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1 Abstract 

The fairly presentation of the recognition of insurance contracts under IFRS 17 

The effect of the transition from IFRS 4 to IFRS 17 

 

The new International Financial Reporting Standard (IFRS) for Insurance Contracts where approved 

by the International Accounting Standards Board (IASB), may 2017. This standard called IFRS 17 

replaces the IFRS 4 standard that has been the standard for Insurance Contracts so far. This standard 

establishes the principles for the measurement, presentation and disclosures of insurance contracts. 

 

The purpose of this thesis 

This master thesis will try to understand the effect of the replacement of IFRS 4 by IFRS 17. By 

understanding the effect of the transition to IFRS 17, I will try to obtain an insight hereby to conclude 

whether the new standard will give the user of the financial statement a more fairly presentation of 

insurance contracts. 

 

The methodology in the thesis 

This thesis has a foundation of the constructivist paradigm since the focus of the thesis is to under-

stand the two standards by the fairly presentation of the financial statement for the user. Therefore 

the fairly presentation is based on constructed principles which means the fairly presentation are con-

structed based on the reporting standards. 

 

The result based on the obtained knowledge 

I do find the new reporting standard, IFRS 17, for insurance contracts more useful for the user due to 

a more fairly presentation of a company’s insurance contracts. The aggregation-level is one of the 

key aspects in the accounting standard and it is the foundation for a fairly presentation of the insurance 

liabilities. IFRS 4 opens up for local regulations and therefore different ways of measure and recog-

nition of insurance contracts. IFRS 17 will contribute to a more consistent way of handling a com-

pany’s insurance contracts. With the new standard follows a set of accounting models to valuate 

insurance liabilities. The valuation of insurance contracts is more forward-looking in its measure-

ments to fair value compared with IFRS 4. 

The accounting standard do support the conceptual framework issued by IASB to harmonize regula-

tions, accounting standards and procedures relating to the preparation and presentation of financial 

statements. This means the IFRS 17 will harmonize the way of preparation and presentation of insur-

ance contracts so the financial statement will provide fairly information that is useful in making eco-

nomic decisions. 

This is why I conclude that the standard will result in a more fairly presentation of information due 

to a consistent and timely way of measure and recognize insurance contracts. 
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2 Indledning 

2.1 Problemfeltet og problemstilling 

IASB udstedte den 18. maj 2017 den nye internationale regnskabsstandard IFRS 17: Forsikringskon-

trakter. Denne standard skal erstatte IFRS 4: Forsikringskontrakter. Den nye IFRS 17 træder i kraft 

den 1. januar 2021, hvorfor de aktuelle forsikringsselskaber har 3,5 år til implementering af standar-

den (FSR, 22.05.2017). 

 

Som navnet på både den gamle og den nye regnskabsstandard antyder, vil IFRS 17 få stor indvirkning 

på forsikringsselskaber der aflægger regnskab efter IFRS herunder også forsikringsselskaber udenfor 

de danske landegrænser. IFRS forventes at have stor indvirkning på forsikringsselskaberne da ind-

regningen af forsikringskontrakterne sker til nutidsværdi, hvor de hidtil efter IFRS er indregnet på 

baggrund af en historisk tilgang (FSR, 22.05.2017). 

 

Forsikringsselskabernes forsikringskontrakt-porteføljer er utrolig store og globalt set ser vi porteføl-

jer i mange selskaber med porteføljer på flere mia. DKK. En mindre ændring i måden hvorpå disse 

forsikringskontrakter indregnes på, kan derfor have en stor finansiel indvirkning på de respektive 

forsikringsselskaber. Da den nye IFRS 17 stiller krav til, at forsikringskontrakterne skal indregnes til 

nutidsværdi, stiller dette store krav til at forsikringsselskaberne kan generere det fornødne data der 

skal til for, at denne ændring kan ske på betryggende vis. Tre og et halvt år kan lyde af meget til 

implementering af en enkelt regnskabsstandard, men da der er tale om en omfattende ændring kræver 

det en stor indsats for selskaberne for, at de kan nå i mål til start 2021. 

Vi er alle forsikret og mange af os indgår med en forsikringskontrakt hos et af de større forsikrings-

selskaber, der aflægger under IFRS. Denne implementering af den nye regnskabsstandard har derfor 

ikke kun indvirkning på forsikringsselskaber, men hele populationen af regnskabsbrugere herunder 

alle os der er forsikret. 

 

Jeg er af den personlige opfattelse, at når IASB udsteder en ny international regnskabsstandard, er 

det vigtigt at have for øje dels de omkostninger regnskabsudarbejderne vil have i forbindelse med 

implementering af standarden, men hovedformålet med udstedelsen af en nye standard må være med 

henblik på at forbedre rapporteringen for regnskabsbruger således, at det vil give et mere retvisende 

billede efter IAS 1 om præsentation af årsregnskaber. 

 

Den hidtidige regnskabsstandard IFRS 4 har tilladt forsikringsselskaberne, at indregne deres forsik-

ringskontrakter efter lokale regnskabsstandarder. Da der er tale om en regnskabsstandard af betrag-

telig monetær indvirkning, berører den også rigtig mange interessenter. En international regnskabs-

standard af en sådan størrelse skaber derfor stor debat. IFRS 4 har været en midlertidig standard, som 

har været åben overfor lokale regnskabsprincipper, mens IFRS 17 ikke i samme grad giver plads til 

lokal udfoldelse. 
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Jeg synes på baggrund af ovenstående, at det både er interessant, men også højaktuelt at undersøge 

om, den nye standard giver regnskabsbrugeren et mere retvisende billede af indregningen af forsik-

ringskontrakter, end det har været tilfældet med indregningen efter IFRS 4. 

 

2.2 Problemformulering 

På baggrund af den ovenfor beskrevne problemfeltet og problemstillinger kan jeg formulere følgende 

problemformulering med de hertil hørende delspørgsmål til præcisering af problemformuleringen. 

 

Hovedspørgsmålet i problemformuleringen 

I hvilket omfang vil den nye internationale regnskabsstandard IFRS 17, givet et mere retvisende bil-

lede af forsikringsselskabernes indregning af forsikringskontrakter? 

 

Delspørgsmål 

1. Hvordan indregnes forsikringskontrakter efter henholdsvis IFRS 4 og IFRS 17? 

2. Hvordan måles forsikringskontrakter efter IFRS 4 og IFRS 17? 

3. Hvad forstår vi ved de retvisende billede? 

4. Hvordan vurderer IASB, at IFRS 17 bidrager til et mere retvisende billede hos regnskabs-

bruger i forhold til IFRS 4? 

5. Hvis der ses bort fra IASB, ser andre eksperter også, at IFRS 17 giver et mere retvisende bil-

lede end IFRS 4? 

 

Til besvarelse af ovenstående problemformulering med dertilhørende delspørgsmål vil jeg lægge et 

stort arbejde i inddragelse af både IFRS 4 og IFRS 17, men særligt IFRS 17, hvortil disse vil blive 

analyseret med henblik på en komparativ analyse af de to standarders regnskabstekniske indhold. Der 

vil ligeledes forekomme en drøftelse omkring, hvad der forstås ved retvisende billede i et teoretisk 

perspektiv, samt i forhold til indregning af forsikringskontrakter. 

 

Det er altså i højsæde, at opgaven efter min opfattelse vil være bevisførelse af, den normgivende 

regnskabsstandard, IFRS 17, vil kunne bekræftes på et normgivende niveau. Dette vil jeg vende til-

bage til i afsnit 2.6. 
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2.3 Formål med opgaven og interessenter til problemstillingen 

Som benævnt i afsnittet omkring problemfeltet og problemstillingen, er der en utrolig stor population 

af interessenter til denne opgave, grundet IFRS 17 rammer en række forsikringsselskaber der hver i 

sær besidder mange interessenter. Forsikringsselskaber har altid været af offentlighedens interesse og 

den danske privatbefolkning har altid haft en stærk holdningen til de enkelte forsikringsselskaber, 

grundet vi stort set alle har måtte gøre brug af vores forsikringer på et eller andet tidspunkt. Der har 

også altid været stort fokus på forsikringsselskaberne fra befolkningens side, grundet befolkningen 

altid har haft en holdning om at forsikringsselskaberne tjener for meget. Udover den danske privat-

befolkning er der også mange andre interesser herunder regnskabsudarbejderne, investorerne, forsik-

ringsselskaberne selv, revisorer, tilsynsmyndigheder, forsikringstagere og andre interessenter.  

Formålet med denne afhandling er derfor, at give disse nævnte interessenter en indsigt i, om den nye 

regnskabsstandard vil bidrage til et mere retvisende billede for regnskabsbruger, samt som grundlag 

for min eksamination. 

 

2.4 Afgrænsning af opgaven 

Den overordnede afgrænsning af opgaven ligger i problemformulering med de dertil hørende dels-

pørgsmål til præcisering af hovedspørgsmålet. På baggrund af disse spørgsmål vil opgaven være af-

grænset til, at opgavens analyser, redegørelser og diskussioner er relevante, tilstrækkelige og pålide-

lige for besvarelsen af problemformuleringen. 

Der vil gennem opgaven ikke blive redegjort og behandlet lige meget for hvert enkelt emne eller 

standard. Der er tale om en vurdering af hvert enkelt område, om hvad der giver mest værdi til be-

svarelse af problemformuleringen. Der kan være dele af forsikringskontrakter der skal behandles efter 

enten IFRS 9 eller IFRS 15, men disse vil der ikke blive redegjort for i denne afhandling. Standarden 

behandler også genforsikring jf. IFRS 17, §71 – dette vil jeg kun nævne i begrænset omfang, hvor jeg 

finder det givende i forhold til min problemstilling. 

 

Der vil være et større fokus på det formueorienteret regnskabsparadigme, fremfor det præstationsori-

enterede regnskabsparadigme. Jeg vil afgrænse gennemgangen af regnskabsparadigmet, til en over-

ordnet redegørelse og med afsæt heri, beskrive måling af balanceposter. Denne fokusering er foreta-

get for, at belyse hvad jeg vurdere der har relevans for denne afhandling. Denne afgrænsning betyder, 

at jeg ikke vil komme nærmere ind på alle aspekter i det formueorienterede regnskabsparadigme, 

hvorfor jeg ikke vil redegøre for de mikroøkonomiske indkomstbegreber og alternativerne hertil. 

 

Jeg vil i opgaven belyse begrebsrammerne der fungerer som retningslinjer for regnskabsudbyderen 

til opnåelse af et retvisende billede. Jeg vil ikke redegøre for hvert enkelt element i begrebsrammen, 

grundet hele begrebsrammen ikke vurderes central for afhandlingens overordnede problemstilling, 

samt de dertilhørende delspørgsmål.  

 

IFRS 4 muliggøre fortsat brugen af lokal lovgivning og betragtes som en midlertidig regnskabsstan-

dard til behandling af forsikringskontrakter. Da der er tale om forskellig lokal lovgivning på tværs af 
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jurisdiktioner, vil jeg ikke komme nærmere ind på de respektive distrikters regulering og regnskabs-

mæssige behandling af forsikringskontrakter. Jeg har for IFRS 4 taget udgangspunkt i den generiske 

IFRS 4 og IASB’s materiale herom. 

 

IFRS 17 er en helt ny standard, hvorfor der ikke er mange aktører der har været ude og forholde sig 

til den endelige version. Jeg har gennem skriveprocessen, løbende holdt mig opdateret for nyt mate-

riale. Da der i begrænset omfang er eksperter der er kommet med sin holdning på nuværende tids-

punkt, har jeg selv foretaget et interview. Jeg har interviewet Thomas Ringsted, der er fungerende 

partner og leder for aktuarerne i Deloitte, Danmark. Han stor erfaring indenfor værdiansættelse af de 

forsikringsmæssige forpligtelser. Thomas har selv været inde over hele processen omkring IFRS 17, 

da han som medlem af EFRAG’s Insurance Accounting Working Group, har været tæt på hele udar-

bejdelsesprocessen. Jeg har derfor ikke inddraget andre, da han vurderes at være en central spiller 

indenfor IFRS 17 og andre eksperter ville ikke kunne give mere indsigt heri, på det stadie vi befinder 

os på nu. Interviewet er ikke vedlagt, men sendes gerne ved forespørgsel. 

 

2.5 Undersøgelsesdesign 

I det efterfølgende afsnit omkring undersøgelsesdesign, vil jeg redegøre for den tilgang og de over-

vejelser jeg har i et videnskabsteoretisk perspektiv, samt i forhold til besvarelse af den opstillede 

problemformulering i afsnit 2.2. Som en del af mit undersøgelsesdesign, vil jeg opstille en illustration 

til beskrivelse af afhandlingens form og struktur. Denne illustrative beskrivelse af afhandlingens form 

og struktur bygger på beskrivelsen af undersøgelsesdesignet. 

 

På baggrund heraf vurderes det derfor vigtigt for afhandlingen opbygning, at der er et nøje beskrevet 

undersøgelsesdesign, der giver opgavelæser en klar og entydig forståelse af hvordan opgaven er sat 

sammen. Til indramning af opgaven, tages der udgangspunkt i det videnskabsteoretiske paradigme, 

nærmere bestemt det konstruktivistiske paradigme. 

 

2.5.1 Det konstruktivistiske paradigme – videnskabsteoretisk paradigme 

Ud fra afhandlingens problemformulering fremgår det tydeligt, at opgaven går ud på, at opnå tilstræk-

kelig forståelse af IFRS 17 således, at det kan skildres hvordan denne adskiller sig fra den hidtil 

gældende regnskabsstandard, IFRS4, med henblik på et øget retvisende billede for regnskabsbruger. 

 

Til opnåelse af denne forståelse, samt besvarelse af min problemformulering, vil jeg gøre brug af det 

konstruktivistiske paradigme. Jeg vil derfor i mit undersøgelsesdesign, redegøre for hvad brugen af 

dette paradigme vil betyde for besvarelsen af problemformuleringen. 

 

At jeg udarbejder denne opgave efter det konstruktivistiske paradigme skyldes, at sandheden om vir-

keligheden ikke eksisterer, men er i stedet konstrueret af mennesker. Virkeligheden omkring indreg-

ning af forsikringskontrakter er konstrueret af IASB. Det er IASB der udarbejder regnskabsprincip-

perne. Virkeligheden vil derfor være vores og IASB’s fortolkninger af de udstedte regnskabsstandar-

der (Nygaard & Darmer, 2005, side 28). 
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2.5.2 Konstruktivisme – ontologien, epistemologien og metodologien heri 

Ontologien i denne afhandling bliver skildret gennem konstruktivismen som paradigme, hvor der vil 

være fokus på det relativistiske plan. Denne idé bygger på mange virkeligheder, oplevelsesmæssigt. 

De mange virkeligheder skyldes der er en bred vifte af lokalt forankrede virkeligheder. Det betyder 

virkeligheden er en social konstruktion (Fuglsang, 2013, side 49). De social konstruerede virkelighe-

der består af de opstillede regnskabsstandarder, som vi fortolker til den virkelighed vi lever i og i 

vores tilfælde indregner forsikringskontrakter efter. Indførelsen af IFRS 17, giver ikke på samme vis 

som IFRS 4 mulighed for anvendelse af lokaleregnskabsstandarder, hvorfor vi vil se en reduktion i 

antal af virkeligheder og en ”nye” virkelighed vil blive en social konstrueret fortolkning af IFRS 17. 

 

Epistemologien bunder i en vis grad af subjektivitet. Her smelter forsker og genstandsfeltet sammen. 

Det betyder, at regnskabsstandarderne bliver til ved, at IASB skaber interaktion mellem emnet om-

kring indregning af forsikringskontrakter, samt hvordan de gennem en ny regnskabsstandard kan 

skabe større nytteværdi for regnskabsbrugeren. Virkelighed der er omtalt under ontologien er altså 

skabt gennem forskningen i emne og på baggrund heraf resultere dette i nye og forbedrede regnskabs-

standarder. Grundet forskerne bygger de nye regnskabsstandarder på den viden de har opnået gennem 

deres undersøgelse, vil disse til en vis grad være farvet af subjektivitet. Subjektivitet kan dog i et 

sådan tilfælde være en god ting, da disse udarbejdes med henblik på at regnskabsbrugeren skal have 

et bedre og skarpere beslutningsgrundlag. 

 

Metodologien går på at virkeligheden må fortolkes i al sin kompleksitet og konstruktioner forbedres 

gennem kritisk fortolkning og en dialogisk indgangsvinkel til, hvordan virkeligheden undersøges. Det 

betyder at, IASB går ind og kigger på hvad den virkelige opfattelse af hvad nytteværdi er for regn-

skabsbrugeren, samt hvordan dette kan imødekommes gennem et mere retvisende billede for indreg-

ningen af forsikringskontrakter. Målet er derfor at opnå konsensus mellem IASB’s eksperter, samt 

regnskabsbrugeren opfattelse af nytteværdi og virksomhedens retvisende billede for indregning af 

forsikringskontrakter. 
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2.5.3 Konstruktivismen i kandidatafhandlingen 

Da det er IASB som organisation, der udarbejder nye regnskabsstandarder på baggrund af den viden 

de tilkommer gennem forskning i området, vurderes det at konstruktivismen i høj grad fremkommer 

i denne afhandling. IASB udforsker de forskellige virkeligheder der på forhånd er gennem de hidtil 

anvendte regnskabsstandarder indenfor forsikringskontrakter. De har ligeledes stort fokus på at give 

regnskabsbrugeren en større nytteværdi gennem et bedre grundlag at træffe beslutninger ud fra. 

Denne forbedrede nytte opnår de gennem en indregning af forsikringskontrakter, der vil give et mere 

retvisende billede for regnskabsbrugeren. Dette skal resulterer i en ny regnskabsstandard der er udar-

bejdet med udgangspunkt i en substantiel konsensus. 

På samme vis som IASB vil jeg anvende konstruktivismen som fremgangsmåde i min analyse. Jeg 

vil undersøge de forskellen mellem IFRS 4 og IFRS 17, samt diverse aktørers holdning til den nye 

regnskabsstandard. Derved er jeg inde og forholde mig til forskellige virkeligheder, gennem studering 

af de offentliggjorte litteraturstudier. Min substantielle konsensus ses derfor opnået gennem min kon-

klusion på om den nye IFRS 17 vil bidrage til at indregning af forsikringskontrakter, vil give et mere 

retvisende billede for regnskabsbrugeren. 

 

Længere nede i dette afsnit har jeg illustreret opbygningen af analysen, med udgangspunkt i metodo-

logien fra det konstruktivistiske paradigme. Som det fremgår af illustrationen er der to centrale grene 

i denne kandidatafhandling. 

 

Den første gren gror på, at opnå en forståelse af de virkeligheder der er i form af regnskabsstandar-

derne og de dertilhørende offentliggjorte holdninger fra de dominerende aktører. Denne del vil blive 

analyseret i afsnittene 3.2 til 3.5. Disse afsnit vil indeholde en analyse af de respektive regnskabs-

standarder, hvor der både vil være beskrivende og analyserende elementer, som alle skal bidrage til 

at opnå en forståelse af hvilke teoretiske ændringer IFRS 17 vil medfører, samt hvad der forstås som 

retvisende billede og de fundamentale kriterier der er for indregning og måling af forsikringskontrak-

ter. 

 

Den anden gren gror på en drøftelse/analyse af, om den nye regnskabsstandard, IFRS 17, vil bidrage 

til et regnskab der giver et mere retvisende billede for brugeren heraf, sammenlignet med den nuvæ-

rende standard, IFRS 4. Denne del vil fremgå af afsnittene 3.3 og 3.4.6. Det er altså i disse afsnit, 

hvor viden vi opnåede gennem afsnit 3.2, 3.4 og 3.5, spilles op mod hinanden og det er her essensen 

af analysen kommer til udtryk. Der vil på baggrund af denne analysering kunne drages en konklusion 

til besvarelse af den opstillede problemformulering. 

 

Som beskrevet nede i afsnit 2.6.1.2, vil analysen have sin forankring i den dogmatiske bevisførelse 

af denne normative regnskabsteori. I den forbindelse vil jeg gøre brug af de aktuelle fagkredse og 

deres holdning til denne regnskabsteori. Det vil senere i opgaven komme til udtryk, at den store æn-

dring i indregningen af forsikringskontrakter ligger i, at det hidtil har været indregnet og målt med 

udgangspunkt i historiske tilgang, hvor IFRS 17 indregner og måler forsikringskontrakter til nutids-

værdi. Dette gør at regnskabet vedrørende forsikringskontrakter giver et opdateret og relevant billede, 

hvilket vil give et mere realistisk billede af de finansielle kontrakter. 
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Illustrativt vil de enkelte afsnit i analysen fremgå med en kort beskrivelse, af hvad de respektive afsnit 

indeholder og derved belyser. For at opnå den fulde indsigt, henvises der til de enkelte afsnit inde i 

selve analyse-afsnittet. Denne illustration over strukturen for analysen fremgår nedenfor: 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

2.5.4 Saglig faglighed med Blooms taksonomi 

Benjamin S. Bloom lavede et studie i 1950’erne, hvor han beskrev og systematiserede en taksonomi 

da hans postulat var, at viden ikke bare er viden (Olsen, 2015, side 19). 

Denne taksonomi har jeg draget nytte af i  min analyse. Bloom’s taksonomi har fungeret som et 

pejlemærke til, at opnå det højeste erkendelsesniveau, hvor min viden i analysen bliver vurderet med 

et kritisk øje. Anvendelsen af denne taksonomi skal bidrage til, at jeg i højere grad kan evaluere og 

diskutere udsagn således, at mit litteraturstudie bearbejdes på bedst mulig vis til besvarelse af 

problemformuleringen. 

 

Sammenhængen mellem denne taksonomi og afhandlingen er ydermere illustreret i Bilag A. 

Faserne

Beskrivelser

Analyse og kobling

Analyse

Perspektivering

Opnå indsigt i 
standarderne og 
beskriv disse med 
henblik på 

Opnå indsigt i 
standarderne og 
beskriv disse med 
henblik på måling.

Fortag analyse af de regnskabsstandarder på 
baggrund er den opnåede viden i afsnit 3.2. I 
analysen vil forskelle og ligheder, samt hvad 
disse forskelle vil betyde blive belyst.

3.2 Litteraturstudie 3.2 Litteraturstudie

Fase 1
Forståelse af 
regnskabsstand-
arderne og deres 

Opnå indsigt i 
hvad der forstås 
ved det retvisende 
billede

3.4 + 3.5
Teoriforståelse

Med udgangspunkt i den i afsnit 3.3 opnåede 
jeg samlede forståelse af 
regnskabsstandardernes ligheder og forskelle 
og den i afsnit 3.4 indsigt i det retvisende, 

dannes samlet indsigt og konklusion på 
problemformuleringen.

3.3 analyse og sammenlignign

3.3 + 4 Samling af viden og drage konklusion

Opnå indsigt i 
hvad IASB anser 
som det retvisende 
billede med 

henblik på 
forsikrings-
kontrakter.
På hvilket grundlag 
mener IASB, at 
IFRS 17 giver et 
mere retvisende 
billende end IFRS 

3.4.3 
Litteraturstudie

Fase 2
Opnå en samlet 
forståelse af det 
retvisende billede i 

forhold til 
regnskabs-
standarderne, med 
henblik på 
besvarelse af 
problem-

I perspektiveringen vil jeg gøre brug af den 
samlede forståelse jeg har opnået inden for 
området og med afsæt heri vil jeg kigge på 
hvilke kasser der med rette kan åbnes.

5 Perspektivering

Fase 3
Den videre 
perspektivering af 
problemstillingen.
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2.6 Teori og empiri 

Denne kandidatafhandling vil være teoretisk i sin opbygning, da den vil bygge på forståelse og for-

tolkning af lovtekster i form af de internationale regnskabsstandarder. 

 

Jeg vil på baggrund heraf gennemgå teorien og empirien omkring indregning af forsikringskontrakter 

med udgangspunkt i den nytilkomne IFRS 17 og hvordan den bidrager til at give regnskabsbruger et 

mere retvisende billede af regnskabet. 

 

2.6.1 Regnskabsteori og verifikation af denne 

2.6.1.1 Regnskabsteori 

For at sikre en vis kvalitet i regnskabet således, at det giver regnskabsbrugeren et retvisende billede, 

er regnskabsudbyderen underkastet en række internationale regnskabslovgivende standarder. Disse 

internationale regnskabsstandarder har alle børsnoterede virksomheder været underlagt siden 2005. 

Disse bliver udarbejdet af IASB og deres standarder ser vi ofte implementeret i de nationale lovgiv-

ninger. 

Disse regnskabsstandarder er altafgørende for, at regnskabsbruger kan basere sine beslutninger på 

valide regnskaber. Det er også i denne udarbejdelse af regnskaber, vi inddrager vores revisorer og her 

er krav om, at revisorer skal reviderer det eksterne regnskab og en statsautoriseret revisor skal efter-

følgende påtegne regnskabet (Elling, 2012, side 22). 

Teorien i denne opgave er de internationale regnskabsstandarder, nærmere bestemt IFRS 4 og IFRS 

17. Forskningen i regnskabsstandarder står IASB for. IASB samarbejder i flere tilfælde med den 

amerikanske standardudstedende organisation FASB. Deres forskning i regnskabsstandarder har det 

fundamentale formål, at udvikle teorier der i dette tilfælde udformer sig i de internationale regnskabs-

standarder. 

I teorier fremkommer ofte abstrakte begreber der ikke har nogen betydning i virkeligheden, men hvis 

der er tale om teorier der skal have effekt på virkeligheden, skal disse begreber have en vis grad af 

realitet i sig. Der vil først være tale om en teori, hvis alle udsagn i disse tekster er sande. Forinden 

”sande” udsagn kan føde teorier, skal disse udsagn have været gennem den videnskabelige bevisfø-

relse. Den videnskabelige bevisførelse er en verifikation af udsagnet med henblik på, at der skal være 

tale om en logisk tekst med velformulerede og utvetydige begreber (Elling, 2012, side 34). 

