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Abstract 
With the implementation of IFRS 17 for Insurance Contracts, the International Accounting Standard 

Board (IASB) is attempting to create a unifying accounting standard for insurance companies across 

countries. The old accounting standard IFRS 4 was created as a temporary accounting standard that 

allowed countries to create their own standards. 

With IFRS 17, the financial reporting and annual reports in Denmark will move from a balance sheet 

principle, based on Solvency II, to an income statement principle. The current IFRS 4 regulations in 

Denmark are closely related to Solvency II which will create some challenges for the Danish FSA 

(Finanstilsynet) when deciding how much of IFRS 17 will be implemented outside of the mandatory 

public listed entities. 

IFRS 17 introduces three different measurement model that are dependent upon the underlying 

insurance contracts. The main model will be the so-called Building Block Approach, also referred to as 

the general approach, which introduces the Contractual Service Margin with the purpose to spread the 

insurance profit throughout the insurance contracts lifetime. Further, the general approach contains its 

own standards for discounting cash flows and risk adjustments for non-financial risks. These are 

designed to ensure the insurance provisions are measured at a valuation that a knowing third person 

would value the insurance contracts. 

The remaining approaches are the Premium Allocation Approach designed for insurance contracts that 

last less than one year and the Variable Fee Approach, which is for insurance contracts with cash flows 

from underlying financial assets. 

Based on an analysis of the new standard and a comparison to Solvency II and IFRS 4, this thesis 

proves how the new standard increases the information and the possibility for comparisons between 

countries and other non-insurance industries. Additionally, this thesis is designed to substantiate that 

IFRS 17 is aligned with other recently published standards in the thorough process behind the standard. 

For calculation of cash flows, IFRS 17 uses probability-weighted calculations. These are aligned with 

the new provision standard under IFRS 9. Further, the treatment of revenue from the insurance contracts 

is also aligned with IFRS 15 Revenue from Contracts. 

In conclusion, this thesis focuses on three different approaches to implementation of IFRS 17 in 

Denmark, each with its own strengths and weaknesses. The discussion shows a dependency of the 

Danish FSA to decide which insurance companies have to bear the cost of implementation. The decision 

for implementation method also relies on its previous standpoint that the Danish 
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“Regnskabsbekendtgørelsen” should be aligned with the Solvency II standards, which do not fully 

comply with IFRS 17. If they decide on a full implementation, it is expected the implementation cost will 

be significant for the entire insurance industry, and if they decide on a partial or no implementation, the 

public traded companies alone will bear the cost.  
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1 Introduktion 
Den 17. maj 2017 introducerede International Accounting Standard Board (IASB), IFRS 17 -

Forsikringskontrakter (IFRS Foundation, 2019). Formålet med denne er at afløse den eksisterende 

standard IFRS 4 – Forsikringskontrakter (IASB, 2004). IFRS 4 har fra implementeringen 1. januar 2005 

været en midlertidig standard, der i store træk har lagt sig op af de nationale regnskabsstandarder, 

hvilket har besværliggjort sammenligningen af forsikringsselskaber på tværs af nationer. Det oprindelige 

arbejde på en fælles regnskabsmæssig behandling af forsikringskontrakter startede i 1997.  

 

Figur 1 - Timeline for udarbejdelse og implementering af IFRS 17 - Fra PwC 

Note: Eftersom EFRAG har sendt standarden tilbage til IASB, vil der ske en tidsmæssig forskydning af effective date 

Ved at skabe en ensartede regnskabsstandard i form af IFRS 17 tillader det regnskabsinteressenterne 

at sammenligne forsikringsselskaber på tværs af nationale grænser og nationale regnskabsstandarder. 

IFRS 17 bringer derfor en fundamental ændring af regnskabsaflæggelsen for forsikringsselskaber, der 

aflægger efter de internationale standarder. IFRS 17 kommer i kølvandet på andre ændringer af 

regnskabsstandarder såsom IFRS 9 – Finansielle Instrumenter og IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter 

med kunder. Forsikringsselskaber skal i mange tilfælde bruge alle standarder, hvorfor 

forsikringsselskaberne også har fået forskudt deres del af implementeringen af IFRS 9.  

IFRS 17 har oprindelig haft en planlagt implementeringsdag den 1. januar 2021, men har i godkendelses 

processen mødt modstand, hvilket potentielt vil påvirke den endelige implementering. Modstanden til 

IFRS 17 stammer fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), der har til formål at 

indstille IFRS standarder til godkendelse til Europa Parlamentet. Den 3. september 2018 sendte EFRAG 

et officielt brev til IASB med 6 punkter relateret til IFRS 17, de gerne så uddybet eller forbedret af IASB. 
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Konsekvenserne for implementering i Danmark er endnu uvisse, da det er relativt få 

forsikringsselskaber, der aflægger efter IFRS, men det afhænger af Finanstilsynet, der endnu mangler 

at melde ud, hvordan IFRS 17 skal implementeres i Danmark.  

2 Problemformulering 
Eftersom IFRS 17 fundamentalt ændrer regnskabsaflæggelsen for forsikringsselskaber vil dette også 

medføre en række problemstillinger. Denne afhandling vil fokusere på følgende hovedspørgsmål samt 

delspørgsmål: 

 Hvordan vil IFRS 17 påvirke regnskabsaflæggelsen for danske skadesforsikringsselskaber  

o Hvordan er sammenhængen imellem IFRS 17 og Solvens II? 

o Hvilke konsekvenser får IFRS 17 på forsikringsselskabernes måling af de 

forsikringsmæssige hensættelser? 

o Hvilke konsekvenser får IFRS 17 på forsikringsselskabernes drift og 

forsikringsprodukter? 

o Hvordan påvirkes det retvisende billede af konverteringen til IFRS 17? 

Problemformuleringen og underspørgsmålene tager det udgangspunkt, at IFRS 17 potentielt kan 

ændre, den måde forsikringsselskaberne driver deres forretning samt den interne og eksterne 

rapportering. Dette skal yderligere ses i sammenligning med implementeringen af andre 

regnskabsstandarder, der ikke nødvendigvis vil medfører ændringer i den underliggende 

forretningsmodel. 

Denne forventning er baseret på det faktum at IFRS 17 hovedsagligt henvender sig til forsikrings- og 

pensionsselskaber, hvorimod de øvrige IFRS regnskabsstandarder som udgangspunkt henvender sig 

bredere end en enkelt branche. Derfor kan IFRS 17 potentielt have mere indflydelse på 

forsikringsbranchen. Denne forventning er sket ud fra de observationer, der har været i banksektoren i 

forbindelse med implementeringen af IFRS 9 og den tilhørende nedskrivningsmodel på udlån (Kasper 

Ladekjær, 2019).   

2.1 Afgrænsning  
Forsikringsbranchen består af to dele; Liv- og Pension (life) og skadesforsikring (non-life). Der er store 

forskelle imellem de to, hvilket vil skabe et bredt grundlag for analyse. For at fokusere afhandlingen vil 

fokus derfor være på skadesforsikring. Specialet vil derfor ikke gå i dybden med Liv- og Pensions 

selskaber. Der vil dog være et kapitel af specialet omhandlende forsikringsselskaber, de 
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grundlæggende reguleringsregler samt en introduktion til forsikringsmæssige hensættelser og 

solvenskrav.  

Yderligere vil der være tilfælde hvor IFRS 17 henviser til andre regnskabsstandarder såsom IFRS 9 – 

Finansielle Instrumenter og IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter med kunder. Disse vil ikke blive 

gennemgået specifikt i dette speciale.   

Opgaven vil fokusere på IFRS 17, hvilket også kræver en grundlæggende forståelse for de nuværende 

regnskabsstandarder, herunder IFRS 4. IFRS 4 og andre standarder gældende for danske 

forsikringsselskaber vil kort blive gennemgået, uden at gå i detaljer. Dette vælges for at bevare fokus i 

specialet på IFRS 17 og dens dybdegående regler.  

Fokus i analysen vil, i forhold til IFRS 17, være den generelle model (Building Block Approach). Dette 

er ud fra en vurdering, at det er her, der vil være den største ændring i forhold til IFRS 4. Derudover er 

Premium Allocation Approach en simplificeret udgave af den  generelle model, som lettere vil kunne 

forstås, hvis der i forvejen er opnået en forståelse for den generelle metode. I forhold til Variable Fee 

Approach (VFA), vil beregninger være baseret på underliggende finansielle aktiver, og vil derfor minde 

mere om en investering end en forsikring. Det vurderes derfor mest relevant for opgaven at fokusere på 

den generelle metode.  

VFA er en praksis, der ikke er almindelig inden for skadesforsikring i Danmark. Denne del af standarden 

vil være mere aktuel i blandt andet England. Forskellen på disse forsikringskontrakter og ”almindelige” 

forsikringskontrakter er, at forsikringstageren her får del af investeringsudbyttet fra forsikringspolicen. I 

disse tilfælde ses kontrakten dels som en forsikringskontrakt og dels som en investeringskontrakt. 

Forsikringskontrakten kan derfor ses som en asset management aftale (IFRS Foundation, 2018). 

Specialet vil som udgangspunkt alene indeholde en mindre gennemgang heraf, men der vil ikke 

foretages yderligere analyse af konsekvenserne ved implementeringen af denne metode. 

En normal praksis i forsikringsselskaber er brugen af genforsikring. Her forsikrer forsikringsselskabet 

deres porteføljer eller enkelte forsikringer. Det kan være med til at mindske forsikringsselskabets egen 

risiko ved større skader. I dette speciale vil der ikke blive fokuseret på genforsikringsdelen af IFRS 17, 

da det vurderes, at dette vil komplicere specialet unødvendigt. Dog giver de grundlæggende regler for 

IFRS 17 også en forståelse for, hvordan genforsikring skal behandles efter samme principper som 

almindelige forsikringskontrakter. 
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IFRS 17 tillader yderligere, at enkelte elementer kan køres over Anden Totalindkomst såsom ændringer 

af diskonteringsrenten. Da specialet har fokus på at opbygge en grundlæggende standard, vurderes det 

ikke relevant at medtage alle de valgmuligheder forsikringsselskaberne har som led i deres eksterne 

rapportering.   

Eftersom IFRS 17 som udgangspunkt vil have påvirkning på større forsikringsselskaber, vil specialets 

relevans være størst for store forsikringsselskaber eller de såkaldte gruppe 1 forsikringsselskaber. 

Yderligere vil specialet fokusere på finanstilsynets standard model for beregning af Solvens, da dette 

giver en grundlæggende viden om, hvad der indgår i solvensberegningen, samtidig med at det fjerner 

de potentielle forskelle, der vil være tilstede i forsikringsselskabernes interne modeller.  

Som det nævnes i afsnittet om IASB og EFRAG, er det oprindelige udkast til IFRS 17 ikke godkendt af 

EFRAG, men derimod sendt tilbage til IASB til en opdatering. Dette speciale vil tage udgangspunkt i 

IFRS 17 som udgivet af IASB den 17. maj 2017, men vil dog behandle kritikpunkterne fra EFRAG og de 

efterfølgende problemstillinger.  

2.2 Struktur 
Specialet vil starte med en kort introduktion til problemformuleringen og baggrunden for IFRS 17. 

Herefter vil specialets metode blive beskrevet og dokumenteret. 

Specialet vil yderligere gennemgå de grundlæggende forudsætninger for forsikringsbranchen for at sikre 

en grundlæggende forståelse for læseren.  

Herefter vil specialet uddybe de nuværende regnskabsregler uden dog at gå i detalje hermed. 

Efterfølgende vil der være et dybdegående kapitel om IFRS 17 og opbyggelsen heraf.  

Som en del af opgaven vil der tages udgangspunkt i en modelvirksomhed. Der vil som udgangspunkt 

bruges simple policer. Modelvirksomheden bruges løbende til at vise beregningerne og de illustrative 

resultater heraf. Dette skal hjælpe med at skabe et illustrativt eksempel over det emne, der netop er 

gennemgået.  

For at skabe en rød tråd i specialet vil hvert afsnit starte med en kort introduktion samtidig med, at den 

forklarer, hvorfor det vurderes nødvendigt at medtage dette afsnit. Dette skal hjælpe specialelæseren 

med at holde overblik over de forskellige elementer og deres interne sammenhæng samt 

sammenhænget til specialet. 
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På efterfølgende side vil der blive præsenteret en visuel oversigt over strukturen i opgaven.  Formålet 

hermed er at skabe udgangspunktet for den røde tråd, der gerne vil opnås igennem specialet.  

Introduktion

Introduktion til 
Regnskaber

Problemformulering 
og afgrænsning

Metode

Introduktion til 
forsikring

IFRS 4 og 
Regnskabs-

bekendtgørelsen
IFRS 17

IFRS 17 i et regulativ og 
rapporterings-mæssig 

perspektiv

Diskussion

Konklusion Perspektivering

 

Figur 2 - Opbygning af specialet 
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3 Metode 
Dette afsnit har til formål at redegøre for specialets videnskabelige metode. Formålet med brugen af 

normativ videnskabelig metode og begrundelser skal sikre, at specialets konklusioner og påstande er 

gyldige og pålidelige (Andersen, 2010). Formålet med dette kapitel er derfor at beskrive de valg og den 

metode, der skal bruges igennem specialet og derved formidle de bagvedliggende valg i forbindelse 

med valg af fremgangsmåder. 

3.1 Metodeovervejelser og design af undersøgelse 
Opgaven vil bygges på et grundlag af en gennemgang af regnskabsstandarden IFRS 17. Som nævnt i 

afsnittet ”Struktur” bruges der en modelvirksomhed, der vil være gennemgående i opgaven for at skabe 

et overblik for læseren af opgaven. Modelvirksomheden vil være et mindre skadesforsikringsselskab, 

der sælger skadesforsikringer. Der vil som udgangspunkt være tale om forsikringskontrakter, der 

dækker over en flerårig periode for, at analysen vil være mest effektiv.  

På baggrund af afgrænsningen fra tidligere vil hovedfokus i analysen være General Approach, hvilket 

gør det nødvendigt at bruge flerårige kontrakter da korte kontrakter, vil falde under Premium Allocation 

Approach.  

Modelvirksomheden vil være en simplificeret virksomhed, og det er valgt at bruge denne tilgang i stedet 

for en reel virksomhed af to grunde. Første grund er for at holde beregninger simplificerede og mere 

overskuelige for læseren. Yderligere er der få forsikringsselskaber i Danmark, der er langt i deres egne 

analyser i forhold til IFRS 17, hvilket skyldes den uvisse tidsfrist i forlængelse med at EFRAG har sendt 

regnskabsstandarden tilbage til IASB. Yderligere vil brugen af virksomhedsdata kræve komplicerede 

beregningsmetoder, der kræver aktuar kompetencer, hvilket ikke er relevant for denne opgave. 

Yderligere vil det stille store krav til styring af virksomhedens egen data i forhold til IFRS 17, hvilket er 

de færreste, der har, på dette tidspunkt. Den anden grund er for at begrænse brugen af persondata, der 

vil kunne bryde GDPR forgivningen uden at dette vil kunne bidrage med relevans til opgaven. For 

yderligere gennemgang af modelvirksomheden henvises til afsnittet 3.5 Beskrivelse af 

modelvirksomhed. 

Specialet indeholder således ikke empirisk data i form af forsikringspolicer, men vil i stedet fokusere på 

at identificere væsentlige forskelle og problemstillinger imellem regnskabsstandarderne og 

solvenskravene. Specialet vil bruge de normative regnskabsstandarder, da de medvirker til at 

præsentere et retvisende billede.  
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3.2 Videnskabsteoretiske overvejelser 
For at et speciale kan have en faglig og videnskabelig værdi, er det nødvendigt at redegøre for de 

overvejelser, der er kendetegnet i specialet. Videnskabsteorien beskæftiger sig med, hvad videnskab 

og forskning, er og hvad det kan være (P. B. Olsen, 2012). Når man bruger den videnskabelige teori, 

kan der overordnet være en række forskellige paradigmer, der bruges til at beskrive ontologien, 

epistemologien og metodologien. De forskellige paradigmer er kendetegnet ved den tilgang, man tager 

til specialet, og det udgangspunkt man har.  

Ontologi beskæftiger sig med den virkelighedsopfattelse, hvorimod epistemologien omhandler hvordan 

viden opnås. Ontologien består af to yderpunkter. Det ene omhandler analyse af samfundets 

lovmæssigheder og det andet de processer, som forekommer i forskellige situationer.  

Espitomologi kan også deles i to forskellige måder at opnå viden på. Den ene måde er at foretage forsøg 

under kontrollerede forhold og den anden med at opnå forståelse af subjekter ud fra tolkninger af det 

underliggende materiale. (P. B. Olsen, 2012). Formålet med brug af espitomologi er at undersøge 

ophavet og grænserne for den viden der findes om regnskabsstandarderne. 

Ontologien i dette speciale vil trække på den del, der omhandler analyse af samfundets 

lovmæssigheder. Dette vil gøres ud fra det udgangspunkt, at IFRS 17, IFRS 4 og Solvens II betragtes 

som lovtekster. Specialet vil derfor tage udgangspunkt i standarderne og bruge dem sammen med en 

række fortolkningsartikler. Formålet med dette er at opnå en forståelse for bevæggrundene bag IFRS 

17s tankegang herunder, at undersøge hvad der danner grundlag for de valg der er taget under 

udarbejdelsen af regnskabstandarden. På den måde vil specialet bruge begge yderpunkter af 

ontologien, da der både opnås forståelse for lovteksten og processerne i denne.  

Espitomologien i opgaven vil trække fra begge metoder for at opnå viden. Ved brug af en 

modelvirksomhed vil der blive foretaget simple forsøg, der har til formål illustrativt at vise forskellene 

imellem de forskellige regnskabsstandarder. Derudover vil specialet foretage tolkninger af 

regnskabsstandarderne for at opnå en forståelse for sammenhæng og forskelle imellem disse. Målet 

for specialet er yderligere at vise de grænser der opstår naturligt i IFRS 17, herunder hvad standarden 

indeholder, dens afgrænsning og hvordan forsikringskontrakterne skal behandles.   

Specialet vil blive behandlet under den videnskabelige tankegang, der er kendt som kritisk teori. Denne 

teori er ankret i, at kritikken skal være forankret i et normativ ideal med det formål at kritisere 

udviklingerne i regnskabsstandarden (P. B. Olsen, 2012). Det må forvenstes at der er forbedringer ved 

implementering af IFRS 17, men specialets formål er ligså at identificere de svagheder der er ved 
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standarden. Ved at kende svaghederne kan forsikringsselskaberne tage højde for disse i forbindelse 

med implementeringen og tage de nødvendige foranstaltninger for at sikre det retvisende billede.  

3.3 Kilder og kildekritik  
Når der foretages kildehenvisninger i specialet bruges der APA (American Psychological Association) 

–metoden, hvor forfatter og årstal (forfatter, YYYY) angives ud for de afsnit, de er anvendt. APA-

metoden bruges yderligere i litteraturlisten sidst i specialet. 

Der bruges hovedsagligt primære og sekundærer kilder i opgaven. De primære kilder er hovedsagligt 

regnskabsstandarderne og de love der bruges. De sekundære kilder vil bestå af formidlingsmateriale 

udarbejdet af hovedsagligt BIG 4 (PwC, E&Y, Deloitte og KPMG), samt IASB materiale udarbejdet til at 

forklare regnskabsstandarderne. Yderligere er baggrundsviden opnået igennem materiale fra 

interesseorganisationer som Forsikring og Pension samt materiale fra Finanstilsynet. 

For alt materiale vil det blive vurderet, om det opfylder kriterierne om troværdighed, objektivitet, 

præcision og relevans.  

Yderligere vil der ud over regnskabsstandarder også bruges artikler, fagbøger og præsentationer.  

Kombinationen af ovenstående kilder vil samlet kunne sikre, at der opnås en korrekt forståelse af IFRS 

17, kravene og hvordan denne praktisk vil skulle implementeres.  

3.3.1 Validitet og reliabilitet  

Ved brug af primært materiale, såsom regnskabsstandarderne og Solvens II forordningen, sikres at 

udgangspunktet for analysen er validt.  Sammen med de primære kilde bruges sekundære kilder såsom 

artikler og tidsskrifter. Når der bruges disse, foretages der yderligere en sammenhængs gennemgang 

til de primære kilder for at sikre, at disse kilder følger de fortolkninger, der fremgår af 

regnskabsstandarderne.  

Det skal bemærkes, at de sekundære kilder, der bruges, (hovedsagligt Big 4) ofte har en kommerciel 

tilgang til deres formidling af materialet, da de er interesseret i at skabe omsætning herfra ved blandt 

andet at sælge konsulent ydelser i forbindelse med implementering af den nye regnskabsstandard.   

3.4 Valg af teori 
For at opnå forståelse for specialeemnet er det valgt at foretage en analytisk/teoretisk gennemgang af 

emnet. Dette valg er taget på baggrund af en generel søgning på tidligere specialer på danske 

universiteter hvor denne fremgangsmåde endnu ikke var benyttet. Det er derfor specialets formål at 

forsøge at vise de faktiske forskelle og ændringer, som IFRS 17 medbringer. På baggrund af 
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gennemgangene af de to forskellige regnskabsstandarder vil specialet forsøge at konkludere på og 

diskutere, de ændringer, der kommer i forsikringsbranchen.  

