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Abstract 
The International Accounting Standard Board issued in 2017 a new accounting standard for insurance 

contracts, IFRS 17. IFRS 17 aims to unify insurance accounting across countries. The implementation has 

been delayed from the original date of 2021, and the standard will take effect from 2023. IFRS 17 

defines the accounting principles of insurance contracts and replaces the interim standard IFRS 4. The 

reasoning behind developing a new standard for insurance contracts, is that IFRS 4 has always been 

intended to serve as an interim standard, and therefore a short-term solution, whilst a more complete 

and long-term solution for insurance contracts was being developed. Due to being an interim standard, 

IFRS 4 has many deficiencies, where one of them is that IFRS 4 doesn’t relate to the measurement of 

insurance contracts, instead it has been up to local legislation. In Denmark, even though the accounting 

principles are IFRS, insurance contracts are De facto accounted after Regnskabsbekendtgørelsen, which 

is based on Solvency II. Regnskabsbekendtgørelsen is balance oriented, whereas IFRS 17 is performance 

oriented on an income statement principle.  

This has caused some challenges, among them are poor transparency and comparability across 

countries. This paper aims to research the reasoning behind the development of IFRS 17 and how it's 

going to affect the recognition and measurement of insurance contracts for Danish non-life insurance 

companies who apply IFRS as their accounting policies. Furthermore, we are going to evaluate if the 

complexity of the standard raises any issues with the Conceptual Framework. The ultimate aim of the 

research is finding out how IFRS 17 will benefit the stakeholders. 

This will be accomplished from a theoretical comparability analysis of how insurance contracts are being 

accounted after Regnskabsbekendtgørelsen and IFRS 17, in order to gain an understanding of the 

differences. To support and validate the conclusions, interviews has been held with experts within the 

industry, along with a review of comment letters and other published papers about the subject. 

Based on the analysis, it can be concluded that the implementation of IFRS 17 will increase the 

comparability of the annual reports, compared to the legislation that’s eligible today. However, there is 

still an issue with comparability, due to that IFRS 17 is principle based. A principle-based standard opens 

up for accounting estimates which may have a negative effect on comparability. Furthermore, it can be 

concluded that transparency will be increased, due to the lower aggregation of contracts and due to the 

implementation of CSM. The implementation of IFRS 17 will therefore be beneficial for the stakeholders. 
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1. Indledning og problemstilling 

1.1 Indledning 
I Europa omsatte forsikringsvirksomhederne i 2017 for 1.213 milliarder euro1. For at sætte størrelsen i 

perspektiv, så betaler hver enkelt person i gennemsnit 1.810 euro, eller omtrent 13.500 dkk, til 

forsikring om året, fordelt på sundheds-, livs-, ejendoms-, og bilforsikring.  I 2017 havde den Europæiske 

forsikringsbranche flere end 10 trillioner euro investeret i aktier, obligationer og andre aktiver på vegne 

af forsikringskunder, hvilket svarede til 63% af det Europæiske Bruttonationalprodukt2. Det er derfor en 

stor branche, som ikke kan undgå offentlighedens interesse, hvorfor det ikke kommer som en 

overraskelse, at man ønsker at danne mere harmoniserede rammer for branchen.  

International Accounting Standard Board (IASB), som er dem der udsteder IFRS standarderne, har 

arbejdet for at få mere harmoniserede regnskabsmæssige rammer indenfor forsikringsbranchen. Det 

arbejde startede allerede i 1997, før IASB tog over fra International Accounting Standards Committee 

(IASC) i 2001. Her begyndte man på et forsikringsprojekt for den regnskabsmæssige behandling af 

forsikringskontrakter. Man kom frem til at branchen var så unik og forskellig i forhold til de andre 

brancher, at man ikke ville kunne gennemføre dette projekt i tidsnok til, at de europæiske børsnoterede 

virksomheder skulle til at adoptere IFRS i 2005. Derfor valgte IASB at implementere forsikringsprojektet i 

to faser, den første fase kendes som IFRS 4 og den anden fase som IFRS 17. IFRS 4 blev implementeret i 

2004, og planen var fra starten af, at IFRS 4 blot skulle være en midlertidig standard, og at denne til sidst 

skulle erstattes af IFRS 17, som ville være en mere udarbejdet og gennemtænkt standard. Derfor har 

IFRS 4 en række mangler, som i høj grad lægger op til, at national lovgivning anvendes til den 

regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakter. Dette går ud over sammenligheden og 

gennemsigtigheden af forsikringsvirksomheders regnskaber. Formålene med IFRS 17 er at skabe en 

bedre sammenlignelighed og gennemsigtighed for forsikringsbranchen, som også skal sikre at den 

generelle regnskabsbruger vil kunne forstå regnskabet. Standarden blev officielt udstedt i maj 2017, 

 
1 Insurance Europe aisbl, 2018, European Insurance – Key Facts October 
2 Insurance Europe aisbl, 2018, European Insurance – Key Facts October 
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hvor den oprindeligt skulle implementeres i 2021, men kritik og sparring med branchen samt European 

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), som har til formål at sikre at regnskabsstandarderne 

udstedt af IASB lever op til Europa Kommissionens krav, har medført at implementeringen af standarden 

er udskudt til 2023.  

Den lange implementeringstid af standarden og udskydelsen af denne, som har betydet at det er den 

standard der har været længst tid under udarbejdelse, tyder på, at der er udfordringer med at skabe en 

standard til at regulere denne unikke branche.  