 

Regnskabsteorierne kan opdeles i to ”typer” af teorier henholdsvis den normative og den deskriptive 

regnskabsteori. Disse to regnskabsteorier er forankret i de videnskabelige metoder og fremkommer 

gennem den deduktive og induktive metode. 

Begge metoder ses ofte brugt i både de normative og deskriptive regnskabsteorier. De internationale 

regnskabsstandarder vil have sin grobund i de normative regnskabsteorier, der er udviklet med ud-

gangspunkt i den deduktive metode. 

Den normative regnskabsteori bygger på en deduktiv tilgang, hvor teorien anviser hvordan det ”bed-

ste” regnskab vil se ud med udgangspunkt i en given målsætningen. I vores tilfælde vil målsætningen 

være det regnskab der giver det mest mulige retvisende billede for regnskabsbrugeren således, at 
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vedkommende kan træffe beslutninger på baggrund af dette. Teorien anvendes derfor til en maksi-

mering af nytteværdien for regnskabsbrugeren (Elling, 2012, side 36). 

IFRS 17 er udviklet med henblik på at give mere transparens og retvisende billede for regnskabsbru-

geren, hvorfor de internationale regnskabsstandarder vil falde under de normative regnskabsteorier. 

 

Den deskriptive regnskabsteori er forankret i den videnskabelige metode, induktion. Denne teori fun-

gere i vores tilfælde som supplement til den normative teori. Den deskriptive teori giver os en indsigt 

i hvordan regnskabspraksis udvikler og former sig, men belyser også hvor der er behov for yderligere 

udvikling. 

 

Begge regnskabsteorier er derfor vigtige for, at vi bevæger os i en retning hvor vi nyttemaksimerer 

regnskabet for brugeren. 

På samme vis, som begge regnskabsteorier er vigtige for nyttemaksimering for regnskabsbruger, er 

den videnskabelige bevisførelse (verifikation) ligeledes en afgørende faktor (Elling, 2012, side 37). 

 

2.6.1.2 Verifikation af regnskabsteori 

For at vi kan basere os på en regnskabsteori, som fx IFRS 17 – hvor vi skal kunne acceptere og 

implementerer den, har vi ét overordnet krav; den skal være sand. For at vi kan tale om, at en regn-

skabsteori er sand, skal der være sket en verifikation af denne, altså den skal være underkastet en 

videnskabelig bevisførelse. 

At være underkastet en videnskabelig bevisførelse, kan betyde flere ting. Et regnskab er et sprog for 

sig selv og bruges som kommunikationsapparat til omverdenen. Regnskabet er et sprog der skal kunne 

forstås, hvorfor det har været underlagt sprogvidenskabens metodologi for verifikation af teorien (El-

ling, 2012, side 37). 

Efter at være underlagt sprogvidenskabens metodologi kan vores regnskabsteori, inddeles i følgende 

tre niveauer: 

 

1 Syntaktisk niveau 

2 Semantisk niveau 

3 Pragmatisk niveau 

Disse tre niveauer bruges til verifikation af de respektive regnskabsteorier, der alle beskrives af Jens 

O. Elling, som jeg i det efterfølgende afsnit vil redegøre for. 

 

Syntaktisk niveau 

Dette niveau omhandler regnskabsteorierne logiske struktur. Det syntaktiske niveau er derfor foran-

kret i deduktion grundet den logiske bevisførelse. Før vi kan tale om en sand regnskabsteori, skal den 

opfylde betingelserne for den logiske bevisførelse, som bunder i logisk konsistens blandt teoriens 

begreber. 

Følgende udsagn vil altid være sandt; Indtægter (1.900 kredit) – vareforbrug (700 debet) = brutto-

avance (1.200 kredit). Grunden til dette altid vil være et sandt udsagn, skyldes det regnskabsteknisk 
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og matematisk er korrekt. Det er underordnet om det også er sandt i forhold til virkeligheden. Det 

kræver kun at det opfylder de oplistede og godkendte regler for regnskab og matematik. Derfor vil 

det dobbelte bogholderi i dette tilfælde spille en central syntaktisk rolle for, at dette udsagn er sandt. 

 

Semantisk niveau 

Modsat det syntaktiske niveau, kræver det semantiske niveau, at logiske begreber korresponderer 

med virkeligheden, altså fænomener der eksisterer. Et regnskabsmæssigt overskud eksisterer i et eks-

ternt regnskab, men forekommer ikke som reale fænomener og er derfor forankret i syntaktiske regler, 

hvorfor det defineres som et tomt begreb. 

Anlægsaktiver er et semantisk begreb, da det omfatter en økonomisk ressource og fremkommer i 

virkeligheden i form af et realt fænomen. Et anlægsaktiv kan derfor verificeres på det semantiske 

niveau. Ud fra det semantiske niveau kan det altså konkluderes, at regnskabstekniske poster kan for-

vrænge virksomheden økonomiske ressourcer. 

 

Pragmatisk niveau 

Det pragmatiske niveau har til formål at skabe større nytte for regnskabsbrugeren således, at regn-

skabsbrugeren kan træffe bedre beslutninger. Det har altså til formål at skabe en normativ regnskabs-

teori der skal forøge nytteværdien hos brugeren af regnskabet. Det er altså underordnet, som det er 

tale om en teori der er semantisk korrekt, altså at teorien udelukkende indeholder begreber og udsagn 

der er reale fænomener. Hvis et syntaktisk begreb såsom regnskabsmæssigt overskud skaber en større 

nytteværdi for regnskabsbrugeren end fx et anlægsaktiv der kan findes i virkeligheden, vil vi hellere 

præsenterer det syntaktiske begreb for regnskabsbruger, hvis det resulterer i mere træfsikre beslut-

ninger. ” Dette gør normativ regnskabsteori til en pragmatisk (instrumentel) videnskab. ” (Elling, 

2012, side 39). Det pragmatiske niveau siger derfor den normative regnskabsteori ikke nødvendigvis 

skal beskrive virkeligheden, men først om fremmest maksimere nytteværdien for regnskabsbrugeren. 

 

Som konklusion på Jens O. Elling’s gennemgang af de tre ovenstående niveauer, kan det konkluderes 

at en teori ikke nødvendigvis behøver at være sand efter det semantiske niveau. Det er først og frem-

mest regnskabsbrugeren der kommer i højsædet, hvorfor den teori der skaber mest nytteværdi gennem 

bedre beslutningsgrundlag for de respektive regnskabsbrugere er den mest optimale verifikation af 

regnskabsteorier. I denne afhandling betyder det altså, om IFRS 17 vil resultere i et mere retvisende 

billede for regnskabsbrugeren og derved give et stærkere beslutningsgrundlag gennem den øgede 

nytteværdi. 

 

Jens O. Elling nævner også at der ikke findes ét regnskab der opfylder det mest optimale informati-

onsbehov hos de enkelte regnskabsbrugere. Grunden hertil skyldes, at der er tale om heterogene in-

formationsbehov da populationen for regnskabsbrugerne ikke er homogene. Der er forskel på om det 

er en regnskabsudarbejder, kreditor, tilsynsmyndighed, revisor eller investor som skal træffe beslut-

ning på baggrund af det eksterne regnskab. 
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Da der et tale om heterogene informationsbehov er det komplekst at definere hvilket regnskab der 

giver den største nytteværdi for regnskabsbrugeren, samt hvilken nytteværdi en ny regnskabsstandard 

vil bidrage med. I flere tilfælde vil det eksterne regnskab ikke udelukkende være brugers beslutnings-

grundlag – også prognoser, analyser, budgetter og diverse rapporter kan farve en brugerens beslut-

ningsgrundlag. 

Grundet denne høje kompleksitet for måling af nytteværdien for den enkelte regnskabsbruger, ser vi 

typisk markedsbaseret regnskabsforskning såsom analyse af de børsnoterede selskabers aktiekurs. 

Denne form for forskning anvendes i høj grad som vejledning til dem der sætter regnskabsstandar-

derne og lovgivningen i forbindelse der udformning af love og regnskabsstandarder, med det ene 

formål at give regnskabsbrugerne en øget nytteværdi – særligt investorerne. 

 

På grund af kompleksiteten omkring det heterogene informationsbehov, er det med stort besvær at 

kunne gennemføre en videnskabelig bevisførelse på pragmatisk niveau. I praksis ser man derfor ofte 

en dogmatisk bevisførelse i forbindelse med regnskabsregulering også kaldet konsensusmetoden. Når 

IASB udarbejder nye regnskabsstandarder og i nogen tilfælde i samarbejde med FASB, drager de 

nytte af den dogmatiske bevisførelse. Den dogmatiske bevisførelse bygger på løsningsforslag der 

anerkendes og respekteres af eksperter eller fagfolk, som i vores tilfælde er IASB, der giver den bedst 

mulige løsning med udgangspunkt i den foruddefinerede målsætning. Det må vurderes, at IASB har 

de fornødne kompetencer og objektivitet, som skal bidrage til den faglige argumentation for udarbej-

delsen af nye regnskabsstandarder. Kvaliteten heraf er derfor meget afhængig er den kreds af fagfolk, 

som udarbejder standarderne. 

 

Denne kandidatafhandling vil også have sin forankring i modellen omkring den dogmatiske bevisfø-

relse, hvor jeg gennem bl.a. comment letters, vil inddrage min vurdering af de respektive fagkredse 

og deres holdning til vores regnskabsteori, IFRS 17. Disse holdninger skal bruges til en vurdering om 

der kan ske verificering af den normative regnskabsteori på det tidligere beskrevet pragmatiske ni-

veau. 

 

2.6.2 Empiri 

Empirien i den omfatter de analyserende del af denne afhandlingen, vil i alt sin væsentlighed udgøre: 

 Materiale udstedt af IASB i form af offentliggjorte dokumenter såsom regnskabsstandar-

derne, deres begrebsrammer, comment letters m.fl. 

 Materiale udstedt af de 4 store revisionshuse såsom, kommentarer og holdninger til regn-

skabsstandarderne, nyhedsbreve, diskussionspapirer, faglige håndbøger, faglige artikler m.fl. 

 Materiale udstedt af andre faglige eksperter, med fokus på problemformuleringen omkring 

et retvisende billede for indregning af forsikringskontrakter. 

Grundet de benævnte faglige grupper ovenfor, gennem deres udstedte materiale kan prøve at farve 

regnskabsbrugeren, laver jeg en antagelse om at det inddrevne materiale brugt i analysen er sande 

teorier og holdninger fra de respektive parter. 
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Jeg anvender materiale fra store anerkendte virksomheder med ekspertise inde for regnskabsstandar-

der og det beskrevne emne i afsnittet omkring problemfeltet og problemstillingen, hvorfor jeg mener 

materialet er af tilstrækkelig høj kvalitet, så jeg kan baserer denne afhandling på dette. 

 

Der vil kun gøres brug af empiri der har relevans for den overordnede problemstilling, som jeg der-

igennem skal bruge til at opnå den fornødne indsigt og forståelse af fagområdet til besvarelse af min 

problemformulering. 

 

Den samlede litteraturoversigt er, at finde i afsnit 6. 

 

Hvis det ikke er muligt, at inddrive og forstå materiale på sit ”originale” sprog, vil jeg drage nytte af 

oversættelser, hvorfor jeg igen finder det vigtigt, at bruge materiale fra store anerkendte faglige ek-

sperter, såsom materiale fra de 4 store revisionshuse. 

 

2.7 Kildekritik 

Som det fremgår af afsnittet omkring min brug af empiri, bygger min analyse på litteraturstudier i 

form af offentliggjort litteratur fra de store aktører inden for området omkring regnskabsstandarderne, 

i form af de udarbejdende aktører og dem som gør brug af standarderne (disse aktører er benævnt i 

bl.a. afsnittet ovenfor omkring brugen af empiri). 

 

Jeg er i min analyse opmærksom på, at disse store aktører kan have en interesse i, at farve deres 

udstedte litteratur i en retning der kan stille dem selv bedre. Grundet der er tale om en helt ny regn-

skabsstandard, der først blev godkendt tilbage i maj måned 2017, er der endnu ikke udarbejdet meget 

forskelligt materiale fra mange forskellige interessenter. Alle parter er stadig et sted i processen, hvor 

man skal opnå den rette forståelse af den nye regnskabsstandard og vurdere indvirkningen af denne 

før vi rigtig kan begynde at se mange forskellige holdninger kommer til udtryk. 

De berørte selskaber er heller ikke begyndt indarbejde den, da den først træder i kraft i 2021, hvilket 

giver selskaberne og andre interessenter omtrent 3,5 år til at opnå den fulde indsigt i standarden og få 

den implementeret i selskabet. 

 

Grundet alle interessenter endnu kun har udarbejdet materiale der er meget redegørende for standar-

den, er IASB endnu ikke blevet udfordret i høj grad på den endelige version. Det er derfor vigtigt at 

jeg har for øje gennem denne afhandling og du som læser af denne opgave har i tankerne, at IASB vil 

gennem udgivelsen af sit materiale prøver at farve mig i en sådan retning, at den nye regnskabsstan-

dard udelukkende vil trække regnskabet i en mere retvisende retning. 
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3 Analyse 

Analyseafsnittes struktur ses beskrevet og illustreret i afsnit 2.5.3. Denne struktur er konstrueret på 

en sådan måde, at den understøtter den konstruktivistiske fremgangsmåde på bedste vis. Dette skal 

resulterer i en horisontsammensmeltning, hvor al den opnåede viden samles og udnyttes til besvarelse 

af problemformuleringen således, at vi opnår det fulde erkendelsesniveau efter Bloom’s taksonomi. 

Ud fra egen tilvirkningen har jeg opstillet nedenstående model, der skal bidrage til et bedre overblik 

over regnskabsstandarden, IFRS 17. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hele idéen omkring brugen af internationale standarder, udspringer af EU’s ideologi om et fælles 

europæisk kapitalmarked. Skabelsen af et fælles kapitalmarked i EU stammer tilbage fra 2000 af. En 

del af dette fællesskab var, at kapitalmarkedet skulle bygge på en række fælles regnskabsstandarder, 

gennem brugen af de internationale regnskabsstandarder. For at opnå et fælles sæt af regnskabsstan-

darder var der to mulige veje at gå. Den ene var at lave EU-regnskabsregler, mens den anden vej, som 

også var den man gik, var at læne sig op ad IFRS dels fordi disse var tilpasset internationale markeder 

og det allerede fandtes, hvilket var med til en forøgelse af sandsynligheden for at komme i mål med 

idéen (Ringsted, 2017, tid: 00:05). Grundet der var tale om et stort projekt, var der områder der ikke 

Alle forsikringskontrakter

Portefølje A Portefølje B Portefølje C

Ingen betydelig 
sandsynlighed 
for, at blive 
tabsgivende

Anden 
forventet 
lønsomhed

Tabsgivende 
ved tegning

Nutidsværdien af 
fremtidige pengestrømme

Risikomargen Fortjenstmargen

IFRS 17

Aktiv eller passiv

A B C

Opfyldelse af pengestrømme

År 2021

Fortjenstmargen

Fortjenstmargen

C

Fremtidige 
pengestrømme

A

Risikomargen for ikke-
finansiel risiko

B

Diskontering

A

Ændring i estimatet
relateret til fremtidig 

services

Frigørelse af 
fortjenstmargen

Ændring i pengestrømme 
relateret til tidligere og 
nuværende services

Frigørelse af risikomargin 
relateret til tidligere og 
nuværende services

Forsikringsfinansielle
omkostninger ved fastlåst 

diskonteringsrente

Effekt af ændringen i 
diskonteringsrenter

Resultatopgørelsen:
Forsikringsteknisk

resultat

Resultatopgørelsen:
Forsikringsrelaterede 

finansielle omkostninger

Anden totalindkomst

Aggregeringsniveau

Måling af

forsikringskontrakter

Ingen betydelig 
sandsynlighed 
for, at blive 
tabsgivende

Anden 
forventet 
lønsomhed

Tabsgivende 
ved tegning

Ingen betydelig 
sandsynlighed 
for, at blive 
tabsgivende

Anden 
forventet 
lønsomhed

Tabsgivende 
ved tegning
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nåede at blive færdige til den oprindelige fastsatte deadline i 2007. Vi har derfor efterfølgende set 

nytilkomne regnskabsstandarder indenfor leasing, finansielle instrumenter og nu også forsikringskon-

trakter, der er det sidste led i denne ideologi. 

 

3.1 Projektets historie 

Hele projektet omkring forsikringskontrakter blev allerede tilbage i 1997 sat i søen af Den Internati-

onale Regnskabsstandard Komite. Komiteen havde en vision om, at regnskabsstandarden skulle være 

færdig og fuldt ud implementeret i 2005. Da forsikringskontrakter er et kompleks område vil ændrin-

ger i den regnskabsmæssige behandling have stor effekt på selskaberne. Transition date for sammen-

ligningstallene den 01.01.2004 besluttede bestyrelsen at dele projektet op i to dele (Basis for Conclu-

sions, 2017, BC2 – side 5). Det var altså i 2004, at man som forsikringsselskab blev fastlåst på sin 

regnskabspraksis jf. IFRS 4. IFRS 4 gav selskaberne mulighed for, at fortsætte med deres hidtil an-

vendte regnskabspraksis, da det siden udstedelsen var gjort klart, at der er tale om en midlertidig 

regnskabsstandard. Det betyder også at det ikke var en standard der gik ind og revolutionerede bran-

chen og medførte heller ikke den store fremgang i regnskabsbrugerens beslutningsgrundlag i form af 

regnskaberne. I Danmark har regnskabspraksis for forsikringsselskaberne hovedsageligt haft afsæt i 

regnskabsbekendtgørelsen, når det kom til behandlingen af forsikringskontrakter. Det betyder, at hver 

gang der er sket ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, skal den have taget højde for IFRS 4 (IFRS 

4, B28). Efter IFRS 4, har man haft lov til, at videreføre den regnskabspraksis, man allerede havde i 

forvejen på transition date. Lang tid inden transition date i 2004, blev en forsikringskontrakt opsplittet 

i et opsparingselement og selve forsikringselementet, da det stod i en regnskabsbekendtgørelse og 

denne del har man så bare videreført efter implementering af IFRS 4 (Ringsted, 2017, tid: 07:30). Der 

har derfor hidtil været tale om en videreførelse af lokal regnskabspraksis. 

 

I den nye IFRS 17, er der sket to væsentlige ting, som adskiller sig i høj grad for den hidtil anvendte 

IFRS 4. Der forekommer stadig optioner i IFRS 17, men vigtigst af alt, så får forsikringsselskaberne 

en fælles regnskabsstandard. En fælles standard skal resultere i større sammenlignelighed selskaberne 

imellem. Indtægtsbegreberne i forsikringsselskaberne bliver også meget mere sammenlignelige, også 

med andre brancher, så det bliver mere i retning af IFRS 15, hvilket der redegøres for i afsnit 3.2.4. 

Regnskabet vedrørende indtægterne for forsikringsselskaber har bestået af præmierne på de respek-

tive kontrakter. Disse præmier er indtægterne i forsikringsselskaberne og på samme vis var det også 

i bankerne for 20-30 år siden. Med IFRS 17 går man som regnskabsudarbejder i et forsikringsselskab 

ind og fjerner opsparingselementet i en forsikringskontrakt, hvilket vil have en effekt på toplinien 

(Ringsted, 2017, tid: 08:30). Toplinien kommer altså til at fremstå som en kompensation for den 

risiko et forsikringsselskab påtager sig, minus et ellers indeholdt opsparingselement. På den måde vil 

regnskabsbrugeren meget nemmere kunne sammenligne et forsikringsselskab med helt andre bran-

cher og derved give et bedre beslutningsgrundlag. Så man vil efter implementering af IFRS 17 i langt 

højere grad kunne sammenligne et forsikringsselskab med en fx en bank eller en anden servicevirk-

somhed. Dette er alt sammen med til, at transparensen stiger. En af de ting som adskiller regnskabs-

reglerne fra solvensreglerne er, at man nu opgøre hvad det egentlige overskud på kontrakten er, hvil-

ket udtrykkes i Contractual Service Margin (Fortjenstmargin) jf. afsnit 3.2.3. Det er en af de ting der 
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har været meget kontroversielle, hvor den bliver balanceført og bliver derefter indtægtsført efter et 

mønster selskabet bestemmer, som er det regnskabsstandarden redegøre for – altså hvad er indtje-

ningsmønstret for det overskud der er i forsikringskontrakterne. Et sådan indtjeningsmønster fastsæt-

tes så, så det afhænger af kontraktens størrelse og kontraktens varighed (Ringsted, 2017, tid: 10:30). 

For at kunne opnå en indsigt i hvordan forsikringskontrakter vil blive behandlet efter IFRS 17, så det 

kan holdes op mod den nuværende regnskabsstandard, IFRS 14, vil jeg dykke længere i selve regn-

skabsstandarden i det efterfølgende afsnit. 

 

3.2 Indregning og måling af forsikringskontrakter 

Under dette afsnit omkring indregning af forsikringskontrakter, vil jeg ud fra en gennemgang af regn-

skabsstandarderne inklusiv supporterende beskrivelse i faglige artikler, bøger og anden faglitteratur 

fra blandt andre de fire store revisionshuse, beskrive hvordan forsikringskontrakter indregnes efter 

IFRS 17 og holde det op mod IFRS 4. Dette gøres med henblik på, at jeg i afsnit 3.3, kan foretage en 

komparativ analyse mellem disse to standarder. Målingen ved indregningen beskrives og gennemgås 

i afsnit 3.2. 

 

3.2.1 Hvilke kontrakter er omfattet 

For at kunne indregne og måle forsikringskontrakter efter IFRS 17, er det vigtigt at se på hvornår der 

er tale om en forsikringskontrakt og hvilke der er omfattet standarden. Som udgangspunkt er alle 

forsikringskontrakter omfattet standarden, men der findes ingen regler uden undtagelser. 

Unbundling eller udskillelse er et centralt begreb i den regnskabsmæssige behandling af forsikrings-

kontrakter. Gennem unbundling bliver det afdækket om en forsikringskontrakt skal behandles under 

IFRS 17 eller om den falder under enten IFRS 9 eller IFRS 15. Udover en afdækning af hvilken 

regnskabsstandard dele af forsikringskontrakten skal behandles efter, hjælper denne unbundling også 

med forståelsen af de enkelte kontrakter således, at forsikringsselskaberne på aggregeringsniveau 

skarpere kan opdele de respektive kontrakter i porteføljer. 

Der er i IFRS 17 sket en tydeliggørelse af reglerne omkring udskillelse af forskellige ydelser i forsik-

ringskontrakten. Hvis et investeringskomponent i en kontrakt ikke er tæt knyttet til selve forsikrings-

komponenten hvilket betyder, at investeringskomponenten kan erhverves særskilt – i sådanne tilfælde 

skal investeringskomponenten skilles ud af kontrakten. Andre ikke-forsikringskomponenter såsom 

services skal ligeledes udskilles (Deloitte, juni 2017, side 3). 

Det vil sige det der er tilbage, SKAL behandles efter IFRS 17, hvorfor man ikke længere har lov til 

at udskille deres ydelser – dette har man gerne måtte hidtil efter IAS 1, hvilket en del forsikringssel-

skaber har gjort hidtil (Ringsted, 2017, tid: 05:00). Det er blandt andet sådan man gør i dag i syge 

ulykke regnskaber, hvor man her opdeler en solgt forsikringskontrakt op i to dele; opsparing og tab/er-

hvervsevnen separat i regnskabet, hvilket vil sige man har opdelt en forsikringskontrakt i to, hvilket 

ikke er lovligt længere og skal derfor vises samlet. 

 

Vi starter altså med alle forsikringskontrakter, hvor vi så udskiller det, som behandles efter IFRS 9 

og IFRS 15. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Til at starte med er det vigtigt at forstå hvad en forsikringskontrakt er. Efter IFRS 17 i appendiks A 

er definitionen af en forsikringskontrakt en kontrakt under hvilken en part (forsikringsudstederen) 

accepterer betydelige forsikringsrisiko fra en anden part (forsikringstageren) ved acceptering til, at 

kompenserer forsikringstageren, hvis en bestemt usikker fremtidig begivenhed (den forsikrede begi-

venhed) påvirker forsikringstageren negativt (IFRS 17, Appendiks A). 

Denne definition af en forsikringskontrakt er uændret sammenlignet med definitionen efter IFRS 4, 

hvorfor de rammer de samme kontrakter og derved ser vi her ingen ændring i reguleringsområdet 

(High-level overview, 2017, slide 6). Definitionen af genforsikringskontrakter er ligeledes uændret i 

IFRS 17. 

Denne regnskabsstandard indebærer også indregning af genforsikringskontrakter. Efter IFRS 17 i 

appendiks A er definitionen af en genforsikringskontrakt, en kontrakt udstedt af et selskab (genfor-

sikringsudstederen) for at kompenserer det andet selskab for at tage en del af risikoen der er påtaget 

gennem en eller flere forsikringskontrakter udstedt af et andet selskab (de underliggende kontrakter) 

(IFRS 17, Appendiks A). 

