionsselskabernes finansielle rapportering? 

Jesper har fra tidligt i sin karriere arbejdet med revision af forsikringsselskaber, og har siden han blev 

Statsautoriseret Revisor i 1985 og frem til medio 2017 revideret og påtegnet forsikringsregnskaber. 

Han har i mange år været formand for FSR’s Finansielle Udvalg (FINU) og siddet i f.eks. 

regnskabsudvalget for Forsikring, hvor jeg har fulgt implementeringen af IFRS 4 og udviklingen af 

IFRS 17. Han har siden medio 2017 været konsulent, og bl.a. i den forbindelse arbejdet med et IFRS 

17 projekt for en større dansk livsforsikringskoncern.  

Hvem er livsforsikringsselskabernes regnskabsbrugere og hvad er deres fokus i regnskabet? 

I teorien er det jo alle interessenter, men efter min erfaring er det primært aktionærerne (investorer) i 

de få børsnoterede selskaber, myndighederne (Finanstilsynet bruger dog primært særlige 

tilsynsindberetninger), konkurrenter og til dels journalister (hvis de er på færten af en god historie) 

samt konsulenter mv. (som baggrundsviden for salgsmøder). Jesper bekendt er det yderst sjældent, at 

kunder bruger regnskaberne, dog kan mæglere bruge regnskaberne på vegne af kunderne. Jesper tror 

heller ikke at kreditorer bruger regnskaberne til noget. De har jo andre informationskanaler 

(kreditscoringsselskaberne).  

Er der behov for sammenlignelighed mellem de børsnoterede selskaber og de øvrige selskaber i 

Danmark? 

 Ja, det vil være det mest hensigtsmæssige. Ellers vil der være endnu mindre grund til at bruge 

regnskaberne til noget (så kun til trendanalyse for enkeltselskaber).  

Er der behov for international sammenlignelighed? 

Ja, det er der generelt. For de børsnoterede danske selskaber er der nødvendigt, hvis de ønsker 

udenlandske investorer. Tilsvarende hvis udenlandske selskaber ønsker danske investorer. Selv om der 
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ikke er så mange udenlandske selskaber, der opererer i Danmark, må man være forberedt på, at dette 

kommer til at ske. Også i denne situation vil det være hensigtsmæssigt med international 

sammenlignelighed.  Også bare af hensyn til almindelig benchmarking kan det være relevant.   

Hvad ser du af udfordringer med den nuværende begrebsramme? 

Hvis du med begrebsramme, mener IFRS 4, så er svagheden klart, at det knap er en begrebsramme. 

Det er en meget usædvanlig IFRS standard, der ikke sætter fælles målings- og indregningsregler, men 

erstatter disse med lokal praksis (i teorien på tidspunktet for udstedelse af IFRS 4, hvilket dog ikke er 

blevet overholdt i praksis) og stort set kun sætter et minimumskrav til størrelsen af de 

forsikringsmæssige hensættelser, samt stiller nogle (begrænsede) notekrav.   

I lyset af IFRS 4 er den danske regnskabsbekendtgørelse god og er forenelig med IFRS. En udfordring 

med Regnskabsbekendtgørelsen er præsentationen, hvor resultatopgørelsen ikke sammenligneligt med 

øvrige brancher. Efter Regnskabsbekendtgørelsen er der egentlig tale om et pengestrømsregnskab, og 

performance er meget svær at udlede fra resultatopgørelsen og bruges ikke internt til at måle 

performance. Intern bruges forskellige aktuarmæsige opgørelser  (renteresultat, risikoresultat og 

omkostningsresultat) i forbindelse med opgørelse af Thiele-noten). 

IFRS 17 påvirkning af resultatdannelsen i livsforsikring, herunder Allokering af CSM for 

livsforsikringsprodukter 

Jesper tror kun, det vil have en begrænset betydning i Danmark. For de garanterede produkter (som 

stadig udgør hovedparten af hensættelserne og dermed indtjeningen) styres den samlede indtjening på 

en kontrakt af kontributionsreglerne, så det er ”kun” fordelingen over de enkelte år af kontraktens 

løbetid, som vil ændre sig. Alt efter hvilke coverage units, man kan forsvare, kan det føre til større 

eller mindre ændringer, men næppe dramatiske. For markedsrenteprodukter, der falder under IFRS 17, 

er der større mulighed for at fastsætte fee og dermed indtjening. Men basalt set ændrer IFRS 17 jo ikke 

på markedsvilkårene, og derfor heller ikke på den samlede indtjening. Så også her vil måden, man 

anvender friheden til at fastlægge coverage units, være afgørende for hvor store ændringer der sker i 

fordelingen af indtjeningen over kontraktperioden. Det er nok lidt for tidligt at sige endnu.  