For at undersøge mulige problemstillinger omkring IFRS 17, blev der rettet henvendelse til 21 

aktieanalytikere, med henblik på interview om deres holdning og kendskab til den nye standard. I 

forlængelse af henvendelsen til aktieanalytikerne blev de bedt om at besvare hvorvidt et manglende 

ønske om deltagelse, skyldes manglende kendskab til standarden.  

Ud af de 21 adspurgte, er der modtaget svar fra otte. Alle modtagne otte svar oplyses om at grundet 

manglende dybdegående kendskab til IFRS 17, så ønskede de ikke at medvirke til interviewet. Det tyder 

derfor på at der for interessenterne er et behov for oplysning om IFRS 17 og dens påvirkning på de 

danske forsikringsvirksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS 17. Denne eksistensberetning, 

medvirkede til at give en interessant vinkel på problemstillingen, eftersom det kunne tyde på at 

interessenterne i branchen, ikke har tilstrækkeligt kendskab til IFRS 17.  Det er derfor den manglende 

viden om IFRS 17, og om hvilken betydning den kommer til at have på forsikringsvirksomhederne, som vi 

finder interessant. Denne afhandling vil komme ind på om hvorvidt indregningsforskellene ved 

implementeringen af IFRS 17 kommer til at påvirke regnskabet, og om standarden overhovedet kommer 

til at leve op til sine formål om en øget gennemsigtighed og sammenlignelighed, og hvorvidt den er i 

overensstemmelse med koncepterne i begrebsrammen. Afhandlingen findes derfor nødvendig for at 

kunne give potentielle investorer en forståelse af IFRS 17, samt dennes indflydelse på 

forsikringsbranchen og interessenternes nytteværdi.  

Dette vil afhandlingen opnå ved at lave et komparativt eksempel, hvor nuværende praksis for indregning 

af forsikringskontrakter, sættes op i mod den kommende praksis efter implementering af IFRS 17. Det 

komparative eksempel sammenholdes med en teoretisk analyse der involverer eksperters syn på IFRS 

17, for at vurdere kausalitet og øge validiteten. Til sidst vil IFRS 17 blive holdt op imod begrebsrammen, 

da begrebsrammen fungerer som både et regelsæt for lovgivere, men også som et værktøj for 

regnskabsbrugeren til at forstå regnskaber.   
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1.2 Problemstilling 
IFRS 17 er en ny udstedt regnskabsstandard som fastsætter principperne for indregning, måling, 

præsentation og oplysning af forsikringskontrakter. Formålet med IFRS 17 er at sikre at en virksomhed 

frembringer relevant information, der repræsenterer forsikringskontrakterne på en troværdig og 

relevant måde. Det er derfor interessant at undersøge hvordan implementeringen kommer til at påvirke 

danske skadesforsikringsvirksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS. IFRS 4 har altid været en 

midlertidig standard, og har derfor sine svagheder. En af svaghederne er, at standarden lægger op til at 

der anvendes national lovgivning til indregningen og måling af forsikringskontrakter. Dette betyder at 

der rundt omkring i Europa findes mange forskellige metoder for indregning og måling af 

forsikringskontrakter, hvilket gør det svært for regnskabsbruger at sammenligne virksomheder på tværs 

af landegrænser. I Danmark har man implementeret Regnskabsbekendtgørelsen, som er tilpasset 

Solvens II. Det betyder at danske forsikringsvirksomheder opgør deres forsikringskontrakter efter 

Regnskabsbekendtgørelsen, som ikke er tilfældet i andre lande. Det er derfor interessant at se på 

hvorvidt IFRS 17 vil udfylde de huller der er i IFRS 4, og hvilken indflydelse det kommer til at have på 

kvaliteten af regnskabet, og dermed regnskabsbrugers beslutningsproces. Endvidere vil vi se på 

branchens syn på implementeringen af IFRS 17, der kommer i kølvandet på en allerede omfattende 

implementering af Solvens II.  

1.3 Problemformulering 
Afhandlingen har til formål at undersøge intentionen bag udformning af IFRS 17, og hvordan 

implementeringen kommer til at påvirke indregning og måling af forsikringskontrakter for 

skadesforsikringsvirksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS. Dette for at finde ud af, hvordan 

implementeringen kommer til at påvirke regnskabsbrugers nytteværdi af regnskabet. 

Til at besvare hovedspørgsmålet fyldestgørende, nedbrydes problemformuleringen til følgende 

undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvad har ligget til grund for udformning af IFRS 17? 

2. Hvordan er IFRS 17 anderledes i forhold til nuværende praksis for indregning af 

skadesforsikringskontrakter?  

3. Hvordan vil IFRS 17 forbedre sammenlignelighed og gennemsigtighed i regnskabet?   

4. Hvordan vil IFRS 17 forbedre regnskabsbrugernes beslutningsproces og kvaliteten af regnskabet 

i forhold til IASB’s begrebsramme? 

5. Hvad er regnskabsaflæggers holdning til den nye IFRS 17? 
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1.4 Problemafgrænsning  
For at sikre relevans og en kvalitativ dybde i afhandlingen, er der foretaget visse afgrænsninger for 

problemstillingen, da det overordnede emne omkring skadesforsikringskontrakter ved implementering 

af den nye regnskabsstandard IFRS 17 og regnskabets samt interessenternes påvirkning heraf, spænder 

bredt og giver dermed anledning til en række problemstillinger. Det har derfor været nødvendigt i 

forhold til afhandlingens fokusområde at foretage visse afgrænsninger som i de efterfølgende afsnit vil 

blive uddybet og redegjort for:   

• Der afgrænses fra Solvens II, da man i Danmark har implementeret Regnskabsbekendtgørelsen 

2015 som respons på Solvens II. Regnskabsbekendtgørelsen indeholder derfor den 

regnskabsmæssige behandling af hensættelserne, hvorfor der afgrænses fra solvenskravene i 

Solvens II, da denne ud fra et væsentlighedskriterie ikke bidrager til besvarelsen af 

problemstillingen. 