 

Trods der ikke har været ændringer i definitionen af forsikringskontrakter er den nye IFRS 17 stadig 

radikalt ændret sammenlignet med IFRS 4. IFRS 4 har tilladt virksomheder, at bruge en bred skare 

af standarder/bekendtgørelser og produkter, hvilket har vanskeliggjort sammenligneligheden af for-

sikringsselskaber og særligt på tværs af brancher for regnskabsbrugeren. En fælles global forsikrings-

standard har derfor været ønsket af en lang række interessenter, dog var der forskellige holdninger til 

hvad en fælles global regnskabsstandard skulle indebære. Langvarige og komplekse risici i forsik-

ringskontrakter kan være vanskelige at måle. For indregning og måling af forsikringskontrakter er det 

vigtig, at de giver et retvisende billede for interessenter og den nye IFRS 17 har til formål, at skulle 

give regnskabsbrugeren et bedre beslutningsgrundlag og derfor et mere retvisende billede. Der ønskes 

indregning og måling af forsikringskontrakter til nutidsværdi for, at give det mest korrekte billede af 

kontrakternes værdi og derved forsikringsselskaberne finansielle stilling. Forsikringskontrakter har 

den ulempe i indregning og måling til nutidsværdi, at sådanne kontrakter ikke handles på frie marke-

der og kan indeholde en betydelig investeringskomponent der adderer yderligere måle- og indreg-

ningsudfordringer. Grundet forskellige regnskabspraksis på tværs af landegrænserne, har flere regn-

skabsmetoder ikke været tilstrækkelige til, at afspejle forsikringsselskabernes sande finansielle stil-

ling eller præstation. På baggrund heraf skal IFRS 17 som nævnt give regnskabsbrugeren et bedre og 

mere retvisende beslutningsgrundlag (Basis for Conclusions, 2017, BC1 – side 5). 

 

Alle forsikringskontrakter
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3.2.2 Aggregeringsniveau for de omfattede kontrakter 

IFRS 17 adskiller sig fra IFRS 4 på den måde, at der er tale om en regnskabsstandard med sin detal-

jerede behandling af forsikringskontrakter. IFRS 4 er en midlertidig regnskabsstandard, der giver 

selskaberne i de respektive lande lov til fortsat, at anvende deres hidtil brugte regnskabsreguleringer 

vedrørende forsikringskontrakter. I IFRS 17 taler man om et aggregeringsniveau til beregning af hen-

sættelser. Hensættelser er en vigtig bestanddel for et forsikringsselskabs regnskab. Disse hensættelser 

er vigtige, da det er dem der har betydning for hvornår eventuelle tabsgivende kontrakter kan dækkes 

af andre lønsomme kontrakter eller hvornår tabet skal dækkes af egenkapitalen. 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Et selskab skal efter IFRS 17 opdele alle sine forsikringskontrakter i forskellige porteføljer. En por-

tefølje kan bestå af en række kontrakter der alle har samme risici og behandles som en samlet enhed 

(IFRS 17, §14). I denne opsplitning taler man om ”level of aggregation”. En portefølje kunne for 

eksempel være en produktlinje, hvis disse har samme risiko og bliver behandlet samlet. Alle disse 

porteføljer bør opdeles i minimum tre bokse, men de enkelte underopdelinger kan godt være tomme 

således, at det fx kun er forsikringskontrakter i undergruppen, Anden forventet lønsomhed. Denne 

opdeling skal man lave for alle kontrakter, uanset længden på de respektive kontrakter (Ringsted, 

2017, tid: 11:15). Man skal derfor ved tegningstidspunktet tage stilling til, hvilken undergruppe hver 

enkelt forsikringskontrakt lander i. Denne inddeling skal tage højde for udvekslingen af penge-

strømme kontrakterne imellem. Pengestrømmene mellem kontrakterne fremkommer af fx overskuds-

deling, kontributionsregler eller gensidige aftaler. Det skal dog også bemærkes, at man gerne må lave 

yderligere opdelinger, men man skal som minimum forholde sig til de nedenfor skrevne grupperinger: 

1. Ikke betydelig risiko for, at blive en tabsgivende kontrakt 

2. Anden forventet lønsomhed 

3. Tabsgivende kontrakter fra tegningstidspunktet 

Ved tegning, laver men en værdiansættelse af de enkelte kontrakter efter byggeklodsmodellen (den 

generelle model – redegøres for denne i afsnit 3.2.3.1) eller en anden model for opgørelse af kontrak-

ternes lønsomhed, der er beskrevet efterfølgende i afsnittet. Ud fra denne beregning på indregnings-

tidspunktet, vil modellen give et positivt eller negativt tal. På baggrund heraf, kan man så lave oven-

stående inddeling. Det er ud fra IFRS 17 ikke helt klart, hvordan man placere kontrakterne i de re-

spektive grupper, men hvis de er under nul, altså tabsgivende, vil de placeres i gruppen for tabsgi-

vende ved tegning, mens hvis de der er positive placeres i gruppe Anden forventet lønsomhed. Det er 
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dog uklart hvornår de skal i gruppen for ikke betydelig risiko for, at blive en tabsgivende kontrakt, da 

reglerne ikke er helt skarpe herom (Ringsted, 2017, tid: 14:10). Det er også noget af det der bliver 

udfordret i EFRAG-papiret, da der er nogen der siger, at de kontrakter der har den største rentabilitet, 

de har den mindste sandsynlighed for af blive tabsgivende (EFRAG, 2013, side 6). Det kan man dog 

ikke sige, da man blander to ting sammen – derfor er der nogen der vil argumentere anderledes, 

nemlig at dem der har den største rentabilitet, det har de kun fordi markedet belønner dem for den 

risiko der er forbundet med det og det er derfor det er dem der har den største risiko og dem der har 

den største risiko er dem der har den største sandsynlighed for at blive tabsgivende kontrakter (Ring-

sted, 2017, tid: 15:00). Det er derfor ikke klart hvordan man skal lave denne inddeling af kontrakter 

i de ovenstående grupper. Denne inddeling er noget de enkelte selskaber skal lave en vurdering af, 

hvorfor dette vil resulterer i, at der bliver anlagt forskellige betragtninger. 

 

Alle forsikringskontrakter skal inddeles i porteføljer og de underliggende grupperinger. Ved initie-

ringen af IFRS 17, skal forsikringsselskabet hvis muligt opgøre alle sine forsikringskontrakter og 

derved ikke kun de kontrakter der bliver tegnet det pågældende år. Disse grupper må forsikringskon-

trakterne ikke være i, i længere end ét år ad gangen (Ringsted, 2017, tid: 16:15). 

 
Kilde: EY, maj 2017, side 3 

 

Det er altså ikke nok, at vurdere om en kontrakt i fx ’Portefølje A’ i undergruppe ’Tabsgivende ved 

tegning’ stadig hører til i denne gruppe året efter. Så året efter skal der oprettes en ny gruppe, trods 

en kontrakt ikke kan skifte type af gruppe, når den først er blevet placeret. En undergruppe i 2022 

kaldet det samme som i fx 2021, er derfor ikke den samme som i 2021, da selskabet skal oprette nye 

grupper årligt. Det betyder, at det ikke er nok ”bare” at lave en revurdering af det respektive kontrak-

ter, men i stedet skal man efter et år starte en helt ny gruppe (EY, maj 2017, side 3). Grunden til at 

der årligt bliver oprettet nye grupper, trods en kontrakt ikke kan skifte gruppe efter første placering 
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skyldes, at den nye gruppe bliver regnskabsenheden, The unit of account. Der er altså ikke tale om 

én kontrakt, som det fx er i IFRS 9, men i stedet en gruppe der er kontraktenheden og denne gruppe 

kan så have en fortjenstmargin, som fremgår af den generelle model i afsnit 3.2.3.1. Inde i de enkelte 

grupper kan der derfor godt være enkelte kontrakter der bidrager enten negativt eller positivt til grup-

pen, men det skal ses samlet set, da de også bliver behandlet herefter (Ringsted, 2017, tid: 16:47). 

IASB har i denne forbindelse haft sine bekymringer om, hvordan forsikring virker eller særligt hvor-

dan livsforsikring virker, som består af puljer man har over tid. I sådanne tilfælde har man en gruppe 

hvor man betaler ind og får noget bonus, som er en deling mellem alle kunderne og det er dem selv 

der bestemmer dette. Her har man haft sine bekymringer for, om tingene bliver blandet for meget 

sammen således, at det bliver udjævnet over tid. Det er særligt den 1 års grænse som forsikringssel-

skaberne eller branchen er i mod og derfor også det mest diskuterede. Der er dog ikke noget at gøre 

ved dette set fra forsikringsselskaberne side, da de ikke må være ældre end 1 år, hvorfor en kontrakt 

der bliver solgt 13 måneder senere, ikke må komme ind i nogle af de grupper der blev lavet for 13 

måneder siden, hvorfor nye grupper skal oprettes (Ringsted, 2017, tid: 17:25). 

Det er ikke bare på porteføljeniveau, at forsikringskontrakterne bliver værdiansat gennem fx illustra-

tion af den generelle model i afsnit 3.2.3.1, men hver enkelt undergruppe værdiansættes særskilt, 

hvorfor hver enkelt undergruppe/projektgruppe kan værdiansættes med afsæt i forskellige modeller 

der alle er beskrevet efterfølgende. 

 

3.2.2.1 Delkonklusion og sammenligning med IFRS 4 - Aggregeringsniveau 

Langt de fleste forsikringsselskaber behandler ikke sine forsikringskontraker individuelt. IFRS 17 

stiller krav til en opdeling af forsikringskontrakterne i porteføljer med samme risiko og som derfor 

kan styres sammen, efter ovenfor nævnte inddeling. En portefølje af kontrakter der behandles sam-

men, kan ikke bestå af kontrakter der er udstedt mere end ét år fra hinanden. Dette skal sikre den 

kontraktlige fortjenstmargin, der er den ikke indtjente profit der relaterer sig til en gruppe af kontrak-

ter der er 100% indregnet som profit eller tab, når den sidste kontrakt i porteføljen er indregnet. 

Den nuværende forsikringspraksis efter IFRS er der større variation ved aggregeringen, som afhænger 

af den lokale regnskabspraksis og typen af kontrakter, der spænder fra det individuelle kontraktniveau 

og op til grupper der er bredere end grupperingerne efter IFRS 17. 

 

Reguleringens virkning ved implementering af IFRS 17, kommer til udtryk når love eller reguleringer 

begrænser enhedens praktiske evne til, at sætte en anden pris eller niveau for kontrakter eller forsik-

ringstagere med forskellige egenskaber. IFRS 17 åbner op for muligheden for en undtagelse til de 

overordnede grupperingskrav, hvis der opstår situationer hvor love eller reguleringer begrænser virk-

somheden således, at hvis virksomhedens evne til at sætte en anden pris eller niveauet af ydelser for 

kontrakter eller forsikringstagere med forskellige egenskaber, vil det være tilladt at samle sådanne 

kontrakter i den samme gruppe (EFRAG, juli 2017, 02A-02). 
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3.2.3 Værdiansættelsesmodeller til måling af forsikringskontrakter 

Til måling og indregning af forsikringskontrakter, der det nødvendigt med en række gode modeller 

til værdiansættelse til forsikringskontrakter. Det dette gøres med henblik på så præcis og retvisende 

værdiansættelse som muligt. Derfor kan en generisk model ikke alene afdække samtlige kontrakter, 

hvorfor flere modeller er nødvendige. 

Der er i alt fire modeller der kan anvendes til værdiansættelse af de respektive projektgrupper efter 

IFRS 17. 

 

Efter inddeling af alle forsikringskontrakterne i porteføljer og yderligere ned i porteføljernes under-

grupper, kan målingen ske gennem brugen af disse forskellige modeller. Disse modeller vil der blive 

redegjort for i de efterfølgende afsnit. 

 

3.2.3.1 Den generelle model 

Alle forsikringskontrakter der falder indenfor IFRS 17’s scope, skal som udgangspunkt måles efter 

standardens paragraf 30-52. Disse paragraffer omhandler den generelle model for værdiansættelse af 

kontrakter og vil blive gennemgået i dette afsnit. Denne model omfatter alle forsikringskontrakter der 

ikke har direkte deltagelsesfunktioner, da disse behandles efter VFA i afsnit 3.2.3.3. For sådanne 

kontrakter vil det være gældende, at den regnskabsmæssige værdi af fortjenstmarginen for en gruppe 

af kontrakter ved udgangen af rapporteringsperioden er lig med den regnskabsmæssige værdi ved 

starten af perioden med justering for følgende; 

 

a) Virkningen af de nye forsikringskontrakter der er tilføjet gruppen efter §28 i IFRS 17. Her er 

der tale om kontrakter der er udstedt inden udgangen af rapporteringsperioden. Af disse kon-

trakter skal der beregnes et estimat for diskonteringsrenter for tidspunktet på førstegangsind-

regningen, samt dækningsenheden, hvor forsikringsselskabet har haft risikoen. For fastsæt-

telse af denne diskonteringsrente i forbindelse med førstegangsindregning, kan et selskab 

anvende det vægtede gennemsnit af diskonteringsrenten over perioden, hvor kontrakterne 

udstedes jf. B73 i appendiks B. Der kan være tilfælde, hvor et forsikringsselskab kan tilføje 

kontrakter efter udgangen af rapporteringsperioden, dog med forbehold for at disse kontrak-

ter ikke er udstedt mere end 1 år efter forsikringskontrakter der er tilhørende samme gruppe 

jf. IFRS 17, §22. Hvis dette er tilfældet skal selskabet om nødvendigt opdele disse under-

grupper således, at 1 års grænsen ikke vil give udfordringer jf. §22. En sådan ændring kan 

resulterer i en ændring i den allerede fastsatte diskonteringsrente for de respektive grupper 

ved førstegangsindregning. Et selskab skal i sådan et tilfælde anvende reviderede satser for 

starten af i rapporteringsperioden, hvor de nye kontrakter tilføjes gruppen. 

b) For grupper bestående af genforsikringskontrakter skal en enhed anvende §32- 46 der om-

handler de forskellige bestanddele i den generelle model der er illustreret længere nede i af-

snittet. Dette gælder dog ikke forsikringskontrakter uden direkte deltagelsesfunktioner efter 

§45 og tabsgivende kontrakter jf. §§47-52. 
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c) For kontraktgrupper bestående af investeringskontrakter med skønsmæssige deltagelses-

funktioner opgøres også ud fra bestanddelene i den generelle model illustreret nedenfor, dog 

med visse modifikationer efter §71, disse vil dog ikke blive nærmere beskrevet i denne op-

gave. 

For værdiansættelse af forsikringskontrakter efter den generelle model med afsæt i de ovenfor be-

skrevne forsikringskontraker, tages udgangspunkt i den efterfølgende illustrerede model: 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af illustrationen af den generelle model er der tale om en byggeklodsmodel der 

overordnet set består af 3 byggeklodser: 

a) Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme 

b) Risikomargen 

c) Fortjenstmargen 

Ved førstegangsindregningen af en enhed skal måles som en gruppe af forsikringskontrakter. Disse 

grupper er undergrupperne beskrevet i afsnit 3.2.2. For at få en forståelse af, hvad der ligger bag disse 

byggeklodser, skal vi et spadestik dybere. Som det fremgår af ovenstående illustration resulterer op-

gørelsen af disse i beregning af ’Opfyldelsen af pengestrømme’. Denne opfyldelse af pengestrømme 

er opgørelsen over hensættelser til opfyldelse af kontrakten eller nærmere bestemt undergruppen af 

kontrakter, mens den tredje klods Fortjenstmargen udelukkende består af opgørelsen af fortjenstmar-

gen. Værdiansættelsen af en gruppe bestående af forsikringskontrakter, er derfor opgørelsen af hen-

sættelserne til opfyldelse af kontrakterne adderet fortjenstmargenen. 
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Af nedenstående illustration fremgår det, at til opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser til 

opfyldelse af kontrakternes pengestrømme skal der kigges på følgende tre områder: 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Opfyldelse af pengestrømme 

Opfyldelse af pengestrømme er jf. IFRS 17’s appendiks A, et estimat af nutidsværdien af de fremti-

dige pengestrømme minus nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme der genereres i takt med 

selskabet opfylder forsikringskontrakterne inklusiv en risikojustering for den ikke-finansiel risiko. 

Fremtidige pengestrømme 

En vigtig bestanddel i målingen af en gruppe af forsikringskontrakter, er estimatet over de fremtidige 

pengestrømme. De forventede pengestrømmene til opfyldelse af kontrakterne opgøres til bedste skøn 

ud fra en sandsynlighedsopgørelse af de vægtede betalinger. Det er i den forbindelse vigtigt at med-

tage alle fremtidige pengestrømme inde for den pågældende gruppe jf. § 33 i IFRS 17. Opgørelsen af 

et estimat over de fremtidige pengestrømme skal: 

a) Være unbaised således, at der kun medtages information der er rimelig og giver værdi til op-

gørelsen. Derfor skal al information der opfylder dette inddrages i målingen, hvorfor al til-

gængelig information omkring timingen, størrelsen og usikkerheden i pengestrømmene der 

stammer fra forsikringskontraktlige forpligtelser indarbejdes i estimatet. Tilgængelig infor-

mation, er information der kan erhverves uden store omkostninger eller anstrengelser. Der 

foretages derfor en sandsynlighedsvægtning af gennemsnit for brug af hele spektret af mu-

lige scenarier til estimat af den forventede værdi af de fremtidige pengestrømme (Deloitte, 

sep. 2007, afsnit 5.4). 
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b) Være så markedskonsistente som muligt. Dette indebærer at estimaterne bygger på markeds-

variabler der er i overensstemmelse med aktuelle observerbare markedspriser, såsom rente-

satser. I livsforsikringer kan en variabel være dødelighed. Dette vil være en vigtig variabel 

for opgørelsen af livsforsikringer, hvorfor selskaberne også må bruge ikke observerbare va-

riabler, så længe disse ikke er i konflikt med aktuelle observerbare markedspriser (Deloitte, 

sep. 2007, afsnit 5.4). 

c) Være aktuelle, hvilket betyder at estimaterne afspejler forholdene i regnskabsperiodens ud-

løb, fremfor en fastlåsning ved indtegning. I dette estimat skal de antagelser omkring fremti-

den der står på regnskabsperiodens udløb være inkluderet i dette estimat (Deloitte, sep. 

2007, afsnit 5.4). 

d) Være eksplicitte, hvorfor virksomheden skal estimerer justeringen for ikke-finansiel risiko 

således den holdes adskilt fra øvrige skøn jf. §33 litra d. Denne justering skal være inklude-

ret i målingen af en kontraktgruppe på en eksplicit måde. Dette opnås gennem en justering 

af ikke-finansiel risiko, der er adskilt fra estimater af fremtidige pengestrømme og diskonte-

ringsrenter. Efter B90 i IFRS 17 betyder det, at selskabet ikke må indregne risikojusteringen 

to gange, hvorfor selskabet ikke skal indregne risikojusteringen for ikke-finansiel risiko i 

forbindelse med beregning af pengestrømmene og diskonteringsrenten. Den ikke-finansielle 

risiko består af den kompensation, som et selskab kræver for at bære usikkerheden om belø-

bet og timingen af de pengestrømme der genereres fra den ikke-finansielle risiko i forbin-

delse med selskabets opfyldelse af kontraktens forhold jf. IFRS 17, Appendiks A. 

Hvis et selskab besidder rettighederne og forpligtelserne af en forsikringskontrakt under rapporte-

ringsperioden således, at virksomheden kan kræve betaling af præmie fra forsikringstageren eller hvis 

selskabet har en forpligtelse over for forsikringstageren, til at yde en service jf. §34. Dette benævnes 

også i standarden, som indenfor rammerne af en forsikringskontrakt. En forpligtelse til at yde en 

service ophører når: 

a) Virksomheden på lige fod som ved indtegning kan revurdere forsikringstagerens risici og på 

baggrund af denne revurdering også kan fastsætte en ny pris der afspejler de fastsatte risici. 

b) Virksomheden kan revurdere risiciene i en forsikringstageres portefølje således, at den inde-

holdte forsikringskontrakt, indirekte gennem porteføljen kan få fastsat en ny pris der afspej-

ler risikoen for porteføljen. I forlængelse heraf skal prissætningen af præmien for dækningen 

frem til datoen for revurderingen, ikke tage højde for risiciene efter dagen for revurdering. 

Til sidst i opgørelsen af et estimat over de fremtidige pengestrømme er det ikke tilladt for et forsik-

ringsselskab, at indregne en forpligtelse eller et aktiv vedrørende forventede præmier eller forventede 

krav udenfor rammerne af en forsikringskontrakt, da disse vil vedrører fremtidige forsikringsaftaler 

jf. §35.  
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Diskontering 

Når estimatet over de fremtidige pengestrømme er opgjort, skal der fratrækkes nutidsværdien af de 

pengestrømme der tilstrømmer virksomheden i takt med selskabets opfyldelse af de respektive kon-

trakter. Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme opgøres med udgangspunkt i betalingerne som 

nævnt ovenfor, hvor disse diskonteres med en markedskonsistent rentekurve. Et forsikringsselskab 

skal lave en justering af deres estimater af de fremtidige pengestrømme, hvilket gøres for at afspejle 

den tidsmæssige værdi af penge og de finansielle risici i forbindelse med disse pengestrømme, hvis 

de finansielle risici ikke allerede indgår i opgjorte skøn over pengestrømmene. De anvendte diskon-

teringssatser til opgørelse af estimaterne af den fremtidige pengestrømme skal jf. § 36: 

a) Afspejle den tidsmæssige værdi af penge, egenskaberne of pengestrømme, samt likviditets-

egenskaberne af en forsikringskontrakt. 

b) Stemme overens med de observérbare markedspriser for alle finansielle instrumenter med 

pengestrømme, hvis egenskaber stemmer overens med forsikringskontrakterne. Disse egen-

skaber kunne fx være timing, valuta eller likviditeten. Dette er kun muligt hvis der findes 

sådanne markedspriser. 

c) Udelukke effekten af faktorer der har indvirkning på ovenfornævnte observérbare markeds-

priser, men ingen effekt har på de fremtidige pengestrømme fra forsikringskontrakterne. Så-

danne faktorer kunne fx være risici, der ikke indgår i forpligtelsen, men som indgår i det in-

strument som ud fra dette observeres i markedspriserne (Deloitte, sep. 2007, afsnit 5.5). 

Risikomargen for ikke-finansiel risiko 

Risikomargen for ikke-finansielle risici bruges af forsikringsselskabet til, at justere deres estimat af 

nutidsværdien af de ovenfornævnte fremtidige pengestrømme. Et selskab foretagere en justering af 

disse for, at de skal afspejle den kompensation, som et selskab opkræver i ydelse for, at bære usik-

kerheden omkring beløbet og pengestrømmene der kommer fra den ikke-finansielle risiko jf. IFRS 

17, §37. 

Risikomargen er altså en margen der skal bidrage til et korrekt billede af forskellene mellem en for-

pligtelse med faste pengestrømme og en forpligtelse af usikre pengestrømme, hvorfor målingen skal 

have indeholdt en margen der afspejler omfanget af usikkerheden. Risikomargenen er på baggrund 

af ovenstående et udtryk for usikkerheden der er tilknyttet de fremtidige pengestrømme. 
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Fortjenstmargen 

Til opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser skal der udover opgørelse af kontrakternes op-

fyldelse af pengestrømme, som beskrevet ovenfor, også tillægges en fortjenstmargen. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Fortjenstmargen eller den kontraktlige servicemargin udgør ikke-indregnet fortjeneste for den reste-

rende dækningsperiode. Fortjenstmargenen er en del af det aktiv eller den forpligtelse fra en gruppe 

af forsikringskontrakter der repræsenterer det ikke indtjente overskud, som selskabet vil indregne i 

takt med levering af ydelser i fremtiden jf. IFRS 17, §38. Det fremgår af mange forsikringskontrakter, 

at selskaber leverer ydelser udover påtagelse af risiko. En sådan ydelse kunne være porteføljestyring, 

som ofte ses i forbindelse med forsikringskontrakter, hvor forsikringstageren har en ret til bonus. Hvis 

man som person eller virksomhed fik en fondsmægler til at forvalte sine penge, ville dette ikke ske 

uden kompensation herfor og på samme vis vil et forsikringsselskab kræve kompensation for porte-

føljestyring af forsikringskontrakter. En sådan kompensation er ikke en del af risikomargenen, da der 

er tale om en anden form for ydelse eller kompensationen, hvorfor der i stedet er tale om en service-

ydelse. Hvis en forsikringstager tegner sig en kontrakt med en serviceydelse, skal denne derfor indgå 

i målingen på lige fod, som med en risikomargen (Deloitte, sep. 2007, afsnit 5.6). 

Et forsikringsselskab skal måle den ovenfor nævnte servicemargen i forbindelse med førstegangsind-

regningen af en gruppe af forsikringskontrakter med et beløb, medmindre der er tale om en gruppe af 

tabsgivende kontrakter der ikke giver indtægter eller udgifter som følge af: 

a) Den første indregning af et beløb for opfyldelse af pengestrømme. 

b) Ophævelse af aktiv eller forpligtelse på tidspunktet for førstegangsindregningen der har været ind-

regnet grundet erhvervelse af pengestrømme efter IFRS 17, § 27. 

c) Eventuelle pengestrømme der genereret fra kontrakterne i en gruppe på den dag. 

Nedenfor er en illustration der samlet set viser indvirkningen af de elementer der indgår i den gene-

relle model. Som det fremgår af denne, opgøres pengestrømmene efter bedste skøn at de sandsynlig-

hedsvægtede betalinger. Disse pengestrømme sker der en diskontering af ved anvendelse af en mar-

kedskonsistens rentekurve fx EIOPA. Step tre er risikomargen der skal afspejle de ikke-finansielle 

risici baseret på egen risikoaversion. Den del der så er tilbage, er fortjenstmargenen, som udgør den 

ikke-indregnede fortjeneste for resterende dækningsperiode (Deloitte, juni 2017, side 1). 
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Kilde: KPMG, Maj 2017, slide 7 

 

Som beskrevet ovenfor, skal alle forsikringskontrakter som udgangspunkt have opgjort sin regnskabs-

mæssige værdi med afsæt i den beskrevne generelle model. Der bliver ikke skelnet mellem livs- og 

skadesforsikringer og den generelle model finder også anvendelse på genforsikring. 