Selv om IFRS 17 formentlig lægger op til en mere differentieret betragtning, kan en lige fordeling af 

CSM over dækningsperioden umiddelbart være fristende, idet der skal leveres en service over hele 

perioden ved en kontrakt med SUL og en markedsrentepension. Der mangler stadig at udvikle 

argumentation, før det kan siges, om dette er en retvisende fordeling, jf. ovenfor.  

Det er BBA og VFA metoderne der kan anvendes til livsforsikringskontrakter. 
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Hovedreglen er, at BBA metoden skal bruges og at VFA metoden kan anvendes efter en VFA test af 

kontrakterne.  

Generelt passer de danske produkter godt i VFA og som udgangspunkt kan alle produkter, hvor du 

tager et gebyr, der er afhængig af opsparingens størrelse, behandles efter VFA metoden. 

Det der ikke kan falde ind under VFA er kontrakter hvor at forsikringstager ikke får hele opsparingen 

eller hvis forsikringsselskabet får et gebyr, der er mere afhængigt af noget andet end opsparingen. Et 

produkt der ikke går ind under VFA, er de gamle U74 produkter, dvs. en garanteret rente uden ret til 

bonus. Disse kan ikke behandles efter VFA, idet forsikringstager ikke får hele afkastet og 

forsikringsselskabets gebyr ikke afhænger af opsparingen. Renter uden ret til bonus kan ikke 

behandles af VFA. 

Jesper forventer, at de fleste livsforsikringskontrakter vil blive behandlet efter VFA metoden. 

Fordele og ulemper ved IFRS 17.  

 Der er mange fordele: Internationalt fælles måling af forsikringsringskontrakter baseret på aktuelle 

(opdaterede) værdiansættelser, der (selv om det ikke ”officielt” er sådan) kan minde om niveau 3 

dagsværdier, herunder anvendelse af cash flows og diskontering med aktuelle renter, der er afstemt til 

risikoen på passivet. Tilsvarende en internationalt fælles indregning, der baserer sig på 

grundprincipper i IFRS 15, om at indregning sker i takt med at serviceforpligtelsen afvikles. Endvidere 

en P&L præsentation, der ikke længere er en kamufleret pengestrømsopgørelse, men rent faktisk 

forsøger, at vise ”normale” resultatelementer.  Givet ulemper i BBA-modellen, jf. nedenfor, er der for 

skadesselskaber med korte kontrakter også en betydelig fordel, at PPA metoden kan anvendes. Og 

tilsvarende muligheden for at anvende VFA for mange opsparingsprodukter i livsforsikring. BBA-

modellen ville give for meget bøvl for disse produkter uden at bidrage væsentligt til 

informationsniveauet.  

Blandt ulemperne er kravet i BBA-modellen om at diskonteringsrenten for CSM skal fastlåses på 

inception, og der tilsyneladende ikke er taget stilling til, hvordan effekten af forskellen mellem denne 

rente og den aktuelle rente skal vises. Endvidere synes både kravet om de tre grupper og kravet om 

årskohorter (især i livsforsikring), at være at skyde gråspurve med kanoner. Det der definerer hvor stor 

indtjeningen bliver er ikke hvornår kontrakterne indgås, men på hvilket tegningsgrundlag de indgås.  

De har overdrevet kravet så selskaberne ikke kan fifle i forhold til risikoen for at selskaber vil fifle. 

En mere principbaseret tilgang til gruppeopdelingen ville være at foretrække, jf. også IASB’s egne 

argumunter i Basis for Conclusions.  
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IASB indrømmer i Basis for Conclusions, at reglen om årskohorter ikke er perfekt, men det IASB vil 

frem til er at finde kontrakter med samme risiko for ikke at få det CSM, der indregnes. Det var ikke 

muligt at lave bedre regler, idet de ville blive for komplekse. 

Basis for Conclusions 138 siger, at IFRS er ikke en forskrift om metoder. IFRS er et spørgsmål om at 

nå det resultat, der foreskrives der skal nås, og hvis man kan nå det resultat på en anden måde, end ved 

at følge de metoder der er beskrevet, så kan man gøre det.  