•  I IFRS 17 kan en forsikringskontrakt indregnes efter tre forskellige metoder, vi vil fokusere på 

den generelle, da denne er standardmetoden og den mere komplekse af de tre 

indregningsmetoder.  

• Premium allocation approach er en simplificeret indregningsmetode af General Measurement 

Method (GMM), og er velegnet til kontrakter der er korte på omkring ét år og generelt simple 

forsikringskontrakter. Idet den bygger på principperne for GMM, så kan det groft siges, at 

kender man til teorien bag GMM, så kendes PAA også.  

o Da forståelse for modellen er afdækket ved gennemgang af GMM, og idet PAA isoleret 

set ikke bidrager til besvarelse af problemstillingen, afgrænses der i afhandlingen fra 

denne metode ud fra et væsentlighedskriterie. 

• Den tredje metode for indregning og opgørelse af forsikringskontrakter er Variable Fee 

Approach (VFA), metoden henvender sig til kontrakter hvor der en høj grad af 

investeringselement og hvor det er aftalt at forsikringstageren ligeledes får andel i afkastet fra 

investeringerne. Der er derfor flere parametre som et fremtidigt cash-flow afhænger af, hvorfor 

det bliver variabelt i kontraktperioden.  

o Der afgrænses fra denne metode i afhandlingen, da opgørelse af en kontrakt efter 

denne indregningsmetode bliver for specifik til at kunne udtale sig generelt om 

standarden i forhold til IFRS 17 inden for problemstillingen og idet modellen ikke 

henvender sig til skadesforsikringskontrakter, hvorfor VFA ikke bidrager til besvarelse af 

problemformuleringen. 
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• Forsikringsselskaber har flere forretningsområder de spænder over, i denne afhandling 

fokuseres på skadesforsikring (non-life) hvorfor der afgrænses fra Liv- og pensionsforsikringer, 

for at gøre afhandlingen så relevant som muligt for målgruppen.   

• Der ønskes at gå i dybden med IFRS 17, hvorfor der afgrænses fra IFRS 15 da nogle kontrakter 

som ikke indregnes efter IFRS 17 indregnes i stedet efter IFRS 15, disse er ikke i fokus hvorfor 

der afgrænses herfor.  

• I forsikringsbranchen anvendes genforsikring hyppigt med det formål at nedbringe og sprede sin 

risiko. Set i lyset af at problemstillingen afgrænses fra genforsikring, da undersøgelse heraf ikke 

bidrager til besvarelse af problemstillingen. 

• Flere forsikringsselskaber designer deres forsikringskontrakt så at den indeholder et 

investeringselement hvori de investerer præmien med henblik på afkast. Da fokus er på 

indregning af skadesforsikringskontrakter og da undersøgelse heraf ikke vurderes at bidrage til 

problemstillingen afgrænses derfor for investeringselement og derved IFRS 9. 

• For at gøre afhandlingen så relevant som muligt for målgruppen, fokuseres på 

forsikringsselskaber der allerede nu aflægger årsregnskab efter IFRS, hvilket er de større 

forsikringsselskaber, det omhandler derfor "gruppe 1 forsikringsselskaber"3 hvorfor der 

afgrænses fra øvrige grupper og forsikringsselskaber der ikke aflægger regnskab efter IFRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Defineres i FIL §5, stk. 24 
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2. Metode og struktur 

2.1 Struktur 
Formålet med dette kapitel er at give en introduktion til afhandlingens struktur og opbygning, som skal 

danne den overordnede ramme og illustrere sammenhængen imellem de kommende kapitler.  

Strukturen og den røde tråd i afhandlingen er belyst ud fra nedenstående figur: 

4 

 
4 Figur, egen tilvirkning. Viser afhandlingens struktur 
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Kapitel 1 er det indledende kapitel til afhandlingen, som starter med introduktion til problemstillingen 

og formålet med afhandlingen, efterfulgt af et afsnit omkring afgrænsning. Herefter kan opgavelæser 

danne en klar forventning af hvilke problemstillinger der undersøges i afhandlingen samt hvilke forhold 

der er afgrænset fra.  

Med en klar definition af problemstillingen, vil der i kapitel 2 for metode og struktur, blive redegjort for 

den røde tråd i opgaven. Som led heraf, vil den videnskabelige metode og undersøgelsestilgang for 

dataindsamlingen til afhandlingen ligeledes blive gennemgået. Afslutningsvist i kapitlet vil kilder og 

kildekritik blive diskuteret med henblik på, at argumentere hvorfor valgte kilder vurderes at være valide 

og hvorfor resultaterne i afhandlingen vurderes at være pålidelige. 