I enkelte tilfælde vil den generelle model ikke være den mest hensigtsmæssige model til opgørelse af 

forsikringskontrakternes regnskabsmæssige værdi, da den generelle model ofte vil være en ressour-

cetung opgørelsesmodel, hvorfor forenklede modeller kan være at foretrække. Et eksempel herpå 

kunne være Premium Allocation Approach, PAA (Deloitte, juni 2017, side 2). 

 

3.2.3.2 Premium Allocation Approach 

Premium Allocation Approach model er en forenkling af den generelle model. Dette er en model der 

på lige fod med den generelle model kan anvendes til opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser 

til den fremtidige dækningsperiode. 

Premium Allocation Approach må anvendes hvis opgørelsen tilnærmelsesvis vil ende op med det 

samme, som opgørelsen ville vise efter den generelle model. Dette kræver en argumentation for, 

hvorfor det vurderes den vil give nogenlunde samme værdiansættelse. I tilfælde hvor en forsikrings-

kontrakt ikke strækker sig over en periode på længere end et år, kan PAA anvendes uden begrundelse. 

 

Det forventes at være hovedsageligt skadesforsikringsselskaber der anvender denne model, da den i 

højere grad minder om måden der opgøres præmiehensættelser på til dags dato (Ringsted, 2017, tid: 

20:10). 

 

Kontrakter der er kortere end 1 år, har ingen sammenhæng med hvornår forsikringstager kan opsige 

sin kontrakt, men i stedet hvornår forsikringsselskabet kan ændre præmien på forsikringskontrakten 

grundet en revurdering af graden af risiko, som kontrakten er behæftet med. Forsikringsselskabet 
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udarbejder så et regnskab for 1 år i den forbindelse skal selskabet tage højde for, hvor mange der 

opsiger sine kontrakter, hvilket opgøres efter den generelle model med fokus på deres pengestrømme, 

hvilket man ikke gør i Premium Allocation Approach model. I PAA tager man ”bare” præmierne og 

amortisere dem henover perioden. En amortisering af præmierne kan eksemplificeres ved, at man får 

1.000 ind i præmie, hvor man så laver en hensættelse svarende til 1.000 således, at man ingen indtægt 

har på daværende tidspunkt – og så tager du 1/12 del af det hver måned og frigiver, egentlig så man 

reducerer sin præmiehensættelse tilsvarende med det man indtægtsfører månedligt. Idéen er at man 

tager den præmie man tager ind og laver en tilsvarende forpligtelse og den forpligtelse reducerer man 

så med 1/12 hver måned, hvilket så giver en indtægt (Ringsted, 2017, tid: 21:03). Ved brug af denne 

metode, vil hensættelsen til den fremtidige dækningsperiode tilnærmelsesvis udgøre en pro-rata-præ-

miehensættelse, hvor der modsat den generelle model hverken hensættes til risikomargen eller for-

tjenstmargen i tillæg til præmiehensættelsen. I stedet skal der foretages tabstest og i tilfælde hvor der 

er en forventning om, at kontrakterne ikke er lønsomme, skal der hensættes til tab. Hensættelsen skal 

svare til forventningen om det tab kontrakterne ventes at give (Deloitte, juni 2017, side 2). Dette er 

illustreret nedenfor: 

 
Kilde: Deloitte, juni 2017, side 2 – Forenklet metode for hensættelse til fremtidig dækningsperiode 

 

Som det fremgår ovenstående illustration over Premium Allocation Approach model, vil hensættel-

serne til den fremtidige dækningsperiode udgøres af en pro-rata-hensættelse og ved udførelse af en 

tabstest, vil der hensættes til tab ved tabsgivende kontrakter. Under selve dækningsperioden, vil der 

forsat foretages tabstest, samt opgøre pro-rata-præmiehensættelse i på lige fod med eksemplet for 

indtægtsførelse ovenfor. Under dækningsperioden opgøres præmiehensættelserne til den fremtidige 

dækningsperioden på samme vis som ved førsteindregning. Risikomargen og bedste skøn af fremti-

dige pengestrømme, vil bestå af de skader der hidtil er indtruffet i foreløbige dækningsperiode. Efter 

dækningsperioden vil hensættelserne udelukkende bestå af risikomargen og bedste skøn af fremtidige 

pengestrømme, grundet dækningsperioden er ophørt og derfor er amortiseringen af præmierne afslut-

tet og indtægts- eller tabsført. 
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Nedenfor illustration af PAA vises i en mere simpel udgave for opgørelsen af en gruppe af kontrakters 

forpligtelser. 

 
Kilde: KPMG, Maj 2017, slide 13 + egen tilvirkning 

 

Det betyder de forsikringsmæssige hensættelser er summen af de forpligtelser, som forventes at blive 

afdækket i form af en udstrømning af pengestrømme fra selskabet, for at have påtaget sig risikoen for 

begivenheder der endnu ikke er hændt i relation til en dækningsperiode der endnu ikke er udløbet. 

Disse skal tillægges summen af de forpligtelser der rammer selskabet, grundet hændelser der er sket, 

men udstrømningen fra selskabet er endnu ikke afholdt, samt de hændelser hvor der skal ske en ud-

strømning, men begivenheden endnu ikke er opgjort til endeligt beløb. Indtjeningen efter denne mo-

del indregnet henover dækningsperioden, medmindre risikomønstret taler for en anden indregning. 

 

3.2.3.3 Variable Fee Approach 

Variable Fee Approach, VFA, er en tredje model der kan bruges I forbindelse med måling og indreg-

ning af forsikringskontrakter. Variable Fee Approach er et navn på en model, som en bestemt type af 

kontrakter behandles efter og disse vil efter IFRS 17 være omtalt som Contracts with direct partici-

pation features. Denne model er illustreret nedenfor: 

 
Kilde: KPMG, Maj 2017, slide 14 + egen tilvirkning 

 

Sådanne kontrakter ved indtegning har kontraktmæssige vilkår, som angiver at forsikringstager del-

tager i en andel af en klart defineret pulje af underliggende poster. Det skal derved stå i kontrakten at 

ens afkast som forsikringstager, afhænger af de underliggende aktiver eller andre ting såsom døde-

lighed, omkostninger med flere. Yderligere forventer forsikringsselskabet at betalte forsikringstager 
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et beløb svarende til en væsentlig del af dagsværdien af afkastet fra de underliggende poster. Derud-

over har selskabet en forventning om, at den andel der skal betales til forsikringstager variere med en 

sammenhæng til ændring i dagsværdien af de underliggende poster (IFRS 17, Appendiks A). Der er 

altså tale om forsikringskontrakter, hvor udbetalingerne afhænger af afkastet på underliggende poster. 

Variable Fee Approach åbner derfor op for muligheden for, at inddrage de underliggende aktiver der 

er knyttet til den aktuelle portefølje. Ejernes andel af bevægelsen på aktivsiden vil efter den generelle 

model indregnes direkte i resultatet, hvor den efter VFA vil indregnes og justeres i fortjenstmargenen 

i stedet for. Dette ses særligt på livsforsikringer med ret til bonus og markedsrenteprodukter (Deloitte, 

juni 2017, side 4). Det er meget almindeligt at der på aktivsiden er hensat derivater og ændringer heri 

vil komme direkte i resultatet. Derivater dækker en mangeårig periode og hvis man ikke tillod at 

justere dette inde i fortjenstmargenen, så ville man højst sandsynligt få et regnskabsmæssigt mis-

match. Andelen der vedrører forsikringstagernes penge, går ind i pengestrømmene og justere derved 

pengestrømmene. Det betyder, at hvis der er tale om en unit link forretning og aktierne falder til det 

halve, så går det i resultatet, men det påvirker også fortjenesten, så der vil forpligtelsen også falde til 

det halve, hvorfor de bevæger sig jævnt. Fortjenstmargenen er ejernes andel, så det går ikke til for-

sikringstagerne, men står som en forpligtelse. I en balance, hvor der er forpligtelser til forsikringsta-

gerne, samt Fortjenstmargen-balanceposten og hvor der så er aktiverne henne på den anden side der 

modsvare disse passiver. Variable Fee Approach vedrører kun de aktiver, som dækker nogle samlede 

forpligtelser, men kun den andel der vedrører ejernes andel. Så aktivbevægelsen på ejernes andel, er 

det der udgør forskellen. 

Afkastet for de underliggende poster, som udbetalingerne er afhængige af, kan regnskabsmæssigt 

behandles på en sådan måde, at der vil opstå et mismatch mellem reglerne for afkastet på disse poster 

og ændringerne i hensættelse grundet de hertil hørende finansielle forudsætninger. Formålet med 

denne model er derfor, at undgå volatile resultater, som følge af dette mismatch. Den helt store forskel 

mellem denne model og den generelle model ligger i at Variable Fee Approach bruger årets faktiske 

afkast til fremrulning af fortjenstmargenen, samt at ændringer i finansielle forudsætninger kan tabs-

absorberes af fortjenstmargenen (Deloitte, juni 2017, side 4). 

 

3.2.3.4 For reinsurance contracts held 

Udover IFRS 17 kan behandle både skade- og livsforsikringskontrakter, omfatter IFRS 17 også hånd-

teringen af genforsikring. Genforsikringen er defineret i afsnit 3.2.1. Hvis der er tale om et genfor-

sikringsselskab, så håndteres disse kontrakter efter den generelle model på lige fod med ”almindelige” 

skades-/livsforsikringskontrakter. Denne model anvendes til håndteringen af genforsikringer, hvor 

selskabet har købt genforsikringer. 

 

I den forbindelse arbejder man ikke med en fortjenstmargin og der har man ikke asymmetri (Ringsted, 

2017, tid: 28:50). 

 

Man tager udgangspunkt i den generelle model, men denne model er lidt anderledes på den måde, at 

man godt kan have en negativ fortjenstmargin, hvilket egentlig bare er et aktiv, hvorfor man ved brug 

af denne model indregner enten et netto gevinst eller et netto tab. Alle genforsikringer der er erhvervet 
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af selskabet skal gøre brug af denne model. Der er altså tale om genforsikringskontrakter man sæl-

ger/erhverver, formentlig fordi man ikke vil sidde med hele risikoen selv, hvorfor man fordeler risi-

koen over flere forsikringsselskaber, for på den måde at mindske risikoen i det enkelte selskab. 

 

3.2.3.5 Delkonklusion på værdiansættelsesmodeller og sammenligning med IFRS 4 

IFRS 17 beskriver de regnskabsmæssige principper for målingskrav for grupper af forsikringskon-

trakter. For at disse krav kan imødekomme særlige typer af kontrakter med afsæt i aggregeringen er 

der lavet ændringer til disse principper for hvor de alternative værdiansættelsesmodeller finder an-

vendelse, fremfor den generelle model. 

En af det væsentlige dele af IFRS 17 er, at man finder og måler grupper af forsikringskontrakter, som 

der efter de nuværende standarder har været vist som tekniske provisioner. Dette gøres på baggrund 

af en risikorettet vægtet sandsynlighed af nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, som er esti-

meret på baggrund af al tilgængelig information, der er konsistent og observerbar information fra 

markedet af således, at man opnår den bedst mulige nutidsværdi. Et beløb der repræsenterer ikke 

indtjent profit i en gruppe af kontrakter skal trækkes fra i nutidsværdien. 

 

IFRS 17 kræver anvendelse af nutidsestimater forstået på en sådan måde, at målingen skal ske på 

baggrund af de mest opdaterede informationer, som selskabet kan komme i hænde af og noter om-

kring de relevante antagelser skal fremgå af regnskabet. 

Den nuværende måde til måling af forsikringskontrakter er ikke nutidsværdien af kontrakten, grundet 

der er tale om en enhedsspecifik måling, hvor fx et selskabs forsikringsportefølje, ikke er den samme 

som et andet forsikringsselskabs portefølje og derfor kan disse blive opgjort til forskellige værdier. 

IFRS 4, bygger på fulfilment værdien, hvilket er et udtryk for den værdi en forsikringsforpligtelse har 

under antagelse om, at selskabet opfylder kontrakten, dog er der ingen hensættelser eller justering i 

form af en risiko- og/eller fortjenstmargin (EFRAG, juli 2017, 02A-02). 

 

3.2.4 Effekt på balance og resultatopgørelsen i årsregnskabet 

Som tidligere nævnt er den hidtil anvendte IFRS 4 en midlertidig standard, der tillader en lang række 

af regnskabsprincipper, der reflekterer de nationale regnskabsprincipper på en sådan måde, at den 

tillader den lokale regnskabspraksis indenfor området. 

Grundet denne store forskellighed i regnskabsprincipper landende imellem, har det hidtil været van-

skeligt for investorer at kunne forstå og sammenligne forsikringsselskabers resultat og derved også 

deres finansielle stilling. 

De værdiansættelsesmodeller der er redegjort for tidligere i analysen, er en del af ændringerne i den 

nye regnskabsstandard. Præsentationen af disse er derfor også en vigtig bestanddel for at årsregnska-

bet skal give et retvisende billede for eventuelle investorer. Grundet sammenligneligheden mellem 

de enkelte selskaber har været vanskelig, særligt på tværs af industrier, kommer der mange nye æn-

dringer til præsentationen heraf. 
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Bestanddelene der er opgjorte efter de tidligere beskrevne værdiansættelsesmodeller, har jeg nedenfor 

illustreret hvor i regnskabet disse har indvirkning. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

For at kunne forstå, hvilken effekt IFRS 17 har på den nye resultatopgørelse og balance, skal vi forstå 

hvordan den allerede eksisterende resultatopgørelse og balance ser ud. 

Nedenfor har jeg illustreret, hvordan en typisk resultatopgørelse ser ud efter IFRS 4: 

 
 

Som det fremgår ovenfor, har vi øverst oppe bruttopræmierne. Bruttopræmierne har hidtil være meget 

penge-baseret og indeholdende indbetalingen fra forsikringstageren. Så når en forsikringstager beta-

ler en forsikringspræmie, er det dels for at få forsikringsdækning, men også indeholdende et investe-

ringselement i en forventning om, at man i fremtiden vil få et afkast herpå. Investeringselementet 

indbetales i toplinjen, hvor afkastet heraf udbetales længere nede i resultatopgørelsen. Dette er meget 

anderledes fra andre industrier, hvilket bidrager til den manglende sammenlignelighed. 

En anden vigtig linje i resultatopgørelsen er ændringen i forsikringsmæssige hensættelser, da denne 

har ledt til stor forvirring, grundet den kombinere flere forskellige komponenter herunder, forøgelse 

Frigørelse af 
fortjenstmargen

Ændring i pengestrømme 
relateret til tidligere og 
nuværende services

Frigørelse af risikomargin 
relateret til tidligere og 
nuværende services

Forsikringsfinansielle
omkostninger ved fastlåst 

diskonteringsrente

Effekt af ændringen i 
diskonteringsrenter

Resultatopgørelsen:
Forsikringsteknisk

resultat

Resultatopgørelsen:
Forsikringsrelaterede 

finansielle omkostninger

Anden totalindkomst

Resultatopgørelse efter IFRS 4 (forsimplet) 20X1 20X0

Bruttopræmier 16.321 13.567

Afgivne forsikringspræmier til genforsikring -816 -678

Investeringsafkast 9.902 9.030

Indkomst i alt 25.407 21.919

Fordringer og omkostninger -13.827 -12.012

Afgivne fordringer og omkostninger til genforsikring 368 351

Amortiserede erhvervelsesomkostninger -1.259 -1.150

Ændring i forsikringsmæssige forpligtelser -9.308 -8.377

Omkostninger i alt -24.026 -21.188

Årets resultat 1.381 731
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i hensættelserne, ændringer i forudsætninger, effekten af investeringskomponenterne m.fl. En anden 

ting der er vanskelig omkring IFRS 4’s resultatopgørelse er, at det er svært at tyde hvorfra indtjenin-

gen kommer. Kilden til indtjening er tydeliggjort i IFRS 17’s resultatopgørelse, hvilket fremgår læn-

gere nede i dette afsnit. 

 

I en typisk balance efter IFRS 4, ser vi også en del balanceposter, der kan skabe mere forvirring end 

gavn, såsom, ikke indtjente præmier, Tilgodehavende præmie, Udskudte erhvervelsesomkostninger 

m.fl. Forsikringskontrakten er derfor splittet op I flere forskellige balanceposter. Dette ser også ud til, 

at blive tydeliggjort i balancen efter IFRS 17. 

 
 

Resultatopgørelsen efter IFRS 17, vil se ens ud for alle forsikringsprodukter, hvorfor der fremadrettet 

ikke vil være forskellige resultatopgørelser alt efter om det er et skadesforsikringsselskab eller et 

livsforsikringsselskab. Tallene vil selvfølgelig varierer fra selskab til selskab og komponenterne i 

regnskab vil der også tydeligt kunne ses ud fra om der er tale om et skades- eller et livsforsikrings-

selskab, særligt på splittet mellem langfristet og kortfristet, men selve regnskabsposterne der indgår 

i årsregnskabet vil være de samme. En anden ting der også er værd at bemærke i den kommende 

resultatopgørelse er, at det bliver nemmere for regnskabsbrugeren at se hvor resultatet kommer fra, 

da resultatopgørelsen splittes op i et Forsikringsteknisk resultat og et investeringsresultat. Det forsik-

ringstekniske resultat er, resultat der kommer på baggrund af den service, som forsikringsselskabet 

har leveret i forbindelse med leveren af forsikringsdækning overfor forsikringstageren. Investerings-

resultat kommer fra de investeringer der er foretager med præmierne på forsikringskontrakterne i 

forhold til de finansielle omkostninger selskabet har afholdt af forsikringsforpligtelser. Disse fremgår 

af nedenstående illustration, af et eksempel på en resultatopgørelse efter IFRS 17: 

Balance efter IFRS 4 (forsimplet) 20X1 20X0

Finansielle aktiver 226.297 196.700

Udskudte erhvervelsesomkostninger 8.083 8.941

Tilgodehavende præmie 2.798 2.582

Genforsikringskontrakt aktiver 20.572 17.882

Andre aktiver 36.002 31.293

Aktiver i alt 293.752 257.398

Forsikringskontrakt forpligtelser 211.010 185.545

Ikke indtjente præmier 5.595 4.796

Andre forpligtelser 51.431 44.705

Egenkapital 25.716 22.352

Passiver i alt 293.752 257.398
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Balancen efter IFRS 17 viser ’Forpligtelser i forbindelse med forsikringskontrakter’ (kunne være er-

statningshensættelserne), som er den post der bliver beregnet med afsæt i den generelle model, som 

beskrevet i afsnit 3.2.3.1. På aktivsiden ser vi posten ’Aktiver i forbindelse med genforsikringskon-

trakter’ (kunne være genforsikringsandele af præmiehensættelserne). Aktiverne er ikke i fokus i 

denne opgave, hvorfor vi hovedsageligt har fokus på hensættelserne i forbindelse med forsikrings-

kontrakter, hvorfor passiverne er i fokus, når vi ser på årsregnskabets balance. 

 
 

Der hvor regnskabsbrugeren kommer til, at mærke den helt store forskel når vi kigger på den nytte-

værdi et regnskab kan give, vil det afgørende være noterne der kommer i forbindelse med IFRS 17. 

– Særligt kommer der en note omkring hensættelsernes fremrulning gennem året. Denne note, som 

også er illustreret nedenfor, skal fra åbningsbalancen og frem til balancedagen vise udviklingen i de 

forsikringsmæssige forpligtelser. De forsikringsmæssige forpligtelser i balancen, opdeles i tre kom-

ponenter. Disse tre komponenter er dem som indgår i den generelle model, som beregning til de 

forsikringsmæssige hensættelser. Nedenfor er denne omtalte note illustreret og i det efterfølgende, vil 

jeg redegøre for de enkelte elementer der indgår i noten ud fra nummereringen, da disse alle er fastsat 

med afsæt i de underliggende komponenter: 

Resultatopgørelse efter IFRS 17 (forsimplet) 20X1 20X0

Forsikringsomsætning 9.856 8.567

Forsikringsomskostninger -9.069 -8.489

Afholdte fordringer og forsikringsomkostninger -7.362 -7.012

Erhvervelsesomkostninger ifm. Forsikringskontrakter -1.259 -1.150

Fortjeneste og tab fra genforsikring -448 -327

Forsikringsteknisk resultat 787 78

Investeringsafkast 9.902 9.030

Forsikringsrelaterede finansielle omkostninger -9.308 -8.377

Investeringsresultat 594 653

Årets resultat 1.381 731

Anden totalindkomst 50 30

Totalindkomst 1.431 761

Balance efter IFRS 17 (forsimplet) 20X1 20X0

Finansielle aktiver 226.297 196.700

Genforsikringskontrakt aktiver 20.572 17.882

Andre aktiver 36.002 31.293

Aktiver i alt 282.871 245.875

Forsikringskontrakt forpligtelser 205.724 187.818

Andre forpligtelser 51.431 44.705

Egenkapital 25.716 22.352

Passiver i alt 282.871 254.875
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Jeg vil i opgaven ikke komme nærmere ind på alle faktorer der kan have indflydelse på selskabets 

opgørelse af forsikringsmæssige forpligtelser, såsom virksomhedssammenslutningen, udenlandske 

transaktioner, porteføljeovertagelse mv. 

Først vil jeg redegøre for hvilke komponenter der spiller ind i det forsikringstekniske resultat. 

Fremtidig service til senere levering er sådan information, hvor regnskabsbrugeren vil opleve den 

nye information i regnskabet vil bidrage til en øget nytte. Fremtidig service til senere levering, giver 

en indsigt i hvor meget ny forretning der er ”skabt” i selskabet den seneste periode. Den fastsættes 

ud fra fire komponenter, som er markeret nedenfor: 

 
 

Indregning af nye profitable kontrakter omhandler, når et forsikringsselskab udsteder nye forsikrings-

kontrakter, så vil selskabet have en forventning omkring pengestrømmene og forhåbentlig er der no-

get profit, der vil blive indtjent i fremtiden (mere om hvornår noget indregnes i afsnit 3.4.4.4). Som 

det kan ses ude til højre, er totalen 0. Det skyldes, at den dag hvor kontrakten udstedes kan kontrakten 

ikke skabe en gevinst (den kan dog godt give et tab). Når en indtægtsgivende kontrakt udstedes, så 

vil værdien af kontrakten oplyses og fortjenesten, som kontrakten vil generer i fremtiden, når selska-

bets service er ydet. Tallet 2.344 i kolonnen for pengestrømmene, viser forskellen mellem de forven-

tede pengestrømmene ind og ud ad selskabet, der er genereret på baggrund af forsikringskontrakten, 

der er tegnet i perioden og oplyses som nutidsværdien på kontrakten. At den i dette eksempel er 

Estimat for 

nutidsværdien af 

fremtidige 

pengestrømme

Risikomargin Fortjenstmargin Total

Primo periode 163.962 5.998 8.858 178.818

Ændringer relateret til:

- Fremtidig service til senere levering -784 1.117 -116 217

- Nuværende service leveret i perioden 35 -604 -923 -1.492

- Tidligere service justeret til tidligere fordringer 47 -7 - 40

Forsikringsteknisk resultat* -702 506 -1.039 -1.235

Forsikringsrelaterede finansielle omkostninger 9.087 - 221 9.308

Totale ændringer i resultatopgørelsen** 8.385 506 -818 8.073

Pengestrømme 18.833 - - 18.833

Ultimo periode 191.180 6.504 8.040 205.724

* Eksklusiv effekterne fra genforsikring

**Nogle forsikringsmæssige omkostninger må blive præsenteret i Anden totalindkomst

1

2

3

4

5

Estimat for 

nutidsværdien af 

fremtidige 

pengestrømme

Risikomargin Fortjenstmargin Total

Primo periode 163.962 5.998 8.858 178.818

Ændringer relateret til:

- Fremtidig service til senere levering -784 1.117 -116 217

Indregning af nye profitable kontrakter -2.344 969 1.375 -

Ændringer i estimater - profitable kontrakter 1.452 39 -1.491 -

Indregning af nye tabsgivende kontrakter 15 108 - 123

Ændringer i estimater - tabsgivende kontrakter 93 1 94

- Nuværende service leveret i perioden 35 -604 -923 -1.492

- Tidligere service justeret til tidligere fordringer 47 -7 - 40

Forsikringsteknisk resultat -702 506 -1.039 -1.235
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negativ, betyder at der er en indstrømning af pengestrømme, da forpligtelsen vises som et positiv tal 

(hvorfor en indstrømning så skal vises med negativt fortegn, så debet og kredit går op). Under kolon-

nen for risikomargin står der 969, hvilket er det beløb, som selskabet opkræver på baggrund af for-

ventningen om den risiko der er knyttet til den pågældende forsikringskontrakt. Forskellen på penge-

strømmene justeret for risiko og fortjenstmarginen på 1.375, er et udtryk for nutidsværdien af den 

fremtidige fortjeneste selskabet opnår gennem den pågældende kontrakt, der er målt med afsæt i et 

risiko justeret grundlag. Så kan regnskabsbrugeren se, at selskabet har skabt 1.375 i fremtidig indtægt 

allerede ved tegning og så er der risikojusteringen, som en ejer også vil kunne forvente at få, men 

som selvfølgelig koster kapital. Så der er blevet skabt 1.375 i overskud fra ny forretning. Det kan 

sammenlignes med hvor meget selskabet har skabt året før. 

Investorer omtaler ofte værdien af nye forretninger, hvilket de 1.375 er et udtryk for, når de er målt 

med afsæt i IFRS 17. Investorer er interesseret i hvor godt et selskab er til at indhente ny forretning, 

grundet dette er et udtryk for hvor ”modent” et selskab er, men også en indikation på hvor mættet et 

marked er. Disse oplysninger har ikke rigtig før været tilgængelige eller i hvert fald ikke været i krav, 

at sådanne oplysninger skulle fremgå af noterne, hvor de nu indgår i selve tallene fra IFRS 17. Dette 

mindsker investors behov for opstillingen af diverse analyser herom, hvilket øger effektiviteten hos 

den enkelte bruger. 