Det vurderes ikke praktisk muligt at indhente empirisk data fra et forsikringsselskab, da dette ofte vil 

være sensitivt for forsikringsselskabet. Forsikringsselskabers regnskaber er ofte på et meget aggregeret 

niveau, hvilket der ved ikke egner sig til direkte analyse af regnskabsstandarderne, da disse ofte 

bestemmer hvordan enkelte kontrakter skal behandles. Derudover vil det ikke være muligt at udlede 

tilstrækkeligt information fra regnskaberne til at kunne analysere konsekvenserne til behandling af 

forsikringskontrakterne. Der er yderligere ikke nogle store forberedende IFRS 17 projekter i gang i 

Danmark. Det skyldes blandt andet at forsikringsselskaberne i Danmark tog førertrøjen på i forbindelse 

med Solvens II, og derfor ikke nødvendigvis er klar til igen at være førende i forbindelse med 

implementeringen. Dette udtalte Anne-Mette Munk, Chefkonsulent, Forsikring og Pension, i forbindelse 

med Forsikring og Pensions præsentation ved kursus dag hos PwC i september 2018. Hun udtalte 

yderligere, at den afventende holdning blandt de danske forsikringsselskaber kan henledes til de 

manglende synspunkter fra Finanstilsynet.  

På baggrund af dette forventes det ikke muligt at modtage data fra relevante danske 

forsikringsselskaber.  

Yderligere er det ikke muligt at foretage en konsekvens analyse af IFRS 17 på baggrund af de 

offentliggjorte årsregnskaber. Dette skyldes blandt andet den store opdeling, der skal ske af 

forsikringsporteføljerne, der ikke er mulig at finde i årsrapporterne, som de præsenteres under de 

nuværende standarder.  

Derudover er det vigtigt at forklare at forsikringsselskabernes policer skal passe ind i rammerne for de 

forsikringsgrupper forsikringsselskabet har tilladelse til. Det betyder, at der er standarder for policerne 

hvilket vil afspejles i udarbejdelsen af modelvirksomheden i efterfølgende afsnit.  

På baggrund af ovenstående vurderes til fagligt relevant at tage udgangspunkt i en modelvirksomhed, 

hvorfra der vil udarbejdes en bottom-up analyse på baggrund af modelvirksomhedens 

forsikringskontrakter. 

3.5 Beskrivelse af modelvirksomhed 
Modelvirksomheden kaldet ”Forsikring A/S” sælger skadesforsikringer til det danske marked. Selskabet 

har to forsikringsporteføljer:  

 Ejerskifteforsikringer  
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 Byggeskadeforsikringer 

Begge forsikringstyper består af en tidlig præmiebetaling, der skal dække over en lang række år. I dette 

tilfælde vil der bruges 5 års kontrakter.  

Gennemsnitspræmien for en forsikring vil være kr. 10.000.  

Det forventes, at der er en skadesfrekvens på 60%. Heraf forventes det at 30% af forsikringerne vil være 

tabsgivende, 10% af forsikringerne vil kunne være både tabs eller profitgivende og 60% vil være 

profitgivende produkter. 

Yderligere antages det at der er 5% direkte henførbare omkostninger.  

Forsikring A/S har yderligere en årlig maksimum dækning pr. forsikring på henholdsvis kr. 150.000 for 

ejerskifte og kr. 200.000 for byggeskadesforsikringer, hvilket betyder at der ikke kan udbetales mere i 

skadesdækning pr. år. 

Det forventes yderligere at præmie indtægten føres lineært over hele perioden. 

Denne type forsikring er yderligere kendetegnet ved at have en lang dækningsperiode, hvilket betyder, 

at selskabet vil blive omfattet af Building Block Approach under IFRS 17.  

Selskabet aflægger i dag ikke årsregnskab efter IFRS, men er interesseret i at forstå konsekvenserne 

ved en implementering af IFRS 17 i den danske regnskabsbekendtgørelse. Derfor er de interesserede 

i at forstå den grundlæggende regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakterne.  

Forsikring A/S har valgt ikke at bruge genforsikring, da de mener, at deres præmiesættelse er 

tilstrækkelig til at dække selskabets skader.  

Selskabets gennemsnitlige rente er sat til 6%, hvorfor denne vil danne baggrund for rente beregningerne 

i forbindelse med de finansielle omkostninger. Gennemsnits renten er sat relativt højt, for bedre at kunne 

se effekten af finansieringsomkostningerne samt, give et udtryk for selskabets Weighted Avereage Cost 

of Capital (WACC).  

For at bevare et simpelt eksempel, vælges det at der ikke foretages investeringer. Dette bidrager ikke 

direkte til at opnå forståelse for IFRS 17. I et realistisk eksempel, vil forsikringsselskaber investere dele 

af dere præmieindtægter for at sikre et fremtidig afkast der skal sikre likviditet til at betale de fremtidige 

skader.    
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4 Introduktion til regnskaber 
Formålet med dette afsnit er at give læseren en grundlæggende forståelse for formålet med regnskabet. 

Dette vil senere i opgaven blive brugt når de forskellige regnskabsstandarder introduceres og 

analyseres. Det er specialets grundlæggende tanke, at det er vigtigt at have et fælles udgangspunkt og 

forståelse for regnskabsgrundlaget, før det bliver muligt at forstå og forholde sig til konsekvenserne af 

implementeringen af en ny regnskabsstandard.  

Derudover giver afsnittet et kort indblik i processen for udarbejdelsen af en IFRS regnskabsstandard, 

hvilket er særligt interessant i forhold til IFRS 17, hvor denne proces har været udfordret i forbindelse 

med første version af regnskabsstandarden.   

4.1 Formål med regnskaber  
Når selskaber i Danmark aflægger regnskaber, er formålet overordnet at give et retvisende billede af 

virksomhedens økonomiske situation. Da der er en lang række interessenter i forhold til regnskaberne, 

er det nødvendigt, at der er nogle overordnede begrebsrammer, som sikrer at regnskaber udarbejdes 

ensartet på tværs af brancher og, i tilfælde af store selskaber, på tværs af lande (Elling, 2012).  

IASC (International Accounting Standards Committee) opstillede i 1989 forskellige interessenter i 

forhold til regnskabet og den information, der vil være relevant for de enkelte at finde i regnskabet. 

Denne liste omfatter investorer, ansatte, långivere, leverandører/kreditorer, kunder, offentlige 

myndigheder og den generelle offentlighed. Alle vil læse regnskaberne forskelligt i forhold til at indhente 

den information, der er relevant netop i forhold til deres gruppe. 

I Danmark er den generelle begrebsramme beskrevet i årsregnskabsloven (ÅRL). Denne gælder dog 

ikke for finansielle virksomheder der er underlagt Lov om Finansiel Virksomhed (FIL), som adskiller sig 

markant fra ÅRL. FIL indeholder ligesom ÅRL et krav om, at årsrapporten skal give et retvisende billede 

jf. § 185 stk. 2.  

§ 185. Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmer af bestyrelsen og direktionen underskrive 

den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvor 

hver enkelt medlems navn og funktion i forhold til selskabet er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, 

hvorvidt… 

2) årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et retvisende billede af virksomhedens og, 

hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt 

resultatet… 

Formålet med et retvisende billede af virksomheden er yderligere, at oplysningerne i årsregnskabet er  
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1. Forståelige,  

2. Relevante, 

3. Valide, 

4. Sammenlignelige.  

Disse krav skal være med til at sikre regnskabsbrugerne den tillid, der giver dem værdi i forhold til 

regnskaberne. Ud fra disse krav er det yderligere sikret at regnskabsbrugeren har forståelse for og kan 

analysere de faktorer, der indgår i en årsrapport.  

Igennem specialet vil der blive trukket på ovenstående krav i forhold til kravene til årsregnskaberne. 

Dette vil blive brugt i løbet af gennemgangen af de forskellige standarder for at analysere hvilken 

standard, der lever mest op til kravene for at årsregnskaberne er retvisende. 

4.1.1 Definition af væsentlige regnskabselementer 

For at opretholde sammenligningsgrundlaget imellem årsregnskaberne, er det vigtigt, at væsentlige 

elementer i regnskaberne alle overholder de samme definitioner. Det medvirker til at selskaber alle skal 

overholde disse definitioner og derfor ikke vil have mulighed for at udelukke eller medtage faktorer der 

ikke passer ind i definitionerne. Derfor vil specialet kort gennemgå de elementer der skal indgå i 

årsregnskabet (Elling, 2012):  

1. Aktiver 

a. Virksomhedskontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder og hvorfra 

økonomiske fordele kan forventes at tilgå virksomheden. 

2. Forpligtelser 

a. En aktuel forpligtelse der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis indfrielse forventes at 

medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.  

3. Egenkapital 

a. Den forskelsværdi der fremkommer, når gældsforpligtelserne fratrækkes aktiverne   

4. Indtægter 

a. Stigning i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdiregulering 

af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører vækst i egenkapital (gælder ikke ved 

indskud fra ejere).  
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5. Omkostninger  

a. Fald i økonomiske fordele i form af afgange eller værdireguleringer af aktiver eller 

optagelse af forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen (bortset fra udbyttebetaling 

til ejere). 

6. Totalindkomst  

a. Ændringer i egenkapitalen i perioden som følge af begivenheder og transaktioner med 

ejerne. 

4.1.2  Regnskabsbrugerne  
Når der findes et krav om, at årsregnskaberne skal være retvisende, skyldes dette, at der findes en 

række forskellige regnskabsbrugere, der hver især har deres indgangsvinkel til læsning af 

regnskaberne. De forskellige regnskabsbrugere er alle i udgangspunktet interesseret i at se selskabet 

performance. De væsentligste regnskabsbrugere er i forbindelse med dette speciale identificerede som 

regnskabsanalytikere og investorer.  

Derudover består regnskabsbrugerne også af forsikringsselskabets samarbejdspartnere så som 

kreditorer og bankforbindelser. De er især interesseret i at sikre, at forsikringsselskabet vil kunne 

tilbagebetale deres gæld. For forsikringsselskaberne udgør forsikringstagerne også en væsentlig 

gruppe, da de via regnskabet har mulighed for at sikre, at den service/dækning de har betalt for, også 

vil kunne leveres af forsikringsselskabet. Dette kan blandt andet ses ud fra forsikringsselskabets 

solvensdækning.  

Grunden til det er nødvendigt at der findes krav til kvaliteten i de årsregnskaber, der præsenteres, er for 

at beskytte regnskabsbrugerne. Hvis dette ikke var tilfældet, ville der kunne opstå situationer, hvor 

væsentlig information kunne blive tilbageholdt fra regnskabsbrugerne. 

For de danske forsikringsselskaber er Finanstilsynet også en relevant regnskabsinteressant. Deres 

opgave er at fungere som ”vagthund” for den finansielle sektor i Danmark. De foretager 

regnskabskontrol og sikre at selskaberne overholder de lovmæssige krav.  

4.2 IASB og EFRAG 
IASB (International Accounting Standards Board) blev grundlagt i 2001 med formålet at udvikle et enkelt 

sæt regnskabsstandarder af høj kvalitet, som skulle være forståelige, håndhævelige og globalt 

accepterede. Disse standarder er sidenhen blevet implementeret i Europa fra 2005. IASB er en 

efterfølger til IASC (IFRS Foundation, 2019). 
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IASBs udformning af nye IFRS regnskabsstandarder følger en lang proces. Som nævnt startede 

processen for IFRS 17 i forlængelse med afslutningen af IFRS 4 i 2005. Denne proces blev i første 

omgang afsluttet den 18. maj 2017, hvor IASBs udkast til regnskabsstandarden blev offentliggjort.  

EFRAGs opgave er at fungere som rådgivende organ til EU-kommissionen, der skal godkende alle 

internationale regnskabsstandarder, der bruges på tværs af EU.  

Når EU-kommissionen har foretaget godkendelse af regnskabsstandarden, skal der yderligere ske 

godkendelse af Accounting Regularity Committee (ARC), der består af medlemmer fra alle EU-lande. 

ARCs godkendelse er den endelige godkendelse i EU regi, hvorefter standarderne sendes til de 

respektive EU lande (EU Kommisionen, 2019). I Danmark er det som udgangspunkt Erhvervsstyrelsen, 

der står for implementeringen, men for finansielle selskaber er dette uddelegeret til Finanstilsynet.  

4.2.1 EFRAG  

Som nævnt i indledningen har EFRAG til rolle at gennemgå IASBs udkast til nye regnskabsstandarder. 

EFRAG fungerer som råd.     givere til europaparlamentet, som skal godkende de endelige 

regnskabsstandarder, der bruges i EU. 

EFRAG har den 3. september 2018 sendt et officielt brev til IASB med seks punkter relateret til IFRS 

17, som de gerne så uddybet eller forbedret af IASB. Brevet omhandler punkter, som EFRAG i deres 

analyse proces har identificeret som forbedringspunkter blandt andet på baggrund af tilbagemeldinger 

fra industrigrupper, et case studie indeholdende elleve af de største forsikringsselskaber i Europa, samt 

et mindre studie med 49 yderligere (EFRAG, 2018).  

Kritikpunkterne fra EFRAG omhandler følgende:  

1. behandlingen af erhvervelsesomkostninger,  

2. Amortisering af CSM, når der indgår en investeringsdel i forsikringskontrakten (VFA) 

3. genforsikring af tabsgivende kontrakter, der kan blive ikke-tabsgivende ved brug af genforsikring, 

4. overgangsperioden fra IFRS 4 til IFRS 17,  

5. brugen af eller opdelingen af porteføljer i årlige grupper   

6. værdien af ændringerne på balancen. 

IASB har modtaget denne kritik og har valgt at tage disse til eftertanke. De vil komme med en opdateret 

standard, som de forventer vil være klar ved udgangen af første halvår af 2019 (IFRS Foundation, 2018).  
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I forhold til dette speciale er især det første nævnte punkt omkring behandlingen af 

erhvervelsesomkostningerne, punkt fire med overgangsperioden samt punkt fem om opdelingen i årlige 

porteføljer. Der vil som del af analysen af opgaven foretages opfølgning på netop disse punkter.  
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5 Introduktion til forsikring 
Formålet med dette afsnit er at give en introduktion til forsikringsbranchen. Denne branche adskiller sig 

væsentlig fra andre brancher, da deres service ofte kan strække sig over mange år, efter betaling af 

præmieindtægterne er stoppet. Derudover har afsnittet til formål at give læseren en grundlæggende 

forståelse for de faktorer, der spiller ind i forsikringsbranchen samt væsentlige reguleringer for branchen. 

For virksomheder og privatpersoner tilbyder forsikringer en mulighed for at lave risikostyring ved at 

skabe en sammenhæng mellem behovet for at undgå eller minimere forskellige former for risici. Ved 

brugen af forsikringer skabes en tryghed, som tillader forsikringstageren at foretage valg, som ellers 

ville være undgået.  

5.1 Opdeling af forsikringsselskaber 
Forsikringsbranchen kan deles op i to dele: Liv- og Pension (life) og skadesforsikring (non-life). Liv- og 

pensionsforsikringer består af livsforsikringer, pensionsopsparinger og lignende. Skadesforsikringer 

dækker over alt andet herunder bil, indbo og brandforsikringer. Sundhedsforsikringer kan indgå i både 

liv- og skadesforsikringsselskaberne.  

Forsikringsselskaber bliver i Danmark inddelt i grupper jf. lov om finansiel virksomhed (FIL) §5 litra 24 

og 25. Der henvises til Bilag 2 – Gruppekrav til forsikringsselskaber, hvor disse specificeres yderligere. 

Hovedbetragtningen er, at Gruppe 1 består af de store forsikringsselskaber, og Gruppe 2 består af de 

små forsikringsselskaber. 

Den gruppe forsikringsselskabet tilhører, bestemmer hvilke regelsæt selskabet skal følge herunder 

hvilke kapitalkrav, de skal leve op til.  

5.2 Finanstilsynet  
I Danmark bliver den finansielle sektor overvåget af Finanstilsynet. De har overtaget den rolle, 

Erhvervstilsynet har over den resterende del af erhvervsmiljøet i Danmark. Finanstilsynet har tre 

hovedopgaver, de skal udføre (Finanstilsynet, 2019): 

1. Tilsynsvirksomhed, 

2. Lovgivningsarbejde, 

3. Information. 

Herved er det Finanstilsynets opgave at blandt andet sikre, at forsikringsselskaberne overholder de 

udstedte regnskabsregler herunder Lov om Finansiel Virksomhed og IFRS kravene for 

forsikringsselskaberne.  
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I Danmark er der ca. 100 skadesforsikringsselskaber, reassurance og captives, der er underlagt 

finanstilsynet (Finanstilsynet, 2018).  

Et skadesforsikringsselskab, er som udgangspunkt de forsikringsselskaber der ikke udbyder 

livsforsikring og pensioner. Reassurance, også kaldet genforsikring, er forsikringsselskaber der fungerer 

som forsikringsselskab for andre forsikringsselskaber. Disse bruges som en del af et forsikringsselskabs 

risikostyrring, for at sikre de ikke bliver ramt af store erstatningsbetalinger. 

Et captive selskab er når et ikke finansielltselskab opretter deres eget forsikringsselskab til håndtering 

af forsikringsskader. I Danmark kan man blandt andet finde et selskab som DSV Insurance (DSV, 2019). 

De står så for at forsikre internt i koncernen, og beholder derfor eventuelle overskud internt i koncernen. 

Derudover kan de bruge genforsikring for at sikre em god risikospredning.  

Heraf er det kun enkelte af skadesforsikringsselskaberne der aflægger årsrapport efter IFRS blandt 

andet Tryg og Topdanmark. 

De forsikringsselskaber der er børsnoterede skal aflægge efter IFRS standarderne, hvorfor det er et 

fåtal af forsikringsselskaberne i Danmark. I Danmark er det således hovedsagligt type 1 selskaber. 

Derimod er der en lang række små forsikringsselskaber der ikke direkte er underlagt at aflægge 

årsrapport efter IFRS standarderne.  

5.2.1 Lov om finansiel virksomhed 

De finansielle selskaber, der ikke aflægger regnskab efter IFRS, skal aflægge regnskab efter Lov om 

Finansiel virksomhed (FIL), jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017. Denne er stadig relevant 

for selskaberne, der aflægger efter IFRS, da IFRS 4 i store træk henviser til de lokale standarder.  

Lov om finansiel virksomhed er opdelt i 6 hovedpunkter:  

 Tilladelse og eneret 

 Ejer- og ledelsesforhold   

 God skik og kontraktforhold  

 Kapital- og regnskabsforhold  

 Kapitalanbringelse  

 Fusion, omdannelse m.v. 

Her er det især Kapital- og regnskabsforhold, der er interessant i forhold til dette speciale. For gruppe 1 

selskaberne er minimumskapitalkravet defineret således:  
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1. En procentsats af solvenskapitalkravet inden for et interval på 25-45 %, 

2. Den beløbsmæssige nedre grænse for minimumskapitalkravet (EUR 3,7m. (kr. 27,8m) for 

livsforsikringsselskaber og EUR 2,5m (kr. 18,6m) for skadesforsikringsselskaber). 

Dette betyder overordnet, at et forsikringsselskab som minimum skal have en kapital på ca. kr. 19m på 

trods af deres eget solvens krav muligvis er mindre end det. 

Som eksempel på et forsikringsselskab der har et solvens krav under minimum kan nævnes Dansk 

Jagtforsikring. De har et beregnet eget solvenskrav på kr. 4,7m (Dansk Jagtforsikring, , 2019) hvilket er 

mindre en det lovpligtige kapitalkrav hvilket betyder at de skal leve op til et minimums kapitalkrav på kr. 

27,8m. Det betyder således, at deres solvensdækning er en væsentlig overdækning af deres eget 

solvenskrav.  

Yderligere er der krav til beregningen af kapitalgrundlaget. Kapitalgrundlaget består af følgende: 

 

Kapitalgrundlag 

Egenkapital   + 

Immaterielle Aktiver   - 

Fortjenstmargen på skadesforsikringer (før skat)   + 

Udskudt skat af fortjenstmargen på skadesforsikringer   - 

Foreslået udbytte   - 

Kapitalgrundlag     

Figur 3 - Elementer i kapitalgrundlaget - Egen opstilling 

Ved en kort gennemgang af elementerne i kapitalgrundlaget kan vi tage udgangspunk i egenkapitalen, 

hvilket svarer til ejernes investering i forsikringsselskabet. I det tilfælde forsikringsselskabet drift 

forværres, vil det være normal praksis at foretage en nedskrivningstest for de immaterielle aktiver, som 

kan risikere at skulle nedskrives. Hvis de bliver dette har det direkte påvirkning på kapitalen, hvorfor de 

immaterielle aktiver ikke indgår i kapitalgrundlaget på baggrund af deres usikkerhed. Efterfølgende 

tillægges den fremtidige profit på forsikringskontrakterne, i form af fortjenstmargen. Dette er en tidlig 

indregning af omsætning, hvilket vil påvirke kapitalen positivt. Sammen med dette skal der dog fjernes 

skatten herfra. Det sidste element der fjernes er forsikringsselskabets foreslået udbytte, hvilket som 

udgangspunkt er en del af egenkapitalen, men som fjernes efter årsregnskabets afslutning og 

godkendelse. Det er dermed en tidlig fjernelse af dette element, for at sikre at kapitalgrundlaget også 

overholdes efter årsregnskabets afslutning.  
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Solvens II 

I 2009 godkendte Europa parlamentet Solvens II forordningen, der skulle overtage for Solvens I. 