Med fastlæggelse af problemstilling og metode for besvarelse af problemstillingen. Gennemgås i den 

teoretiske del af afhandlingen de væsentligste teorier, for at få en dybdegående forståelse for de 

anvendte standarder og lovtekster som er vurderet nødvendige for at kunne anskue og besvare 

problemstillingen. Teoriafsnittet er bygget op med start i kapitel 3, hvor der gives en introduktion til 

IASB, EFRAG og begrebsrammen. Med viden omkring hvilke kriterier der af fastsat for 

regnskabsstandarderne, redegøres efterfølgende for den nuværende praksis for indregning af 

forsikringskontrakter, som afdækkes ved IFRS 4 og regnskabsbekendtgørelsen. Teoriafsnittet afsluttes i 

kapitel 5 hvor der foretages gennemgang af IFRS 17.  

Ud fra den opnåede forståelse for standarderne og bevæggrundene bag dem, kan første 

undersøgelsesspørgsmål til problemformuleringen besvares i kapitel 6. Formålet med dette kapitel er at 

undersøge årsagen bag udarbejdelsen af IFRS 17 samt belyse de væsentligste forskelle imellem 

nuværende praksis for indregning af skadesforsikringskontrakter og IFRS 17, for at kunne besvare 

undersøgelsesspørgsmålet; Hvad har ligget til grund for udformning af IFRS 17? 

I kapitel 7 belyses teorien i et komparativt eksempel for regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17, som 

værende afhandlingens primære metode. Her tages udgangspunkt i en case virksomhed. Formålet med 

udarbejdelsen af det komparative teoretiske eksempel er at kunne analysere og besvare 

undersøgelsesspørgsmålet; Hvordan er IFRS 17 anderledes i forhold til nuværende praksis for indregning 

af skadesforsikringskontrakter?   

Konklusionerne i kapitel 7 er baseret på baggrund af forfatternes egne fortolkninger af resultaterne. For 

at øge validiteten er formålet med kapitel 8 at anvende afholdte interviews som sekundær metode. 
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Interviewene er afholdt med eksperter inden for forsikringsregnskabsaflæggelse og IFRS 17, med formål 

om at validere eller afkræfte delkonklusionerne i kapitel 7. 

Formålet med kapitel 9 er at opsummere de væsentligste identificerede kritisable elementer fra IFRS 17 

og diskuterer disse ud fra indsamlet empiri. Med henblik på at få adresseret hvorvidt, formålet om øget 

sammenlignelighed og gennemsigtighed kan opnås, når standarden er principbaseret. Idet standarden 

bygger på elementerne diskonteringsrente og ikke finansielle risikojustering, som begge påvirkes af 

subjektive skøn og hvor påvirkningerne på de to skønsmæssige poster har en direkte påvirkning af CSM5. 

I kapitel 10 analyseres ud fra indsamlet empiri, hvorvidt IFRS 17 lever op til begrebsrammen og sit 

formål. Dette analyseres ved at sætte begrebsrammens otte niveauer op imod IFRS 17. Formålet med 

kapitel 10, at kunne besvare afhandlingens undersøgelsesspørgsmål Hvordan vil IFRS 17 forbedre 

regnskabsbrugernes beslutningsproces og kvaliteten af regnskabet i forhold til IASB’s begrebsramme? 

Problemformulerings øvrige to undersøgelsesspørgsmål; Hvordan vil IFRS 17 forbedre 

sammenlignelighed og gennemsigtighed i regnskabet? Og Hvad er regnskabsaflæggers holdning til den 

nye IFRS 17? Besvares indirekte i afhandlingens øvrige kapitler og vil sammen med de øvrige 

undersøgelsesspørgsmål blive besvareret i en sammenfattet hovedkonklusion i kapitel 11. 

 

2.2 Metodevalg 
Metodeafsnittet har til formål at redegøre for den videnskabelige metode der ligger til grund for 

afhandlingen. Idet redegørelse og forståelse af de anvendte teorier til brug for besvarelse af 

problemstillingen skal medvirke til at afhandlingens konklusioner er gyldige og pålidelige. (Andersen, 

2010). Metodeafsnittet vil derfor danne grundlag og forståelse for de anvendte teorier og metoder som 

vil blive brugt til besvarelse af problemstillingen, hvor der samtidig ud fra disse vil beskrive og danne den 

røde tråd gennem afhandlingen, for hvordan problemformuleringen vil blive besvaret. 

  

 
5 Contractual Service Margin 
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2.2.1 Videnskabsteori 
Medvirken til at øge afhandlingens faglighed og videnskabelige værdi, er der foretaget afklaring omkring 

hvilket paradigme problemstillingen anskues ud fra. Idet et paradigme kan anses som et set af briller, 

problemstillingen anskues og analyseres ud fra - hvilket kommer til udtryk i den anvendte metode. De 

forskellige paradigmer beskriver og har hver især deres tilgang til ontologien, epistemologien og 

metodologien6.  

Paradigmeniveauerne er som førnævnt opdelt i tre niveauer, hvor det dybeste liggende 

paradigmeniveau er den ontologiske konsekvens. Ontologien defineres som værende lærende om 

væsenet og omhandler den virkelighedsopfattelse man kan have alt efter hvilken synsvinkel 

problemstillingen anskues ud fra. Som det dybeste niveau har ontologien derfor en påvirkning på 

epistemologien og metodologien.7  

Epistemologien omhandler erkendelsen af viden og hvordan denne opnås. Hvor man ud fra erkendelsen 

fastslår hvad der tæller som gyldig viden, hvad viden er og hvordan adgang til denne viden opnås. Mens 

den metodologiske konsekvens omhandler de videnskabelige metoder, omkring hvordan videnskabelse 

fremkommer i forhold til fremgangsmåde og metode. 