 

Ændring i estimater – profitable kontrakter, er her estimaterne omkring fx dødelighed indgår (i livs-

forsikring), estimater om omkostninger knyttet til kontrakten, mv. Disse estimater vil ændre sig hen-

over perioden, hvilket vi i dag ser komme til udtryk i hensættelserne. Dette estimat gør, at forpligtel-

sen opdateres, men også at den endnu ikke indtjente fortjeneste opdateres, hvilket fremgår af for-

tjenstmarginen. Som det fremgår af noten ser vi at de nye kontrakter forventes af generer en fortjene-

ste på 1.375, men grundet ændringer i estimater, har denne en sådan effekt at de allerede eksisterende 

kontrakter reducere forventning om fortjeneste med 1.491, hvilket betyder der er en forventning om 

flere udstrømninger af pengestrømme. 

Dette må alt andet lige betyde at der er ændringer i estimater på profitable kontrakter, som gør at 

risikoen bevæger sig en lille smule op, hvorfor selskabet har øget sine estimater og reduceret dets 

fremtidige gevinst, hvilket det har været et stort tab. Dette fremgår ikke af resultatopgørelsen, hvorfor 

denne note også giver regnskabsbrugeren stor nytte. En sådan ændring kunne fx være hvis levetiden 

forventes at ville stige og det koster selskabet en masse penge i fremtiden – så har selskabet tabt 

meget fremtidig overskud. Dette ses ikke på totalen og man kan yderligere sige, at der er nye tegnede 

kontrakter, som er tabsgivende og det koster selvfølgelig penge. Og så er der ændringer i estimater 

for tabsgivende kontrakter – det kunne også koste nogle penge (det kan også godt være den anden 

vej, så det skabte nogle penge) Dette er alt sammen summeret i resultatopgørelsen, hvilket vigtiggøre 

denne note. Dette kan også bruges til værdiansættelse på en simpelt måde, grundet brugeren kan sige, 

at selskabet kan skabe 1.375 på et år og hvis så et livsforsikringselskab, så har en multiplikator på fx 

7, så kunne selskabet værdiansættes således: 7*1.375 = 9.625 mio. DKK. Dette er en simpel metode 

og kan give nem måde, at sammenligne selskaber på. 
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Indregning af nye tabsgivende kontrakter er kontrakter der forventes, at være tabsgivende. I det fleste 

tilfælde ser vi, at kontrakter giver en fortjeneste, men enkelte kan være tabsgivende og disse kommer 

til udtryk i denne linje. Under afsnittet omkring Indregning af nye profitable kontrakter blev der 

nævnt kontrakter ikke pr. dag ét kan give en gevinst, men kunne godt give et tab, hvilke sådanne 

tabsgivende kontrakter kan resulterer i ved udstedelsesdag. En tabsgivende kontrakt er hvis målingen 

af kontrakten giver en nutidsværdi, hvor de risikojusterede pengestrømme giver en udstrømning af 

pengestrømme. Noten viser, at de nye tabsgivende kontrakter, giver et tab på 123. Dette tab bliver 

indregnet direkte i resultatopgørelsen. Et af de mest omdiskuterede elementer i IFRS 17 er, de op-

gjorte tab på 123 og så ændringen i estimaterne af de tabsgivende kontrakter (både nye og eksiste-

rende kontrakter), hvilke de 94 illustrerer. Disse værdier vedrørende de tabsgivende kontrakter er 

meget afhængige af hele aggregeringen, som beskrevet i afsnit 2.2.2. Hvis man ser på det som en 

samlet enhed, vil man kunne indregne kontrakterne som tabsgivende hvis alle sammen var det eller i 

hvert fald, hvis summen af de tabsgivende var større end de kontrakter der er profitable. Dette er dog 

ikke tilfældet her, da vi har profitable kontrakter der kommer til udtryk med en fortjenstmargin på 

1.375. Det betyder ligeledes, at hvis vi havde sat et højere aggregeringsniveau, ville de profitable og 

tabsgivende kontrakter indgå netto og derved ville man ikke kunne adskille dem fra hinanden. Ag-

gregeringsniveauet er derfor afgørende for, at man efter IFRS 17 bedre kan skildre kilden til indtje-

ning. 

Så denne del håndtere den tegnede nye forretning for de respektive selskaber, hvorfor regnskabsbru-

geren opnår den forhøjede nytte omkring, at kunne se hvor meget og hvilket nye forretning selskab 

har genereret gennem årets regnskabsperiode. 

 

Nuværende service leveret i perioden er en anden komponent, der indgår i noten. Når der udstedes en 

ny kontrakt skabes en fortjenstmargin, der reflekter den ikke indtjente profit. I takt med selskabet 

leverer en service i overensstemmelse med forsikringskontrakten, indregnes den i resultatopgørelsen. 

Det betyder at fortjenstmarginen på de 923 i nedenstående illustration, indregnes i resultatopgørelsen, 

da dette er fortjenesten for indeværende periode. 

 
 

De 923 er omtrent 1/10 af den totale fortjenstmargin, hvilket giver en indikation på, at kontrakterne 

har en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Dette er dog en meget stor antagelse, da IASB ikke ønskede at 

fortjenstmarginen ”bare” skulle fungere som en måde at fordele fortjenesten ud over en periode, men 

Estimat for 

nutidsværdien af 

fremtidige 

pengestrømme

Risikomargin Fortjenstmargin Total

Primo periode 163.962 5.998 8.858 178.818

Ændringer relateret til:

- Fremtidig service til senere levering -784 1.117 -116 217

- Nuværende service leveret i perioden 35 -604 -923 -1.492

Indtjent fortjenstmargin -923 -923

Frigivelse fra risiko -604 -604

Tab fra erfaring 35 35

- Tidligere service justeret til tidligere fordringer 47 -7 - 40

Forsikringsteknisk resultat -702 506 -1.039 -1.235
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i stedet skal de 923 skal afspejle hvor profitable kontrakterne er i indeværende år. For at kunne 

”ramme” plet med denne værdi, starter dette med det korrekte aggregeringsniveau. 

Hvis selskabet frigøres en risiko på forsikringskontrakterne, vil dette også fremgå af risikomarginen, 

som en profit der indregnes direkte i resultatopgørelsen, hvilket i dette tilfælde er de 604. 

Det sidste element i Nuværende service leveret i perioden er Tab fra erfaring, hvilket er et udtryk for, 

at estimaterne over pengestrømmene ikke nødvendigvis afspejler 100% hvordan det så reelt kommer 

til at se ud. Så hvis estimaterne afviger fra de reelle pengestrømme kommer det til udtryk i denne 

linje. Når det kommer til at selskabet skal betale sine afholdte fordringer for perioden, bliver det 

realiseret om estimatet over pengestrømmene var for høje eller for lave. I dette tilfælde er betalingerne 

35 større end estimatet. Dette bliver indregnet direkte i resultatopgørelsen, hvilket har den fordel, at 

hvis man har estimeret forkert, vil det med det samme blive afspejlet i regnskabet og derfor kommer 

til kende hos regnskabsbrugeren. En historik i noten kan også sige noget om hvor godt et selskab er 

til at estimere korrekte hensættelser eller om de generelt er optimistiske herom eller ej. 

 

Slutteligt er der Tidligere service justeret til tidligere fordringer, hvilket opstår når en fordring er 

afholdt, men afregningen usikker, hvorfor det i vores tilfælde har kostet selskabet 40 mere i fordrin-

ger, end først estimeret. 

Alle disse summeret fastlægger værdien der skal indregnes for de tegnede kontrakter, hvis vi ser bort 

fra genforsikring. 

 
 

Den efterfølgende del af noten er, Forsikringsrelaterede finansielle omkostninger. Hele den forsik-

ringsmæssige forpligtelse, vil grundet opgørelse til nutidsværdi resultere i en tilvækst i renten hvilket 

skyldes afviklingen af diskonteringen. Det essentielle i de forsikringsrelaterede finansielle omkost-

ninger er denne tilvækst. Dog kan de forsikringsrelaterede finansielle omkostninger være mere ende 

blot tilvæksten, men også ændringer i forudsætninger fx i diskonteringsrenten eller andre finansielle 

forudsætninger, vil alle indgå i de forsikringsrelaterede finansielle omkostninger. Disse Forsikrings-

relaterede finansielle omkostninger vises samme sted i resultatopgørelsen, som afkastet på aktiverne 

der ejes af selskabet og indgår derfor som en del af investeringsresultatet. Dette giver en god sam-

menligning mellem aktiverne og forpligtelserne, hvorved de forsikringsrelaterede finansielle omkost-

ninger vil afspejle hvad regnskabsbruger ser i disse aktiver. Hvis der er et mismatch i den risiko 

selskabet har påtaget sig eller levetiden på aktiverne, så vil dette mismatch kunne ses heri, hvilket 

giver øget nytte for regnskabsbrugeren, grundet en øget transparent. 

Et andet omdiskuteret emne i forbindelse med udarbejdelsen af IFRS 17, er volatiliteten relateret til 

ændringer i markedsfinansielle forudsætninger. Dette emne er også behandlet atypisk i forhold til, 

Estimat for 

nutidsværdien af 

fremtidige 

pengestrømme

Risikomargin Fortjenstmargin Total

Primo periode 163.962 5.998 8.858 178.818

Ændringer relateret til:

- Fremtidig service til senere levering -784 1.117 -116 217

- Nuværende service leveret i perioden 35 -604 -923 -1.492

- Tidligere service justeret til tidligere fordringer 47 -7 - 40

Forsikringsteknisk resultat -702 506 -1.039 -1.235
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hvad IASB ellers ønsker af stringent opbygning af regnskabsstandarder. Regnskabsudarbejderen har 

to muligheder for, at vise effekten af disse ændringer i de markedsfinansielle antagelser. De kan vises 

i selve resultatopgørelsen eller i Anden totalindkomst. En tilvækst skal vises skal vises i selve resul-

tatopgørelsen, mens ændringer i forudsætninger kan vises i Anden totalindkomst, men må også vises 

i selve resultatopgørelsen. Trods dette skal være med til, at øge nytteværdien for regnskabsbrugeren, 

vil sådanne muligheder for forskellige visning ikke udnytte den fulde potentielle nytte. Regnskabs-

brugeren skal nemlig ind og ”korrigere” for forskellig visning, hvis selskaber skal sammenlignes og 

de præsentere sådanne ændringer på forskellig vis. Dette gøres på porteføljeniveau, hvorfor et selskab 

kan vise en sådan ændringen på begge måder i et regnskab, da det besidder flere porteføljer. 

 

Den sidste del i opgørelsen fra åbningsbalancen til balancedagen af forpligtelserne består af penge-

strømmene. De modtagne præmier i perioden er den essentielle kilde til pengestrømmene, så når jeg 

modtager præmieindtægter, så vil forpligtelsen stige i takt hermed, men vil falde igen i forbindelse 

med selskabets afholdelse af fordringer, omkostninger og erhvervelsesomkostningerne til forsikrings-

kontrakter, vil give et fald i forpligtelserne. 

Hele denne note vil give regnskabsbrugeren meget nyttig information omkring selskabet, således der 

kan træffes velovervejede og velargumenterede økonomiske beslutninger med afsæt. Dette er altså 

en note der har fokus på transparens og information, som kan styrke regnskabsbrugeren på bedst 

mulig vis. 

Dette er en note der vil være udarbejdet med afsæt i hele selskabet som én enhed, men den kan også 

anvendes på de enkelte komponenter i et selskab, hvis man skulle ønske en disaggregering af selska-

bet. 

 

En ting i denne note der er vigtig, at have for øje er, at det Forsikringstekniske resultat i regnskabets 

resultatopgørelse efter IFRS 17, blev under noten beskrevet som værende frigivelse af fortjenstmar-

gin, frigivelse af risikojusteringen og en erfaringsjustering. Under resultatopgørelsen blev det Forsik-

ringstekniske resultat i stedet vist som Forsikringsomsætningen og Forsikringsomkostninger. Dette 

giver ikke helt den ønskede sammenlignelighed internt i regnskabet, hvorfor der er udviklet en anden 

essentiel note, som stemmer alt dette af. For at denne afstemning kan realiseres, skal den totale for-

sikringsforpligtelse deles op i følgende: 

 Forpligtelser til opretholdelse af dækning 

 Forpligtelser for afholdte fordringer 

Disse bruges som en anden metode til måling af forsikringsforpligtelsen. For at kunne forstå den 

anden note, til afstemning af mismatch, skal vi have en bedre forståelse af den Forsikringsomsætnin-

gen i et selskab. Omsætningen i et forsikringsselskab er i overensstemmelse med IFRS 15 omkring 

indregning af omsætning. Selskabet indregner derfor sin omsætningen i tak med, at de forsikrings-

mæssige hensættelser reduceret, som illustreres nedenfor: 
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Kilde: Preview of IFRS 17 Insurance Contracts – National Standard-Setters webinar May 2017 

 

Ovenstående illustration giver skildre Forsikringsomsætningen i et selskab. Som det fremgår heraf, 

modtager vi primo år 1 en præmie for en forsikringskontrakt, med en dækningsperiode på 5 år. Hen-

over dækningsperioden, kan dele af den modtagne præmie betales tilbage til forsikringstageren i form 

af afkast på de investeringselementet, hvilket vises ovenfor som deposita. Hvis der var tale om en 

ganske almindelig dækningsforsikring uden et investeringselement, så ville denne del være nul og 

derved ikke fremgå af ovenstående illustration. Alt præmie selskabet modtager, indregnes som For-

sikringsomsætning. Dette vil blive mere end den samlede præmie, grundet der er en vækst i værdiud-

viklingen i pengenes værdi henover perioden. Deposita kunne dog fremkomme i kontrakter af læn-

gere varighed i form af livsforsikringskontrakter. I Sådanne kontrakter, vil hele præmien ikke indreg-

nes i Forsikringsomsætningen grundet det deposita der betales tilbage til forsikringstageren (IFRS, 

maj 2017, Review of IFRS 17, slide 23). Der er altså tale om en investeringsdel, hvorfor der også er 

illustreret en stigning i deposita henover dækningsperioden, grundet der på investeringen bliver til-

skrevet en rente, så det bliver egentlig den udiskonterede. Altså hvis en forsikringstager betaler en 

præmie i dag og der er tale om betalingen for en ydelse om pension om 20 år, så vil forsikringssel-

skabet diskonterer det og så betaler forsikringstageren mindre og så får de deres finansindtægt og det 

er en af de ting der er blevet lavet om i IFRS 17 således at den indtægt selskabet så vil få det er den 

udiskonterede præmie. - Og præmien i dag vil være det diskonterede element. 

Den anden del af deposita er, hvis der er tale om et opsparingselement, så tager selskabet det ikke 

som præmie, da der så ”bare” er tale om penge forsikringstageren har indbetalt, som man får tilbage-

betalt for på den måde at opnå en ”rabat” for risikodelen, svarende til den rente forsikringsselskabet 

kan opnå (ikke så attraktivt nu hvor renten ikke er højere). Omsætningen bliver derfor den udiskon-

terede præmie minus opsparingselementet (Ringsted, 2017, tid: 38:05). Det betyder altså at hele op-

sparingselementet går ud af omsætningen, hvorfor denne ikke fremadrettet, vil bidraget til et ”boo-

stet” omsætningen. 

 

På tegningstidspunktet står hele den modtagne præmieindtægt passiveret som en hensættelse i balan-

cen. Der bliver ikke indregnet noget i omsætningen på selve tegningstidpunktet, grundet selskabet 

endnu ikke har leveret en ydelse. Dog har emnet omkring akkvisitionsomkostninger eller erhvervel-

sesomkostninger, været meget omdiskuteret i forbindelse med udarbejdelse af IFRS 17. Erhvervel-

sesomkostninger bliver ikke udgiftsført direkte i resultatopgørelsen når selskabet betaler dem. Sel-

skabet har også valgmuligheden for at udgiftsføre dem i takt med at dækningsperioden afløber. Det 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Forpligtelser til opretholdelse af dækning

Præmier

Deposita

Tidsmæssige værdi af penge
Forsikrings-
omsætning
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er meget anderledes end det regnskabsprincip som der ellers har aflagt efter - nemlig at man udgifts-

fører når selskabet har afholdt sine omkostninger. Det betyder, at når selskabet fremadrettet har haft 

100 kr. i udgifter i forbindelse med en forsikringskontrakt, så udgiftsfører selskabet ikke de 100 kr. 

direkte i resultatopgørelse, men kan i stedet udgiftsføre den over kontraktens løbetid. De danske ska-

desforsikringsselskaber udgiftsfører i dag, hele beløbet så snart det er udgifterne er afholdte. I Dan-

mark har selskaberne dog stadig haft muligheden for at amortisere dem henover dækningsperioden 

gennem balanceposten, udskudte erhvervelsesomkostninger. Efter implementering af IFRS 17, bliver 

reglerne ændret på en sådan måde, at man kan vælge at udgiftsfører det hele på tegningstidspunktet, 

da man mener at det er udgifter selskabet har afholdt i forbindelse med erhvervelse af en forsikrings-

tagers tegning af kontrakt, hvorfor det kan driftsføres ved tegning, men kan udgiftsføres henover 

perioden (Ringsted, 2017, tid: 30:50). 

Den anden note basere sig på den samme sum af forsikringsmæssige forpligtelser, men disse er splittet 

op i Forpligtelser til opretholdelse af dækning og Forpligtelser for afholdte fordringer. Forpligtelser 

til opretholdelse af dækning er indeholdende pengestrømme, risikomargin og fortjenstmargin, mens 

Forpligtelser for afholdte fordringer er ligeledes indeholdende et risikojusteringselement. Ikke ind-

tjente præmier, hvilket er til venstre og afholdte forpligtelser til højre. Denne note illustrerer også 

udviklingen i tabsgivende kontrakter. Alle tallene vil der ikke blive redegjort for, men øverste tal, -

9.856 er Forsikringsomsætningen. Denne omsætningen er et udtryk for, hvor meget af forsikrings-

kontrakten forpligtelse, som Forpligtelsen for opretholdelse af dækning relaterer sig til ydelser afholdt 

af selskabet henover perioden. Dette er ikke alene reduktionen af de forsikringsmæssige forpligtelser, 

grundet der også er et investeringselement (vist som deposita ovenfor). Dette er dog ikke aktuelt at 

vise i toplinjen, da vi her er interesseret i at se opgørelsen over den ydelse selskabet har leveret hen-

over perioden. Så når man overholder en ydelse som selskab, så indregnes præmieindtægterne i For-

sikringsomsætningen. Til højre i kolonnen Forpligtelser for afholdte fordringer, er tallet 7.985 et ud-

tryk for de forpligtelser der er afholdt henover perioden. De behøver ikke, at være betalt i perioden, 

men er afholdt henover perioden gennem en opgørelse af nutidsværdien for kontrakterne. 

Derefter kommer selve omkostningslinjen, som også fremgår af resultatopgørelsen. Det essentielle 

er, at forskellen mellem omsætningen og omkostningerne, er groft sagt frigivelsen af fortjenstmargi-

nen (der skal dog også tages højde for en risiko og erhvervelsesomkostninger i forbindelse med kon-

trakten). Det er dog overordnet set, en måde at vise fortjenstmarginen på en sådan måde, at den er 

konsistent med andre industrier gennem skildring af omsætningen og omkostninger forbundet her-

med. Dette giver en redegørelse for udviklingen i opgørelsen over Anden totalindkomst. Derudover 

er noterne ens (fra pengestrømmene og ned). 
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3.3 Komparativ analyse af indregning og måling af forsikringskontrakter 

De tidligere afsnit i denne analyse har haft stort fokus på indregning og måling af 

forsikringskontrakter efter IFRS 17. Hvilke kontrakter der er omfattet af henholdsvis IFRS 4 og IFRS 

17 er de samme, grundet der ingen ændring er i definitionen heraf. En af de helt store ændringer vi 

kommer til at se i forsikringsselskabernes balance er effekten af at skille opsparingselementet ud fra 

præmieindtægten. Forsikringsbranchen har længe været gode til at booste sin omsætning. Dette sker 

dels ved, at hele præmieindtægten indregnes og passiveres fra dag et af, hvorefter der løbende ”knaves 

af” på hensættelserne i takt med at indregningskriterne opfyldes, hvilke beskrives nærmere i afsnit 

3.4.4.4. Dette skal være med til at tydeliggøre for regnskabsbrugeren hvilken del der kommer direkte 

fra forsikringskontrakten i form af præmieindtægter, tab mv., hvorfor man vil holde 

opsparingselementet udenfor, da dette udelukkende booster et forsikringsselskabs omsætning. 

 

Forsikringsmæssige forpligtelser 

IASB har gennem IFRS 17 prøvet at gøre forsikringsselskaber mere sammenlignelige selskaberne i 

mellen, men også på tværs af brancher. IFRS 4 har tilladt selskaberne af fortsætte med sin eksisterende 

lokale praksis jf. IFRS 4, §25. IFRS 17 adskiller sig i høj grad fra IFRS 4, da den skriver alle 

forsikringskontrakter skal indregnes konsistent og ens for alle (FSB, 2017, side 1). Dette skal bidrage 

til en øget nytte for regnskabsbrugeren, grundet en større sammenlignelighed, hvor der ikke skal tages 

højde for lokale afvigelser for regnskabsstandarden. Når nu metoden til indregning og måling af 

forsikringskontrakter er ens på tværs af selskaber og landegrænser, skal inputet heri også være 

retvisende. På nuværende tidspunkt anvendes særligt historiske data til værdiansættelse af kontrakter. 

IFRS 17 går hen mod nutidsværdier til indregning af de forsikringsmæssige hensættelser i form af 

nutidsværdien heraf. IFRS 4 har holdt muligheden åben for, at mange selskaber bruger outdatet data 

i form af antagelser der er opstillet i forbindelse med tegning af kontrakten. Der bliver ikke i 

tilstrækkelig grad taget højde for opdatering af disse antagelser således, at de kan bruges til 

Eksklusiv 

tabsgivende 

kontrakters 

komponenter

Tabsgivende 

kontrakters 

kompenenter

Primo periode - forpligtelser 161.938 15.859 1.021 178.818

Forsikringsomsætning -9.856 -9.856

Forsikringsomkostninger

Afholdte fordringer i perioden 7.985 7.985

Tabsgivende kontrakters tab og (tilbageførelser) -623 -623

Udgiftsførte erhvervelsesomkostninger 1.259 1.259

Investeringskomponenter -6.465 6.465 0

Forsikringsteknisk resultat* -15.062 -623 14.450 -1.235

Forsikringsrelaterede finansielle omkostninger 8.393 860 55 9.308

Totale ændringer i Anden totalindkomst -6.669 237 14.505 8.073

Pengestrømme

Modtagne præmier 33.570 33.570

Fordringer og andre betalte omkostninger -14.336 -14.336

Pengestrømme relateret erhvervelsesomkostninger -401 -401

Pengestrømme 33.169 - -14.336 18.833

Ultimo periode - forpligtelser 188.438 16.096 1.190 205.724

* Eksklusiv effekterne fra genforsikring

Forpligtelser til opretholdelse af dækning

Forpligtelser for 

afholdte fordringer
Total
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fastsættelse af forventningen til fremtidige pengestrømme. Nogle selskaber indregner heller ikke den 

tidsmæssige værdi af penge i forbindelse med fastsættelse af de udbetalte erstaninger, hvorfor 

erstatningshensættelsen ikke nødvendigvis vil afspejle det økonomiske træk selskabet vil få i 

fremtiden, da en erstatningssag kan tage flere år før den bliver indregnet. 

Ved at IFRS 17 vil gøre brug af nutidsværdier, vil dette give et mere retvisende billede af 

kontrakternes værdi på rapporteringstidspunktet. Selskaberne skal bruge nutidsværdier til opgørelse 

af pengestrømmene, diskonteringsraten og risikoen, hvorfor disse bliver opdateret i forbindelse med 

årsrapporterne og vil derfor bidrage til en mere retvisende opgørelse af de forsikringsmæssige 

forpligtelser, hvilket de tidligere beskrevne modeller skal hjælpe med. De afholdte erstatninger vil 

blive estimeret med afsæt et diskonteringsfundament, hvorfor der i IFRS 17 vil tages højde for den 

tidsmæssige værdi af penge. Dette fremgår også af indregning af omsætning i sidste afsnit. 

 

Profitable kontrakter 

Nogle selskaber giver hverken konsistente eller fuldstændige informationer omkring deres kilde til 

profit der er indregnet fra forsikringskontrakterne af efter IFRS 4. Dette vil tydeliggøres gennem IFRS 

17, som vil skildre hvilken eller hvilke kilder der bidrager til fortjeneste i selskabet. Dette vil ske ved, 

at indtjeningen først indregnes i takt med der leveres en forsikringsdækningen og de nye notekrav 

som beskrevet i afsnittet tidligere vil bidrage positivt hertil. Det vil bidrage til, at de enkelte 

regnskaber vil blive mere transparente, hvorfor brugeren kan opnå en større indsigt i selskabets reele 

finansielle stilling. 

 

Jurisdiktionerne på tværs af selskaberne og landegrænserne 

Efter IFRS 4, som tillader brugen af lokale regnskabspraksis, kan regnskabsbehandlingen af 

forsikringskontrakter varierer i høj grad på tværs af jurisdiktioner. Det betyder at der i dag ses 

diskonteringsrater der er fastsat ud fra nuværende rater der er up-to-date, mens andre selskaber måler 

forsikringskontrakterne med udgangspunkt i en diskonteringsrate der er fastsat på baggrund af 

historiske data. Sådanne forskellige juridisktioner resulterer også i flere måder, at behandle de 

afholdte omkostninger i forbindelse tegning af en forsikringskontrakt. Nogle jurisdiktioner vil 

amortiserer omkostningen over flere år eller kontraktens løbetid, mens andre vil udgiftsføre det fulde 

beløb så snart omkostningerne er afholdt (Ringsted, 2017, tid: 30:50). 