Formålet hermed har været at skabe yderligere regulering for at dække over forsikringsselskabernes 

kapitaldækning også kaldet solvens. Solvenskravene skal sikre, at forsikringsselskaberne har 

tilstrækkeligt kapital til at dække over de forsikringsmæssige hensættelser, hvilket medvirker til at sikre 

forsikringstagerne for dækning af potentielle skader. Under Solvens I var beregningen en simpel 

procentdel af de forsikringsmæssige hensættelser, men under Solvens II er beregningen af solvens 

gjort mere omfattende for at sikre forsikringstagerne yderligere. 

Derudover skal Solvens II medvirke til, at give forsikringsselskaberne ensartede regler indenfor det indre 

marked, hvilket er meget lig med ideen bag de ensartede regnskabsstandarder. Derudover skal Solvens 

II sikre den finansielle stabilitet i forsikringsselskaberne. (Finanstilsynet, 2019) 

Solvens II’s største forskel i forhold til Solvens I er, at selskabernes risici har større effekt på selskabets 

solvenskrav. Dette betyder, at selskaber, der i dag tegner forsikringer i risikofyldte nicher, har større 

solvenskrav i forhold til selskaber, der tegner i mindre risikofyldte nicher.  

Solvens II er kendetegnet ved at være opdelt i tre forskellige søjler. Disse søjler dækker over følgende: 

Søjle 1: Kvantitative krav 

De kvantitative krav i forhold til Solvens II relaterer sig alle til det finansielle regnskab og opdeling af 

passiverne. Solvens II opsætter her krav til værdiansættelserne af henholdsvis aktiverne og passiverne 

herunder de forsikringsmæssige hensættelser. 

Når de kvantitative krav opgøres, skal forsikringsselskabet opgøre deres minimums krav (MCR), 

solvens krav (SCR) og egne midler. MCR og SCR kan dækkes af henholdsvis Tier 1-3 krav, hvor Tier 

1 har højest kvalitet og Tier 3 har laveste kvalitet.  

i. Tier 1 kapitalen består af egenkapitalen 

ii. Tier 2 kapitalen består af hybridlån og ansvarlige lån 

iii. Tier 3 kapitalen består af udskudte skatteaktiver 

Selskabets kapitalkrav må ikke have en sammensætning hvor Tier 2 og Tier 3 kapital udgør mere 50%. 

Yderligere må Tier 3 kapitalen ikke udgøre mere end 15% af den samlede kapitaldækning.  

Hovedreglen for værdiansættelsen af aktiver og passiver under Solvens II er, at værdien skal svare til, 

hvad en velinformeret tredjemand vil være villig til at betale for aktiverne eller forpligtelserne. På 

passivsiden, hvor forpligtelserne er beregnede efter et bedste skøn, skal der tillægges en risikomargen, 
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da det ikke kan forventes, at en velinformeret tredjemand nødvendigvis vil foretage de samme skøn i 

forbindelse med opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser.  

 

Figur 4 - Forskellen mellem finansiel og solvens balance – Inspiration fra (Milliman, 2014) 

Søjle 2: Kvalitative krav 

De kvalitative krav under Solvens II skal sikre, at forsikringsselskaberne udelukkende tegner 

forsikringer, der indgår som en del af deres normale forretningsområder. Der er blandt andet krav til, at 

selskabet skal have nedskrevne procesbeskrivelser for deres risikostyrring.  

For at overholde Solvens II skal forsikringsselskaberne foretage såkaldte Own Risk and Solvency 

Assessment (ORSA) rapporteringer, der beskriver deres risikohåndteringsprocedurer. 

Formålet er at forsikringsselskabet skal tænke videre, ud over standard modellen for at sikre, at de har 

tilstrækkelig kapital til at dække deres potentielle skader. Derudover bør forsikringsselskabet på 

baggrund af denne ORSA yderligere tillægge en buffer på deres SCR krav. Dette er for at tage yderligere 

stilling til selskabets individuelle risici. Hvis forsikringsselskabet ikke foretager et sådan tillæg, har de 

nationale myndigheder (I Danmark Finanstilsynet) mulighed for at pålægge en ekstra buffer for at øge 

SCR kravet. 
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Søjle 3: Rapporterings krav 

Forsikringsselskaberne skal under Solvens II foretage to forskellige former for rapportering 1) en narrativ 

rapportering og 2) en kvantitativ rapportering.  

Den narrative fortælling skal indeholde to rapporter:  

Første rapport er Solvens Financial Conditions Report (SFCR), der er en offentlig rapport, som aflægges 

årligt. Rapporteringen skal beskrive forretningsmodel, risikoprofil, kapitalstyring og værdiansættelses 

metoder for forsikringsselskabets aktiver og passiver.  

Den anden rapport er Regulatory Supervisory Report (RSR), der skal laves minimum hvert tredje år 

med en årlig opdatering over væsentlige påvirkninger på selskabet. RSR rapporten skal som minimum 

indeholde oplysningerne fra SFCR rapporten. Denne rapport er målrettet Finanstilsynet (for danske 

forsikringsselskaber).  

Den kvantitative rapportering skal indeholde de risikomæssige beløb som forsikringsselskabet har. Der 

er en lang række ens formularer, der skal udfyldes for at beskrive selskabet forsikringsmæssige risici. 

Disse formularer er ens på tværs af Europa for at muliggøre en international sammenligning af 

forsikringsmæssige risici. 

Solvenskrav 

I forbindelse med Lov om Finansiel Virksomhed stilles der en række solvenskrav til 

forsikringsselskaberne. Disse tager udgangspunkt i Solvens II forordningen. Dette er som nævnt for at 

sikre forsikringstageren, at forsikringsselskabet kan leve op til de forpligtelser, forsikringen medbringer. 

Forsikringsselskaberne har i forbindelse med beregningen af solvenskravene mulighed for at bruge en 

standard beregning fra Finanstilsynet eller bruge en intern model, der skal godkendes af Finanstilsynet. 

Som nævnt i afgrænsningen vil dette speciale tage udgangspunkt i Finanstilsynets standard model.  

Standard beregningen for Solvenskapitalkravet indeholder jf. Bekendtgørelse om opgørelse af 

solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 3 

følgende risici: 

 Forsikringsrisiko inden for skadesforsikring 

 Forsikringsrisiko inden for livsforsikring (for opgaven sættes denne = 0) 

 Forsikringsrisiko inden for sygeforsikring (for opgaven sættes denne = 0) 

 Markedsrisiko 

 Kreditrisiko (modparts risici) 
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 Operationel risiko. 

o Operationel risiko omfatter juridisk risiko, men ikke risici, der følger af strategiske 

beslutninger eller omdømmerisiko. 

For yderligere specifikation af ovenstående punkter henvises til Bilag 3 – Solvens II Model.  

Gennemgangen her vil se bort fra Liv og sygeforsikringsdelen, da fokus på opgaven er skadesforsikring. 

Derfor vurderes det, at disse er unødvendige i forhold til relevansen af dette speciale.  

Formlen for skadesforsikringsrisikoen er defineret i Solvens II reglerne fra Kommissionens Delegerede 

Forordning (EU) 215/35 af 10. oktober 2014. 

Kapitalkravene for skadesforsikringsrisici er lig med følgende: 

 

𝑆𝐶𝑅𝑁𝑜𝑛−𝑙𝑖𝑓𝑒 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑁𝐿(𝑖,𝑗) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗 𝑖,𝑗 . 

Risiko modulet som beskrevet i formlen ovenfor omhandler et delmodul for præmie- og 

erstatningshensættelsesrisici, et delmodul for skadesforsikringskatastroferisici samt et delmodul for 

genoptagelsesrisici.  

Summen består af alle mulige kombinationer af de mulige kombinationer som specificeres nedenfor. 

CorrNL(i,j)) betegner korrelationsparameteret for skadesforsikringsrisici for delmodul i og j. SCRi og SCRj 

betegner kapitalkravet for risikomodul i og j. Modulerne af de ovenstående korrelationsparameter 

CorrNL(i,j)) er lig med tal, der er bestemt ved korninaterne i henholdsvis række i og søjle j i følgende 

matrix:  

 

Figur 5 - Korrelationsmatrix - Solvens II - Non-life – fra: Solvens II - Forordning (EU) 215/35 af 10. oktober 2014 

1 0,25 0

0,25 1 0

0 0 1Genoptagelsrisici

i j

Præm ie- og 

erstatningshensættelses

risici

Skadesforsikring

skatastroferisici
Genoptagelsrisici

Præm ie- og 

erstatningshensættelses-

risici

Skadesforsikringskatastrofe-

risici



27 
 

Under Solvens II har vi yderligere set, at der er sket en ændring i beregningen af usikkerhederne i 

forbindelse med beregning af de forsikringsmæssige hensættelser. Dette indebærer blandt andet at 

fremfor at beregne hensættelserne med en flerårig usikkerhedsfaktor, skal denne nu beregnes med en 

et-årig faktor. Dette giver et mere nutidigt billede af selskabets robusthed. Det betyder dog samtidig at 

forsikringsporteføljens hale har direkte indflydelse på selskabet solvens krav. Det vil sig, at kontrakterne 

med lang hale har en mindre påvirkning, end kontrakterne med kort hale.  

En forsikringsmæssig hale er et udtryk for den periode der går fra forsikringskontraktens udløb til 

indberetning af skader opstået under forsikringskontraktens periode. Der kan være tale om en kort hale 

eller en lang hale. Der vil senere i opgaven være yderligere gennemgang heraf.  

5.3 Forsikringskontrakter 
Definitionen af hvad der kan kategoriseres som en forsikringskontrakt, og derved hører under IFRS 4 

og IFRS 17, er ens de to forskellige regnskabsstandarder imellem. Det vurderes derfor relevant for 

specialet at komme med en beskrivelse af de faktorer, der udgør en forsikringskontrakt samt de 

elementer, der kategoriseres som en forsikringskontrakt.  

Som udgangspunkt defineres en forsikringskontrakt således: 

A contract under which one party (the issuer) accepts significant insurance risk from another party (the 

policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertainty future event (the 

insured event) adversely affects the policyholder. (IASB, 2017) 

Det er vigtigt at der adskilles fra de garantiforpligtelser som, nogle virksomheder udsteder i forbindelse 

med salg af produkterne. Disse garantiforpligtelser skal ikke behandles som en forsikringskontrakt på 

trods af, at producenten vil kompensere køberen, hvis produktet bryder sammen. Denne slags 

produktgarantier skal derfor ikke behandles under IFRS 4 eller IFRS 17. 

5.4 Genforsikring 
Genforsikring (indirekte forsikring) bruges i forsikringsselskaber (direkte) til at mindske deres risiko. Et 

forsikringsselskab kan for eksempel tegne en forsikring, der vil dække, hvis der sker et terrorangreb, 

der startes en massebrand eller anden naturkatastrofe. Dette er en måde for forsikringsselskabet at 

styre deres egen risiko. Det tillader dem også at tegne flere forsikringer, da deres samlede risiko vil 

være mindre. 

Forsikringsselskabet vil betale en præmie for at have genforsikringen og vil derfor have et mindre 

resultat, men vil samtidig være mindre udsat i forhold til større skader. 



28 
 

Formålet med genforsikringen er at foretage risikospredning for forsikringsselskabet og tillade dem at  

påtage sig flere forsikringskontrakter da risikoen mindskes via genforsikring. I mange tilfælde kan en 

genforsikringskontrakt yderligere indeholde en aftale om overskudsdeling, således at 

genforsikringsselskabet betaler en gevinstandel til det direkte tegnende forsikringsselskab. 

Årligt opgør forsikringsselskaberne et regnskab for hvad der er afgivet til genforsikring samt hvad der er 

modtaget. Det giver derefter samlet et resultat for genforsikring. Dette bruges aktivt i 

forsikringsselskaberne til at styrre deres interne procedure for hvornår der skal foretages genforsikring. 

Resultatet giver indikationer til om forsikringsselskabet er effektiv i deres brug af genforsikringer. 

Når der bruges genforsikring er dette ofte for at dække storre risici, enten enkeltvis eller som en del af 

risici for en bestemt portefølje. Forsikringsselskaber vil oftest have interne procedurer for hvornår de 

skal indgå i genforsikring.  
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6 IFRS 4 og Regnskabsbekendtgørelsen 
Når IFRS 17 bliver implementeret, sker det for at afløse IFRS 4. For at kunne forstå og analysere 

konsekvenserne af IFRS 17, er det nødvendigt først at kende udgangspunktet. Formålet med dette 

afsnit er derfor at give læseren en introduktion til den nuværende standard og de underliggende tanker 

hertil. Dette skaber yderligere et grundlag for analysen og diskussionen senere i opgaven. 

6.1 Gennemgang af IFRS 4 
Da IFRS 4 trådte i kraft i 2005, blev det allerede dengang set som en interim standard (IFRS Foundation, 

2007), hvilket fra starten har medvirket til, at standarden har haft en række mangler herunder manglende 

transparens i informationerne for brugerne samt en besværliggørelse af sammenligninger imellem 

produkter, forsikringsselskaber og lande.  

Forskellene skyldes især, at IFRS 4 ikke adresserer målingen af forsikringskontrakterne, og det derfor 

er op til de enkelte lande at fastsætte målingerne. I Danmark følger man reglerne under 

Regnskabsbekendtgørelsen, der er linket til Solvens II, hvilket ikke er standarden i andre lande.  

Yderligere bliver mange forsikringskontrakter under IFRS 4 målt på gamle kriterier, som måske var 

relevante ved udstedelsen, men man har ikke ændret disse som følge af ændringer i markedet for blandt 

andet renteniveauet.  

IFRS 4 har tre grund søjler, som danner dets grundlag. Disse gennemgås efterfølgende. 

Under den første søjle forhindrer IFRS 4, at der foretages hensættelser til skader, der ikke eksisterer på 

rapporteringsdatoen herunder hensættelser til katastrofer og lignede, der ikke er sket. Det betyder, at 

forsikringsselskaberne ikke må bruge et forsigtighedsprincip og derved foretage for store hensættelser. 

Generelt er revisionsrisikoen i forbindelse med forpligtelser at disse underestimeres, men i situationer 

hvor ledelsen har opnået maksimal lønbonus, er revisionsrisikoen, at der hensættes for meget, for i en 

senere periode at kunne tilbageføre disse hensættelser for at opnå et bestemt resultat (IFRS 4, 14).  

Under den anden søjle kræves det, at der testes for nøjagtigheden af de forsikringsmæssige 

hensættelser, samt der foretages en nedskrivningstest af genforsikringsaktiverne. Dette indebærer 

blandt andet, at en aktuarfunktion vil foretage beregning af hensættelsestrekanter for at sikre, at disse 

er tilstrækkelige og inden for reglerne for beregningerne (IFRS 4, 15-19).  

Den tredje søjle indeholder et krav om, at de forsikringsmæssige hensættelser beholdes på balancen, 

indtil de afvises, bliver genoptaget eller er udløbede. Forpligtelserne må ikke udlignes med eventuelle 

genforsikringskontrakter. Dette har sammenhængen til det generelle regnskabsprincip, at der ikke må 
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ske nettofisering i regnskabet. Det skal således være muligt for regnskabslæseren at se de fulde 

forpligtelser, der påhviler selskabet på trods af, at disse potentielt dækkes af genforsikringskontrakter 

(IFRS 4, 20). 

Forsikringskontrakterne under IFRS 4 måles som nævnt efter de nationale standarder for måling heraf. 

Det betyder, at man i Danmark skal beregne forsikringsforpligtelserne efter Lov om finansiel virksomhed 

§69 - §70. 

Disse forsikringsmæssige hensættelser kan opdeles i henholdsvis præmiehensættelser og 

erstatningshensættelser.  

Præmiehensættelserne er jf. §69 nutidsværdien af de betalinger, som virksomheden efter bedste skøn 

må forventes at skulle afholde i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted 

efter balancedagen og som er dækket af selskabets forsikringskontrakter. Overordnet kan 

præmiehensættelserne beskrives, som en periodisering af de samlede præmier virksomheden har 

tegnet, således at indtægten indtægtsføres over den periode kontrakten forventes at kunne påvirke 

selskabets rapporterede skader.  

For de forsikringsselskaber der udsteder korte forsikringskontrakter, er det muligt at lave en simplificeret 

beregning, der opgør den samlede præmieindtægt fordelt ligeligt over kontrakternes levetid. Dette kan 

sammenlignes med kontrakter, der under IFRS 17 kan behandles under Premium Allocation Approach, 

som beskrives senere i opgaven.  

Erstatningshensættelserne skal jf. §70 opgøres som nutidsværdien af de betalinger, virksomheden efter 

bedste skøn må forventes at skulle afholde i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted 

indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheden.  

Når forsikringsselskaberne har indgået forsikringskontrakter med forsikringstagerne, skal der foretages 

hensættelser, der dækker skaderne. Disse er omfattet af erstatningshensættelser, der består af tre 

delelementer (Finanstilsynet, 2018): 

1) Hensættelser for kendte skader 

o Eksempel fra modelselskabet 

 En revne i fundamentet i forbindelse med bygning af et hus sker den 1. december, 

og der foretages en anmeldes til forsikringsselskabet den 10. december. 

Forsikringsselskabet foretager herefter den første hensættelse på baggrund af 

skadesrapporten og forsikringsselskabet kendskab til denne slags skader. 
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 Der kan løbende ske yderligere reguleringer til hensættelsen på baggrund af ny 

information i forhold til skaden.  

2) Hensættelser for kendte skader hvor hele skaden ikke er kendt (IBNER, Incurred but not 

enough reported) 

o Eksempel 

 Revnen i fundamentet er værre end først antaget. Det har blandt andet medvirket 

til, at der er fugt i væggene. Det betyder, at skaden er større end først forventet. 

Fugtskaden anmeldes først i det nye år. 

 Hensættelserne herunder skal derfor som udgangspunkt dække over alle 

yderligere reguleringer på hensættelserne på de kendte sager. 

3) Hensættelser for skader der endnu ikke er anmeldt (IBNR, incurred but not reported) 

o Eksempel  

 Revnen i fundamentet og fugtskaderne opdages den 1. december, men bliver 

først rapporteret til forsikringsselskabet den 15. januar det efterfølgende år. 

Selskabet bør derfor have hensat til skaden, men har ikke kendt til denne, hvorfor 

der skal foretages en skønsmæssig hensættelse heraf baseret på historiske data.  

Der vil som udgangspunkt foretages hensættelserne for henholdsvis punkt 2 og 3 i forbindelse med en 

portefølje af forsikringskontrakter. Dette foretages blandt andet på baggrund af selskabet historiske 

skadesfrekvenser og eventuelt officielle skadesfrekvenser. 

Størrelsen af hensættelsen har sammenhæng med hvilken slags forsikring, der gives. En 

forsikringskontrakt på et år vil derfor kunne have en såkaldt hale over flere år. Det er et tegn på, at 

forsikringstager har mulighed for at indrapportere et krav efter perioden, hvor forsikringen har dækket. 

Det betyder, at forsikringsselskabet skal vurdere hvor kort eller lang hale, deres forsikringskontrakter 

har. Som eksempel på en kort hale kan man fremhæve glasforsikring. Her vil det være normalt, at 

skaden rapporteres hurtigt efter, den er indtruffet. Forsikringskontrakter med lange haler kan være 

arbejdsskadeforsikringer, da der er risiko for personskader, der kan fremkomme lang tid efter selve 

ulykken.   

En sådan tidsmæssig hale beskrives oftest som en afløbstrekant. Det betyder, at for indeværende år vil 

hensættelserne være større end de resterende fra forrige år, som vil være større end året forinden, 

hvorved der dannes en afløbstrekant.  
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Afløbstrekant 

  Udviklingsår 

Skadeår 0 1 2 3 4 5 

1 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

2 X20 X21 X22 X23 X24   

3 X30 X31 X32 X33     

4 X40 X41 X42       

5 X50 X51         

6 X60           

Figur 6 - Eksempel på simple afløbstrekant - Efter inspration af (Matematiksider.dk, 2019) 

Skadesåret indikerer det år skaden er skert, og udviklingsåret indikerer antallet af år efter skaden er 

sket. Det vil sige, at X10 er de skader, der er udbetalt ved skadestidspunktet og X15 er de akkumulerede 

skadesudbetalinger efter 5 år fra det oprindelige skadestidspunkt. Hvert X indikerer derfor kendte 

udbetalte skader, hvor det yderste X til højre i hver række er de akkumulerede kendte 

skadesudbetalinger (Matematiksider.dk, 2019). Den ovenstående model tager udgangspunkt i at vi 

befinder os i skadeår 6. Her vil der være en række skader der er udbetalt, i form af X60. Det betyder 

således at der er usikkerhed i udviklingsårene 1-5. Derimod forventes et ikke at der vil indgå flere skader 

i forbindelse med skadesår 1, da der er udbetalt til X15.  

Dette er en simplificeret model og det vil kunne risikeres at der kommer skader til skade år 1 på et 

senere tidspunkt. Det må dog forventes eventuelle skader at i ovenstående tilfælde vil være et statistisk 

ydrepunkt, der vil være uvæsentlig for regnskabet og de samlede hensættelser.  