Ontologien vil i afhandlingen komme til udtryk ved analyse af lovgivningen. Hvor der til brug for 

problemstillingen vil tages udgangspunkt i IFRS 4 og 17 samt Regnskabsbekendtgørelsen, som vil blive 

gennemgået og analyseret, i relation til de fortolkningsartikler der er udarbejdet omkring standarderne 

og bekendtgørelsen. Formålet med dette er at opnå forståelse for selve standarden samt for 

bevæggrundene bag udarbejdelsen af IFRS 17. Hvorved der i afhandlingen vil blive anvendt begge 

yderpunkter af ontologien, idet der opnås dybdegående forståelse af standarden og til processen bag 

udarbejdelsen. 

Af de mest gængse paradigmer der knyttes til de tre konsekvenser er positivisme, neo-positivisme og 

konstruktivisme. 

Afhandlingen skrives ud fra det neo-positivistiske paradigme, da det må erkendes at værdier og følelser 

eksisterer, hvorfor fortolkning af eksempelvis regnskabsstandarder bærer et vidst præg af subjektivitet. 

Eftersom at eksempelvis de fire store revisionshuse har set et behov for at fortolke og uddybe hvordan 

de mener regnskabsstandarderne skal forstås. 

 
6 Søren Voxted m.fl.: Valg der skaber viden. 
7 Søren Voxted m.fl.: Valg der skaber viden. 
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Tilsvarende med den teoretisk komparative analyse, så analyseres og konkluderes der så objektivt som 

muligt, idet analysen ikke er partisk fra hverken regnskabsbruger eller regnskabslæsers synsvinkel, men 

grundet at viden opfattes forskelligt. Vurderes det at der ikke kan opnås 100% objektivitet, hvorfor 

afhandlingen skrives efter det neo-positivistiske paradigme, da dette paradigme erkender at viden 

opfattes forskelligt, men at forskeren fortsat skal forholde sig så objektivt som muligt, for at kunne opnå 

valide resultater – modificeret objektivitet. 

 

2.2.2 Dataindsamlingsmetoder 

2.2.2.1 Kvantitativt og kvalitativt data 

Til indsamling af data anvendes en sammenblanding af kvantitativt og kvalitativt data, med det formål at 

triangulerer indsamlede empiri og undersøge hvorvidt der er kausalitet blandt delkonklusionerne, da 

dette vil styrke og øge validiteten af den endelige konklusion. 

Det er en udbredt opfattelse at eftersom kvantitative data er objektive og baseret på tal, så er de også 

mest troværdige. Dette er ikke tilfældet, da der en lang række faktorer som spiller ind, hvorimod analyse 

af kvalitative data give øget validitet i forhold til den kvantitative dataindsamling. Dog afhængigt af 

konteksten.8  

Kvantitativt data vil kunne indhentes ved udsendelse af spørgeskemaer, når populationen defineres som 

værende danske forsikringsvirksomheder der aflægger årsrapport efter IFRS. Det er vurderet at som 

følge af at populationen er så lille som den er, så vil dataanalyse på få respondenter, givet at der er 

100% svarrate, ikke være hensigtsmæssigt da der i spørgeskemaer helst skal opnås en kritisk masse for 

at kunne opnå statistisk signifikans, hvorfor alternativ løsning vurderes bedre egnet.   

Kvalitative data vurderes derimod at være relevante da problemstillingen i høj grad har til formål at 

undersøge hvilken holdning industrien som bliver berørt af standarden har. Hvor der ud fra et semi-

struktureret interview kan opnås en subjektiv og partisk forståelse fra de berørte aktører, idet deres 

holdninger og analyser er baseret ud fra deres synspunkt.  

Efter afholdte interviews kan der via metodetriangulering sammenholdes og analyseres på del-

konklusionerne fra interview og komparative eksempel, med henblik på at svarer på problemstillingen, 

og hvor det kan be- eller afkræftes hvorvidt de opnåede delkonklusioner er forenelige. 

 
8 Andersen, I., 2010, Den skinbarlige virkelighed. 
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På baggrund heraf bærer afhandlingen præg af begge metoder for dataindsamling, hvor den kvantitative 

indsamling af data sker gennem udarbejdelse af teoretisk eksempel for henholdsvis IFRS 17 og 

regnskabsbekendtgørelsen. Mens kvalitative indsamling af data sker gennem fortolkningen og analysen 

af det komparative eksempel, samt ved interviews af eksperter inden for IFRS 17. 

Efter indsamling og analyse af indsamlede data, sammenholdes de for at vurdere kausalitet, med formål 

om at styrke validiteten af konklusionen. 

2.2.2.2 Deduktiv eller induktiv metode 

 

9 

 

Ved induktion undersøges og testes sammenhænge opstillet ud fra specialviden iblandt et stort udsnit af 

den definerede population, for derefter at kunne udarbejde en teori ud fra empirien, en viden der kan 

generaliseres og anvendes på restpopulationen. Den deduktive metode henvender sig til hvor der på 

baggrund af en teori, opstilles en hypotese som virkeligheden kan testes efter.10  

Til afhandlingen er det primært den deduktive tilgang der vil blive anvendt, som følge af at den generelle 

viden og teori for problemstillingen vil være de nuværende standarder for indregning af 

forsikringskontrakter samt den nye standard IFRS 17. Fortolkning af denne viden, testes denne ud fra 

problemstillingen med henblik på, at kunne undersøge hvordan en forsikringskontrakt skal indregnes og 

med hvilken betydning det vil have for interessenterne i forhold til den standard der indregnes efter, for 

at opnå specialviden herom. 