Opsparingselementet bliver også behandlet på forskellig vis, hvor nogle selskaber inkludere alt hvad 

selskabet modtager af tilstrømmende pengestrømme i sin omsætning, udskiller andre sådanne 

opsparingselementer for den forsikringsmæssige omsætning. 

Sådanne forskellige måder at regnskabsmæssigt behandle forsikringskontrakter på, giver en 

manglende mulighed for regnskabsbrugeren, at sammenligne de forskellige selskaber op mod 

hinanden uden større modifikationer. IFRS 17 vil imødekommen en større grad af sammenlignelighed 

gennem mere konsistente begrebsrammer. Mange af de forskellige muligheder der i dag er for den 

regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakter, vil blive fjernet. Dette giver 

regnskabsbrugeren en mulighed for, at identificere økonomiske og riskomæssige ligheder og forskelle 

på korrekt vis, hvilket øger nytteværdien af regnskabet. 
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Forsikringskontrakter på tværs af jurisdiktioner 

Store koncerner kan have selskaber spredt udover flere jurisdiktioner. Det betyder at et moderselskab 

på toppen, der konsoliderer døtrene fra forskellige jurisdiktioner ind i koncernregnskabet kan have 

forskellige regnskabspolitikker vedrørende den regnskabsmæssige behandling af 

forsikringskontrakter. Denne forskellighed kan ligge i hvilken jurisdiktion det har sit hovedsæde. 

IFRS 17 skal implementere en mere konsistent måde til indregning og måling af 

forsikringskontrakter. At forsikringskontrakter bliver behandling ens på tværs af jurisdiktioner vil 

give en større sammenlignelighed i selskabets resultat efter produkter eller geografiske placering. 

 

Forsikringsselskaber op mod andre industrier 

Nogle forsikringsudstedende selskaber præsenterer indskud i form af deposita som en del af de for-

sikringsmæssige indtægter. Dette er ikke noget man ser i andre industrier såsom bank og investe-

ringsforvaltningsindustrien. Dette vil IFRS 17 gøre bod på ved, at de forsikringsmæssige indtægter 

indregnes i takt med levering af service i form af forsikringsdækning, hvoraf deposita er holdt ude af 

den forsikringsmæssige omsætning. Dette giver en øget sammenlignelighed industrierne i mellem. 

Det vil gøre det nemmere for eventuelle investorer, at kunne sammenligne forsikringsselskaber op 

mod selskaber i andre industrier. Denne sammenlignelighed kan også tiltrække nye investorer, der 

ikke nødvendigvis er specialiseret indenfor forsikringsindustrien, da det fremadrettet ikke vil kræve 

det samme særkendskab til branchen (IFRS, 2017, Effect Analysis, side 6-7). 

 

3.4 Det retvisende billede 

3.4.1 Det retvisende billede af indregning af forsikringskontrakter 

Vi har hidtil haft stort fokus på hvordan de forsikringskontrakter bliver indregnet og målt efter IFRS 

17 i relief til IFRS 4. Formålet med en ny regnskabsstandard er som oftest med henblik på, at skabe 

et bedre og derved mere retvisende billede af regnskabet for regnskabsbrugeren. Det er derfor essen-

tielt, at forholde sig til hvad ’Det retvisende billede’ er og hvad der forstås ved dette begreb. 

I denne del af analysen vil jeg se nærmere på teorien der ligger til grund for begrebet ’Det retvisende 

billede’. 

Jeg vil i den forbindelse beskrive de regnskabsmæssige paradigmer; præstationsorienteret og formue-

orienteret. Dette er to paradigmer der ligger nært ’Det retvisende billede’ og hvad der menes med 

retvisende. Der vil i forlængelse heraf redegøres for hvilket paradigme IASB basere sig på og derved 

hvad IASB ligger i begrebet ’Det retvisende billede’. 

 

Denne del af analysen skal gøre mig i stand til at skildre hvilket teoretisk grundlag IASB basere sig 

på og derved hvad de forstår ved ’Det retvisende billede’. 
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3.4.1.1 Det præstationsorienteret paradigme vs. det formueorienteret paradigme 

Dette afsnit har til formål af redegøre for hhv. det præstationsorienteret og formueorienteret para-

digme. Disse to paradigmer er begge regnskabsparadigmer, der er kendt fra nyere tid. Der har længe 

været debitering omkring hvilket regnskabsparadigme der er det bedste grundlag for de enkelte regn-

skabsstandarders regnskabspolitik. Teoretikere har været fundamentalt uenig i hvilke regnskabspoli-

tikker verdenen bygger på, med udgangspunkt i regnskabsparadigmerne. Teoretikere inden for om-

rådet har været fortaler for det præstationsorienterede paradigme (Elling, 2012, side 42). Der er i 

Danmark sket et paradigmeskifte i forbindelse med ændringen af Årsregnskabsloven i 2001, fra et 

præstationsorienteret regnskabsparadigme hen mod et formueorienteret paradigme. Dette er ikke kun 

sket i Danmark, men det ses næsten helt udfaset i EU. Vi ser også, at IASB anvender det formueori-

enteret paradigme. Grundet denne udvikling vil det præstationsorienteret paradigme, i mindre grad 

blive belyst heri, mens det formueorienteret regnskabsparadigme, vil blive behandlet i højere grad. 

 Standardernes teoretiske grundlag har afsæt i regnskabsparadigmerne, hvorfor paradigmerne spiller 

en central rolle for forståelsen af hvad ’Det retvisende billede’ er for et begreb og hvad det betyder. 

 

For at kunne give en vurdering af, om IFRS 17 giver et mere retvisende billede for regnskabsbrugeren 

end IFRS 4, er det fundamentalt at vide hvilket regnskabsparadigme hvilket regnskabsparadigme 

IFRS 17 og IFRS 4 tilhører. 

 

Det præstationsorienteret paradigme 

I det præstationsorienterede perspektiv anses en virksomhed for, at være en transformationsproces. I 

en sådan proces bliver input af ressourcer i form af produktionsmateriale og omkostninger, ”transfor-

meret” til et output bestående af salg af varer og tjenesteydelser. Dette betyder at der regnskabsmæs-

sigt er tale om en proces der med udgangspunkt i en sammenhængene serie af transaktioner, hvis 

finansielle resultater måles periodevist og munder ud i resultatopgørelsen på baggrund af indtægter, 

omkostninger og overskud. Paradigmet måler omkostninger, aktiver og forpligtelser til historisk kost-

pris, hvorfor dette regnskabsparadigme også benævnes som den transaktionsbaserede historiske kost-

prismodel. 

 

Teoretikere har gennem forskning haft mange positive forskningsresultater af nytteværdien af regn-

skaber med udgangspunkt i det præstationsorienterede paradigme. Disse positive resultater på grund-

lag af denne bevisførelse på et pragmatisk niveau har medvirket til at teoretikere længe har foretrukket 

dette paradigme. Bevisførelse med afsæt i pragmatisme er en måde til opnåelse af høj evidens inden-

for for et område (Elling, 2012, side 43). 

 

Gennem den teoretiske bevisførelse på et pragmatisk niveau, tillades brugen af syntaktiske poster i 

regnskaberne. Disse syntaktiske poster er ”tomme” regnskabsposter der kan være beregningen af for-

skellige nøgletal i form af fx EBITDA eller periodiseringen af indtægter og omkostninger, der kendes 

som periodeafgrænsningsposter i balancen. Denne kostprismodel er baseret på århundreders regn-

skabspraksis og har længe været anerkendt af forskere og investorer til analyseformål (Elling, 2012, 

side 43).  
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Regnskabsparadigmet har siden 1900-tallet og op til 1980’erne været et dominerende paradigme i 

regnskabspolitikken i Danmark, men også i et internationalt perspektiv. Denne blev mere og mere 

udfaset i 1980’erne, da EU ville skabe mere sammenlignelighed mellem medlemslandenes regnskabs-

politikker, hvor det standardudstedende organ FASB i USA og senere det internationale organ IASB 

indførte det formueorienterede regnskabsparadigme (Elling, 2012, side 44). 

 

Det formueorienterede paradigme 

I Danmark blev det formueorienterede regnskabsparadigme indført tilbage i 2001, i forbindelse med 

en harmonisering af regnskabspolitikken skete en gennemgribende opdatering af Årsregnskabsloven. 

Dette skift i regnskabsparadigme omfattede både børs- og ikke-børsnoterede virksomheder. Først året 

efter skete paradigmeskiftet i EU, hvor det fra 2005 blev et krav for alle børsnoterede virksomheder, 

der aflægger koncernregnskaber i EU’s medlemslande. Disse regnskaber skulle aflægge regnskab 

efter IFRS, der er udstedt af IASB og som er godkendt af EU. 

 

Med udgangspunkt i dette paradigme blev virksomheden anset som værende et ”væksthus for akti-

ver”. Grunden til virksomheden kan anses som et ”væksthus for aktiver”, skyldes essensen i en virk-

somheden, som rapportering enhed i form af et regnskab er; økonomiske ressourcer, fordringer i disse 

ressourcer samt transaktioner og begivenheder, der ændrer dem (Elling, 2012, side 142). 

 

I det følgende afsnit, vil jeg afgrænse gennemgangen af regnskabsparadigmet, til en overordnet rede-

gørelse og med afsæt heri, beskrive måling af balanceposter. Denne fokusering er foretaget for kun, 

at belyse hvad jeg vurdere der har relevans for denne afhandling. 

Denne afgrænsning betyder, at jeg ikke vil komme nærmere ind på alle aspekter i det formueoriente-

rede regnskabsparadigme, hvorfor jeg ikke vil redegøre for de mikroøkonomiske indkomstbegreber 

og alternativerne hertil. 

 

Virksomhedens økonomiske aktiviteter måles i regnskabets balance, men hvor der under det præsta-

tionsorienterede paradigme fungerede balancen som bindeled mellem resultatopgørelser i flere peri-

oder, er det efter det formueorienterede paradigme resultatopgørelsen der forklare udviklingen i pe-

rioden og fungere som bindeled mellem balancerne. 

Udviklingen i perioden med afsæt i det formueorienterede regnskabsparadigme, består hovedsageligt 

af udviklingen i egenkapitalen. Denne udvikling skyldes; virksomhedens evne til at skabe vækst i den 

andel af de økonomiske ressourcer, som tilføjer ejerne økonomiske fordele udgør det centrale resul-

tatbegreb (Elling, 2012, side 142). Periodens resultat er derfor som oftest den største bevægelse, hvor 

resultatopgørelsen og totalindkomstopgørelsen fungerer som en specifikation af denne post. 

 

Da regnskabsprincippet opfatter virksomheden som et ”væksthus for aktiver”, er indregning og må-

ling af aktiver og forpligtelser det helt centrale i dette paradigme. 
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Som nævnt er dette paradigme det foretrukne regnskabsparadigme for IASB, hvilket bl.a. skyldes sin 

mikroøkonomiske, teoretiske afsæt. Væksthus for aktiver betyder, at indtægter, omkostninger og 

overskud måles som en stigning/fald og nettostigning i nettoaktiver/egenkapitalen. Der er altså tale 

om aktiver – forpligtelser = nettoaktiver = egenkapital. Overskud måles altså som ændringen i kapi-

talværdien af nettoaktiver (egenkapital) fra primo til ultimo, hvilket er den mikroøkonomiske, teore-

tiske tilgang (Elling, 2012, side 45). 

 

En af grundene til, at IASB har foretrukket dette paradigme skyldes, at alle poster i balancen indreg-

nes og måles på grundlag af dagsværdien af fremtidige pengestrømme. På baggrund heraf benævnes 

regnskabsmodellen med afsæt i dette regnskabsparadigme også som dagsværdimodellen. Dette para-

digme åbner ikke op for muligheden for syntaktiske poster, som var tilfældet efter det præstationsori-

enterede regnskabsparadigme. Efter det formueorienterede regnskabsparadigme, skal alle poster være 

semantiske poster, hvilket betyder alle aktiver og forpligtelser eksisterer i virkeligheden og er derfor 

ikke tomme poster, som blev nævnt om periodisering af indtægter og omkostninger (Elling, 2012, 

side 45). 

 

Den empiriske forskning af nytteværdien for brugeren af regnskaber udarbejdet efter det formueori-

enterede regnskabsparadigme på et pragmatisk niveau, har endnu ikke udvist ligeså stor nytteværdi, 

som regnskaber aflagt med afsæt i det præstationsorienterede regnskabsparadigme. En af hovedårsa-

gerne til dette skyldes, at regnskabsbrugerne anvender kostprismodellen, som budgetmodel der base-

res på historiske data, mens forskere, analytikere og investorer prøver at prissætte fx aktier til dags-

værdi på baggrund af værdiansættelsesmodellen DFC, hvor en budget periode er krævet. Det betyder 

at når man prøver at sammenholde teori bygget på historisk data op mod data med afsæt i dagsværdi 

fremkommer der et regnskabsmæssigt mismatch (Elling, 2012, side 45). 

Fra transaktions- til værdibaserede måleattributter 

Uanset hvilket af de to nævnte paradigmer der anvendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, vil 

der ikke være forskel i den bogholderimæssige sammenhæng i balancen mellem nettoaktiver og egen-

kapital. Forskellen ligger hovedsageligt i den anvendte metode til opgørelse af de forskelle måleattri-

butter. Efter det præstationsorienterede regnskabsparadigme, har man i sin regnskabsaflæggelse et 

bagudrettet syn, med fokus på et fortidsaspekt. 

Det præstationsorienterede paradigme bygger på et fortidsaspekt, hvor et regnskabsmæssigt beløb i 

ultimo periode indregnes som, kostprisen fratrukket afskrivninger der har måtte være. Et eksempel 

herpå kunne være et aktiv der var købt for 400 og blev afskrevet lineært henover 4 år. Der er altså en 

afskrivning på 100 årligt, hvorfor aktivet ultimo år 1 vil være indregnet til 300. Denne bogførte værdi 

på 300 er en syntaktisk måleattribut, som ikke nødvendigvis skildre aktivets virkelige værdi på ba-

lancedagen, men formålet er i stedet af tage udgangspunkt i den historiske kostpris, fratrukket af-

skrivninger og så fører den via balancen til de efterfølgende perioders ressourceforbrug til kostprisen 

i resultatopgørelsen (Elling, 2012, side 144). 
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Det formueorienterede paradigme adskiller sig her fra det præstationsorienterede, da det er fremad 

anskuende. Hvor det præstationsorienterede paradigme er forbundet med det bagud anskuende res-

sourceanskaffelse til kostpris, er det formueorienterede paradigme fremad anskuende hen mod øko-

nomiske fordele ved den efterfølgende udnyttelse af aktivet. Det betyder at hvor aktivet i ovenstående 

eksempel blev indregnet til 300 ultimo første periode. Idealet for dette paradigme er måling til dags-

værdi, hvorfor det anskaffede aktiv ultimo første periode, er ikke nødvendigvis 300, grundet dags-

værdien opgøres med afsæt i de økonomiske fordele, som vil tilflyde virksomheden henover aktivets 

levetid. Dagsværdien bygger derfor på fremadrettede (værdibaserede) måleattributter. Til opgørelse 

af dagsværdien er den teoretisk korrekte model DCF-modellen (Discounted Cash Flow model). 

Denne model er en fremad anskuende værdiansættelsesmodel, hvor værdien af aktivet opgøres, som 

den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige frie pengestrømme vedrørende det pågældende aktiv. 

I stedet for brugen af DCF-modellen, kan aktuelle og tilgængelige markedspriser anvendes. Med ud-

gangspunkt i dette paradigme, kan aktivet efter første periode været fx 340, 280 eller noget helt tredje, 

hvorfor der ikke er tale om en om en købspris fratrukket en fast størrelse i afskrivninger (Elling, 2012, 

side 145). Både det bagud og fremad anskuende er illustreret nedenfor: 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som tidligere beskrevet, er IASB gået hen mod et afsæt i de formueorienterede regnskabsparadigme, 

hvilket gennem de senere år er kommet til udtryk i de regnskabsstandarder, som de har udgivet, hvor 

der stræbes efter brugen af dagsværdi. 

 

Da balancen kommer før resultatopgørelsen efter det formueorienterede paradigme, opstår der også 

afskrivninger på aktivet i resultatopgørelsen, som et udtryk for aktivets dagsværdi primo op mod 

dagsværdien ultimo. Trods denne teoretiske tilgang til idealet, anvendes der alligevel systematiske, 

levetidsbestemte afskrivninger. Denne regnskabsregulering formodes at skyldes, at prisfastsættelse 

af alle aktiver og forpligtelser i balance pr. balancedag, er en tung administrativ proces, der kan anses 

som et kompromis med dem der udarbejder regnskabet. 

 

Det regnskabsmæssige mismatch er afbødet ved en antagelse om, at den historiske kostpris betragtes 

som dagsværdien på købstidspunktet og afskrivningerne tolkes som den værdiforringelsen af fx et 

erhvervet aktiv, der har været henover perioden i forbindelse med brug i den ordinære primære drift. 

Ultimo perioden er der stadig et syntaktisk element grundet forventningerne til de fremtidige penge-

strømme, som vil tilflyde selskabet, hvorfor afskrivningerne årligt suppleres med en nedskrivnings-

test (Elling, 2012, side 146). 

 

01.01.20XX 31.12.20XX 31.12.20XX År 1 År 2 År 3... 

400 100 300 440 + + +

Bagud anskuende Fremad anskuende

Kostpris Afskrivning Ultimo-værdi Dagsværdi Økonomisk
fordel

Økonomisk
fordel

Økonomisk
fordel
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Den helt centrale forskel mellem henholdsvis det præstationsorienterede- og formueorienterede regn-

skabsparadigme er, at det præstationsorienterede har resultatopgørelsen i centrum, mens det formue-

orienterede har balancen i centrum. Nedenfor er forskellene disse regnskabsparadigmer imellem illu-

streret på følgende vis: 

 
Kilde: Elling, 2012, side 150-151 

Den perfekte balance med afsæt i idealet efter det formueorienteret paradigme 

Med afsæt i det formueorienterede paradigme, vil jeg i dette afsnit redegøre for hvad der menes med 

den ’perfekte’ balance efter dette regnskabsparadigme. Da IASB er bevæget sig hen mod en formue-

orienteret tilgang til udarbejdelse af regnskabsstandarder, hvorfor tanken om den ’perfekte’ balance 

efter det formueorienterede paradigme, må være målet for, hvor standardudbyderne gerne vil bevæge 

sig hen mod for, at give regnskabsbrugeren det mest retvisende billede af virksomhedens finansielle 

præstation. Gennem viden og forståelse omkring idealet for standardudbyderne, vil jeg opnå en ind-

sigt i om IFRS 17 bevæger sig væk fra eller hen mod det teoretiske formueorienterede ideal sammen-

holdt med IFRS 4. 

 

Når man taler om den perfekte balance, vil kursværdien for egenkapitalen på aktiemarkedet, altså 

aktiekursen, være lig med den bogførte værdi af egenkapitalen i regnskabet, altså den indre værdi 

(Elling, 2012, side 161). Det betyder, at hvis selskabet på balancedagen nominelt har 200 aktier til 

kurs 100, hvilket giver en værdi på; 200 x 100 = 20.000, så skal den bogførte værdi af egenkapital på 

balancedagen, ligeledes være 20.000 – dvs. kurs/indre værdi = 1. Hele idéen omkring den perfekte 

balance bygger på én forudsætning om, at der ikke findes syntaktiske aktiver, hvorfor kursværdien 

vil kunne aflæses direkte i selskabets reviderede årsrapport. På samme vis, som at kursværdien skal 

kunne aflæses direkte i årsrapporten, så gælder dette ligeledes aktiverne, der alle skal være finansieret 

af egenkapitalen og alle immaterielle aktiver er indregnet i balancen. Dette understøtter forudsætnin-

gen omkring, at der ikke findes syntaktiske aktiver. Forpligtelser i selskabets anses som værende 

Præstationsorienteret paradigme Formueorienteret paradigme

Indtægter Udgående fysisk strøm af varer og 

tjenesteydelser til salgspris.

Indgående monetær værdistrøm til 

dagsværdi, som fører til stigning i værdien 

af nettoaktiver/egenkapital.

Omkostninger Indgående fysisk ressoucestrøm til 

kostpris.

Udgående monetær værdistrøm til 

dagsværdi som fører til fald i værdien af 

nettoaktiver/egenkapital.

Overskud Måling af virksomhedens indtjeningsevne 

fra driftsaktiviteten.

Totalindkomst Ved totalindkomst forstås ændringen i en 

virksomheds egenkapital i løbet af en 

periode som følge af begivenheder og 

forhold, der ikke stammer fra transaktioner 

med ejerne. Totalindkomst måler en 

virksomheds værdiskabende evne.

Forskel på regnskabsparadigmerne
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negative aktiver, hvorfor forudsætningen også gælder selskaber der er fremmedkapitalfinansieret (El-

ling, 2012, side 162). 

 

På grundlag af en aggregering af aktivernes individuelle værdi, enhedsmåling, fastsættes værdien af 

selskabet i balancen. Enhedsmålingen af de enkelte aktiver, måles til markedsværdien, hvilket vil 

være lig med kapitalværdien på de markeder, hvor de respektive aktiver handles (Elling, 2012, side 

162). 

 

Standardforudsætningen omkring det perfekte marked er, at der ikke er synergi mellem aktiverne, 

hvorfor markedspriserne vil opfange al værdiskabelse og derved vil der ikke opstå goodwill gennem 

ejerskab af flere aktiver. På baggrund heraf, vil summen af aktivernes kapitalværdi ved enhedsmåling, 

være lig med kapitalværdien der er beregnet af investorerne på aktiemarkedet ud fra en helhedsvur-

dering af nettostrømmen, der vil tilgå virksomheden i fremtiden, hvilket understøtter ovenstående 

forudsætninger omkring kurs/indre værdi = 1 (Elling, 2012, side 162). 

Det betyder at ved enhedsmåling af aktivernes værdi til værdiansættelse af en virksomhed, kan side-

stilles med virksomhedens værdi på aktiemarkedet, når der er tale om et den perfekte balance på det 

perfekte marked. Investorer behøver derfor ikke at kigge på resultatopgørelsen og pengestrømsopgø-

relsen for, at komme frem til en værdiansættelse af virksomheden, da dette allerede vil fremgå af 

årsrapporten. 

Dette vil alt andet lige give regnskabet en større nytteværdi for regnskabsbrugeren, så længe regn-

skabsudarbejderne bygger deres måling på samme forudsætninger. Dette er en teoretisk perfekt til-

gang til værdiansættelse, men vil i den ”virkelige verden” være forbundet med skøn. Det er derfor 

tvivlsomt, om det i den virkelige verden, hvor der ikke er 100% perfekte og komplette markedsfor-

hold, grundet en mangel på fuld viden, vil give en kurs/indre værdi = 1. 

Et regnskab målt efter denne metode vil derfor give det teoretisk perfekte retvisende billede for regn-

skabsbrugeren, hvilket også gælder for målingen og indregning af forsikringskontrakter. En så høj 

grad af nytteværdi vil dog være vanskelig, at opnå i den virkelige verden. 

 

3.4.2 Delkonklusion det retvisende billede 

På baggrund af de foregående afsnit, fremgår det af definitionen og hvad der forstås som det retvi-

sende billede, afhænger af hvilket regnskabsparadigme der ligger bag. 

Som nævnt tog vi udgangspunkt i to regnskabsparadigmer, henholdsvis det præstationsorienterede 

og formueorienterede paradigme. 

 

Det præstationsorienterede regnskabsparadigme var i mange år det foretrukne regnskabsparadigme i 

blandt andet Danmark. Dette paradigme har stort fokus på resultatopgørelsen og præstationen er målt 

med udgangspunkt i transaktioner i perioden. Balancen derimod er ikke rigtig i fokus og anses mere 

som en residual eller et subjekt der binder regnskabsperioderne sammen. 

 

Efter det præstationsorienterede regnskabsparadigme i mange år og lande havde været det foretrukne 

regnskabsparadigme, er man de senere år gået mere hen mod det formueorienterede, hvilket også er 
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tilfældet for IASB. Når man taler om det formueorienterede regnskabsparadigme anses selskabet som 

værende et ’væksthus’ for aktiver. Indtægter og omkostninger måles derfor som henholdsvis en stig-

ning eller et fald i aktiver. Under dette paradigme tages der afsæt i mikroøkonomiske teorier i forhold 

til indtægter og omkostninger. Modsat det præstationsorienterede, er balancen derfor i fokus og re-

sultatopgørelsen anses som en specifikation af en bevægelse på egenkapitalen, altså hvad vi forstår 

som årets resultat. Med balancen i fokus og afsæt i mikroøkonomiske faktorer, foretrækkes der under 

det formueorienterede regnskabsparadigme, at måling sker til dagsværdi. 

Den perfekte balance efter det formueorienterede paradigme, vil derfor have målt og indregnet ba-

lancen til dagsværdi. Det betyder at egenkapitalen på balancedagen kan afstemmes direkte til den 

samlede værdi af aktierne. 

 

3.4.3 Det retvisende billede for indregning af forsikringskontrakter (idealet) – ifølge IASB 

Dette afsnit har til formål på baggrund af litteraturstudie af IASB’s begrebsramme i forbindelse med 

udarbejdelse af regnskaber, samt IAS 1 der omhandler præsentationen af regnskaber, skildre hvad 

IASB forstår ved det retvisende billede for måling og indregning af forsikringskontrakter. Jeg vil 

ligeledes analysere hvorfor IASB mener IFRS 17 er mere retvisende sammenlignet med IFRS 4. 

 

Jeg vil på baggrund af dette studie, skildre IASB’s begrebsramme, herunder indholdet af denne og 

hvilke kriterier den bygger på for, at definere hvad IASB forstår ved et retvisende billede. Dette har 

til formål, at kunne forstå deres fortolkning af hvad IASB mener det retvisende billede er med henblik 

på forsikringskontrakter. 