Antallet af udviklingsår i en skadestrekant bestemmes udfra forsikringsselskabet branche og deres 

historiske skader. Det vil ikke være muligt at sætte faste krav til antallet af udviklingsår hvilket betyder 

at der vil være tale om et ledelsesmæssigt skøn i forbindelse med fastsættelsen heraf.   

Det er efterfølgende aktuarernes opgave at estimere hensættelserne (de mørkegrå felter) baseret på 

de kendte skader, der indgår i afløbstrekanten.  

Den grundlæggende måde at beregne en sådan hensættelse på er gennem en Chain-Ladder model, 

som er en analytisk måde at estimere usikkerheder ved brug af afvigelser (middel kvadrat afvigelse 

forudsigelser).  

Tiden efter kontraktens udløb, hvor der kan ske indberetning af skader, kaldes en hale. Denne hale kan 

enten være kort eller lang alt efter hvilken slags forsikringskontrakt, der er tale om. For forsikringstyper 

med kort hale kan man se på glasforsikring, hvor det forventes at den fulde skade vil blive indberettet 

relativt kort tid efter skadestidspunktet. Et eksempel på en lang hale kan være en bil forsikring, der 
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dækker over skader på personer. En person i et biluheld kan opleve nye gener på et tidspunkt, der er 

kan relateres tilbage til biluheldet.  

Disse hensættelser skal sikre, at forsikringsselskabets løbende føre de forventede omkostninger de har 

til både nuværende skader samt forventede skader i den forgående forsikringsperiode over 

resultatopgørelsen.  

Da der i forbindelse med beregningen af sådanne hensættelser er en stor del regnskabsmæssige skøn, 

som til dels kan påvirkes af selskabets ledelse, skal der årligt opgøres et såkaldt afløbsresultat, der skal 

give regnskabslæseren en indikation på, hvor præcise selskabet er i forbindelse med beregningen af 

deres hensættelser.  

Afløbsresultatet beskrives i bilag 1, stk. 28 til Lov om finansiel virksomhed, som forskellen mellem 

erstatningshensættelserne i balancen ved regnskabsårets begyndelse, reguleret for 

valutaomregningsforskelle og diskonteringseffekter, og summen af de i regnskabsåret udbetalte 

erstatninger og den del af erstatningshensættelserne, der vedrører skader indtruffet i tidligere 

regnskabsår. 

Regnskab   
Efterfølgende 
udbetalinger 

IBNR og IBNER - 
hensættelser 

  

Positivt 
afløbsresultat 

  

Faktisk udbetalte 
skader 

Skadehensættelser 

  

  

  
Figur 7 - Eksempel på afløbsresultat – Egen opstilling 
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6.2 Regnskabsbekendtgørelsen  
Det er generelt få forsikringsselskaber i Danmark, der aflægger årsregnskab direkte efter IFRS. Det 

betyder, at langt de fleste selskaber aflægger efter Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (Regnskabsbekendtgørelsen). 

Regnskabsbekendtgørelsen er som udgangspunkt udarbejdet således, at denne er forenelig med IFRS 

4. Man har dog yderligere i Danmark valgt, at forsikringsmæssige hensættelser skal opgøres efter 

Solvens II reglerne som beskrevet tidligere. Dette indebærer blandt andet, at der ud over de 

forsikringsmæssige hensættelser yderligere skal beregnes en fortjenstmargen og en risikomargen.  

Risikomargenen opgøres til et beløb, som selskabet forventeligt vil skulle betale en tredjepart for at 

påtage sig risikoen for, at omkostningerne ved afvikling af selskabets forsikringskontrakter afviger fra 

nutidsværdien af de skønnede betalingsstrømme (Regnskabsbekendtgørelsen §21a).  

Fortjenstmargen er et udtryk for den forventede fortjeneste på tidspunktet for forsikringen indgåelse 

(Regnskabsbekendtgørelsen, Bilag 1. stk 42). Denne foretages der en hensættelse af 

regnskabsmæssigt, men under Solvens II indregnes denne direkte i kapitalgrundlaget. Denne 

fortjenstmargen har visse ligheder med Contractual Service Margin (CSM), som indgår i IFRS 17 og 

beskrives i afsnittet ”Contractual Service Margin” senere i opgaven.   
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7 IFRS 17 
Specialet vil nu gennemgå den nye regnskabsstandard IFRS 17. Formålet med dette afsnit er at 

foretage en gennemgående introduktion til de områder indenfor IFRS 17, der har relevans for specialet. 

Sammen med tidligere afsnit om IFRS 4 medvirker dette afsnit til at danne baggrund for den 

efterfølgende analyse. Afsnittet vil have sit fokus på den generelle model, da denne er fokus for 

specialet.   

7.1 Gennemgang af IFRS 17 
IFRS 17 ændrer fundamentalt regnskabsaflæggelsen for forsikringsselskaber. Dette sker ved blandt 

andet ændringer i værdiansættelsen (måling) af forsikringskontrakterne samt ændring af præsentation, 

som vi kender det.  

Målingen af forsikringskontrakter kan under IFRS 17 opdeles i tre forskellige metoder.  

 Building Block Approach (General Approach) (IFRS 17, §32-52) 

 Premium Allocation Approach (PAA) (IFRS 17, §53-59) 

 Variable Fee Approach (VFA) (IFRS 17, §71) 

Som hovedregel bør forsikringsselskaberne vælge General Approach. Den generelle metode dækker 

hovedsagligt forsikringskontrakter med længere levetider. Hvis forsikringsselskaberne derimod 

hovedsagligt har kortere kontrakter, vil det være muligt at vælge PAA metoden, hvilket er set som en 

simplere fremgangsmåde.  

VFA-metoden skal bruges, hvis der indgår en investeringsdel i forsikringskontrakten. Det kan blandt 

andet være en ejerandel i et underliggende aktiv.  

Hvad angår præsentationen, har forsikringsselskaberne allerede i dag resultatopgørelser og balancer, 

der adskiller sig signifikant fra ikke forsikringsselskaber. Denne ændrer sig nu yderligere i forbindelse 

med ikrafttrædelsen af IFRS 17. 

I dette kapitel vil der være en gennemgang af de tre forskellige metoder. Den generelle metode vil skabe 

et grundlag, der gør det muligt at bruge en simplere model (PAA) eller en mere kompliceret model (VFA) 

alt efter, hvordan selskabets forsikringsprodukter er sammensat. 

7.2 Building Block Approach / General Approach  
Under den generelle metode skal forsikringsselskabet først beregne deres skadeshensættelser som 

beskrevet tidligere. Disse er udgangspunktet i forsikringsselskabets forpligtelser, hvor en stor del er de 
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tekniske hensættelser. Det nye ved IFRS 17 og den generelle metode er således at beregne ekstra 

værdier for at sikre, at passiverne er tilstrækkelige. Under den generelle metode introduceres derfor tre 

nye elementer til værdiansættelsen af forsikringsforpligtelser og fortjenstmargen. 

 Contractual Service Margin (CSM) (IFRS 17, § 38-39) 

 Risikojustering af ikke-finansielle risici (IFRS 17, §37, samt B86-B92) 

 Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme (IFRS 17, §33-35, samt B36-B71) 

Disse tre faktorer udgør derfor sammen med skadeshensættelserne de samlede forsikringsmæssige 

forpligtelser for forsikringsselskabet, hvorfor disse vil blive gennemgået yderligere i efterfølgende afsnit.  

Contractual Service Margin 

Den største tilføjelse i forbindelse med IFRS 17 er den såkaldte Contractual Service Margin (CSM). 

Denne repræsenterer i korte træk periodiseret omsætning, som forsikringsgiveren vil indregne over 

gruppens kontraktlige levetid.  

CSM’en skal beregnes på baggrund af en portefølje af kontrakter, hvor der ikke må være mere end et 

år imellem dem.  

Efter første indregning af CSM består ændringerne af følgende: 

 Nye kontrakter 

 Ændring i rente niveauet  

 Ændring af forventede fremtidige dækning 

 Frigivelse af CSM grundet ydet dækning 

De samlede ændringer i CSM vil blive kørt over resultatopgørelsen i løbet af året. Beregningen af CSM 

foretages efterfølgende i dette afsnit.  

Det vil ikke være muligt at have en negativ CSM, hvilket betyder, at hvis CSM beregnes som negativ, 

vil denne skulle føres direkte i resultatopgørelsen, som man kender det fra tabsgivende kontrakter. 

Frigivelsen af CSM grundet ydet dækning, skal beregnes som en procentvis del af den samlede service 

for kontrakterne: 

Frigivelse af CSM grundet ydet service =
Dækning ydet i perioden

Total service for kontrakterne
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Formålet med CSM er at fordele indtægten fra forsikringskontrakterne løbende over den samlede 

kontrakt periode, fremfor at der tages en stor indtægt ved første indregning. Derved indregnes 

kontrakten i sammenhæng med, at der ydes en forsikringsmæssig dækning til forsikringstageren.  

CSM skal beregnes på baggrund af porteføljer af forsikringskontrakter med ens risikoprofiler, der internt 

i forsikringsselskabet behandles ens, fx bilforsikringer.  

Efter inddelingen i porteføljer skal der yderligere inddeles i tre undergrupper 

 Tabsgivende kontrakter  

 Profitgivende kontrakter  

 ”In-between” kontrakter 

Yderligere må kontrakter, der indgår i disse undergrupper, ikke have mere end et år imellem sig, hvilket 

betyder, at for hver portefølje af kontrakter, der måles på i dag, vil der som hovedregel være tre 

porteføljer, der skal måles på under IFRS 17. Her skal der beregnes CSM til alle.  

For bedre at forstå konceptet med frigivelse af CSM kan vi se til vores modelvirksomhed, Forsikring A/S. 

Hvis vi tager udgangspunkt i de to forskellige slags kontrakter de sælger, og giver hver kontrakt en 

portefølje.  

 

  
Maksimal skadesbetaling 

pr. periode 
Resterende forsikringsperioder 

Ejerskifte                                          150.000      5 

Byggeskade                                          200.000      5 

Figur 8 - Forsikring A/S – Frigivelse af CSM - del 1 

Vi tager udgangspunkt i CSM ved periodens slut er på kr. 3.504. Dette er baseret på en CSM beregning 

der foretages senere i opgaven. Dette eksempel er udelukkende til at vise hvordan CSM skal føres over 

resultatopgørelsen og ikke hvordan CSM skal beregnes.  
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Nuværende 
periode 

Nuværende 
periode +1 

Nuværende 
periode +2 

Nuværende 
periode +3 

Nuværende 
periode +4 

Total 

Kontrakt 1 
                           

150.000      
                   

150.000      
                      

150.000      
                     

150.000      
                        

150.000      
            

750.000      

Kontrakt 2 
                          

200.000      
                  

200.000      
                     

200.000      
                    

200.000      
                       

200.000      
        

1.000.000      

Total 
                           

350.000      
                                                                                                                                                               

1.400.000      
        

1.750.000      

Total 
Procent 

20% 80% 100% 

Allokering af 
CSM 

                                      
701      

2.803 3.504 

Figur 9 - Forsikring A/S – Frigivelse af CSM - del 2 

Som det kan læses af ovenstående figur, skal der ved udgangspunktet af nuværende periode frigives 

kr. 701 , og CSM bliver efterfølgende på kr. 2.803.  

I den efterfølgende periode vil CSM yderligere blive påvirket af ændringer af ikke-finansielle 

forudsætninger, hvilket betyder, at CSM også har til formål at være buffer i forhold til ændringer i 

markedsfaktorer, der ellers ville have påvirket de forsikringsmæssige hensættelser.  

I de tilfælde hvor de ikke-finansielle forudsætninger, som defineret i et efterfølgende afsnit, påvirker den 

eksisterende CSM med en sådan grad, at denne bliver negativ, vil det negative beløb skulle føres direkte 

i resultatopgørelsen da CSM ikke kan være negativ. Dette vil teknisk set give en indtægt i 

resultatopgørelsen, og denne føres tilbage, når CSM’en igen bliver opbygget.  

Hvis man ser på CSM som en kurve, kan den være enten konstant, faldende eller stigende. Dette vil 

kunne give en indikation på forsikringsselskabets performance. Hvis CSM kurven er konstant, er dette 

en indikation, på at forsikringsselskabet konstant skriver nye kontrakter, der kompenserer for de 

naturlige fald i CSM. Hvis kurven er faldende, vil dette enten indikere at der skrives færre kontrakter, 

eller at der er mere tab på de nye kontrakter end de gamle. Hvis kurven er stigende, kan det skyldes 

enten flere tegnede forsikringskontrakter eller at populationen er mere profitable end tidligere. Dette 

illustreres følgende: 
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Figur 10 - Eksempler på CSM kurver - Efter inspiration af PwC 

I ovenstående ses seks eksempler på udviklingen i CSM. Disse kan beskrives således: 

1. Forsikringsselskabet skaber konstant ny forretning der sikre at CSM holdes konstant, på trods 

af løbende overførsel til resultatopgørelsen fra den oprindelige CSM 

2. Forsikringsselskabet er ikke istand til at skabe ny forretninger der skal overtage for den del af 

CSM der løbende føres over resultatopgørelsen. 

3. Forsikringsselskabet er i stand til at skabe ny forretning der overstiger den del af CSM der føres 

over resultatopgørelsen 

4. Forsikringsselskabets CSM rammer 0 i perioden hvilket indikerer at CSM er negativ hvilket 

betyder at den køres i resultatopgørelsen med det samme. 

5. Forsikringsselskabet starter med ikke at kunne skabe ny forretninger, men slutter med at hæve 

CSM på baggrund af nye forretninger  

6. Forsikringsselskabet er på overfladen tabsgivende, da der ikke er indbygget en fremtidig profit i 

deres forsikringsporteføljer. 

 

Formålet med CSM er at fordele overskud på forsikringskontrakterne over hele perioden for at sikre, at 

forsikringskontrakterne indtægtsføres samtidig med, at servicen på kontrakten afholdes.   
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Forsikringsporteføljer  

Når forsikringsselskaberne skal behandle deres forsikringskontrakter, skal disse inddeles i porteføljer. 

Dette er i dag kendt som en del af Solvens II, men IFRS 17 har større fokus på, at der skal ske opdeling 

i mindre porteføljer, der efterfølgende skal behandles sammen.  

Første niveau af opdelingen sker på forsikringsgrupper med ens risici eller kontrakter, der i dag 

behandles samlet. Dette kan trække paralleller til Solvens II, som i dag danner grundlag for 

Regnskabsbekendtgørelsen i Danmark,  

På andet niveau af opdelingen skal forsikringsselskabet inddele kontrakterne i henholdsvis (IFRS 17, 

§16)  

 Tabsgivende forsikringskontrakter  

o Denne gruppe består alene af tabsgivende kontrakter ved indgåelse. Tabsgivende 

kontrakter kan indgås af forsikringsselskaber på enkelte områder for at sikre profitable 

forsikringskontrakter på et andet område.  

 Profitable kontrakter  

o Denne gruppe består af kontrakter der ikke har nogen signifikant risiko for at blive 

tabsgivende 

 Ind-i-mellem kontrakter  

o Denne gruppe består af de resterende forsikringskontrakter, der ikke passer ind i de to 

foregående grupper 

 

På tredje niveau skal forsikringerne opdeles således, at der ikke er mere end et år imellem kontrakterne 

(IFRS 17, §22). Dette bliver i forsikringsregi kaldt for kohorter af forsikringskontrakter. 



41 
 

Resultaterne af denne opdeling af forsikringskontrakterne i porteføljer, har det resultat, at simple 

forsikringsselskaber med tre forskellige forsikringskontrakter/risikoprofiler efter tre år, vil have 27 

forskellige porteføljer der hver i sær skal behandles individuelt.   

 

Det skal yderligere bemærkes, at denne opdeling af kontrakterne skal foretages ved første indregning, 

og der ikke kan flyttes rundt imellem de forskellige porteføljer (IFRS 17, §24). Dette medvirker til, at 

forsikringsselskaberne vil skulle styre en lang række porteføljer af forskellige størrelser. 

 

Forventede fremtidige pengestrømme skal reflektere tidsværdien af penge 

Når der skal estimeres fremtidige pengestrømme, sætter IFRS 17 krav til de ledelsesmæssige skøn, 

der foretages her. Kravene er både i forhold til de fremtidige pengestrømme (IFRS 17, §33-35, samt 

B36-B71) samt diskonteringsrenten, der bruges (IFRS 17, §36, samt B72-B85). 

Portefølje 1

Profitable 
kontrakter 

År 1

År 2

År 3

Tabsgivende 
forsikrings-
kontrakter 

År 1

År 2

År 3

Ind-i-mellem
kontrakter 

År 1

År 2

År 3

Figur 11 - Illusrativt eksemple over minimums porteføljerne under IFRS 17 – Egen opstilling 
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Forsikringsselskabet har muligheden for at foretage vurderingen af det forventede cash flow på et højere 

niveau end de endelige niveauer beskrevet tidligere, hvis selskabet er i stand til at lave en fordeling af 

det beregnede pengestrømme til de enkelte porteføljer.   

For pengestrømmene er der krav om, at det er et opdateret estimat, der bruges, hvilket blandt andet 

sætter krav til, at forsikringsselskaberne i hver rapporteringsperiode skal tage stilling til estimatet. Det 

er dog vigtigt, at der er sket væsentlige ændringer i de underliggende forudsætninger. Disse krav og 

forudsætninger er beskrevet i IFRS 17 således:  

 Ingen forudindtagelser ved brug af forudsætninger 

o På baggrund af en scenarie baseret tilgang til de mulige udfald af de forventede 

pengestrømme, er forsikringsselskabet påkrævet at beregne de forventede 

pengestrømme ud fra sandsynligheden af de forskellige scenarier. 

o Disse scenarier bør blandt andet indeholde et estimat af worst case scenarier inden for 

rammerne af den underliggende forsikringskontrakt.  

o Denne scenarie tankegang er lig den bankerne skal foretage i forbindelse med 

nedskrivninger af udlån under IFRS 9. 

 Brug af markeds og ikke-markeds variabler 

o Markeds variablerne består af observerbare data, såsom renteniveau og aktiekurser  

o Ikke-markeds variablerne dækker over de oplysninger, der ikke er observerbare i 

markedet, hvilket blandt andet dækker over historiske data for virksomheden angående 

skadesfrekvens og størrelsen heraf samt for livsselskabet dødlighedsberegninger 

 Brug af opdaterede forudsætninger  

o Forsikringsselskabet skal årligt revurdere deres finansielle forudsætninger på en sådan 

måde, at de alene repræsenterer de ændringer, der har været i markedet.  

o Som eksempel bruger IASB et eksempel på et forsikringsselskab der i deres første år 

har valgt en forudsætning i en ende af deres realistiske spænd. I det efterølgende år 

vælger forsikringsselskabet at bruge den anden ende af samme realistiske spænd. 

Begge forudsætninger vil være inden for hvad der vil vurderes som ansvarligt, men man 

bør ikke flytte sine forudsætninger, med mindre dette har baggrund i reale ændringer, 

hvilket ikke vurderes som tilfældet her.  

 Pengestrømmene er inden for de forsikringsmæssige perioder 
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o IFRS 17 fremsætter en række krav til de indtægter og omkostninger, der forventes at 

indgå pengestrømmene fra forsikringskontrakterne. Dette indebærer blandt andet 

præmie indtægter og skadesomkostninger. 

I forlængelse af punkt 1 ovenfor, hvor kravet om ingen forudindtagelser ved brug af forudsætninger, 

hører yderligere, at forsikringsselskaberne i nogle tilfælde er nødt til at ændre deres beregninger af 

hensættelser til at benytte stokastiske modeller. Disse modeller tager udgangspunkt i 

sandsynlighedsberegninger for forskellige scenarier. IFRS 17 appendix B, stk. B39 nævner, at denne 

form for beregninger vil være nødvendige for at opfylde disse krav. Denne beregningsform er ikke 

særligt udbredt i forsikringsbranchen, hvilket yderligere medvirker til at komplicere transitionen fra IFRS 

4 til IFRS 17, hvorfor denne beregningsmetode er interessant for dette speciale. 

Den stokastiske model skal være afløser for den såkaldte deterministiske model, hvor man udelukkende 

ser på hvilket resultat, der er mere-sandsynligt-end-ikke.  

Senarie Nettopengestrømme Sandsynlighed Sandsynlighedsvægtet resultat 

1 -                              10.000      5% -                                                                500      

2                                             -        15%                                                                       -        

3                                    5.000      7%                                                                   350      

4                                 15.000      73%                                                            10.950      

Total   100%                                                            10.800      

Figur 12 - Stokastisk og Deterministisk modeller – Forventede fremtidige pengestrømme 

Ovenstående figur viser hvordan en ændring af regnemetoderne vil kunne påvirke et forsikringsselskab. 

Vi kan se, at ved den deterministiske model vil de forventede pengestrømme være kr. 15.000, da dette 

er udfaldet med den største sandsynlighed, hvorimod de forventede pengestrømme baseret på en 

stokastisk model vil være kr. 10.800, da dette svarer til det sandsynlighedsvægtede resultat. Det vil i 

oftest føre til at forsikringsmæssige hensættelser ændres da der skal indføres en lang række mulige 

scenarier. 