 
9  Figur, egen tilvirkning.  
10 Rangvid, M. m.fl., 2017, Vidensmønstre, basal videnskabsteori i stx. 
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2.2.2.3. Primære og sekundære data 

Til besvarelse af problemformuleringen bruges en kombination af primære og sekundære kilder. 

De primære kilder er de udstedte regnskabsstandarder samt udtalelser fra IASB og EFRAG. Mens de 

sekundære kilder er fortolkning af standarderne hvor der både anvendes udgivelser fra de fire store 

revisionshuse samt de interviewedes fortolkning. 

Ved gennemgang af materialet vil det løbende blive vurderet hvorvidt kriterierne omkring troværdighed, 

objektivitet, præcision og relevans er opfyldt. 

 

2.2.2.4. Case 

Det komparative eksempel udarbejdes ud fra en fiktiv virksomhed. Der tages udgangspunkt i en fiktiv 

virksomhed, som følge af at det ikke har været muligt at tage udgangspunkt i en reel kontrakt, idet 

indholdet er fortroligt. De forespurgte forsikringsvirksomheder har ikke ville udlevere en kontrakt og en 

korrekt opgørelse kræver aktuarkompetencer. Derudover ville det skabe unødig støj og omfattende 

komplicerede beregningsmetoder for at kunne opgøre de enkelte parametre til brug for indregning af 

kontrakten, hvilket ikke er vurderet at ville bidrage til besvarelse af problemstillingen. Derfor er der ikke 

taget udgangspunkt i en reel kontrakt, men i stedet i et simplificeret eksempel, hvor der ud fra 

forudsætninger ses bort fra skat, således at fokus og varians fastholdes til forskellene imellem de to 

metoder for indregning, hvilket er vurderet tilstrækkeligt til besvarelse af problemstillingen. 

Problemstillingen i casen er ikke et alment kendt skadesforsikringsprodukt, men er designet til belysning 

af afhandlingens formål. 

 

2.2.3. Interviews 
Indsamling af empiri vil delvist blive indsamlet ud fra afholdte interviews. I følgende to afsnit vil 

respondenten blive defineret, samt der vil blive redegjort for respondentudvælgelsen. 

2.2.3.1 Regnskabsaflægger 

Regnskabsaflægger defineres som værende danske skadesforsikringsselskaber der aflægger regnskab 

efter IFRS. I Danmark er det derfor alle børsnoterede forsikringsselskaber der aflægger efter IFRS, som 

følge af at det er påkrævet. 
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Respondentudvælgelse af regnskabsaflægger; Der er tale om en snæver definition population ud fra den 

fastsatte af definition af regnskabsaflægger. Eftersom der er et begrænset antal 

skadesforsikringsselskaber i Danmark som aflægger regnskab efter IFRS. For at identificere hvilke 

forsikringsselskaber der aflægger efter IFRS, er der via diverse forsikringsportaler for skadesforsikring 

gennemgået deres liste af samarbejdspartnere, for derefter at få identificeret navne på 

forsikringsvirksomheder. Ud fra oplysning om navnene er deres seneste offentliggjorte regnskab 

gennemgået ved brug af det centrale virksomhedsregister, med henblik på at fastslå hvorvidt de 

aflægger efter IFRS, for dermed at kunne opgøre testpopulationen.  

Efter at populationen af forsikringsselskaber er afgrænset til skadesforsikringsvirksomheder der 

aflægger regnskab efter IFRS, er der anvendt kold kanvas. Hvor der via mediet LinkedIn er rettet direkte 

henvendelse til CFO’er og øvrige i forsikringsselskabernes økonomifunktion. Med henblik på at hører om 

de var interesseret i at deltage i et semistruktureret interview omkring IFRS 17.  Overordnet vil deres 

holdning til standarden undersøges ud fra angivet spørgeramme i bilag 1.  

På trods af at der har været rettet henvendelse til forskellige forsikringsselskaber, så har alle 

henvendelser haft omtrent samme følgende forløb: 

Efter dialog med forsikringsvirksomhederne via LinkedIn har de anerkendt at det er et højaktuelt emne 

og de formidlede efterfølgende kontakten til deres interne specialist på området. I den efterfølgende 

korrespondance er formålet med interviewet blevet konkretiseret. Tilbagemelding har herefter været at 

forsikringsselskaberne selv er i gang med at undersøge selv samme problemstillinger og at denne 

information er strengt fortrolig. 

Der er efterfølgende blevet kørt en løbende dialog hvor respondenterne er blevet orienteret om at 

interviewet kan gennemføres 100% anonymt og at deres navn ikke vil blive offentliggjort. Det gjorde at 

to respondenter indvilliget i at stille op til interview, mens tilbagemelding fra de øvrige var at 

informationen har været så fortrolig at selv ved anonymisering, har de ikke ønsket at tage risikoen. Det 

er samtidig også her hvor coronakrisen, for alvor tog fart. De aftalte interviews blev derfor aflyst. 

Generelt vurderes det at henvendelserne har været kraftig nedprioriteret hos respondenterne som følge 

af de konsekvenser coronakrisen har medført, da interviews blev aflyst og de i sidste ende holdt op med 

at besvarer henvendelserne. 
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Som følge af ovenstående har der derfor ikke været afholdt interviews med respondenterne, hvorfor det 

fra primære kilder ikke har været muligt at undersøge og opnå en forståelse for hvad de danske 

forsikringsselskaber har af holdninger og meninger omkring IFRS 17.  