Da begrebsrammen i forbindelse med udarbejdelsen af IFRS 4, ikke har været den samme, som for 

IFRS 17 grundet et opdateringsprojekt, vil jeg i denne analyse også have for øje, om IASB i forbin-

delse med denne opdatering også har ændret sit syn på, hvad de forstår ved det retvisende billede. 

Jeg vil ligeså analysere mig frem til, hvad IASB anser som værende et retvisende billede for forsik-

ringskontrakter i forhold til IASB’s begrebsramme og IAS 1 om præsentation af regnskaber. 

 

I forlængelse heraf, vil jeg skildre på hvilken måde IASB mener IFRS 17 adskiller sig fra IFRS 4 i 

en mere retvisende retning, da det antages at IASB udarbejder regnskabsstandarder med henblik på 

at regnskabet skal give regnskabsbrugeren et mere retvisende billede. 

 

3.4.3.1 Generelt om begrebsrammen fra IFRS 

De internationale regnskabsstandarder bygger på en fælles begrebsramme. En sådan begrebsramme 

sætter nogle retningslinjer for udarbejdelse og aflæggelse af årsrapporter. Begrebsrammen skal derfor 

også bidrage til en højnet nytte for regnskabsbrugeren grundet et fælles fundament i form af disse 

retningslinjer.  En sådan begrebsramme udkom første gang tilbage i 1989, hvor IASB havde udarbej-

det en begrebsramme med afsæt i helt generelle retningslinjer fastsat af FASB. Selv samme retnings-

linjer var byggestenene for ÅRL’s begrebsramme i 2001 (Elling, 2012, side 196). IASB fik tilbage i 

september 2010 udgivet en ny begrebsramme, som de havde udarbejdet i samarbejde med FASB, 
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kaldet The Conceptual Framework. Denne begrebsramme er en afløser for Framework for the Pre-

paration and Presentation of Financial Statements, der har fungeret som begrebsramme siden 1989 

(IASPlus, 2010). 

Det betyder, at da IFRS 4 blev en godkendt standard tilbage i marts 2004, så bygger denne på den 

gamle begrebsramme, The Preparation and Presentation of Financial Statements (IASPlus, IFRS 4). 

Som tidligere nævnt er IFRS 17 fra Maj 2017, hvorfor denne bygger på begrebsrammen, The Con-

ceptual Framework fra september 2010. 

 

Grundet de to regnskabsstandarder er forankret i hver sin begrebsramme, vil jeg i dette litteraturstudie 

komme nærmere ind på forskellene mellem disse begrebsrammer. I den forbindelse er det dog vigtigt, 

at have for øje, at begrebsrammen ikke er en del af de egentlige regnskabsstandarder, hvorfor stan-

darderne også i nogen grad kan afvige fra de respektive begrebsrammer, grundet begrebsrammerne 

er overordnede retningslinjer og derfor tager de ikke højde for den individuelle standard (Fedders, 

2012, side 109). – hensigten med begrebsrammerne er dog, at regnskabsstandarderne skal følge disse. 

 

Begrebsrammen har til formål at ”guide” årsrapporterne mod en målsætning om, at give informatio-

ner, som regnskabsbrugeren kan bruge til at træffe økonomiske beslutninger. Dette vil The Concep-

tual Framework opfylde gennem skabelsen af et robust grundlag der kan ”trækkes” ned over fremti-

dige regnskabsstandarder. Der er tale om en principbaseret og intern konsistens der vil harmonisere 

regnskabsstandarderne i et international perspektiv (FSR, 03.11.2010). 

 

The Conceptual Framework har samme formål som den tidligere begrebsramme, hvilket fremgår af 

følgende udvalgte punkter (Fedders, 2012, side 109): 

 Hjælpeværktøj i forbindelse med udarbejde eller ændring af regnskabsstandarder. 

 Harmoniserer regnskabsreguleringen gennem en indskrænkning af behandlingsformer. 

 Hjælpe regnskabsaflæggeren på områder, der ikke er dækket af regnskabsstandarder. 

 

Trods de to begrebsrammers overordnede målsætning omkring, at give regnskabsbrugeren et retvi-

sende regnskab er uændret. Begrebsrammerne anvendes til at ”skabe” årsrapporten således at regn-

skabsbrugeren kan træffe økonomiske beslutninger på baggrund af den givne information heri. Derfor 

finder jeg det vigtigt, at opnå forståelse af begge begrebsrammer, for på den måde at få en forståelse 

af hvad IASB har haft af tilgang til at have en årsrapport der giver et retvisende billede som det 

endelige produkt. 
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3.4.4 Begrebsrammen på tidspunktet for godkendelse af IFRS 4 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements vil grundet det lange navn 

blive benævnt ved forkortelsen, FPPFS. Denne begrebsramme er sammensat af følgende 5 niveauer: 

 
Kilde: Elling, 2010, side 197 

 

De to første niveauer redegøre for en målsætning for udarbejdelse af et regnskab og sætter derved 

også rammerne for hvad der skal til for, at et regnskab giver et retvisende billede for regnskabsbru-

geren. 

De tre efterfølgende niveauer angiver de generelle kriterier og krav der alle skal efterleves i målesy-

stemerne for på den måde, at kunne implementere målsætningen fra niveau 1 og 2. 

 

Jeg vil i dette afsnit ikke redegøre for hvert enkelt element i begrebsrammen, grundet hele begrebs-

rammen ikke vurderes central for afhandlingens overordnede problemstilling, samt de dertilhørende 

underspørgsmål. De ovenfor illustrerede 5 niveauer vil der dog redegøres for separat på et overordnet 

niveau således, at der laves en fokusering hen mod relevant information, der skal bidrage til en be-

svarelse af problemformuleringen. 
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3.4.4.1 Pkt. 1-5 Introduktion 

Hele introduktionen for begrebsrammen, beskriver formålet med denne, samt hvem der vurderes som 

værende modtagerne af regnskabet. Retningslinjerne i begrebsrammen, skal bidrage til at højne nyt-

teværdien af regnskabet således, at det lever op til informationsbehovet fra regnskabsbrugerens per-

spektiv – dette formål fremgår af afsnit 3.5.1. Introduktionen giver ydermere en introduktion til nogle 

af problemstillingerne, som der redegøres for i de efterfølgende afsnit, hvorfor disse ikke beskrives 

nærmere i dette afsnit. 

Det bemærkes i afsnittet, at begrebsrammen er udarbejdet således, at den skal imødekomme flest 

mulige eksterne brugers ønsker i forhold til informationsbehov. Denne ramme er udarbejdet med 

afsæt i en række punkter, som bestyrelsen i IASB har vurderet, at være generiske informationsbehov 

hos regnskabsbrugeren. 

Sådanne behov er, at regnskabet skal kunne bidrage med: 

 Afgøre hvornår man skal købe, vente eller sælge. 

 En vurdering omkring ledelsens evne til at lede og drive forretning. 

 En generel vurdering om virksomhedens finansielle position, den sikkerhed for den frem-

medkapital virksomheden evt. besidder, om virksomheden kan betale sine forpligtelser, om 

de vækster mv. 

Introduktionen ligger op til, at der ikke er den store homogenitet, hvilket de ønsker at opnå gennem 

begrebsrammen, der skal imødekomme regnskabsbrugerens informationsbehov med afsæt de i niveau 

3-5 fastlagte rammer for regnskabet. 

 

3.4.4.2 Pkt. 6-46 Formål, underliggende antagelser og kvalitative karakteristika 

Formål 

I dette afsnit bliver de kvalitative egenskaber præciseret. Disse egenskaber består af den finansielle 

information, som regnskabsbrugeren skal kunne aflæse af regnskabet for, at kunne træffe økonomiske 

beslutninger. 

Det fremgår af §10 i rammebestemmelsernr, at det informationsbehov en potentiel investor har for en 

årsrapport grundet deres villighed til at give risikokapital til en virksomhed, vil opfylde de fleste andre 

eksterne brugers behov for information. Dette stemmer også overens med §12, hvor formålet med 

begrebsrammen står udtrykkeligt; 

 

The objective of financial statements is to provide information ‘that is useful to a wide range of users 

in making economic decisions (IFRS, 2010, Framework, side 45). 

 

Regnskabets udarbejdelse er derfor lavet med henblik på at imødekomme den eksterne regnskabsbru-

ger, herunder særligt den eksterne potentielle investor. Der er udelukkende fokus på den eksterne 

bruger, hvorfor de ikke udarbejdes med henblik på intern brug i selskaberne. 
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Underliggende antagelser 

Begrebsrammen bygger på to underliggende antagelser i forbindelse med udarbejdelsen af et regn-

skab der bygger på FPPFS – der er tale om Going concern princippet og periodiseringsprincippet 

(IFRS, 2010, Framework, side 26). 

 

Princippet omkring going concern er et forhold, som folk med selv et begrænset kendskab til regn-

skaber kender til. Det bygger på virksomhedens evne til, at fortsætte sin drift de efterfølgende 12 

måneder (hvis der antages at næste aflæggelse af regnskab er om 12 måneder). Der er altså tale om 

et princip der udtrykker, at man aflægger regnskab med en forventning om fortsat drift. Hvis ikke der 

aflægges regnskab med forsat drift for øje, vil man i stedet aflægge et likvidationsregnskab, hvilket 

betyder at selskabet bliver likvideret. 

 

Den anden antagelse går på periodiseringsprincippet. Dette bygger på, at transaktioner, begivenheder 

og værdiændringer først indregnes i takt med at de opstår. Før fx indtægter må indregnes, skal der 

derfor være stor sandsynlighed for at de realiseres til indbetalinger og indtægterne er indtjent i form 

af fx en leveret ydelse. Indregning af indtjening behøver ikke nødvendigvis, at blive indregnet i for-

bindelse med betaling, men det falder ofte sammen. 

Hele periodiseringsprincippet opstiller nogle rammer for, at indtægter indregnes i de perioder, hvor 

transaktioner, begivenheder eller værdiændringer forekommer og ikke nødvendigvis hvor det kom-

mer til udtryk i pengestrømme. 

Periodiseringen er et vigtigt princip, at have styr på i forbindelse med indregning af forsikringskon-

trakter, da indtægten periodiseres henover dækningsperioden, der fremgår af forsikringskontrakten. 

 

Kvalitative karakteristika 

De kvalitative karakteristika består af de informationer i et regnskab der giver regnskabet en højnet 

nytte i forhold til regnskabsbrugerens informationsbehov. Hvis der er tale om finansiel information 

der er nyttig for regnskabsbrugeren, skal den være relevant og pålidelig således, at informationen 

også viser det, som det påtænkes at den skal give af information. Hvis informationen ydermere er 

sammenlignelig, verificerbar, rettidig og forståelig vil dette resulterer i en øget nytte for denne gene-

relle regnskabsbruger (IFRS, 2010, Framework, side 17). 

Relevans 

For at information er relevant, skal informationen give en sådan nytte, at den bidrager til at gøre en 

forskel i regnskabsbrugeren økonomiske beslutningstagning. Finansielle oplysninger kan gøre en for-

skel for beslutningstageren, hvis de giver en forudsigende værdi og eller en bekræftende værdi (IFRS, 

2010, Framework, side 18). 

 

Væsentlighed er et vigtigt element i forbindelse med at vurdering af om information er rele-

vant for regnskabet. Før noget er relevant er det derfor nødt til at være væsentligt. Om noget 

er væsentlig er en vurdering om, at regnskabsbrugeren ville have truffet en anden beslutning 

hvis vedkommende havde fået indsigt i informationen. Sådan en væsentlighedsbetragtning 
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er vigtig for, at regnskabsbrugeren kun træffer sine beslutninger på baggrund af information 

der er væsentlig, da regnskabsbrugeren eller kan basere sine økonomiske beslutninger på 

forhold der ikke vil have indflydelse på den eventuelle økonomiske investering. Væsentlig-

hed er en enhedsspecifikt attribut af relevans der tager udgangspunkt arten og størrelsen af 

den information der vedrører selskabets regnskab. Hvad der er væsentligt er ikke nødvendig-

vis ensartet, hvorfor det er noget der skal vurderes ud fra det enkelte selskabs finansielle si-

tuation (IFRS, 2010, Framework, side 18). 

Pålidelighed 

Et selskabs regnskab udtrykker selskabets finansielle situation gennem ord og tal. For at den finan-

sielle information kan betragtes som værende nyttig, skal den også være pålidelig. Ifølge FPPFS er 

information pålidelig når den vurderes troværdig. Troværdig information skal være fuldstændig in-

formation, der ikke er bias og ikke fejlbehæftet. 

Trods information er relevant og væsentlig er det ikke nødvendigvis retvisende, at oplyse herom i 

regnskabet, hvis ikke det er pålideligt. I forbindelse med nyttig information omtales retvisende bil-

lede. At årsrapportens ord og tal er retvisende er i højsæde og kommer derfor over begreberne rele-

vant, væsentligt, fuldstændigt mv. – opfyldelse af disse begreber bidrager dog alle til et mere retvi-

sende billede. Det retvisende billede er i denne afhandling er der blevet lavet en dybere redegørelse 

for, da det er min vurdering at det er centralt for besvarelse af min problemstilling jf. afsnit 3.4.1. 

 

For at der er tale om brugbar information er det ikke nok bare at repræsentere et relevant fænomen, 

men skal også kunne gengives troværdigt og pålideligt på en sådan måde, at det fænomen man prøver 

at gengive ved ord eller tal i regnskabet også tolkes af regnskabsbrugeren som det var tænkt af regn-

skabsudbyderen og at det giver et retvisende billede. Fuldstændig information er derfor i højsæde, så 

regnskabet er indeholdende den information der er nødvendig for, at regnskabsbrugeren kan tolke 

informationen korrekt således, at det kan bruges til eventuelle analyser. Ud over fuldstændig infor-

mation er det også vigtigt, at der er tale om neutral information, hvorfor det ikke må være bias. Dette 

skal være med til, at regnskabsbrugeren tolker informationen retvisende således at den skildre selska-

bets beskrevne fænomen. Som nævnt er det også vigtigt, at informationen i regnskabet ikke er fejlbe-

hæftet. At informationen ikke er fejlbehæftet betyder ikke nødvendigvis, at der er tale om fejlinfor-

mation, men kan også være udeladelse af information, som kan bringe nytte for regnskabsbrugeren 

(IFRS, 2010, Framework, side 18). 

Sammenlignelighed 

Med udgangspunkt i informationen i regnskabet, skal det være nyttigt for regnskabsbrugeren således, 

at der kan vælges mellem forskellige alternativer. Disse valg træffes gennem sammenligneligheden 

mellem selskaber, analyser og identifikation af tendenser. Denne sammenlignelighed er ikke bare på 

tværs af selskaber, men også sammenligneligheden mellem de respektive regnskabsperioder i det 

enkelte selskab. For at et selskab kan sammenlignes med sig selv mellem de forskellige regnskabs-

perioder er det vigtigt, at oplyse regnskabsbrugeren omkring eventuelle ændringer i regnskabspraksis 
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så regnskabsbrugeren kan analysere effekten heraf og stadig bruge de enkelte år, som udgangspunkt 

i sin økonomiske beslutning (IFRS, 2010, Framework, side 20). 

 

I følge Steffensen, Henrik og Fedders, Jan er information forståelighed og sammenlignelighed tilnær-

melsesvis opfyldt, som et resultat af et regnskabsinformationen er relevant og pålidelig, hvorfor disse 

to begreber er essentielle når information giver nytteværdi for regnskabsbrugeren til at træffe beslut-

ninger ud fra (Fedders, 2012, side 111). 

 

3.4.4.3 Pkt. 47-81 Definition af elementer 

På tværs af landegrænser har der været forskellige definitioner af regnskabselementerne grundet lo-

kale sociale, økonomiske og retslige forhold. Begrebsrammen definerer derfor i indeværende afsnit 

de forskellige regnskabselementer herunder, aktiver, passiver, egenkapital, indkomst og omkostnin-

ger. Dette skal bidrage til mere harmoniserede regnskaber landende imellem. 

Gennem ovenstående regnskabselementer beskriver regnskabet de økonomiske virkninger af trans-

aktioner og begivenheder gennem inddeling af et selskabs finansielle aktiviteter i de nævnte elemen-

ter. Disse elementer er adskilt gennem transaktionernes økonomiske karakteristika. Elementerne der 

relaterer sig til selskabets måling af præstation i resultatopgørelsen er indtægter og omkostninger. 

Aktiver, passiver og egenkapitalen relaterer sig til selskabet måling af dens finansielle stilling i ba-

lancen. Disse elementer er ikke unikke for det enkelte selskab, hvilket stemmer overens med begrebs-

rammens formål omkring, at skabe retningslinjer der kan hjælpe regnskabsbrugeren med, at træffe 

økonomiske beslutninger (IFRS, 2010, Framework, side 25). 

 

Finansiel stilling 

Selskabets finansielle stilling måles direkte ud fra dets aktiver, passiver og egenkapital. Aktiver er en 

ressource som selskabet er i besiddelse af og kontrolleres som et resultat af tidligere begivenheder, 

hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilstrømme selskabet. Passiver er forpligtelser for 

selskabet grundet tidligere begivenheder, hvis afregning forventes af medføre en udstrømning af sel-

skabets ressourcer, indeholdende økonomiske fordele. Egenkapitalen er residualen, når selskabets 

forpligtelser er fratrukket dets aktiver (Fedders, 2012, side 113-114). 
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3.4.4.4 Pkt. 82-101 Indregning og måling 

Trods definitionerne i niveau 3, er disse ikke tilstrækkelige til korrekt indregning af de respektive 

elementer. Derfor redegøres der i niveau 4 for indregningskriterierne. Dette afsnit omfatter ligeledes 

de værdibaserede måleattributter i regnskabet. 

Indregningen er den proces hvor et element indarbejdes i balancen og resultatopgørelsen. Et element 

opfylder kravene fra indregning, hvis det opfylder følgende to kriterier (IFRS, 2010, Framework, side 

33): 

 Med udgangspunkt i elementet, skal det være sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil tilgå eller fragå virksomheden. 

 Posten skal kunne måles pålideligt til kostpris eller værdi, hvorfor informationen skal være 

fuldstændig, neutral og ikke fejlbehæftet. 

Disse punkter hænger sammen med definitionerne af elementerne i det foregående afsnit. Begrebet 

sandsynligt benævnes ovenfor, som et kriterie for at et element kan indregnes. At det skal være sand-

synligt, skyldes at der er en vis grad af usikkerhed knyttet til forventningen om fremtidige økonomi-

ske fordele. På samme måde indregnes præmieindtægterne fra en forsikringspræmie i takt med, at 

forsikringsselskabet løbende leverer en ydelse i form af bæring af risiko. 

 

Måling af elementerne 

Måling af elementer i regnskabet, er processen omkring opgørelse af den monetære værdi, som ind-

regnes i resultatopgørelsen og balancen. En del af processen er, at fastsætte de aktuelle grundlag, som 

målingen baseres på. Der er en række forskellige målingsgrundlag, som der kan tages udgangspunkt 

i alt efter type af element, regnskab, selskab mv. Sådanne grundlag kunne være følgende; Nettoreali-

sationsværdi, kapitalværdi, genanskaffelsesværdi og historisk kostpris (Elling, 2012, side 218). 

Kapitalværdien er i teorien den mest korrekte måde til måling. Den er også kendt som dagsværdi, 

men en af udfordringerne med denne måleattribut er, at det kan være vanskeligt og bekostningsfuldt 

at måle et element til dagsværdi. 

 

3.4.4.5 Pkt. 102-110 Kapitalkonceptet og opretholdelse af kapital 

I det 5 og sidste niveau redegøres der for kapitalkonceptet og opretholdelsen heraf. Der nævnes to 

tilgange til kapital, hvor den ene er som et finansielt koncept og den anden tilgang er som et fysisk 

begreb. Det finansielle koncept er egenkapitalen i regnskabet, mens det fysiske begreb er driftskapa-

citet der er opgjort på baggrund af fx producerede enheder pr. dag. Dette afsnit er vurderet irrelevant 

for denne afhandling, hvorfor jeg ikke vil redegøre yderligere herfor. 
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3.4.5 Begrebsrammen ved godkendelse af IFRS 17 

Som tidligere beskrevet i afsnit 2.4.1, så var den oprindelige begrebsramme tilbage fra 1989 gældende 

da IFRS blev godkendt som regnskabsstand i marts 2004. Her havde IASB optaget begrebsrammen 

3 år tidligere, i 2001. I maj 2017 blev IFRS 17 godkendt som regnskabsstandard. Da IFRS 17 blev 

godkendt 28 år efter begrebsrammen fra 1989 blev udfærdiget, har IASB påbegyndt en opdatering af 

begrebsrammen. 

 

Opdateringen kom tilbage i 2010, med enkelte ændringer i forhold til 1989-versionen. Opdateringen 

er en del af konvergensprojektet, hvor IASB og FASB vil lave en harmonisering af disse to. Opdate-

ring i 2010 er første fase, hvorfor de ikke er helt i mål endnu. Det fremgår ligeledes af The Conceptual 

Framework, som opdateringen hedder, at de eneste ændringer der hidtil er foretaget til begrebsram-

men er kapitel 1 (Det generelle formål med finansiel rapportering) og kapitel 3 (kvalitative karakte-

ristika). 

 

3.4.6 Komparativ analyse af begrebsrammerne 

Nedenfor har jeg udarbejdet en tabel med inspiration fra det opdaterede Framework fra 2010. Som 

nævnt i afsnittet ovenfor, er der ikke lavet mange ændringer i den første fase af konvergensprojektets 

udmunding i den teoretiske begrebsramme, hvorfor nedenstående punkter/afsnit i de respektive be-

grebsrammer kan holdes op mod hinanden. Jeg har ligeledes markeret hvilket steder der har været 

ændringer i den nye version. 

 
Kilde: IFRS, 2010, Framework, side 66 

 

I EY’s belysning af ændringerne i den opdaterede begrebsramme kommer det til udtryk, at eksperter 

der har studeret den ”nye” begrebsramme nærmere, mener ikke at ændringerne i første fase har ændret 

det store (EY, oktober 2010). I forbindelse med min analyse heraf i de foregående afsnit er jeg heller 

ikke blevet bekendt med radikale ændringer i begrebsrammen. Der vil dog i de kommende år komme 

flere faser og en af faserne er der sendt et høringsudkast på (FSR, 07.07.2015). Denne er dog ikke 

gået igennem endnu, hvorfor jeg ikke vil benævne denne yderligere. 

At der ikke er de store ændringer i første fase betyder, at der med udgangspunkt i begrebsrammen 

ikke er ændringer der har indflydelse på min problemstilling på nuværende tidspunkt. Det vurderes 

derfor, at IASB har haft samme tilgang til deres opfattelse af hvad det retvisende billede for regn-

skabsbrugeren er. Ved udarbejdelse af hhv. IFRS 4 og IFRS 17, har IASB derfor taget udgangspunkt 

i samme grundlag eller opfattelse af det retvisende billede. Dette giver derfor gode forudsætninger 

Begrebsrammen fra 1989 Begrebsrammen fra 2010 Ændringer i begrebsramme

Punkter Afsnit

1-5 Introduktion

6-21 Erstattet af kapitel 1 Ja

22 Udgået

23 Pkt. 4.1

24-46 Erstattet af kapitel 3 Ja

47-110 Kapitel 4
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for, at disse to regnskabsstandarder kan holdes op mod hinanden, hvorfor fokusset er på forskellene 

mellem de enkelte opgørelser af forsikringskontrakter. 

 

3.5 IAS 1 – Præsentation af årsregnskaber 

IAS 1 er en regnskabsstandard der har til formål, at gøre årsregnskaber sammenligne både med sel-

skabets eget regnskab hvor de forskellige regnskabsår holdes op mod hinanden og på tværs af års-

regnskaber selskaberne imellem. Denne sammenlignelighed fungere på samme vis, som de tidligere 

beskrevne begrebsrammer, hvor der bliver opstillet nogle retningslinjer for strukturen og minimums-

krav til informationen. 

 

Denne regnskabsstandard er relevant for denne afhandling, grundet dens redegørelse for begrebet ’det 

retvisende billede’. For at man efter IAS 1 kan sige et årsregnskab er retvisende, skal det opfylde 

følgende: 

 Tage udgangspunkt i regnskabsstandarderne og om nødvendigt også de supplerende oplys-

ninger, herunder den analyserede begrebsramme. 

 Give en troværdig repræsentation at virkningerne af transaktioner og andre begivenheder og 

forhold i øvrigt, hvilket skal ske i overensstemmelse med definitionerne og indregningskrite-

rierne i begrebsrammen. 

 I yderst sjældne tilfælde kan ledelsen konkludere, at regnskabet ikke vil give et retvisende 

billede ved overholdelse af et specifikt krav i IFRS, hvorfor det er muligt at afvige enkelte 

dele af regnskabet – dette er dog min vurdering, at der er tale om en helhedsdækning og så-

danne eksempler vil man ikke støde på udenfor den teoretiske regnskabsstandard. 

Det retvisende billede af et årsregnskab, kan betragtes som overordnede retningslinjer, der skal be-

skytte regnskabsbrugeren mod ikke værdiskabende information i form at vildledende, fejlinformation 

eller manglende information og på den måde stille de bedste forhold til, at træffe økonomiske beslut-

ninger. Retningslinjerne for det retvisende billede, kan overordnet redegøres for gennem følgende 3 

krav: 

1. Efter IAS 1 punkt 15, skal et årsregnskabs give et retvisende billede af selskabets finansielle 

stilling, herunder dets indtjening og pengestrømme. 

2. Efter IAS 1 punkt 16, må et selskab ikke afgive en udtrykkelig og uforbeholden erklæring 

om, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med IFRS, hvis det ikke er i overensstem-

melse af alle kravene i IFRS-standarderne. 