Diskonteringsrenter 

En lang række af de komponenter, der bruges under IFRS 17, indeholder en vis form for diskontering. 

Dette omfatter blandt andet beregningen af de fremtidige pengestrømme og beregningen af CSM. 

Yderligere bør der foretages diskontering af følgende områder: 

1. Præmier 

a. Er det beløb forsikringsselskabet modtager i forbindelse med udstedelses af 

forsikringskontrakterne.  
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b. For Forsikring A/S er gennemsnits præmierne kr. 10.000.  

2. Erhvervelsesomkostninger 

a. Er de omkostninger, forsikringsselskaber afholder med henblik på at erhverve nye 

forsikringer eller forny forsikringsbestanden. Erhvervelsesomkostninger består 

væsentligst af provisioner til salgsmedarbejdere eller mæglere. (Finanstilsynet, 2019) 

3. Skadesomkostninger 

a. Er de omkostninger der opstår som følge af indberetning af skader fra forsikringstagerne. 

4. Direkte henførbare omkostninger  

o Er de omkostninger forsikringsselskabet kan henlede til styrring af deres 

forsikringsportefølje. 

Som udgangspunkt sætter IFRS 17 ingen krav om metoden for beregningen af diskonteringsrenten, 

men dog skal tre krav overholdes i forbindelse med beregningen heraf:  

 Repræsentere tidsværdien af penge og de finansielle risici  

 Stemme overens med observerbare markedspriser  

 Ekskludere effekten af de faktorer, der påvirker markedspriser, men ikke påvirker de fremtidige 

pengestrømme fra forsikringskontrakterne  

Ved beregningen af diskonteringsrenten ser man en af de tydeligste forskelle fra IFRS 17 i forhold til 

Solvens II.  

Under Solvens II skal man altid tage en såkaldt ”bottom-up” approach, hvor man tager udgangspunkt i 

en risikofri rente, og derefter beregner tillæg i forhold til virksomheden og markedet. Under IFRS 17 er 

det muligt at tage en såkaldt ”top-down” approach, hvor man starter med en diskonteringsrente baseret 

på en rentekurve, der reflekterer de markedsmæssige dagsværdier for en tilsvarende portefølje. 

Forsikringsselskabet skal dog regulere denne rentekurve for faktorer, der ikke har indflydelse på de 

forsikringsmæssige kontrakter.  

”Top-Down” tilgangen følger i store træk dagsværdiberegningerne efter IFRS 13, hvor man ser på 

dagsværdien i tre niveauer. Dette er uden for opgaves omfang, men der henvises til IFRS 13, hvor de 

tre niveauer er beskrevet.  

Risikojustering for ikke-finansielle risici 

De faktorer, der medgår i de foregående risici blandt andet indeholdt i diskonteringsrenten, er alle 

klassificeret som finansielle risici. Derudover skal forsikringsselskaberne også regulere for de såkaldte 
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ikke finansielle risici. Denne risiko regulering indeholder forsikringsrisiko såsom bortfaldsrisiko og 

omkostningsrisiko.  

Bortfaldsrisikoen består at den risiko, at forsikringstageren stopper kontrakten tidligere (eller senere) 

end, hvad forsikringsselskabet havde forudsagt i forbindelse med indgåelse af den oprindelige 

forsikringskontrakt.  Omkostningsrisikoen er den yderligere risiko som forsikringsselskabet kan have i 

forbindelse med administrative opgaver, der ikke er associeret med forsikringsberettigede 

begivenheder.  

Både bortfaldsrisikoen og omkostningsrisikoen er risici, som forsikringsselskabet har, hvor 

omkostningerne ikke direkte kan overføres til forsikringstageren.  

Til beregningen af risikojusteringen for ikke finansielle risici bruger man samtidig diskonteringsrenten 

som beskrevet i tidligere afsnit.  

Hvis vi igen bruger ovenstående eksempel som under afsnittet ”Forventede fremtidige pengestrømme 

skal reflektere tidsværdien af penge”. I dette tilfælde bruge vi således to scenarier. 

Senarie Nettopengestrømme Sandsynlighed Sandsynlighedsvægtet resultat 

1                                 10.000      84%                                                              8.400      

2                                 15.000      16%                                                              2.400      

Total   100% 10.800 

Figur 13 - Stokastisk og Deterministisk modeller – Risikojustering for ikke-finansielle risici 

Efter den deterministiske model ville vi her forvente en justering for ikke-finansielle risici på kr. 10.000, 

hvorimod den stokastiske risikovurdering ville være på kr. 10.800. I praksis vil der skulle beregnes 

sandsynlighed ud fra en lang række forskellige scenarier, og ovenstående er alene et simplificerede 

illustrativt eksempel. 

Første indregning af forsikringskontrakt 

Som det er gennemgået i de tidligere afsnit, vil der ske en stor række ændringer i forbindelse med 

implementeringen af IFRS 17s General Approach. For at skabe et overblik for ovenstående afsnit er det 

interessant at se på første indregning af en forsikringskontrakt. Dette er yderligere en af de store 

fokuspunkter i forbindelse med udarbejdelsen af nye regnskabsstandarder.  

Som illustrativt eksempel udarbejdes efterfølgende et eksempel på, hvordan en profitgivende 

forsikringskontrakt for Forsikring A/S vil skulle indregnes. Forsikringspræmien, som defineret i afsnittet 

”Beskrivelse af modelvirksomhed”, er på kr. 10.000. Risikojusteringen for ikke-finansielle risici udgør kr. 
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900. Nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme udgør kr. 6.500 baseret på en skadesfrekvens på 

60% samt 5% i direkte omkostninger. 

 

 

Beskrivelse Beløb Forklaring 

Forventede nutidsværdi af positive 
pengestrømme      10.000      Præmien er betalt ved tegning og første indregning 
Forventede nutidsværdi af negative 
pengestrømme -      5.794      

Nutidsværdien af 6.500 i skadesomkostniner over 5 
år 

Forventede nutidsværdi af 
pengestrømme 

       
4.206        

Risikojustering for ikke-finansielle risici -         900      
Justering for de risici forsikringsselskabet har, der 
ikke er finansielle 

Forventede samlede pengestrøm 
       

3.306        

Contratual Service Margin -      3.306      
CMS på indregningstidspunktet. Selskabet forventer 
således at forsikringskontrakten skaber profit 

Forsikringskontrakt aktiv/passiv ved første 
indregning 

                 
0 

Jf. IFRS 17 stk. 38 skal forsikringsaktivet/passivet 
være o ved første indregning 

Figur 14 - Forsikring A/S - Indregning af første forsikringskontrakt 

Som eksemplet viser, er der i dette tilfælde en forventet CSM på kr. 3.306, hvilket er den forventede 

profit fra forsikringskontrakten. Denne vil således løbende blive driftsført hen over forsikringskontraktens 

levetid.   
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7.3 Regnskabsmæssig præsentation  
Som nævnt tidligere i specialet er præsentationen af resultatopgørelsen en fundamental ændring i 

forhold til IFRS 4. Det følgende skema, giver et overordnede billede af ændringerne i resultatopgørelsen 

mellem IFRS 4 og IFRS 17. Det vil slutteligt under punkt 7.1 blive beregnet og illustrativt vist hvorledes 

resultatopgørelsen vil se ud efter konverteringen på baggrund af Forsikring A/S.    

 

Resultatopgørelsen under IFRS 4 og IFRS 17 
I IFRS 4 indregnes hele omsætningen på en forsikringskontrakt med det samme. Disse indgår direkte i 

Premiums written. For at periodisere kontrakterne sker der en præmiehensættelse, der årligt reguleres 

over linjen Change in insurance liability. Et forsikringsselskab vil derfor indregne hele kontraktens værdi 

i første år. Dette besværliggør yderligere at sammenholde forsikringsindtægten med de hensættelser, 

der foretages hertil. 

Under IFRS 17 vil man præsentere forsikringsresultatet samlet. Det betyder i praksis, at 

forsikringsomsætningen, Insurance Revenue, vil blive påvirket af de samlede forventede krav, 

forventede omkostninger, justering af risikoen og CSM (som beskrevet tidligere). 

Omkostningerne forbundet hermed er således de faktiske krav og her tilhørende omkostninger.  

Figur 15 - Sammenligning af resultatopgørelse for IFRS 4 og IFRS 17 – Fra PwC  
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Forsikringsmæssigt resultat  
Under IFRS 17 kommer resultatopgørelsen til at bestå af to væsentlige subtotaler. Først er der tale om 

det forsikringsmæssige resultat. Det forsikringsmæssige resultat er subtotalen af den 

forsikringsmæssige omsætning fratrukket skadesomkostninger og forsikringsmæssige 

driftsomkostninger. Disse bliver gennemgået i efterfølgende afsnit. 

Forsikringsmæssige omsætning 
Når der i dag indregnes en forsikringskontrakt på fem år med en præmie på kr. 10.000, vil præmien på 

kr.  10.000 indgå direkte i årets omsætning, på trods af at kontrakten har en løbetid på fem år. Der 

foretages dog en regulering senere i resultatopgørelsen via præmiehensættelserne. Dette har dog den 

effekt, at hele forsikringskontrakten har en ”dag-et” påvirkning på resultatopgørelsen med hele den 

forsikringsmæssige værdi.  

Under IFRS 17 indføres begrebet ”Insurance Revenue” (forsikringsomsætning), som består af fire 

forskellige dele: 

 Regulering af forventede skader 

o De forventede skader er det afløb på kontrakterne, der har været aktive i løbet af året. 

Hvis en gruppe af kontrakter har vist sig at være tabsgivende, er disse allerede indregnet 

på omsætningen.  

 Regulering af forventede forsikringsmæssige driftsomkostninger 

o De forventede omkostninger, der har været på balancen for de igangværende 

kontrakters reguleringer, er ført her. 

 Regulering af risiko justeringen  

o Justeringer af risikomarginen fra passiverne 

 Regulering af CSM 

o Reguleringen af CSM (som gennemgået tidligere) har en modpost på omsætningen. 

Dette har sammenhæng med den tidligere beskrevne beregning af CSM.  

Formålet med denne ændring i omsætningen er at vise den reelle værdi af de services, der er afholdt i 

løbet af året som omsætning i modsætning til værdien af den samlede forsikringskontrakt.  

Ændringen i indregningen af omsætningen medvirker yderligere til, at IFRS 17 følger overens med IFRS 

15, der behandler omsætning fra kontrakter. Disse er nu mere ensartede, hvilket medvirker til, at 

analyser imellem brancher er mere overskuelige for investorer og regnskabsanalytikere.  
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For at analysere på indregningen af den forsikringsmæssige omsætning for Forsikring A/S tager vi en 

af forsikringskontrakterne, ejerskifteforsikringen. Forsikring A/S har solgt en police med en dækning på 

tre år, og det forventes, at kontrakten ikke vil blive opsagt i løbet af perioden. Det forventes yderligere 

at forsikringspræmien betales på førstedagen af dækningsperioden.  

De forventede årlige omkostninger til skader er på kr. 1.300, hvilket over perioden på fem år samlet 

bliver kr. 6.500. Ved brug af standard renten på 6%, vil dette betyde en nutidsværdi på kr. 5.794. 

Risikojusteringen for ikke-finansielle risici er ved årets start kr. 900.  

Ved at bruge Forsikring A/Ss rente på 6% vil åbningsbalancen for de forventede fremtidige 

pengestrømme være kr. -4.206 (nutidsværdien af kr. 1.300*5 år ved en rente på 6% fratrukket kr. 10.000 

for forsikringspræmien).  

Dette betyder, at åbningsbalancen for CSM vil være kr. 3.306 (se beregning i tidligere afsnit). 

Forsikringsfinansieringsomkostninger beregnes også ud fra en årlig rente på 6% af henholdsvis kr.852 

og kr. 198 af åbningsbalancen af CSM. Frigivelserne af henholdsvis risikojusteringen for ikke-finansiel 

risici og CSM er i dette eksempel antaget til henholdsvis kr. 180 og kr. 701. 

Dette er præsenteret i tabelen nedenfor. 

  

Nutidsværdien af 

fremtidige 

pengestrømme 

Risikojustering 

for ikke-

finansiel risici 

CSM 
Total 

forpligtelse 

Åbningsbalance         

Ændring i fremtidig service: Nye 

kontrakter 

                                    

4.206      -                        900      -     3.306      

                           

-        

Modtagne præmier -                     10.000          -          10.000      

Forsikringsfinansieringsomkostninger -                           852        -        198      -             1.051      

Frigivet i året    

                               

180      

            

701      

                       

881      

Afgivne likvider 

                                    

1.300          

                  

1.300      

Lukkebalancen -                        5.347      -                         720      -    2.803      -            8.870      

Figur 16 - Forsikring A/S - Indregning af omsætning under IFRS 17 
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Ud fra bevægelserne i tabellen ovenfor har vi nu muligheden for at beregne den forsikringsmæssige 

omsætning: 

Forsikringsmæssig omsætning- Model 1   

Forsikringsmæssige skader og omkostninger       1.300      

Ændring i risikojustering for ikke-finansielle risici            180      

Frigivelse af CSM           701      

Total forsikringsmæssig omsætning        2.181      

Figur 17 - Forsikring A/S - Beregning af omsætning efter Model 1 

Forsikring A/S - Beregning af omsætning under IFRS 17 - Model 1 

Derudover er det også muligt at beregne den forsikringsmæssige omsætning på baggrund af de 

samlede ændringer i de totale forsikrings forpligtelser, hvilket således giver os en anden model for 

beregningen af den forsikringsmæssige omsætning. Denne model vil alene blive præsenteret nedenfor 

men vil ikke blive yderligere uddybet. Det skal dog noteres, at der ikke vil være forskelle i den samlede 

forsikringsmæssige omsætning på tværs af de to modeller.  

 

Forsikringsmæssig omsætning- Model 2   

Ændringen i forventede totale forpligtelser  -       8.870      

Ændring i modtaget forsikringspræmier      10.000      

Forsikringsfinansieringsomkostninger          1.051      

Total forsikringsmæssig omsætning           2.181      

Figur 18 - Forsikring A/S - Beregning af omsætning efter Model 2 

Vi kan ud fra ovenstående opgørelser se, at den samlede forsikringsmæssige omsætning på den 

indregnede kontrakt i år et er kr. 2.181.  
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Posterings flow for IFRS 17 omsætning 
For at skabe en generel forståelse for den eksterne rapportering kan det være en hjælp også at forstå 

de interne rapporteringer. I forbindelse med implementeringen af IFRS 17 må det forventes, at 

forsikringsselskaberne skal opdatere deres finanskonti. Det betyder yderligere, at omsætningen, som 

den er præsenteret ovenfor, vil få et andet posterings flow i forhold til, hvad selskabet tidligere har haft. 

Dette posterings flow vil blive gennemgået i dette afsnit for at forstå bevægelserne i henholdsvis 

resultatopgørelsen og på balancen.  

# 
Journal 
Postering   Debet Kredit Forklaring 

1 D Tilgodehavende Præmie 
     

10.000        

Første indregning af 
forsikringskontrakten 

  K 
Forsikringsforpligtelse - Fremtidige 
pengestrømme   

         
5.794      

  K 
Forsikringsforpligtelse - Risikojustering for 
ikke-finansielle risici   

            
900      

  K Forsikringsforpligtelse - CSM   
         

3.306      

2 D Bank 
     

10.000        Indbetaling af 
forsikringspræmien 

  K Tilgodehavende Præmie   
     

10.000      

3 D Forsikringsfinansieringsomkostninger 
         

1.051        
Samlede renter af 

fremtidige 
pengestrømme og CSM 

  K 
Forsikringsforpligtelse - Fremtidige 
pengestrømme   

             
852      

  K Forsikringsforpligtelse - CSM   
             

198      

4 D 
Forsikringsforpligtelse - Risikojustering for 
ikke-finansielle risici 

             
180        Frigivelse af 

risikojustering af ikke-
finansielle risici og CSM 

for service ydet i året  
  D Forsikringsforpligtelse - CSM 

             
701        

  K Forsikringsomsætning   
             

881      

5 D 
Forsikringsforpligtelse - Fremtidige 
pengestrømme 

         
1.300        Forventede skades 

omkostninger for året 
  K Forsikringsomsætning   

         
1.300      

6 D Forsikringsmæssige driftsomkostninger 
         

1.300        
Faktisk skade for året 

  K 

Forsikringsmæssigforpligtelse - 
Skadeshensættelse   

         
1.300      

Figur 19 - Forsikring A/S - Posteringsoversigt IFRS 17 omsætning 
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Resultat opgørelse efter IFRS 17 
Når vi har nu har set på både beregningen af omsætningen og den underliggende posteringer heraf, 

er det endelig interessant, at se på den endelige resultatopgørelse baseret på de forudsætninger, vi 

har opsat tidligere i specialet.  

Resultatopgørelse efter IFRS 17 

Forsikringsmæssigomsætning  A         2.181      

Forsikringsmæssige driftsomkostninger B        1.300      

Forsikringsmæssigt resultat  (C = A - B)            881      

      

Investeringsindkomst  E                -        

Forsikringsfinansieringsomkostninger  D        1.051      

Investeringsresultat (F = E - D) -      1.051      

      

Resultat (G=C + F) -         170      
Figur 20 - Forsikring A/S - Resultatopgørelse efter IFRS 17 

Som det ses fra resultatopgørelsen, er der fra første kontrakt et negativt resultat det første år, men dette 

skyldes hovedsagligt den høje rente, der er antaget i opgaven. Det forsikringsmæssige resultat er et 

overskud på kr. 881. 

Det vil dog forventes, at et forsikringsselskab foretager investeringer, som vil medvirke til at resultatet 

bliver forbedret.  

Omsætning efter regnskabsbekendtgørelsen    

For Forsikring A/S er det yderligere interessant at se, hvordan omsætningen vil blive indregnet. I dag 

aflægges der efter regnskabsbekendtgørelsen. Her vil vi se, at der er en stor difference i forhold til, 

hvordan omsætningen indregnes i IFRS 17. 

Vi ser overordnet, at hele kontrakten indregnes på dag et, og efterfølgende vil resultatopgørelsen alene 

bestå af ændringer i hensættelserne.  

 

  År 1 År 2 

Bruttopræmier                                                        10.000                          -        

Ændring i præmiehensættelser -                                                        8.000                 2.000      

Ændring i fortjenstmargen og risikomargen -                                                          3.199                      661      

Præmieindtægter for egen regning -                                                          1.199             2.661      

Figur 21 - Forsikring A/S - Indregning af omsætning efter Regnskabsbekendtgørelsen 
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Som det ses her, indregnes der første år kr. 10.000 i præmieindtægt, imens det ved en ligelig fordeling 

af præmierne over hele forsikringsperioden vil være en præmiehensættelse på kr. 8.000 (4/5 af kr. 

10.000).   

Derudover vil regnskabstotalen også indeholde ændringer i fortjenstmargen og risikomargen. Ud fra de 

forudsætninger brugt tidligere i specialet er det forventningen at der vil være en fortjeneste på kr. 3.500, 

skadesomkostninger for kr. 6.000 og andre direkte henførbare omkostninger på kr. 500.  

En simple beregning af fortjenstmargen vil bestå af nutidsværdien af den samlede fortjeneste på kr. 

3.500 over 5 år med en rente på 6%. Dette giver en nutidsværdi på kr. 3.306, hvoraf 4/5 aktiveres og 

således påvirker indtjeningen med kr. 2.645.  

Derudover vil risikomargenen blive påvirket med 8,5%1 af de tilbagediskonterede skadeshensættelser. 

Vi forventer, at de samlede skader på 6.500 fordeles over hele perioden. Tilbagediskonteringsfaktoren 

er beregnet på baggrund af Finanstilsynets rente satser. Specialet tager udgangspunkt i rentekurven 

pr. 31.12.2018: 

År 1 2 3 4 5 

Rentekurve fra Finansstilsynet (ekskl. to første 
poster) 

-    0,343      -    0,285      -    0,187      -    0,056           0,088      

Diskonteringsfaktor         1,00               1,01               1,01              1,00              1,00      

Figur 22 - EIOPA Risikofri rente 31.12.2018 – Offentliggjort renteniveau 

Denne giver en samlet risikomargen på kr. 554, der yderligere påvirker omsætningen negativt. 

Dette tilsammen vil i år et give Forsikring A/S en negativ omsætning på kr. -1.199. 

Når vi alene ser på samme forsikringskontrakt i år to, vil der være en positiv omsætning på kr. 2.661 

Den største sammenhæng mellem de to regnskabsstandarder ses på fortjenstmargenen, som har visse 

ligheder med CSM under IFRS 17, da begge er et udtryk for periodiseret profit på 

forsikringskontrakterne. 

Omsætning efter IFRS 4 

Endeligt er det interessant at se, hvordan omsætningen ville være efter IFRS 4, hvor der ikke er krav 

om risiko og fortjenstmargen. 

                                                
1 Antaget for denne slags forsikringsselskab 
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  År 1 År 2 

Bruttopræmier      10.000                     -        

Ændring i præmiehensættelser -      8.000           2.000      

          2.000           2.000      

Figur 23 - Forsikring A/S - Indregning af omsætning under IFRS 4 

Som det fremgår af ovenstående model, er IFRS 4 en relativ simpel måde at indregne omsætningen 

fra forsikringskontrakten. Hele kontrakten indregnes og fordeles i dette tilfælde over kontraktens fem 

årige leve tid.  