Da det ikke har været muligt at indsamle empiri fra primære kilder, rettes i stedet henvendelse til 

sekundære kilder. I følgende afsnit redegøres for overvejelser forud for afholdelse af interviews med 

sekundære kilder.  

 

2.2.3.2 Aktuar og regnskabsekspert inden for regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17 

Idet det ikke var muligt at indsamle empiri fra de direkte kilder, er der i stedet indsamlet empiri fra 

sekundære kilder. De sekundære kilder er defineret som specialiserede eksperter inden for IFRS 17 og 

forsikringsbranchen som arbejder hos revisionshusene, der vejleder og assisterer forsikringsselskaberne 

inden for emnet.  

For at undersøge problemstillingen, er Jette Lunding Sandqvist, PwC derfor interviewet. Jette har en 

mangeårig baggrund som aktuar i forsikringsindustrien, og er efterfølgende blevet partner og leder af 

PwC’s aktuarafdeling, hvor hun er ekspert inden for regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17. Ved siden af 

sit virke som partner i PwC, er hun bestyrelsesformand for den danske aktuarforening, hvorfor hun 

vurderes at besidde den viden og de kompetencer der er nødvendige for at kunne deltage i et 

semistruktureret interview omkring IFRS 17 og for at kunne besvarer på vegne af 

forsikringsvirksomhederne. Endvidere rådgiver hun og underviser forsikringsvirksomhederne i den nye 

standard, hvorfor det er vurderet at hun er den rette at interviewe. 

Interviewet med PwC har været et semistruktureret interview, hvor der er anvendt samme 

spørgeramme som det var tiltænkt forsikringsvirksomhederne. Spørgerammen er angivet i bilag 1. 

Formålet med interviewet er at besvare problemstillingsspørgsmål om hvad regnskabsaflæggers 

holdning er til IFRS 17, som anvendelse af den indsamlede empiri til at styrke eller afkræfte senere 

konklusioner i de udarbejde analyser, hvorfor citater eller referencer vil blive brugt igennem 

afhandlingen. Transskribering af interview med Jette Sandqvist fremgår af bilag 2. 

Interviewet med PwC har derfor været det primære interview, hvorefter der har været afholdt et 

bekræftende interview. Formålet med det bekræftende interview er at validerer og understøtte de 

konklusioner som kunne drages fra det primære interview. For at kunne bruge interviewet som værende 

eksperternes mening omkring problemstillingen og de stillende spørgsmål. Det bekræftende interview 
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er afholdt med Thomas Ringsted fra Deloitte. Thomas er partner hos Deloitte og deres førende ekspert 

inden for forsikringsvirksomheder og IFRS 17 i Norden. Foruden hans virke som ekspert og rådgiver, er 

Thomas medlem af EFRAG’s Insurance Accounting Working Group, som er deres nedsatte arbejdsgruppe 

indenfor forsikringsstandarder som skal rådgive og hjælpe IASB med udvikling af eksempelvis IFRS 17. 

Thomas besidder derfor den rette viden og kompetencer til at kunne blive interviewet. Det bekræftende 

interview blev afholdt ved at spørgerammen blev læst op, interviewer gengav svaret fra interviewet 

med PwC, hvorefter Thomas kommenterede hvorvidt han var enig i svarerne fra det primære interview. 

Transskribering af interview med Thomas Ringsted fremgår af bilag 3. 

 

2.3 Målgruppe 
Afhandlingens primære målgruppe er potentielle investorer inden for skadesforsikringsselskaber der 

aflægger regnskab efter IFRS. Afhandlingens sekundære målgruppe er øvrige regnskabsbrugere eller 

regnskabsaflægger med interesse for IFRS 17 og generelt regnskabsaflæggelse for skadesforsikring der 

aflægger regnskab efter IFRS.   

For at øge relevansen af afhandlingen for målgruppen, redegøres der ikke for basal regnskabsforståelse, 

da det forudsættes at målgruppen i forvejen besidder denne viden.  

 

2.4 Kilder og kildekritik 
Til brug for opnåelse af viden og analyse af problemstillingen anvendes primært primære kilder som 

regnskabsstanderne, regnskabsbekendtgørelsen og begrebsrammen, med henblik på at styrke 

validiteten af i de udarbejdede analyser. De primære kilder er udarbejdet af henholdsvis IASB og det 

danske finanstilsyn, som begge er uafhængige organisationer hvorfor teorien vurderes pålidelig og 

objektiv. 

Som en støtte til de primære kilder, gennemgås fortolkning af standarderne også, hvilket betegnes som 

sekundære kilder. Fortolkningen af lovteksterne er primært udarbejdet af de større revisionshuse (big 

four), som er anvendt med professionel skepsis og med en vis eftertænksomhed, da fortolkning af loven 

er udarbejdet med hver deres bevæggrunde. 
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2.4.1 Validitet og reliabilitet. 
Begrænsningerne som coronakrisen, samt at det er en snæver målgruppe med en relativ kompleks 

problemstilling, har medført at det har været vanskeligt at indsamle empiri. Den primære empiri er 

indsamlet ud fra et længerevarende interview omkring IFRS 17 med forsikringsekspert fra PwC og 

Deloitte. For at understøtte validere indsamlet empiri fra det primære interview med PwC, afholdt 

bekræftende interview med partner og ekspert inden for området fra Deloitte.  