3. Efter IAS 1 punkt 17 litra c skal et selskab give informationer i et regnskab hvis det bidrager 

til et mere retvisende billede, når IFRS-standarderne ikke er tilstrækkelige. 

4. Efter IAS 1 punkt 19 og 20 skal ledelsen fravige IFRS-standarderne, hvis dette er afgørende 

for om regnskabet vil give et retvisende billede eller ej. 

IAS 1 og begrebsrammens punkter omkring kvalitative egenskaber i forbindelse med årsregnskabets 

regnskabsinformation, skildre IASB’s betragtning af hvad der ligger bag begrebet ’det retvisende 

billede’. 

 



 

64 

3.5.1 Det retvisende billede af indregning og måling af forsikringskontrakter iht. begrebs-

rammen og IAS 1 

Med udgangspunkt i den viden omkring det retvisende billede, jeg har opnået gennem den foregående 

redegørelse af begrebsrammen og IAS 1, vil jeg i dette afsnit beskrive med afsæt i disse, hvad det 

retvisende billede vil være af forsikringskontrakter, målt efter den generelle model til nutidsværdien, 

som beskrevet i afsnit 3.2.3.1. 

Som det fremgår af IAS 1, punkt 2, skal selskaber der aflægger årsregnskab efter IFRS anvende denne 

standard til udarbejdelse og præsentation årsregnskaberne til brug for offentligheden. Det betyder at 

forsikringskontrakter efter IFRS, skal følge Begrebsrammen og IAS 1 til opfyldelse af et årsregnskab 

giver et retvisende billede for regnskabsbrugeren. 

 

For at regnskabsbrugeren kan få et retvisende billede af forsikringskontrakter, skal de indregnes, må-

les og klassificeres, så de opfylder retningslinjerne i begrebsrammen og standarderne IFRS 4 og fra 

2021, IFRS 17. Det betyder at forsikringskontrakter skal opfylde de tidligere beskrevne karakteristika 

i begrebsrammen, relevans, pålidelighed og sammenlignelighed. 

 

Relevans 

Begrebsrammen lægger vægt på, at information der medtages i årsregnskabet skal være relevant for 

regnskabsbrugeren og derunder også væsentligt. Hvad vedrører forsikringskontrakter så er der tale 

om væsentlig information i et forsikringsselskab og de relevante oplysninger skal tages med, hvilket 

særligt udgør noterne for forsikringskontrakter. Efter IFRS 17, er der kommet relativt mange nye 

oplysninger og udspecificeringen heraf fremgår af noterne. Noterne er derfor en central information 

for, at give den tilstrækkelige nytte for regnskabsbrugeren, hvilket er gennemgået i afsnit 3.2.4. 

 

Pålidelighed 

For at regnskabsbrugeren kan anse årsregnskabet som værende retvisende, er der afgørende at infor-

mationen heri er pålidelig. Med pålidelig information omkring forsikringskontrakter menes, at den 

skal være troværdig. Med troværdighed skal informationen omkring forsikringskontrakter være fuld-

stændige i form af, at alt relevant og væsentlig information er medtaget i regnskabet. Pålidelig infor-

mation er også neutral information, hvorfor det ikke må være bias. Ved opfyldelse af retningslinjerne 

i fx den generelle model for forsikringskontrakter og noteoplysningerne herom, medvirker til at der 

ikke vil indgå bias information. Dette skyldes at kontrakterne på aggregeringsniveauet bliver opdelt 

i porteføljer, som ikke vil ”farve” hinanden. Dette er under forudsætningen om, at de skønsmæssige 

antagelser i målingen af forsikringskontrakter også kan vurderes neutrale. 

Pålidelighed baseres også under antagelsen omkring ikke fejlbehæftet information, hvilket målingen 

af forsikringskontrakterne skal opfylde gennem brugen af de relevante forsikringsmodeller – der er 

forskellige modeller for, at kontrakterne måles til mest retvisende værdi jf. afsnit 3.2.3. 

Hvis informationen opfylder ovenstående kan de transaktioner og begivenheder vedrørende forsik-

ringskontrakter også gengives på et senere tidspunkt, hvilket er en forudsætning for om der er tale om 

pålidelig og retvisende information. 
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Sammenlignelighed 

Ved at årsregnskaber der aflægger efter IFRS, skal opfylde retningslinjerne for Begrebsrammens og 

IAS 1’s opfattelse af det retvisende billede. Dette bidrager til, at informationen for regnskabsbrugeren 

bliver sammenlignelig. Ydermere sker der en større sammenlignelighed for regnskabsudarbejderen 

ved, at forsikringskontrakter opdeles i porteføljer. Disse porteføljer giver intern sammenlignelighed 

kontrakterne i mellem, da hver portefølje er hæftet med samme risici og behandles som en samlet 

enhed. 

 

Forsikringskontrakter indregnes, som et finansielt passiv og skal derved følge de opstillede kriterier 

for indregning af forsikringskontrakter. 

Indregning af forsikringskontrakter som passiver indgår i regnskabet som præmiehensættelser. Som 

tidligere beskrevet i afsnit 3.2.2 anvendes aggregeringsniveauet til beregning af hensættelserne. Hen-

sættelser har betydning for hvornår eventuelle tabsgivende kontrakter kan dækkes af andre lønsomme 

kontrakter eller hvornår tabet skal dækkes af egenkapitalen. 

Disse hensættelser skal leve op til kriterierne for hvornår en forpligtelse kan indregnes i balancen. 

Indregningen kan jf. begrebsrammen indregnes, når det er sandsynligt, at der vil ske en udstrømning 

af ressourcer fra selskabet i form af økonomiske fordele, som resultat af tidligere begivenheder. 

 

Bruttopræmier i et skadesforsikringsselskab skal opfylde periodiseringsprincippet ved indregning og 

måling. 

Det har en sådan betydning at indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelse i takt med de ind-

tjenes eller pådrages. Det er derfor ikke tilladt at indregne fremtidige begivenheder, men indregnes i 

forbindelse med leveret ydelse eller pådraget selskabet en udgift. Indtægterne eller omkostningerne 

skal derfor jf. periodiseringsprincippet indregnes i den periode de realiseres og henvender sig til. Det 

stemmer overens med, at en forsikringskontrakt der løber over ét år og betales i januar, ikke må ind-

regnes fuldt ud i januar, men indregnes i takt med at risikoen har været påtaget og dermed også for 

hvornår forsikringsselskabet har leveret en ydelse. Indtægten fra forsikringskontrakten fordeles derfor 

henover kontraktens løbetid. 

Dette er illustreret bogføringsmæssigt nedenfor, med et eksempel for en ganske almindelig forsikring, 

der dækker hele året og betales ved terminaltidspunktet den 1. januar. Forsikringen koster 120 og 

kontrakten løber over en periode på ét år og indeholder hverken et opsparings- eller investeringsele-

ment. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Dato

01-jan 120 120 120 120

31-jan 10 10

28-feb 10 10
. . .
. . .
. . .

31-dec 10 10

I alt 120 120 120 120 120 120

Bruttopræmie Ændring i præmiehensættelser Bank Præmiehensættelser
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Som det fremgår af ovenstående illustration har forsikringstageren tegnet en forsikring på 1 år den 1. 

januar og betaler for hele året på daværende tidspunkt. Ved betaling går der 120 ind i Banken og 120 

ind på Bruttopræmie, men disse passiveres ved 120 på Præmiehensættelser og 120 i Ændring på 

præmiehensættelser. Alle 120 er passiveret den 1. januar, grundet forsikringsselskabet endnu ikke har 

leveret en ydelse. Efter én måned har forsikringsselskabet leveret 1/12 af ydelsen, hvorfor passivpo-

sten, Præmiehensættelser nedbringes med 10 og ligeså bliver Ændringen i præmiehensættelser. Den 

31. december er den fulde ydelse leveret, hvorfor præmiehensættelserne er helt nedbragt og Ændrin-

gen i præmiehensættelser ligeså, hvorfor indtægten nu er fuldt ud indregnet. 

Da der er tale om forsikringskontrakter, hvor forsikringsselskabet får en præmieindtægt, grundet det 

påtager sig risikoen for, at forsikringstageren fx skulle få en skade og derved gøre brug af sin forsik-

ring til erstatning/dækning af skaden. Fordi man forventer, at en hvis del af forsikringerne kræver 

dækning fra selskabets side af – foretagere aktuarer nogle yderst komplicerede beregninger for fast-

sættelse af erstatningshensættelserne. Erstatningshensættelserne er omkostningerne og ”går” derfor i 

modsat retning end præmieindtægterne. Til fastsættelse af hensættelserne bruges de tidligere be-

skrevne modeller til måling af forsikringskontrakter, som beskrevet i afsnit 3.2. 

 

Forsikringskontrakter der er klassificeret, indregnet og målt efter de ovenfor nævnte forhold, vil give 

regnskabsbrugeren et retvisende regnskab det lever op til retningslinjerne i begrebsrammen og IAS 

1. 
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4 Konklusion 

Hele mit litteraturstudie der er redegjort for gennem denne opgave har haft til formål, at ruste mig til 

besvarelse af min problemformulering. For at kunne besvare den overordnede problemformulering, 

har jeg i første omgang skulle besvare mine opstillede delspørgsmål for så, at kunne besvare hoved-

spørgsmålet. Derfor er min konklusion struktureret på en sådan måde, at jeg først vil besvare dels-

pørgsmålene for så, at besvare hovedspørgsmålet. 

 

Hvordan måles forsikringskontrakter efter IFRS 4 og IFRS 17? 

Denne kandidatafhandlingen har bygget på det konstruktivistiske paradigme, som et videnskabsteo-

retisk paradigme. Paradigmet bygger på at virkeligheden er konstrueret, hvorfor vi gennem denne 

afhandling har redegjort og analyseret de konstruerede virkeligheder vedrørende den regnskabsmæs-

sige behandling af forsikringskontrakter. Litteraturstudierne har givet mig den fornødne indsigt i den 

regnskabsmæssige behandling efter IFRS 17 og IFRS 4. IFRS 4 har jf. §25 tilladt de forsikringsud-

stedende selskaber at fortsætte med brugen af deres hidtil anvendte regnskabspraksis ved terminal-

tidspunktet for IFRS 4. IFRS 4 har derfor ikke på samme vis som IFRS 17 specifikke værdiansættel-

sesmodeller, men afhænger i stedet af de enkelte jurisdiktioner. 

IFRS 17 gør, at forsikringsselskaberne får én fælles standard således, at alle behandler forsikrings-

kontrakter under ét fælles regelsæt. Et nøgleelement i opgørelsen af de forsikringsmæssige hensæt-

telser er selve aggregeringsniveauet, hvor der sker en opdeling af kontrakterne i porteføljer og videre 

ned i undergrupper. Inddelingen af kontrakterne er en individuel vurdering det enkelte selskab tager. 

Der er altså ikke nogle klare rammer for hvornår en kontrakt skal i den ene eller anden gruppe. Dette 

aggregeringsniveau føder kontrakterne videre til de egentlige værdiansættelsesmodeller til måling af 

kontrakternes forsikringsmæssige forpligtelser, hvor den generelle model er den centrale model hertil. 

Denne model skal sikre at der på baggrund af målingen kan kommunikeres transparent og korrekt 

information omkring de respektive kontrakters risiko og evt. ændringer hertil. For at dette kan opfyl-

des, skal modellen basere sig på de mest opdaterede informationer, der kan bruges til relevante og 

pålidelige estimater. Der er også et større fokus på den anvendte diskonteringsrate, så den afspejler 

de pengestrømme der forventes at blive genereret fra de forsikringsmæssige forpligtelser, hvorfor 

nutidsværdi er i højsæde. Efter IFRS 4 ser mange der basere sin diskonteringsrate på det forventede 

afkast på de underliggende aktiver, der understøtter forsikringskontrakternes forpligtelser, hvilket 

minder meget om Variable Fee Approach. 

 

Hvordan indregnes forsikringskontrakter efter henholdsvis IFRS 4 og IFRS 17? 

Siden udarbejdelsen af IFRS 4 til udarbejdelsen af IFRS 17, har vi set skift væk fra det præstations-

orienterede hen mod det formueorienterede regnskabsparadigme. Dette skift ser vi også hos IASB i 

forhold til deres syn på, hvad det retvisende billede er. 

Det formueorienterede paradigme adskiller sig fra det præstationsorienterede, da det er fremad an-

skuende. Hvor det præstationsorienterede paradigme er forbundet med den bagud anskuende ressour-

ceanskaffelse til kostpris, er det formueorienterede paradigme fremad anskuende hen mod økonomi-

ske fordele ved den efterfølgende udnyttelse af aktivet. 
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Dette kommer til udtryk i IASB’s regnskabsstandarder, hvor IFRS 4’s opgørelse af forsikringsmæs-

sige hensættelser bygger på en bagud anskuende tilgang, hvor der kigges på hvilke hændelser der 

tidligere har været og på den måde laver et estimat over hensættelserne. 

IFRS 17 bygger derimod på nutidsværdier, hvorfor denne har en fremad anskuende tilgang til opgø-

relsen af sine forsikringsmæssige forpligtelser. 

 

Hvad forstår vi ved det retvisende billede? 

Det retvisende billede er et begreb vi ser omtalt i stor stil i forbindelse med udarbejdelsen af nye 

regnskabsstandarder. De internationale regnskabsstandarder bygger på en fælles begrebsramme. 

Denne begrebsramme sætter retningslinjerne for udarbejdelse og aflæggelse af årsrapporter således 

at de giver et retvisende billede. Begrebsrammen skal derfor også bidrage til en højnet nytte for regn-

skabsbrugeren grundet et fælles fundament i form af disse retningslinjer. For at regnskabet giver et 

retvisende billede af selskaber der aflægger efter IFRS anvendes standarderne til udarbejdelse og 

præsentation årsregnskaberne til brug for offentligheden jf. IAS 1, punkt 2. Det betyder at forsik-

ringskontrakter efter IFRS, skal følge Begrebsrammen og IAS 1 så et årsregnskab giver et retvisende 

billede for regnskabsbrugeren. 

 

For at regnskabsbrugeren kan få et retvisende billede af forsikringskontrakter, skal de indregnes, må-

les og klassificeres, så de opfylder retningslinjerne i begrebsrammen og standarderne IFRS 4 og fra 

2021, IFRS 17. Det betyder at forsikringskontrakter skal opfylde karakteristikkerne i begrebsrammen, 

relevans, pålidelighed og sammenlignelighed. 

 

Hvordan vurderer IASB, at IFRS 17 bidrager til et mere retvisende billede hos regnskabsbru-

ger i forhold til IFRS 4? 

IASB udarbejder regnskabsstandarder med henblik på at give regnskabsbrugerne et regnskab der gi-

ver et retvisende billede og nyttig information der kan træffes økonomiske beslutninger ud fra. Der-

ved mener IASB at IFRS 17 vil give et mere retvisende billede end den hidtil gældende IFRS 4. 

IASB ligger stor vægt på at IFRS 17 vil give en konsistent behandling af forsikringskontrakter i de 

forskellige jurisdiktioner, så der skabes mere sammenlignelighed på tværs af selskaber og landegræn-

ser. Der er ligeledes stort fokus på at de forsikringsmæssige hensættelser skal opgøres på nyeste og 

bedste information for, at kunne opgøre dem til nutidsværdi. 
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Hvis der ses bort fra IASB, ser andre eksperter også, at IFRS 17 giver et mere retvisende bil-

lede end IFRS 4? 

I begrebsrammen står det skrevet, at denne er udarbejdet med henblik på at ”guide” regnskabet i en 

sådan retning, at det skal imødekomme flest mulige regnskabsbrugers behov. På samme vis er regn-

skabsstandarderne udarbejdet. Begrebet ’det retvisende billede’ skal give det bedste billede af selska-

bets finansielle situation, hvorfor der også her er fokus på at imødekomme flest mulige regnskabs-

brugers behov. Der er ikke så mange eksperter der har udtalt sig om regnskabsstandarden på næver-

ende tidspunkt, men det materiale jeg har gjort brug af fra blandt andre de 4 store revisionshuse, har 

været meget redegørende for samme aspekter, som IFRS selv har lagt vægt på. Grundet der ikke er 

afvigelser i deres redegørelse af IFRS 17, er det også min klare vurdering at markedet vurdere IFRS 

17 vil resultere i et mere retvisende billede for måling og indregning af forsikringskontrakter. 

I hvilket omfang vil den nye internationale regnskabsstandard IFRS 17, givet et mere retvisende 

billede af forsikringsselskabernes indregning af forsikringskontrakter? 

At IFRS 17 er med til at give ét fælles regelsæt på tværs af selskaber og landegrænser, vil bidrage til 

en øget sammenlignelighed på tværs heraf. Aggregeringsniveauet er særligt vigtig for retvisende vær-

diansættelse af de forsikringsmæssige hensættelser. Her bliver kontrakterne inddelt i porteføljer der 

er behæftet med samme risici og håndteres samlet. Denne portefølje bliver yderligere inddelt i under-

grupper så fx tabsgivende kontrakter indgår i samme gruppe. På den måde kan regnskabsbrugeren se 

hvor fortjenesten kommer fra og derved give en øget nytte. Et så specifikt opsplit har vi ikke set efter 

IFRS 4, hvorfor mange af udsvingene bliver nettofiseret og kommer derfor ikke på samme måde til 

udtryk for regnskabsbrugeren. 

Hvor gode selskaberne er til, at få ”indekseret” de enkelte kontrakter kommer dog til kende i de 

obligatoriske noter. En eventuel investor kan i et historisk perspektiv vurdere om et selskab er opti-

mistisk/konservativ i sin inddeling eller om det laver en god inddeling der ikke skal korrigeres bety-

deligt for. Dette er information der er en klar forbedring sammenlignet med de noter der ellers er 

tilgængelige efter IFRS 4. 

Noterne efter IFRS 17 viser hvilke eventuelle justeringer der foretages i takt med opfyldelse af de 

respektive kontrakter. Sådanne justeringer kommer fra fx risikojusteringer og skal udtrykkes i no-

terne, grundet selskabet skal altid have indregnet en up-to-date risikojustering efter IFRS 17. Dette 

giver en større indsigt i hvilke kilder indtjeningen i selskabet kommer fra. Noterne viser også hvor 

godt et selskab er til at skabe ny forretning, hvilket kan sige meget om både selskabets og selve 

markedets modenhed. Disse noter gør det nemmere at være investor, da vedkommende ikke skal 

opstille diverse analyser herom, men får rigtig meget information givet, så der kan træffes pålidelige 

og effektive økonomiske beslutninger. 

Efter IFRS 17 skal ændringer i de markedsfinansielle forudsætninger vises i resultatopgørelsen. Her 

har regnskabsudarbejderen dog en valgmulighed om, de skal indregnes oppe i selve resultatopgørel-

sen eller nede i totalindkomstopgørelsen. Dette er en ulempe ved IFRS 17, da en potentiel investor 

skal ind og korrigere herfor, for at kunne få den fulde sammenlignelighed på tværs af selskaber. 

En anden valgmulighed for regnskabsudarbejderen er omkring Erhvervelsesomkostningerne. Efter 

implementering af IFRS 17, bliver reglerne ændret på en sådan måde, at man kan vælge at udgiftsfører 
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det hele på tegningstidspunktet, da man mener at det er udgifter selskabet har afholdt i forbindelse 

med erhvervelse af en forsikringstagers tegning af kontrakt, hvorfor det kan driftsføres ved tegning, 

men kan udgiftsføres henover perioden. Dette skal bidrage til et mere retvisende billede for regn-

skabsbrugeren således, at omkostninger udgiftsføres i relation til den ydelse selskabet leverer. Hidtil 

har der været en tendens til at omkostninger udgiftsføres så snart selskabet har afholdt omkostninger, 

trods der ikke nødvendigvis er sammenhæng til den leverede ydelse der er forbundet med forsikrings-

kontrakten. 

 

Med afsæt i denne kandidatafhandling er det min vurdering, at IFRS 17 vil resulterer i et mere retvi-

sende regnskab. En fælles standard vil ligeledes skabe sammenlignelighed på tværs af selskaber og 

industrier. Dette vil give en øget nytte for regnskabsbrugeren således, at der kan træffes økonomiske 

beslutninger på baggrund af pålidelig og relevant information. 
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5 Perspektivering 

Gennem udarbejdelsen af denne kandidatafhandling har jeg forsøgt at redegøre for den nye interna-

tionale regnskabsstandard IFRS 17 holdt op mod IFRS 4. Dette har haft til formål at give mig en 

indsigt i, om IFRS 17 vil bidrage til at regnskabsbrugeren får en øget nytte og derved et bedre regn-

skab at træffe sine økonomiske beslutninger ud fra. 

Som det fremgår gennem skildringen af IFRS 4, er der tale om en midlertidig standard, der tillader 

de forsikringskontrakt-udstedende selskaber at fortsætte med deres lokale regnskabsmæssige behand-

ling af forsikringskontrakter. 

Disse forskelligheder er gennem afhandlingen blevet behandlet for, at kunne give min vurdering af 

om IFRS 17 vil resulterer i et mere retvisende billede. Opgaven her kan derved bruges til, at opnå en 

forståelse af hvordan forsikringskontrakter regnskabsmæssigt behandles og hvilken nytte den nye 

standard vil give regnskabsbrugeren. 

Da der er stor forskel på behandlingen af forsikringskontrakter efter disse to regnskabsstandarder, vil 

skiftet til IFRS 17 alt andet lige være en stor omvæltning for selskaberne og vil højest sandsynlig 

også være en omkostningsfuld omdannelse. En sådan omdannelse bygger meget på, at selskaberne 

og aktuarerne kan skabe det data der er nødvendigt for, at kunne beregne de forsikringsmæssige for-

pligtelser. 

Det er derfor essentielt for selskaberne, at de i løbet af den 3,5 årige overgangsperiode, får tilpasset 

deres systemer til denne nye overgang, så de kan opstille nogle værdiansættelsesmodeller der giver 

et retvisende billede af selskabets finansielle situation. 

Dataet og omkostningerne ved denne overgang er derfor noget der har stor betydning i sådan et skift, 

hvorfor det også er en del selskaberne har stor interesse i. Der er altså tale om en perspektivering, der 

kunne være stor interesse i, samt en opgørelse af hvad det ville koste de enkelte selskaber. 

 

Der ydermere tale om en branche der har været gode til at ”booste” deres balance op, hvilket bliver 

begrænset i forbindelse med overgangen til IFRS 17. Dette begrænses grundet opsparingselementet 

ikke længere vil indregnes som et forsikringsselskabs omsætning. Det kunne derfor være interessant 

at se på hvor stor en effekt dette ville have på selskabernes balance. Den del der så bliver tilbage i 

omsætningen er den forsikringsmæssige omsætning der bygger på risikodelen. Risikodelen i den ind-

tægt selskabet modtager for, at påtage sig risikoen ved tegning af forsikringskontrakter eksklusiv 

opsparingselementet. 
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7 Bilag 

7.1 Bilag A – Bloom’s taksonomi 

 

 
Inspirationskilde: Olsen, 2015, side 19 

 

 
 

De enkelte afsnit af analysen i denne afhandlingen, samt perspektiveringen fremgår af ovenstående 

inddeling efter Bloom’s taksonomi. Som det kan ses i tabellen er afsnit 3.2, 3.4 og 3.5 den beskrivende 

del i analysen og indgår derfor som en del af niveau 1 og 2. Afsnit 3.2 og 3.4 er den komparative 

analyserende del, hvorfor denne falder under niveau 4. Afsnit 3.2 og 3.4 er både beskrivende og 

analyserende. Afsnit 3.3, 3.4.6 og 3.5 er det konkluderende afsnit, hvorfor det er dette afsnit hvor al 

6. Kritisk 

vurdering

5. Syntese

4. Analyse

3. Anvendelse

2. Forståelse

1. Viden
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tig
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e erk
en

d
elsesn
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Niveau Beskrivelse Afsnit i opgaven

1. Viden At huske indlært stof gennem genkaldelse eller 

genkendelse. Indlært viden er fx teorier, strukturer, 

fakter, terminoliger mv.

3.2 + 3.4 + 3.5

2. Forståelse Anvendelse af allerede indlært stof. 3.2 + 3.4 + 3.5

3. Anvendelse Når man støder på en ny problomstilling, skal man 

være i stand til, at undersøge, udvælge og anvende 

sin viden.

4. Analyse At nedbryde et materiale i enkeltdele og 

gennemskue relationerne mellem disse. På den 

måde skal man kunne tyde sammenhænge eller 

hvilke organiserede principper der ligger bag et 

fænomen.

3.2 + 3.4

5. Syntese Ud fra  analysen, skal man kunne udlede viden der 

ikke eksisterede før. En sådan viden kan vise sig 

som en teori eller en plan.

3.3 + 3.4.6 + 3.5

6. Kritisk 

vurdering

Evnen til at evaluere og diskutere udsagn, idéer, 

teorier med fokus på deres konsistens og eventuelt 

muligheden for, at anvende dem i forhold til et mål.

3.3 + 5
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den opnåede viden samles og anvendes til besvarelse af problemstillingen, hvorfor vi her befinder os 

i niveau 5 og 6. Afsnit 5 der er det perspektiverende afsnit, vil bygge herpå med en kritisk vurdering, 

hvorfor vi her befinder os i niveau 6. 

Hele strukturen omkring min analyse er jeg kommet frem til gennem mit litteraturstudie, hvorefter 

jeg prøvede den af i mit interview med Thomas Ringsted. I løbet af interviewet fik jeg stillet min 

analysestruktur skarp, så jeg på bedste vis fik redegjort for IFRS 17. 

 

7.2 Bilag B - Forkortelser 

 

 
 

Forkortelse Betydning

IFRS International Financial Reporting Standards

IASB International Accounting Standards Board

FASB Financial Accounting Standards Board

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group

PAA Premium Allocation Approach

VFA Variable Fee Approach

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation

De 4 store revisionshuse Deliotte, PwC, EY, KPMG