Under IFRS 4 vil den efterfølgende subtotal være skadesomkostninger, herunder ændringer i 

skadeshensættelserne efterfulgt af de forsikringsmæssige driftsomkostninger. Først herefter ser vi, om 

forsikringsselskabet er i stand til at tjene penge på deres forsikringsvirksomhed. 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 

Omkostningerne i forbindelse med IFRS 17 består af de faktiske skadesomkostninger, selskabet har 

haft i årets løb. Hvis disse er mindre end de forventede skader, vil der være et større forsikringsmæssigt 

resultat, i modsætning til, hvis de forventede skader var mindre end de realiserede skader.  

Yderligere består omkostningerne af de almindelige forsikringsmæssige driftsomkostninger, som 

selskabet kan henføre til resultatet af forsikringsporteføljerne. Disse omkostninger består af 

omkostninger relateret til skadehåndtering, policeadministrationsomkostninger, en procentvis fordeling 

af andre faste omkostninger (afskrivninger, husleje, nogle lønninger, osv.) baseret på selskabets 

aktivitet for at servicere deres forsikringsporteføljer. Yderligere består denne regnskabslinje af de 

omkostninger der kan direkte henføres til police og forsikrings vedligeholdelse, de direkte henførbare 

omkostninger. 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 

Omkostninger ved skadeshåndtering 

Policeadministration 

Procentvis andel af: 

- Afskrivninger 

- Husleje 

- Lønninger 

Figur 24 - IFRS 17 forsikringsmæssige driftsomkostninger – Egen opstilling 
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De resterende omkostninger, der ikke allokeres til de forsikringsmæssige driftsomkostninger, 

præsenteres senere i resultatopgørelsen under forsikringsfinansieringsomkostningerne, der uddybes i 

et senere afsnit.  

Det forsikringsmæssige resultat er derfor et resultat af følgende formel:  

𝐹𝑜𝑟𝑠𝑖𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

= 𝐹𝑜𝑟𝑠𝑖𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑆𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

− 𝐹𝑜𝑟𝑠𝑖𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

hvor 

𝐹𝑜𝑟𝑠𝑖𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =  ∆𝐹𝑜𝑟𝑠𝑖𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑠æ𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 +

 ∆𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑖𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 +  ∆𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑒𝑛 + ∆𝐶𝑀𝑆  

 

Hvis man tager en portefølje af forsikringskontakter, vil det samlede resultat for porteføljen ved en 

sammenligning imellem IFRS 4 og IFRS 17 være ens over tid, men der vil være en tidsmæssig 

forskydning af indregningen af omsætningen og omkostningerne imellem de to regnskabsstandarder.  

7.3.1 Netto finansieringsresultat  

Netto finansieringsresultatet er den anden væsentlige subtotal i resultatopgørelsen. Den består af 

henholdsvis investeringsindkomst og forsikringsfinansieringsomkostninger.  

Investeringsindkomst 

Inden for forsikring er det normal praksis, at forsikringsselskabet investerer store dele af 

præmieindtægterne i markedet som enten obligationer eller aktier alt efter selskabets 

investeringshorisont og investeringspolitik. Indtægterne var under IFRS 4 præsenteret tidligere i 

resultatopgørelsen. Det er under IFRS 17 valgt, at dette ikke længere skal være del af almindelige 

indtægter, men fremstå som man kender det fra andre regnskaber.  

Forsikringsfinansieringsomkostninger  

Disse omkostninger består af de driftsomkostninger, der ikke kan relateres direkte til driften af 

forsikringsporteføljerne, eller hvis selskabet har væsentlig ineffektivitet blandt medarbejderne. Disse 

omkostninger bør derfor ikke medregnes tidligere under det forsikringsmæssige resultat, men 

nettofinansieringsresultatet. Yderligere indgår der her de omkostninger, selskabet har i forbindelse med 

deres investeringsaktivitet såsom handelsomkostninger og evenuelt negative renter.  
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Den nye opsplitning af resultatopgørelsen medvirker blandt andet til, at det bliver tydeligt at se, hvor 

gode forsikringsselskabet er til at skabe overskud på deres kerneforretning. Det er ikke længere muligt 

at vise finansieringsindtægter som en del af de samlede indtægter.  

7.3.2 Sammenligning af resultatopgørelsen 
Efter ovenstående gennemgang af resultatopgørelsen for IFRS 17 er det interessant, at se det samlede 

illustrative billede af hvordan denne ændre sig når der er sket en konvertering mellem de to 

regnskabsstandarder. Modellen tager udgangspunkt i den opstilling der er præsenteret i figur 55. 

Derefter tager den højde for de forudsætninger og beregninger der er foretaget. Det vil således 

resulterer i følgende:  

IFRS 4 IFRS 17 

Bruttopræmier 
           

10.000        Forsikringsmæssig omsætning 
           

2.181        

Investeringsindkomst 
                     

-          
Skades og forsikringsmæssige-
driftsomkostninger 

           
1.300        

Indtægter 
           

10.000        Forsikringsmæsigt resultat 
               

881        

Skades og forsikringsmæssige-
driftsomkostninger 

              
1.300        Investeringsindkomst 

                  
-          

Ændring i forsikringsforpligtelserne 
           

11.199        Forsikringsfinansieringsomkostninger  
           

1.051        

Omkostninger 
           

12.499        Investeringsresultat - 1.051        

Resultat - 2.499        Resultat -  170        
Figur 25 – Forsikring A/S - Sammenligning af resultatopgørelsen under IFRS 4 og IFRS 17 

7.4 Nye notekrav 
Ud over at ændringerne i resultatopgørelsen og til dels balancen, har IFRS 17 også en række krav til 

oplysningerne i noterne. Disse skal hjælpe regnskabsbrugerne til bedre at forstå bevægelserne, hvilket 

igen øger sammenligningsgraden mellem de forskellige forsikringsselskaber.  

Af væsentlige notekrav er en afstemning af ændringerne i nettoværdien af forsikringskontrakterne. 

Denne afstemning skal indeholde ændringerne i følgende punkter: 

 Nettoforpligtelserne for den resterende forsikringsperiode eksklusiv tabsgivende komponenter 

af kontrakerne 

 Tabsgivende komponenter af kontrakterne  

 Skadeshensættelser 

 Forventede nutidsværdi af fremtidige pengestrømme 
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 Risikojusteringen for ikke-finansielle risici  

 CSM  

Ved at præsentere ovenstående kan regnskabsbrugere se hvorfra bevægelserne på balanceposterne 

stammer fra og kan derved se, om forsikringsselskabets forpligtelser er påvirket af øget population af 

forsikringskontrakter, eller om det skyldes en ændring i skadeshistorikken for de nuværende kontrakter. 

Dette giver et godt billede af, om selskabet er blevet bedre til at påtage risici (tegne nye forretninger) 

eller om de modsat tager for megen risici på bøgerne i form af urentable forsikringskontrakter.  

I ”Bilag 4 – Eksempler på noteafstemninger efter IFRS 17” kan der ses et eksempel for henholdsvis 

summerede oplysninger for forsikringsforpligtelserne, en afstemning af forpligtelserne for den 

resterende forsikringsperiode samt en afstemning af nutidsværdien af fremtidige pengestrømme, 

risikojusteringen for ikke-finansielle risici og CSM. 

7.5 Premium Allocation Approach (PAA) 
Formålet med Premium Allocation Approach er at simplificere beregningerne, der skal bruges i forhold 

til General Approach. Det vil derfor være muligt for forsikringsselskaber, der har kortere kontrakter, at 

bruge denne metode.  

I forhold til den generelle metode vil der ikke skulle beregnes CSM under PAA, hvilket er en væsentlig 

simplificeret. Forsikringsselskabet skal dog kunne bevise, at de forsikringsmæssige hensættelser ikke 

vil afvige væsentlig, som havde de brugt den generelle metode.  

PAA er kun muligt som tilvalg, hvis man følger beslutningstræet nedenfor.  
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Er forsikringsperioden et år 
eller mindre?

Forventes det at målingen 
efter PAA metoden afviger 

signifikant fra BAA? 

PAA kan tilvælges 

Det kan være muligt at 
opbygge et argument for at 

PAA kan tilvælges.

BBA modellen skal vælges 
(PAA er ikke en mulighed)

Årlig forsikringer 
(Indbo, Bilskade)

2 årig forsikringsperiode
(2 årig bygge skade)

Mange årige forsikringer 
(Livsforsikring) 

Nej

Ja

Ja

Nej

Beslutningstræ for PAA metoden Forsikringstype

 

Figur 26 - Beslutningstræ for PAA metoden - Efter inspiration fra PwC 

For at det er muligt at bruge PAA, modellen skal der derfor være tale om en kortvarig kontrakt, hvor 

resultatet af de forsikringsmæssige hensættelser ikke afviger markant fra resultatet hvis der bruges den 

generelle model.  

Tanken ved at introducere den simplificerede model uden brug af CSM bygger på, at CSM er en 

fordeling af indtjeningen over forsikringskontraktens levetid, men når denne er et år eller mindre vil det 

resultere i en uvæsentlig CSM hensættelse. Dette vil derfor ikke give regnskabsbrugeren yderligere 

værdi i forhold til den omkostning, det medbringer forsikringsselskabet at beregne CSM. Yderligere vil 

reguleringerne til tidsværdien af hensættelserne være minimal og forventes derfor ikke at påvirke 

selskabets finansielle situation signifikant.  

7.6 Variable fee approach 
Hvis et forsikringsselskab har kontrakter, hvor eventuel betaling til forsikringstager har sammenhæng til 

et underliggende aktiv, skal der skulle bruges den såkaldte Variable Fee Approach (VFA). Det 

underliggende aktiv vil ofte være et finansielt aktiv2.  

Under VFA skal der beregnes en CSM, men her skal der også indregnes den del af det underliggende 

finansielle aktiv, som forsikringsselskabet skal betale til forsikringstager.  

                                                
2 F.eks: Unit Linked kontrakter, Continental European 90/10, US variable annuities.  
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Det er nødvendigt, at der er tale om et specifikt underliggende finansielt aktiv, der er specificeret til 

forsikringstager. Forsikringsselskabets betaling til forsikringstager skal være i sammenhæng med 

dennes ejerandel i det finansielle aktiv, og betalingerne til forsikringstager sker kun ved ændringer i 

dagsværdien af det finansielle aktiv.  

Forsikringskontrakterne under VFA minder til dels om investeringskontrakter. Under VFA består CSM’en 

derfor af en række yderligere reguleringer, som der ikke tages hensyn til under den generelle metode.  

Hvor PAA metoden, som gennemgået tidligere, er en mulighed for forsikringsselskaber med 

forsikringskontrakter med korte perioder, er VFA obligatorisk for de selskaber, der sælger denne form 

for forsikringsprodukter. Da dette ikke er et alment forsikringsprodukt i Danmark henvises til specialets 

afgrænsning, hvorfor denne ikke uddybes yderligere. Der henvises dog til ” Bilag 5: Den generelle model 

vs. Variable Fee Approach” hvor forskellen imellem den generelle model og VFA er opstillet.  

 

7.7 Transitionsperioden 
I transitionsperioden fra IFRS 4 til IFRS 17 er udgangspunktet, at transitionsdatoen er 1. januar 2020 

(ud fra den første offentliggjorte version af IFRS 17). IFRS kravene kræver som udgangspunkt, at der 

skal foretages en fuld retrospektiv konvertering, medmindre dette er praktisk umuligt. Dette vil indebære, 

at alle selskabets porteføljer af forsikringskontrakter inddeles i årlige kontrakter, som beskrevet tidligere 

i opgaven. Dette vil oftest kræve, at forsikringsselskabet skal bruge data, de ikke har til rådighed. 

Derudover vil en fuld retrospektiv konvertering kræve, at forsikringsselskabet er i stand til at foretage 

vurderinger af, hvad ledelsen ville have brugt af forudsætninger ved første tegning af 

forsikringskontrakten. Dette vil være næsten umuligt, da selskabet siden har opnået større kendskab til 

de enkelte kontrakter, og derfor vil påvirke deres dømmekraft tilbage i tiden. Hvis dette er tilfældet har 

forsikringsselskaberne to yderligere muligheder at vælge. 

 Den modificerede retrospektive konvertering 

 Dagsværdimetoden  

Under den modificerede model skal forsikringsselskabet bruge den viden, de har opnået på kontrakterne 

efter, de er tegnede. Det vil sige, at forsikringsselskabet har mulighed for at bruge den viden, de har 

opnået. Hvis dette ikke er muligt, er der en række simplificerede forudsætninger, de må bruge, hvis 

omkostningerne til at anskaffe data på kontrakterne er for stor. Disse simplificerede forudsætninger er  

 Vurdering af første indregningstidspunkt 
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o Som beskrevet tidligere i afsnittet er en væsentlig del af IFRS 17 at inddele 

forsikringskontrakterne i porteføljer baseret på år og risikoen for, at de er tabsgivende. 

Denne opdeling er ikke krævet under den retrospektive model, hvorfor 

forsikringsselskaberne må inddele gamle forsikringskontrakter i porteføljer der rækker ud 

over de årlige kohorter der ellers kendetegner IFRS 17. Denne mulighed vil sikre en stor 

besparelse for forsikringsselskaberne, da deres arbejde i forbindelse med 

konverteringen bliver simplificerede.  

o Det skal dog bemærkes at ved at sammenlægge flere års kontrakter i samme porteføljer, 

vil det påvirke forsikringsselskabernes balancer således, at det bliver sværer, at 

sammenligne på tværs af selskaberne indtil de gamle forsikringskontrakter er af 

balancen.  

 CSM for forsikringskontrakter uden direkte deltagelse  

o Som udgangspunkt skal CSM beregnes som beskrevet tidligere i afsnittet. Som med 

vurderingen af første indregningstidspunkt vurderes dette ikke effektivt, hvorfor 

forsikringsselskaberne har den mulighed at beregne CSM ud fra en forudsætning for, at 

de forventede fremtidige pengestrømme ved indregningen er lig med de forventede 

kommende pengestrømme ved transitionsdatoen. Her er der justeret for de faktiske 

pengestrømme, der har været siden første indregning af kontrakten. Det vil sige, at man 

regner baglæns ud fra de forudsætninger, man tager ved transitionstidspunktet.  

 CSM for forsikringskontrakter med direkte deltagelse (VFA)    

o Denne falder ikke inden for opgavens omfang, hvorfor der ikke beskrives yderligere her.  

Hvis ovenstående metode ikke er mulig for forsikringsselskabet, er den sidste mulighed at bruge en 

dagsværdimodel til deres transition. Dagsværdimetoden tager udgangspunkt i IFRS 13 – Dagsværdier. 

Det vil være umuligt for forsikringsselskaberne at finde en værdi af deres forsikringsporteføljer i et 

handlende marked, hvorfor det ikke vil være muligt at foretage en såkaldt niveau 1 værdiansættelse. 

Det betyder, at forsikringsselskabet skal bruge nogle forudsætninger til at beregne dagsværdien af 

deres forsikringskontrakter. Derfor skal forsikringsselskabet foretage en niveau 2 eller 3 beregning 

baseret på oplysninger, der kan findes i markedet.  

Den største svaghed ved brugen af dagsværdimodellen skal findes i at IFRS 13 har den forudsætning, 

at dagsværdien skal være et udtryk for, hvad en veloplyst tredjemand er villig til at betale for en 

portefølje. Hvor den simple dagsværdi vil bestå af nutidsværdien af fremtidige pengestrømme, er det 

forventeligt, at en tredjemand yderligere vil have en forventet profitmargen indregnet i dagsværdien, 
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hvilket vil lede til en højere værdiansættelse af forsikringskontrakterne i forhold til, hvad man ville opnå 

via IFRS 17.  

Formålet med at foretage disse tilbageblik skal findes i IAS 1, der kræver at selskaberne blandt andet 

skal præsentere tre balancer, to resultatopgørelser og to egenkapitalsopgørelser. Dette svarer til to 

fulde årsrapporter med lukkebalancen fra året før. 

7.7.1 Opfølgning på EFRAG kritik punkter 

Som beskrevet i opgavens gennemgang af regnskabets formål er det nævnt, at EFRAG har sendt det 

første udkast af IFRS 17 tilbage til IASB for at behandle en række kritikpunkter. Disse kritikpunkter har 

EFRAG indsamlet fra hovedsagligt en gruppe af forsikringsselskabers CEOer. Disse punkter er 

interessante at se på i forhold til, hvordan disse kritikpunkter kan påvirke standarden og de 

konsekvenser, EFRAG ser. Yderligere hjælper disse kritikpunkter med at belyse de svagheder der er i 

standarden set fra branchens synspunkt hvilket er i overensstemmelse med specialets kritisk teoretisk 

gennemgang. 

Behandlingen af erhvervelsesomkostninger 

Under IFRS 17 skal erhvervelsesomkostningerne for forsikringskontrakterne indregnes i år et. Dette er 

i modstrid til tanken bag andre dele af standarden herunder CSM. Der ser vi en periodisering af profitten, 

hvorved man vil se et mismatch imellem omkostninger og indtægter. Dette har adskilt sig væsentligt fra 

andre regnskabsstandarder og vil især påvirke de forsikringsselskaber med lange forsikringskontrakter.  

Denne mismatch af omsætningen og omkostningerne giver regnskabslæserne et mere uklart billede af 

forsikringsselskabets performance, da der kan opstå situationer, hvor forsikringsselskabet har brugt 

mange erhvervelsesomkostninger på en lang kontrakt, hvor profitten først indregnes efter mange år.  

Overgangs perioden fra IFRS 4 til IFRS 17 

Ifølge EFRAG er der uklarheder i forbindelse med transitionsperioderne (EFRAG, 2018). Det vurderes 

tæt på umuligt at foretage en fuld transition, da det vil kræve data, forsikringsselskaberne ikke 

nødvendigvis har tilgængeligt. Derfor har fokus været på de to alternative metoder. Et af de væsentligste 

hovedpunkter i kritikken er de forudsætninger, der skal påvirke de fremtidige forventelige 

pengestrømme. Det er derfor ikke forventeligt, at forsikringsselskaberne har tilstrækkeligt data til at 

kunne vise forsikringsselskabernes forventninger til den fremtidige profit af forsikringsselskaberne.   

Brugen af/opdelingen af porteføljer i årlige grupper   

Det punkt, der forventes at skabe de største udfordringer for forsikringsselskaberne, er opdelingen af 

forsikringskontrakterne i årlige porteføljer (EFRAG, 2018). Dette forventes at skabe et massivt pres på 
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de datakrav, der stilles til forsikringsselskaberne. Yderligere skal der tages stilling til, om 

forsikringskontrakterne forventes at blive profitgivende ved første indregning. Det valg, der tages her, 

kan ikke ændres senere, da IFRS 17 ikke tillader ændringer i porteføljerne tilbage i tid.  

For mange forsikringsselskaber udstedes der en lang række forholdsvis ens forsikringskontrakter. 

Forventningen er ofte, at forsikringsselskabet forventer, at nogle vil kræve skadesbetalinger imens 

andre ikke forventes at have skader. Det er oftest umuligt for forsikringsselskaberne at forudsige hvilke 

kontrakter, der falder i hvilken kategori. Det er således forventningen, at de kontrakter, der ikke 

indkasserer skader, vil dække de kontrakter, der vil have skader for til sidst samlet set at være profitable 

for forsikringsselskabet.  

Yderligere ser EFRAG, på baggrund af deres undersøgelser, ikke en sammenhæng mellem denne form 

for opdeling af kontrakterne til den opdeling, der sker ude i forsikringsselskaberne. Det vil derfor ikke 

give et retvisende billede af forsikringsselskabet egen håndtering af deres forsikringsporteføljer.  

7.7.2 IASB reaktion 

Som følge af disse kritikpunkter har IASB valgt at udskyde den oprindelige ikrafttrædelsesdato, da de 

ikke længere har kunne overholde de praktiske deadlines, der vil være i forbindelse med et skift i 

regnskabspraksis. Den nye overgangsdato er derfor rykket med et år til 2022. IASB har dog givet udtryk 

for, at de vurderer, at IFRS 17 har en positiv cost-benefit analyse og vil, som udgangspunkt, ikke ændre 

væsentligt i det oprindelige udkast (IFRS Foundation, 2018).   
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8 IFRS 17 i et regulativ og rapporteringsmæssig perspektiv 
Dette afsnit har til formål at identificere hvordan IFRS 17 skal ses i forhold til det nuværende regulativ 

billede, herunder gældende regnskabsstandarder og solvens krav. IFRS 4 og Solvens II er i Danmark 

hovedsagligt repræsenteret igennem Regnskabsbekendtgørelsen. 

Hovedformål er at sammenligne forskellige faktorer imellem IFRS 4, IFRS 17 og Solvens II. Overordnet 

kan denne bedst beskrives ved at se på passivsiden under de tre forskellige standarder/krav.  

Ud over denne gennemgang, henvises der til tidligere eksempler i specialet, hvor konsekvenser er 

beregnede.  