EY mener, at man inden for danske gennemsnitsrenteprodukter (fælles”facts & circumstances”)  kan 

opnå samme resultat i CSM, selvom man ikke laver årskohorter. For markedsrenteprodukter, vil det 

afhænge af  de konkrete ”facts & circumstances” idet indtjeningsmønstret (fee struktur) er forskellig 

fra selskab til selskab og produkt til produkt.   

Endvidere er standarden blevet unødig kompleks ved at inddrage muligheden for at opdele de 

finansielle effekter i bestanddele, der passerer P&L og andre der passerer OCI. Fjerner man alle 

paragraffer, der vedr. dette valg, får man en meget kortere og meget mere simpel standard.  Endelig 

synes nogle af notekravene uhensigtsmæssige, herunder f.eks. kravet om afløbsanalyser i 

livsforsikring (hvordan udskiller man egentlig en erstatningshensættelse i liv?).  

Giver IFRS 17 mulighed for større ledelsesmæssige skøn? 

 Nej, der er færre muligheder for skøn end under IFRS 4, der er en meget bred ramme.   

I forhold til Regnskabsbekendtgørelsen giver IFRS 17 mulighed for større skøn idet fx risikomargen 

mere principbaseret. Diskonteringsrenten er også fastsat til EIOPA-renten efter 

Regnskabsbekendtgørelsen, mens IFRS giver flere valg. Jesper forventer dog at EIOPA-rentekurven 

vil blive  

Fortjenstmargen og CSM vil i høj grad have samme niveau, men allokeringen til resultatopgørelsen er 

forskellig. 

Dine forventninger til implementering i Danmark og IFRS 17’ påvirkning af 

Regnskabsbekendtgørelsen. 

Implementeringen af selve IFRS 17, vil jo følge IFRS direktivet, og her der jo betydelig usikkerhed 

om endorsement processen i EU. Det virker ikke usandsynligt, at EFRAG får sin vilje (med eller uden 

samarbejde fra IASB) med en udsættelse af ikrafttræden og enkelte modifikationer (enten foretaget 

direkte i IFRS 17 eller som carve outs/add ons). Mht til Regnskabsbekendtgørelsen er det jo heller 

ikke helt klart i øjeblikket.  Hidtil har branchen og tilsynet jo haft rimelig succes med, at have 

sammenlignelighed mellem IFRS aflæggere og ”bekendtgørelsesaflæggere”. Det har dels kunnet lade 

sig gøre ved at kræve, at alle selskabsregnskaber (også for dem der indgår i IFRS koncernregnskaber) 
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aflægges efter lokale danske regler (Regnskabsbekendtgørelsen), der jo baserer sig på 

Forsikringsregnskabsdirektivet, herunder at målings- og indregningsregler i disse er tilpasset IFRS 

krav (hvilket bl.a. har været muligt pga IFRS 4’s brede rammer).  Dels fordi IFRS 4 ikke har været til 

hinder for at man brugte Forsikringsregnskabsdirektivets regnskabsskema. Det vil ikke være muligt 

fremover, fordi IFRS 17 har en præsentation, der er i modstrid med direktivets. Da jeg ikke forventer, 

at tilsynet vil ”give køb” på sammenlignelighed på selskabsregnskabsplan, og dermed fortsat forbyde, 

at selskabsregnskaber aflægges efter IFRS, vil vi alene af den grund få forskel mellem IFRS og 

Regnskabsbekendtgørelsen (og dermed mellem enkeltregnskaber og koncernregnskaber). Når det nu 

af den grund alligevel bliver bøvlet for IFRS aflæggerne, så er det en vis sandsynlighed for, at 

Finanstilsynet (tilskyndet af non-IFRS aflæggerne), ikke vil gøre noget speciel for at tilpasse måling 

og indregning i Regnskabsbekendtgørelsen til IFRS 17 (slet ikke hvis det sker på bekostning af 

sammenhængen mellem regnskabsregler og S II regler).  

Så mit bedste gæt er:  

• Fortsat forbud mod at anvende IFRS i selskabsregnskaber 

• Ingen væsentlige ændringer i Regnskabsbekendtgørelsen 

• Forskel mellem IFRS og Regnskabsbekendtgørelsen både i præsentation, måling og indregning.  

Og inden længe: For livselskaber forskel mellem regnskabsregler og solvensregler, pga kravet om 

stokastiske modeller til livhensættelser i solvensreglerne. 