Som det kan ses af modellen ovenfor, er det forventningen, at IFRS 17 vil ændre fordelingen på 

passivsiden. Der vil skulle beregnes flere tillæg til de almindelige hensættelser, vi kender i dag. Fordelen 

i Danmark er, at der allerede beregnes en risikomargen, der dog vil ændre sig lidt i forhold til 

beregningerne.  

8.1 IFRS 17 og Solvens II 
Som regnskabsaflæggelsen foretages i dag i Danmark bruges IFRS 4 som er tæt på den danske 

Regnskabsbekendtgørelse for forsikringsselskaber. Regnskabsbekendtgørelsen er som nævnt tidligere 

blevet opdateret i forbindelse med implementeringen af Solvens II. Denne sammenhæng gør det 

 Figur 27 - Balance opdeling IFRS 4, Solvens II og IFRS 17 – Fra PwC 
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interessant at sammenholde den nye regnskabspraksis med grundideerne fra den nuværende, nemlig 

Solvens II. Både IFRS 17 og Solvens II har til formål at estimere de forsikringsmæssige hensættelser 

bedst muligt, men har hver især deres måde at gøre dette.  

Den væsentligste forskel imellem IFRS 17 og Solvens II er dog, at IFRS 17 er en regnskabspraksis, og 

på den baggrund har til formål at formidle forsikringsselskabets økonomiske stilling. Derimod er Solvens 

II en regulativ bekendtgørelse, der skal gøre det muligt at foretage rapporteringer til de nationale 

finanstilsyn. Det medfører yderligere, de to tager udgang i to forskellige målsætninger. Solvens II viser 

som udgangspunkt robustheden af et forsikringsselskab, hvorimod IFRS 17 viser forsikringsselskabets 

performance over et år (PwC, 2017).  

En forskel i beregningerne imellem IFRS 17 og Solvens II er det faktum, at IFRS 17 er principbaseret, 

hvorimod Solvens II er regelbaseret. Det giver større fleksibilitet til beregningerne i IFRS 17 i forhold til 

Solvens II. Yderligere forskelle mellem de to er, hvornår de hver især indregner præmierne som 

indtægter. Under Solvens II indregnes de med det samme i de såkaldte ”Own Funds”, hvorimod under 

IFRS 17 indregnes de løbende, som beskrevet tidligere blandt andet i forbindelse med gennemgangen 

af CSM.  

Yderligere ser vi en stor forskel imellem behandlingen af forsikringskontrakterne. Som tidligere 

beskrevet i specialet har vi set, hvordan IFRS 17 har specifikke krav om en relativ stor opdeling af 

porteføljer, hvorimod Solvens II tillader, at man behandler de forsikringsmæssige porteføljer på det der 

svarer til det øverste aggregerings niveau under IFRS 17, som vist i figur 11.  

I både IFRS 17 og Solvens II spiller diskonteringsrenten en stor rolle. Der er dog, som nævnt tidligere, 

forskelle i de måder, forsikringsselskaberne kan beregne denne diskonteringsrente. Under Solvens II 

skal der bruges en bestemt risikofri rente, hvor en række krav skal opfyldes før, der kan foretages 

justeringer hertil. Under IFRS 17 skal forsikringsselskabet beregne en diskonteringsrente, der vil minde 

om markedsrenten for en lignende portefølje af pengestrømme fra lignende forsikringshensættelser. 

Sidste store forskel mellem IFRS 17 og Solvens II er, at Solvens II ikke medtager tilbageblik og historiske 

data, hvorimod dette er med i hensættelses og diskonteringsberegningerne i IFRS 17. Det område, hvor 

kravet om historisk data vil påvirke forsikringsselskaberne mestm vil være i deres IT systemer, hvor det 

nu kræves, at de kan redegøre for de diskonteringsrenter, der bruges på de forskellige 

forsikringsporteføljer, der stadig påvirker forsikringsselskabets CSM. Da dette ikke er en del af Solvens 

II, vil det betyde flere omkostninger for forsikringsselskabet for at kunne opdatere og forbedre deres 

systemer.  
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På trods af at IFRS 17 tillader flere regnskabsmæssige skøn, blandt andet i form af scenarie 

beregningerne, bør dette give et mere retvisende billede af forsikringsselskabet i forhold til Solvens II, 

da denne ikke medtager en høj detaljegrad af virksomhedsspecifik data. Det skal dog noteres, at på 

trods af at de to forskellige standarder har forskellige udgangspunkter, er kvaliteten for begge stadig høj 

og relevant. IFRS 17s præsentation er til regnskabsbrugeren, hvor det historiske data er et vigtigt 

element, hvorimod Solvens II er i forhold til overholdelse af specifikke krav på et givent tidspunkt.  

Når man sammenligner IFRS 17 og Solvens II, er det værd at notere, at Solvens II ikke har en 

resultatopgørelse, men alene er et udtryk for balancen. Det betyder samtidig at de største ændringer i 

IFRS 17, nemlig på resultatopgørelsen, ikke direkte kan sammenlignes med Solvens II.  

Det faktum, at Solvens II er balanceorienteret og Regnskabsbekendtgørelsen i dag er opbygget om den, 

betyder indirekte, at Regnskabsbekendtgørelsen i dag også er balanceorienteret. Hvis 

Regnskabsbekendtgørelsen tilpasses IFRS 17, vil det betyde en ændring i orienteringen af denne, da 

IFRS 17, alt andet lige, er mere resultatorienteret end tidligere standarder.  

8.1.1 Implementering af IFRS 17 med Solvens II 

PwC UK har i september 2017 foretaget en analyse af mulighederne for at bruge Solvens II til at 

implementere IFRS 17 (PwC, 2017). Deres udgangspunkt er, at forsikringsselskaberne med fordel kan 

bruge Solvens II i forbindelse med implementeringen, dog fremlægger de en række punkter, hvor der 

ikke er direkte overensstemmelse mellem de to standarder. Konklusionen af publikationen er da også, 

at Solvens II med fordel kan bruges til implementeringen, men at selskaberne med fordel kan have to 

modeller til beregninger af blandt andet pengestrømmene.  

Derudover bemærker publikationen også, at selvom Solvens II kan bruges, skal forsikringsselskabet 

stadig finde en løsning til at håndtere CSM beregningerne.  

8.2 Konsekvenser 
Det er tydeligt, at IFRS 17 medbringer en række ændringer i de finansielle rapporteringer, hvilket er vist 

tidligere i specialet. Derudover kan man yderligere forvente, at der vil komme nogle indirekte ændringer 

i forsikringsbranchen, og nogle af disse indirekte konsekvenser vil blive gennemgået i det følgende.  

8.2.1 Ændrede KPI’er 

En tydelig konsekvens af den ændrede regnskabsstandard bliver ændrede nøgletal og måling af 

performance for forsikringsselskaberne. Det kan forventes, at selskaberne som konsekvens af den nye 

standard vil indføre nye Key Performance Indicators (KPI) for ledelsen og andre medarbejdere med 

variabel løn. Det vil ikke længere give mening for selskaber at måle bruttopræmierne, da disse ikke 
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indregnes direkte i resultatopgørelsen. Denne kan forventes at blive udskiftet med KPIer på Insurance 

Revenue og Insurance Service Results (PwC, 2019).  

Dette betyder samtidig, at de nøgletal, forsikringsselskaberne måles på for at sammenligne hinanden, 

vil ændres. Dette skyldes, at især præmieindtægterne har været et nøgletal der ikke nødvendigvis er 

god at sammenligne. Denne tager ikke højde for om de indgåede kontrakter bidrager med værdi til 

selskabet eller ej. Sammenligningstallet er alene en indikation på om der sælges forsikringskontrakter 

med større eller mindre værdier.  

Ved at ændre selskabet KPI’er vil det også forventes, at måden, forsikringsselskabet drives på, vil ændre 

sig. Det kan betyde, at ledelsen flytter deres fokus således, at der ikke alene tænkes over mængden af 

forsikringskontrakter, men måske endnu mere kvaliteten. Dette skyldes, at en lang kontrakt, der 

potentielt er tabsgivende, skal driftsføres med det samme således, at der tages et stort tab i år et. Det 

har tidligere været bruttopræmien, der er indgået i resultatopgørelsen, og tabet er først driftsført senere 

over forsikringskontraktens levetid.  

Når selskabet vælger de KPI’er, der skal bruges fremadrettet, bør dette gøres i nogenlunde 

overensstemmelse med regnskabsbrugerne, blandt andet investorerne. De bør vælges således, at der 

fra starten er afstemt hvilke nøgletal, der giver mening for branchen efter implementeringen af den nye 

Regnskabsbekendtgørelse.  

8.2.2 Forsikringsperioder 

For danske skadesforsikringsselskaber kan den største konsekvens af IFRS 17 blive, at der vil være 

fokus på kortere forsikringer således, at disse kan indgå i den simplere PAA model. Dette vil blandt 

andet betyde, at der ikke skal beregnes CSM, hvorfor kontrakterne ikke skal opdeles i små porteføljer, 

som beskrevet ovenfor.  

Det skal stadig bemærkes, at hvis det forsikrede forbliver ens, og der reelt alene er tale om en årlig 

revurdering af prisen, vil der kunne argumenteres for, at denne i realiteten er en langvarig kontrakt, og 

derfor bør behandles under den generelle metode, og der således skal beregnes CSM. 

Den simplificerede model (PAA) forventes at være den model, der vil blive brugt mest indenfor 

skadesforsikring. Dette skyldes blandt andet, at mange kontrakter her netop har en levetid på et år samt 

de mindre datakrav, denne model stiller til selskaberne. De vil derved have et incitament til at bruge 

kortere forsikringskontrakter for at holde den økonomiske byrde i forbindelse med rapporteringen nede. 

Dette vil især være i forhold til forsikringer indenfor tingskade (glasforsikring, elektronik forsikringer ol.) 
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Andre skadesforsikringstyper, såsom ejerskifte og byggeskade, samt forforsikring af vindmøller og 

tibehør, der historisk varer over en længere periode, vil alle have svært ved at tilpasse deres 

forretningsmodeller til IFRS 17s PAA model, hvilket betyder, at de som udgangspunkt vil være omfattet 

af IFRS 17.  

I Danmark kendetegnes denne slags forsikring dog ved at være håndteret af mindre niche selskaber, 

der i første omgang ikke bliver påvirket af IFRS kravene, men alene påvirkes hvis 

regnskabsbekendtgørelsen ændres i overensstemmelse med IFRS 17. Men hvis man tager erfaringer 

fra tidligere IFRS implementeringer (herunder IFRS 9), kan det forventes, at den danske 

Regnskabsbekendtgørelse vil udvikle sig i takt med IFRS 17. 

8.2.3 Indregning af omsætningen 

Som gennemgået tidligere i specialet under afsnittet ”0 Første indregning af forsikringskontrakt”, ser vi 

tydeligt, hvor stor en effekt IFRS 17 har på omsætningen i forsikringsregnskabet. I eksemplet med 

Forsikring A/S, ser vi, at IFRS 4 er den simpleste måde, hvor bruttopræmien indregnes på dag et, 

hvorefter den resterende omsætning alene reguleres af præmiehensættelsen der lineært føres over 

resultatopgørelsen.  

For IFRS 4 selskaberne vil den største ændring være i forhold til omsætningen, hvor denne vil ændres 

signifikant. De har dog del fordel, at de efter Regnskabsbekendtgørelsen allerede har skulle foretage 

beregning af fortjenstmargen samt risikomargen 

Det er dog vigtigt at huske i denne forbindelse, at der alene er tale om tidsmæssige forskydninger i 

forbindelse med præsentationen, da resultatet for forsikringsselskabet over tid vil være det samme 

under IFRS 4 og IFRS 17.  

Det har dog den betydning, at der sker en tidsforskydning i forhold til, hvornår fortjenesten indregnes 

som en del af kapitalgrundlaget via egenkapitalen.    

  



68 
 

9 Diskussion  
På baggrund af specialets tidligere gennemgang af regnskabsstandarderne og den efterfølgende 

gennemgang af regulatorisk og rapporteringsmæssig sammenhæng, er der opstået punkter, der kan 

være interessante at diskutere i forhold til IFRS 17. Dette afsnit vil derfor se på nogle af de 

problemstillinger, der opstår for Finanstilsynet og forsikringsselskaberne alt efter hvilke valg, der bliver 

taget i forhold til implementeringen i Danmark. 

9.1 Implementeringsmodel 
I forbindelse med implementeringen af IFRS 17 i Danmark vil det som udgangspunkt alene ramme de 

forsikringsselskaber, der aflægger regnskab efter IFRS, hvilket vil sige de børsnoterede. Dette 

medbringer dog en række udfordringer i forbindelse med implementeringen, at man i disse tilfælde oftest 

ser, at koncernen aflægger efter IFRS, og moderselskabet aflægger efter Regnskabsbekendtgørelsen. 

Finanstilsynet skal derfor beslutte hvilken metode, der skal bruges ved implementeringen. Hver metode 

kan medbringe visse udfordringer. Dette skyldes blandt, andet at Finanstilsynet i mange år har haft den 

tilgang, at Regnskabsbekendtgørelsen skal have en sammenhæng med Solvens II for at forhindre, at 

forsikringsselskaberne skal have to balancer (en finansiel og en solvens). 

På baggrund heraf er det interessant at se på tre forskellige scenarier i forhold til implementeringen: 

9.1.1 Ingen implementering 

Finanstilsynet har i de seneste år haft det standpunkt, at Regnskabsbekendtgørelsen skal følge Solvens 

II forordningen, da dette vil forhindre, at forsikringsselskaberne skal have en finansiel balance og en 

solvens balance. Hvis Finanstilsynet fortsætter denne tanke, vil det betyde at IFRS 17 ikke bliver 

implementeret i den danske Regnskabsbekendtgørelse. Det vil sikre mange af de mindre 

forsikringsselskaber, der derfor ikke behøver at investere i nye systemer, der kan håndtere de mange 

forskellige krav til styring af porteføljer, som IFRS 17 medbringer.  

Ulempen ved denne form skal dog findes ved de selskaber der i dag aflægger efter IFRS. Det vil sige 

de børsnoterede forsikringsselskaber. De vil stadig skulle aflægge deres koncernregnskaber efter IFRS, 

mens deres moderregnskab vil skulle aflægge efter Regnskabsbekendtgørelsen. Det betyder samtidig, 

at disse selskaber vil skulle have en balance opgjort efter begge regnskabsstandarder.  

9.1.2 Delvis implementering 

For at sikre at de børsnoterede selskaber ikke skal have to forskellige balancer, kan Finanstilsynet 

vælge at foretage en delvis implementering, der tillader de børsnoterede selskabers moderregnskab at 

aflægge efter IFRS 17 principperne, hvorimod de forsikringsselskaber der ikke er børsnoterede ikke 
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bliver påvirket af IFRS 17. Det vil gøre det svært at sammenligne resultatopgørelserne for de selskaber, 

der aflægger efter de forskellige principper.  

Dette vil være et brud med den tanke, at regnskaberne skal være mere sammenlignelige, som er 

præsenteret tidligere i opgaven. Det vurderes derfor at dette vil påvirke det retvisende billede negativt, 

da der vil mindre sammenlignehed imellem regnskaberne hvis nogle bruger en 

Regnskabsbekendtgørelse efter IFRS 17 og andre en efter Solvens II.    

9.1.3 Fuld implementering  

Den sidste mulighed, Finanstilsynet har, er at foretage en fuld implementering af IFRS 17 i 

Regnskabsbekendtgørelsen. Det vil påvirke samtlige forsikringsselskaber i Danmark og vil sætte store 

krav til nye systemer til håndtering af data. Yderligere vil det betyde, at Finanstilsynet skal bryde deres 

tanke, om at Regnskabsbekendtgørelsen skal følge Solvens II, hvilket betyder, at selskaberne skal have 

to forskellige balancer. Derudover medbringer en fuld implementering af IFRS 17 yderligere 

komplikationer, da det vil kræve en omskrivning af Regnskabsbekendtgørelsen. En sådan omskrivning 

vilk kræve ændringer af EU direktivet af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og 

konsoliderede regnskaber (91/674/EØF), der indeholder beskrivelser af især resultatopgørelsen, der 

modstrider med tankerne i IFRS 17.  

Da regnskabsbekendtgørelsen blev tilrettet Solvens II kravene, skete dette via en 

ændringsbekendtgørelse til Regnskabsbekendtgørelsen. Dette skyldes, at der hovedsagligt var ekstra 

tilføjelser til balancen, og at det derfor var muligt at alene foretage mindre ændringer til 

Regnskabsbekendtgørelsen. Dette forventes dog ikke at være tilfældet for IFRS 17, da denne som 

nævnt tidligere ændrer hele resultatopgørelsen. Derfor kan det forventes, at hvis denne model for 

implementering vælges, skal der foretages yderligere ændringer i direktiverne fra Europa Parlamentet.   

Konsekvenserne af, hvilken løsning Finanstilsynet vælger, kan have stor påvirkning på store dele af 

forsikringsindustrien. Mulighederne for sammenligning imellem de forskellige selskaber bør tale højest, 

hvilket vil betyde enten en fuld implementering, således at alle forsikringsselskabers resultatopgørelser 

ser ens ud. Den fulde implementering vil være i overensstemmelse med, hvad der skete, da IFRS 9 

blev implementeret, hvor Regnskabsbekendtgørelsen for banker og realkreditinstitutter blev 

implementeret. Denne historik taler også for, at Finanstilsynet vil vælge en fuld implementering. Dog 

kan det forestilles, at Finanstilsynet vælger ingen implementering for at skåne de mindre og mellemstore 

forsikringsselskaber fra at skulle have to forskellige balancer. Dette vil så alene blive en omkostning til 
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de børsnoterede forsikringsselskaber. Det vil kræve, at de børsnoterede er i stand til at foretage 

hensættelser efter både Regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17.  

 

9.2 CSM – fordel eller ulempe?  
På balancen er den største ændring ved implementeringen af IFRS 17 introduktionen af CSM. Fordelen 

ved CSM er tydeligt at fordele profitten fra forsikringskontrakterne over hele forsikringsperioden. Dette 

giver et mere retvisende billede af selskabets fremtidige indtjening, og er samtidig mere i 

overensstemmelse med andre af de nyere regnskabsstandarder. Dette fremmer muligheden for 

sammenligning på tværs af brancher, og åbner på sin vis forsikringsbranchen mere op for investorer. 

Notekravene til CSM afstemningen er samtidig med til at vise, hvor udviklingen i CSM kommer fra. Dette 

vil give indikationer om hvorvidt forsikringsselskabet tegner nye forsikringer, eller deres nuværende 

porteføljes skadeshistorik ændrer sig.  

Ulemperne ved CSM er dog også tydelige at se. IFRS 17 sætter enorme krav til forsikringsselskabernes 

data, hvilket i mange tilfælde vil betyde, at der skal ske store finansielle investeringer i nye 

økonomistyringssystemer. IFRS Foundation nævner selv implementeringsomkostningen som værende 

signifikant i deres effekts analyse (IFRS Foundation, 2017). De nævner dog samtidig, at 

implementeringsomkostningerne kan ramme skævt i mellem landene baseret på, hvordan den 

finansielle rapportering foretages i dag. Det kan tænkes, at i Danmark, hvor vi har en 

Regnskabsbekendtgørelse, der ligner Solvens II og som trods alt har enkelte ligheder med IFRS 17, vil 

implementeringsomkostningerne være mindre end i lande, hvor der i dag ikke er nogle ligheder med 

Solvens II kravene.  

Da CSM er direkte påvirket af en række ledelsesmæssige skøn vil det samtidig betyde at den iboende 

risiko på den nye regnskabslinje er signifikant. Samtidig er kompleksiteten i de underliggende 

beregninger og styring af porteføljerne af forsikringskontrakter stor, hvilket øger den iboende risiko. 

Denne forhøjede iboende risiko kan lede til at forsikringsselskabet foretager beregninger der kan 

medvirke til en væsentlig fejl i regnskabet.   

IASB indikerer selv at der er visse komplikationer ved implementeringen af IFRS 17. Dette kan ses udfra 

introduktionen af PPA modellen. Denne tilbyder en simplificering, hvilket indikerer at udgangspunktet er 

kompliceret. Dette tyder på, at IASB forstår de store udfordringer ved implementeringen og 

vedligeholdelse af data for forsikringsselskaberne. Kravene til at holde porteføljer, der ikke har mere 
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end et år i mellem forsikringskontrakterne, gør, at forsikringsselskaberne skal være i stand til at have en 

lang række forskellige porteføljer.  

9.3 EFRAG problemstillingen  
Som nævnt flere gange tidligere i specialet har EFRAG sendt første udkast af IFRS 17 tilbage med seks 

forskellige kritikpunkter. Det er yderst sjældent sket, at EFRAG ikke har kunne acceptere de 

standardudkast, de har fået fra IASB. Dette sætter IASB i en yderst interessant situation. Som 

udgangspunkt må det forventes, at IASB selv mener at udkastet til IFRS 17 skal ses som et færdigt 

produkt, der alene mangler de officielle godkendelser. Når de så modtager en afvisning med specifikke 

klagepunkter, skal de finde en løsning for at inkorporere klagepunkterne uden at ændre væsentligt i 

deres oprindelige udkast.  

Hvis ISAB vælger helt at ignorere EFRAGs klagepunkter, skal man så forvente, at EFRAG vil godkende 

den oprindelige standard?  De to organisationer er derfor endt i et stand-off med hinanden, hvor IFRS 

17 er fanget i midten. Hvis EFRAG helt afviser, de ændringer, som IASB kommer tilbage med, ender vi 

i en situation, hvor vi fortsætter med IFRS 4, som alle er enige om, ikke giver det bedst mulige retvisende 

billede, da sammenligningsgrundlagene er forskellige på tværs af landegrænserne. Dette beholder 

regnskabsbrugerne i en suboptimal position, som alle i bund og grund er interesseret i at ændre. Det vil 

yderligere være et stort slag for IASB at have udarbejdet en regnskabsstandard, der potentielt ikke vil 

blive godkendt.  
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10 Konklusion 
Formålet med specialet er, at identificere og analysere ændringerne IFRS 17 vil forventes at få, når der 

er sket en implementering. Yderligere skal afsnittet samle konklusionerne fra foregående analyser og 

diskussioner specialet er kommet frem til. Yderligere er formålet med dette afsnit at svare på specialets 

samlede problemformulering, herunder underspørgsmålene.  

 Hvordan vil IFRS 17 påvirke regnskabsaflæggelsen for danske skadesforsikringsselskaber  

Påvirkningen ved en potentiel IFRS 17 implementering i Regnskabsbekendtgørelsen for den samlede 

skadesforsikringsbranche vil variere alt efter hvilken implementeringsmodel, Finanstilsynet vælger. Hvis 

der sker en fuld implementering, må det være forventelig, at der vil være store ændringer i driften af alle 

forsikringsselskaber, da der formentlig vil ske en ændring i de interne målsætninger og KPIer. 

Overordnet set er det specialets konklusion, at IFRS 17 bringer positive ændringer til årsregnskaberne, 

da det vurderes at det retvisende billede bliver forbedret. Dog er de positive elementer mere set fra 

regnskabsbrugerens perskeptiv, hvorimod det ikke er sikkert, at forsikringsselskabet nødvendigvis kan 

se fordelene ved den nye regnsakbsstandard taget omkostningerne ved IFRS 17 i betragtning. Det er 

mere usikkert, hvor meget ekstra værdi forsikringsselskaberne opnår ved de forhøjede krav til 

opsplitninger af forsikringskontrakter i mindre porteføljer.  

Det er igennem specialet bevist, at der sker en væsentlig udskydning af profitten fra 

forsikringskontrakterne. Det betyder, at selskaber med lange forsikringskontrakter vil blive påvirket mere 

end selskaber med korte forsikringskontrakter. Dette hænger godt sammen med de tidsmæssige risici, 

der er iboende i lange forsikringskontrakter forhold til korte forsikringskontrakter.  

10.1 Gennemgang af underspørgsmål  
For at uddybe svaret på det overordnede spørgsmål fra problemformuleringen vil de efterfølgende 

punkter gennemgå de resterende underspørgsmål. 

 Hvordan er sammenhængen imellem IFRS 17 og Solvens II? 

Solvens II, der trådte i kraft den 1. januar 2016, betød store ændringer i beregningerne af kapitalkravene 

for forsikringsselskaberne. Forud for implementeringen skulle forsikringsselskaberne omstilles til at 

kunne klare nye former for rapporteringer og beregninger af hensættelser. Derfor er der et stort håb fra 

forsikringsbranchen om, at IFRS 17 ikke vil fravige grundtankerne fra Solvens II signifikant. Det er da 

også tydeligt at der er nogle ligheder mellem de to standarder, men det vil stadig kræve meget af 

forsikringsselskaberne at opretholde begge standarder, da der er punkter, der adskiller sig signifikant. 
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Dette skyldes dog hovedsagligt, at Solvens II er en opgørelse af forsikringsselskabet robusthed, og 

IFRS 17 er en måling af forsikringsselskabet performance.  

Derudover indeholder IFRS 17 komponenten CSM, der har til formål at skabe en bedre periodisering af 

profitten fra forsikringsselskaberne. Denne profit vil blive indregnet direkte i forsikringsselskabet own 

funds under Solvens II. 

 Hvilke konsekvenser får IFRS 17 på forsikringsselskabernes måling af de forsikringsmæssige 

hensættelser? 

Ved at implementere et krav i IFRS 17 om risikojusteringer for ikke-finansielle risici begynder IFRS 

regnskabspraksissen at nærme sig Solvens II, hvilket forsikringsselskaberne kender i forvejen. IFRS 17 

sætter dog yderligere krav til opdeling af forsikringskontrakterne i porteføljer, der er mindre end de 

porteføljer, der kan bruges under Solvens II. Det betyder, at forsikringsselskaberne skal beregne deres 

hensættelser og CSM ud fra mindre porteføljer, hvilket må forventes at give en højere kvalitet af 

hensættelserne. Det betyder dog samtidig, at forsikringsselskaberne risikerer ikke at have tilstrækkelig 

dækkende historik på nogle porteføljer hvilket kan modvirke formålet med en større opsplitning.  

 Hvilke konsekvenser for IFRS 17 på forsikringsselskabernes drift og forsikringsprodukter? 

Hvis IFRS 17 bliver implementeret, kan det forventes, at der vil ske ændringer i driftsstrategierne for 

visse forsikringsselskaber. Inden for skadesforsikring må det forventes, at forsikringsselskaberne sikrer, 

at deres kontrakter ikke overskrider et år således, at de har mulighed for at vælge den simplificerede 

model. Omkostningerne til at sikre, at forsikringsselskabet har de rigtige data og systemer til at kunne 

håndtere de mange forskellige porteføljer IFRS 17 medbringer, overstiger for nogle forsikringsselskaber 

potentielt værdien, opdelingen medbringer. I Danmark er tanken således, at PAA modellen bliver den 

primære model inden for skadesforsikring. I pensionsbranchen vil dette dog ikke være tilfældet.  

Derudover argumenterer specialet også for, at der vil komme ændringer til de nøgletal 

forsikringsselskaberne bruger til at måle deres performance. Dette kommer blandt andet i kølvandet på, 

at hele resultatopgørelsen ændrer sig, og et nøgletal som bruttopræmieindtægter ikke længere vil indgå 

i resultatopgørelsen.  

 Hvordan påvirkes det retvisende billede af konverteringen til IFRS 17? 

Som udgangspunkt bør en implementering af nye regnskabsstandarder resultere i et mere retvisende 

billede, da det modsatte ville modsvare ideen bag en ny regnskabsstandard samt den efterfølgende 

implementering. På baggrund af specialets analyser må det vurderes, at ændringerne i 
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regnskabsstandarderne giver årsregnskabet et mere retvisende billede. Dette skyldes blandt andet 

ændringen i resultatopgørelsen. IFRS 17 vil ændre hele resultatopgørelsen og måden profit indregnes, 

hvilket påvirker det retvisende billede i en positiv retning. Dette kan medvirke til at åbne årsrapporterne 

op potentielt få nye investorer. Derved bør det også kunne konkluderes, at IFRS 17 hjælper til at give 

et mere retvisende billede.  

11 Perspektivering 
På baggrund af specialets gennemgang, analyse, diskussion og efterfølgende konklusioner og svar på 

problemformuleringen er det interessant at se på, hvordan IFRS 17 har sammenhæng til områder uden 

for forsikringsbranchen og de finansielle årsrapporter. Derudover bruges dette afsnit yderligere til at 

trække på sammenligninger til andre regnskabsstandarder, der er blevet tydelige ved gennemgangen 

af IFRS 17 og den efterfølgende analyse.  

Udskydelsen af IFRS 17 har haft den påvirkning for forsikringsselskaberne, at implementeringen af IFRS 

9 – Finansielle Instrumenter er blevet udskudt yderligere. Forsikringsselskaberne har haft den mulighed 

at afvente med at foretage implementeringen heraf, indtil IFRS 17 også skulle implementeres. Det 

betyder i praksis, at tilgodehavender og finansielle instrumenter i dag behandles forskelligt for 

forsikringsselskaber sammenlignet med andre brancher. Det betyder samtidig at der er to forskellige 

standarder for finansielle instrumenter, hvilket gør årsregnskaberne mindre sammenlignelige. Det kunne 

være interessant at se en samlede konsekvensanalyse af implementeringen af begge 

regnskabsstandarder. 

En af de største ændringer IFRS 17 medbringer, udover de finansielle ændringer, er kravet til øget 

samarbejde mellem finansfunktionerne samt aktuar funktionerne i forsikringsselskaberne. Dette 

skyldes, at aktuarfunktionen er vant til at arbejde med beregningerne af hensættelser og Solvens II 

risiko- og fortjenstmargener. Dette vil give dem et godt udgangspunkt i forhold til beregningen af CSM, 

justering for ikke-finansiel risici og tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. Dette arbejde skal 

følges med finansafdelingen, der som regel har hovedansvaret i forhold til den eksterne rapportering. 

Det kunne derfor være interessant at se på de praktiske ændringer der vil ske i finansfunktionerne og 

deres samarbejde med blandt andet aktuar afdelingerne.  
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 Bilag 1 – Ordliste  
Basiskapital er betegnelsen for den kapital, et forsikringsselskab kan benytte til at dække sin 
solvensmargen med. Et forsikringsselskabs basiskapital består i hovedtræk af dets regnskabsmæssige 
egenkapital. Basiskapitalen fremkommer som egenkapitalen med visse fradrag og visse tillæg. Det 
vigtigste fradrag er fradraget for datterforsikringsselskabers solvensmargen. Det væsentligste tillæg er 
tillægget for efterstillede kapitalindskud (ansvarlig lånekapital), der forudsat de opfylder nærmere 
fastsatte betingelser, i et vist omfang kan medregnes til basiskapitalen 

Erhvervelsesomkostninger er de omkostninger, forsikringsselskaber afholder med henblik på at 
erhverve nye forsikringer eller forny forsikringsbestanden. Erhvervelsesomkostninger består 
væsentligst af provisioner til salgsmedarbejdere eller mæglere. 

Erstatningshensættelser er det beløb, et forsikringsselskab har afsat til at dække betalingen for 
skader, der er indtruffet. Beløbet skal dække betaling for kendte (anmeldte) skader, som endnu ikke er 
(fuldt) betalt, samt betaling for ukendte skader, som er indtruffet, men endnu ikke anmeldt. Sidstnævnte 
del af erstatningshensættelserne må opgøres skønsmæssigt eller efter statistiske modeller. 
Erstatningshensættelserne indbefatter beløb til besigtigelse og vurdering af skaderne samt beløb til 
begrænsning og bekæmpelse af skaderne. Erstatningshensættelser er en del af de samlede 
forsikringsmæssige hensættelser. Erstatningshensættelser kan opgøres brutto eller for egen regning. 

Erstatningsprocent er et udtryk for forholdet mellem erstatningsudgifter og præmieindtægter. Udgør 
et forsikringsselskabs erstatningsprocent eksempelvis 75 %, betyder det, at selskabet anvender 75 % 
af sine præmieindtægter til erstatningsudbetalinger. Erstatningsprocenter kan beregnes brutto eller for 
egen regning. 

Erstatningsudgifter betegner de erstatningsbeløb, som forsikringsselskabet skal anvende for at dække 
alle de skadesbegivenheder, der er indtruffet i regnskabsperioden. Erstatningsudgifterne fremkommer 
som de udbetalte erstatninger med tillæg af ændring i erstatningshensættelser, dvs. udbetalte 
erstatninger plus erstatningshensættelser ved regnskabsårets slutning minus erstatningshensættelser 
ved regnskabsårets begyndelse. Erstatningsudgifter betegnes også hensættelsesregulerede 
erstatninger eller perioderegulerede erstatninger, fordi beløbet angiver de erstatninger, der vedrører 
regnskabsperioden. Erstatningsudgifter kan opgøres brutto eller for egen regning 

Forsikringsmæssige hensættelser er de samlede beløb, et forsikringsselskab har afsat til brug for 
afvikling af forpligtelserne på de forsikringspolicer, som selskabet har udstedt. Forsikringsmæssige 
hensættelser skal dække såvel udgifter til skadesbegivenheder, der har fundet sted, men endnu ikke 
betalt, som udgifter til fremtidige skadesbegivenheder, der er dækket under de udstedte 
forsikringspolicer. Forsikringsmæssige hensættelser skal endvidere kunne dække fremtidige 
omkostninger ved at administrere forsikringsbestanden i den periode, for hvilken der er betalt præmier. 
Forsikringsmæssige hensættelser kan opgøres brutto eller for egen regning. Forsikringsmæssige 
hensættelser opdeles i forskellige typer, hvoraf de vigtigste er præmiehensættelser og 
erstatningshensættelser. 

Forsikringsteknisk rente er den renteindtægt, forsikringsselskaber har som følge af, at 
forsikringstagerne betaler præmie forud og selskabet betaler erstatninger bagud. De beløb, 
forsikringsselskabet i kraft heraf ligger inde med, svarer til de forsikringsmæssige hensættelser. I 
henhold til regnskabsreglerne skal skadesforsikringsselskaber beregne en forsikringsteknisk rente på 
grundlag af regnskabsårets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Den rentesats, der 
anvendes, svarer til gennemsnittet af den korte obligationsrente ved udgangen af hver måned i 
regnskabsåret. Kort obligationsrente er i denne sammenhæng defineret som gennemsnitsrenten på 
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obligationer noteret på Københavns Fondsbørs med en restløbetid på under 3 år. Den 
forsikringstekniske rente fratrækkes i investeringsresultat og indregnes i forsikringsteknisk resultat. 

Minimum Capital Requirement (MCR) er det kapitalbeløb forsikringsselskabet skal have for at med 
85 % sandsynlighed kan dække det største forventede tab i løbet af et år. Hvis et selskabs kapital er 
under MCR, skal det udarbejde en genopretningsplan, hvor det inden for 3 måneder sænker risikoen 
eller skaffer kapital, så det igen opfylder MCR. 

Præmiehensættelser er den del af de modtagne præmier, som vedrører kommende 
regnskabsperioder. Beløbet afsættes som en forpligtelse i balancen som en del af de samlede 
forsikringsmæssige hensættelser. Beløbet skal dække risiko og omkostninger i de fremtidige perioder, 
for hvilke forsikringsselskabet har modtaget præmie. Præmiehensættelser opgøres sædvanligvis rent 
matematisk som den del af de modtagne præmier, der svarer til den del af forsikringsperioderne, der 
endnu ikke er forløbet. Hvis de således beregnede præmiehensættelser ikke er tilstrækkelige til at 
dække de forventede erstatningsudgifter og selskabets omkostninger i de pågældende perioder, skal 
forsikringsselskabet hensætte beløb under hensættelser for ikke afløben risiko. Præmiehensættelser 
kan opgøres brutto eller for egen regning. 

Præmieindtægter betegner de præmier, som forsikringsselskabet har modtaget eller vil modtage til at 
dække regnskabsårets erstatningsudgifter og driftsomkostninger. Præmieindtægterne fremkommer 
som de modtagne præmier med tillæg af ændring i præmiehensættelser, dvs. modtagne præmier plus 
præmiehensættelser ved regnskabsårets begyndelse minus præmiehensættelser ved regnskabsårets 
slutning. Præmieindtægter betegnes også hensættelsesregulerede præmier eller perioderegulerede 
præmier, fordi beløbet angiver de præmier, der vedrører regnskabsperioden. Præmieindtægter kan 
opgøres brutto eller for egen regning. 

Solvency and Financial conditioning report (SFCR) er en årlig rapport om selskabets finansielle og 

solvensmæssige situation. Denne rapport skal selskaberne offentliggøre på deres hjemmeside. 

Solvency Capital Requirement (SCR) er det kapitalbeløb forsikringsselskabet skal have for at med 
99,5 % sandsynlighed kan dække det største forventede tab i løbet af et år. Hvis et selskabs kapital er 
under SCR, skal det udarbejde en genopretningsplan, hvor det inden for 6-9 måneder sænker risikoen 
eller skaffer kapital, så det igen opfylder SCR, undtagen i ekstraordinære situationer (uro på de 
finansielle markeder) hvor genopretningsperioden kan forlænges op til 7 år. 

(Finanstilsynet, 2019), (Forsikring og Pension, 2019) 
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Bilag 2 – Gruppekrav til forsikringsselskaber 
 Gruppe 1  

o Et forsikringsselskab, som udøver grænseoverskridende virksomhed i henhold til § 38 

eller 39 eller forsikrings- eller genforsikringsvirksomhed omfattet af en eller flere af 

forsikringsklasserne 10-15 i bilag 7, medmindre de udgør accessoriske risici, eller et 

selskab, som i 3 på hinanden følgende år har opfyldt mindst én af følgende betingelser, 

jf. dog § 11, stk. 3 og 6: 

 Selskabets årlige bruttopræmie overstiger 5 mio. euro. 

 Selskabets samlede forsikringsmæssige bruttohensættelser eksklusive 

genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV'er overstiger 25 mio. euro. 

 Selskabet er en del af en koncern, og koncernens samlede forsikringsmæssige 

bruttohensættelser eksklusive genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV'er 

overstiger 25 mio. euro. 

 Selskabet udøver genforsikringsvirksomhed, som overstiger 0,5 mio. euro af 

selskabets bruttopræmie, 2,5 mio. euro af dets forsikringsmæssige 

bruttohensættelser eksklusive genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV'er, 10 

pct. af dets bruttopræmier eller 10 pct. af dets forsikringsmæssige 

bruttohensættelser eksklusive genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV'er. 

 Gruppe 2  

o Et forsikringsselskab, der ikke er et gruppe 1-forsikringsselskab 

o Gruppe 2 selskaberne er udtryk for de mindre forsikringsselskaber.  
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 Bilag 3 – Solvens II Model 
 

Beregningen for forsikringsrisikoen består af tre underdele der hver har underopdelinger af 

risikoberegningen: 

 Delmodul for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer  

o Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer  

o Standardangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer 

 Skadesforsikringskatastroferisici  

o Delmodulet for naturkatastroferisici 

o Delmodulet for ikkeproportional bygnings- og løsøreforsikringskatastroferisici 

o Delmodulet for menneskeskabte katastroferisici  

o Delmodulet for andre skadesforsikringskatastroferisici 

 hensættelser uden risikotillægget Genoptagelsesrisici for skadesforsikringer  

o opsigelse af 40 % af forsikringspolicerne, for hvilke opsigelse ville medføre en stigning i 

de forsikringsmæssige hensættelser uden risikotillægget 

o hvis genforsikringsaftaler dækker forsikrings- eller genforsikringsaftaler, som indgås i 

fremtiden, et fald på 40 % i antallet af de fremtidige forsikrings- eller genforsikringsaftaler, 

der benyttes i beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.  

Dette er alle forudsætninger skadesforsikringsselskaberne skal tage stilling til når de beregner deres 

solvenskrav. Disse krav er gældende for at forsikringsselskaberne  

Markedsrisikoen består af: 

 Renterisici 

 Aktierisici 

 Ejendomsrisici 

 Kreditspændsrisici 

 Valutarisici 

 Koncentrationsrisici  

Kreditrisikoen består af: 

 Modpartsrisici for type 1-eksponeringer 

o risikoreduktionsaftaler, herunder genforsikringsarrangementer, special purpose 

vehicles, forsikringssecuritiseringer og derivater 

o indestående i bank som defineret i artikel 6, punkt F, i Rådets direktiv 91/674/EØF ( 1 ) 

o indskud i cederende selskaber, hvor antallet af enkeltnavnseksponeringer ikke overstiger 

15 

o tilsagn fra et forsikrings- eller genforsikringsselskab, som er blevet indkaldt, men ikke 

indbetalt, hvis antallet af enkeltnavnseksponeringer ikke overstiger 15, herunder indkaldt, 

men ikke indbetalt ordinær aktiekapital og præferenceaktier, indkaldte, men ikke 

indbetalte juridisk bindende tilsagn om at tegne og betale for efterstillet gæld, indkaldt, 
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men ikke indbetalt garantikapital, medlemsbidrag eller tilsvarende elementer af 

basiskapitalgrundlaget for gensidige og gensidiglignende sammenslutninger, indkaldte, 

men ikke indbetalte garantier, indkaldte, men ikke indbetalte remburser, indkaldte, men 

ikke indbetalte krav, som gensidige eller gensidiglignende sammenslutninger kan gøre 

gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag 

o juridisk bindende tilsagn, som selskabet har givet eller arrangeret, og som kan skabe 

betalingsforpligtelser afhængigt af en modparts kreditværdighed eller misligholdelse, 

herunder garantier, remburser og administrative skrivelser fra selskabet. 

 Modpartsrisici for type 2-eksponeringer 

o tilgodehavender hos mæglere 

o forsikringstagerdebitorer 

o realkreditlån, der opfylder kravene i artikel 191, stk. 2-13 

o indskud i cederende selskaber, hvor antallet af enkeltnavnseksponeringer overstiger 15 

o tilsagn fra et forsikrings- eller genforsikringsselskab, som er blevet indkaldt, men ikke 

indbetalt, som omhandlet i stk. 2, litra d), hvor antallet af enkeltnavnseksponeringer 

overstiger 15. 
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 Bilag 4 – Eksempler på noteafstemninger efter IFRS 17 
 

 

(IFRS Foundation, 2017) 
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(IFRS Foundation, 2017) 

 

 



85 
 

Bilag 5: Den generelle model vs. Variable Fee Approach 
 

 

 