De interviewede eksperter er sekundære kilder, idet de udtaler sig på vegne af problemstillingen for 

regnskabsaflægger. Endvidere kommer de begge fra store revisionshuse som har en kommerciel 

interesse. Der anerkendes at der er andre revisionshuse og eksperter inden for problemstillingen. Men 

ud fra de to interviewede revisionshuses størrelse og specialisering, vurderes det at de er blandt de 

ledende eksperter på området, idet både Deloitte og PwC har et dybdegående kendskab til 

forsikringsvirksomhedsbranchen. Ud fra deres virke ved at de har revisionskunder som de rådgiver 

omkring den kommende nye IFRS 17 standard, hvorfor den indsamlede empiri og indsigt fra 

revisionshusene vurderes for repræsentativ og for som valide kilder. 

En anden sekundær kilde er European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), som er et 

uafhængigt rådgivningsorgan for Europa Kommissionen. De agerer som et agentur for EU, som udfører 

specifikke juridiske, tekniske eller videnskabelige opgaver, hvor de giver bevisbaseret rådgivning. De er 

et af tre Europæiske Tilsynsførende Myndigheder, hvor de andre to overvåger bankindustrien og aktie- 

& obligationsmarkedet, så overvåger EIOPA forsikrings- & pensionsbranchen. EIOPA offentliggør hver 

måned den risikofrie rentekurve, som er med til at sikre konsistente beregninger af hensættelserne - 

dette er med til at sikre konvergens, som forsikringstagerne har fordele af. EIOPA holder endvidere øje 

og vurderer risici og sårbarheder med henblik på at finde en løsning på uønskede udviklinger. Opstår der 

risici eller sårbarheder, har de ansvar for at informere de ansvarlige EU-myndigheder11. EIOPA vurderes 

derfor som en objektiv, valid og pålidelig kilde. 

 

 

 
11 https://www.eiopa.europa.eu/ 

https://www.eiopa.europa.eu/
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3. Nytteværdi af regnskabet 
Formålet med dette kapitel er at opnå en forståelse af de bagvedliggende processer og tanker for 

udarbejdelsen af de internationale regnskabsstandarder, som udformes efter IASB’s begrebsramme. 

Dette vil blive anvendt til senere analyse af hvorvidt IFRS 17 lever op til formålene i begrebsrammen.  

3.1 IASB 
Det Internationale Accounting Standards Board (IASB) blev formet i 2001, hvor de skulle overtage 

opgaven efter International Accounting Standards Committee (ISAC). IASB blev formet med et klart 

mandat, og det var at fremme konvergens på et enkelt sæt af høj kvalitet, forståelige og håndhævelige 

globale regnskabsstandarder. IASB er sammensat af en bestyrelse på 14 medlemmer, hvoraf 12 

bestyrelsesmedlemmer er fuldtidsansatte. Deres opgave er at varetage offentlighedens interesse, ved at 

udvikle et enkelt sæt af internationale regnskabsstandarder, som kræver gennemsigtighed og 

sammenlignelighed på al regnskabsaflæggelse. For at opnå dette mål samarbejder IASB med nationale 

lovgivere for at få en ensartet regnskabsstandard over hele verden12. IASB udstedte i 2010 en 

begrebsramme, som en videreudvikling af den originale begrebsramme fra 1989, udstedt af ISAC. 

Begrebsrammen blev endnu engang fornyet i 2018, som er den udgave der i afhandlingen tages 

udgangspunkt i. I det følgende afsnit laves der en gennemgang af begrebsrammen, hvor alle niveauerne 

gennemgås, med særligt fokus på de områder der vurderes væsentlige i forhold til 

problemformuleringen. 

3.2 IASBs Begrebsramme 
Begrebsrammen beskriver målsætninger og koncepterne for generel regnskabsaflæggelse. 

Formålene med begrebsrammen13 er at: 

a. hjælpe IASB med at udvikle IFRS standarder, som er lavet ud fra et konsekvent koncept; 

b. hjælpe lovgivere eller virksomheder med at udvikle en konsistent regnskabspraksis, når 

transaktionen ligger udenfor nogen standard, eller når en standard lægger op til valgmuligheder 

af regnskabspraksis; og 

c. hjælpe alle parter med forståelsen og fortolkningen af IFRS-standarderne.  

 
12 IASB, 2001, Press Release 31. July 2001.  
13 IASB, 2018, Conceptual Framework.  
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Begrebsrammen er opdelt i 8 kapitler, også nævnt niveauer. De to første niveauer diskuterer 

informationen fra generelle finansielle rapporter, mens niveau 3-8 diskuterer informationen som 

modtages fra virksomheders regnskab. Disse niveauer oplistes i følgende figur: 

14 

3.2.1 Niveau 1 – Brugernes Informationsbehov 
Formålet med finansiel rapportering er at give brugbar information, der er med til at bidrage til 

nytteværdien for eksisterende og potentielle investorer samt långivere og andre kreditorer. Dette for at 

skabe rammerne for regnskabsbrugers prognoseopgave; med henblik på at facilitere rammerne for 

regnskabsbrugers beslutningsproces i forhold til den rapporterende virksomhed. Det kan være 

beslutninger om15: 

a. køb, salg eller holde på investeringsaktiv eller gældsinstrument; 

b. give eller afgøre lån, eller andre former for kredit; eller 

c. udøve sin rettighed til at stemme på, eller give sin indflydelse på, ledelsesafgørelser som har sin 

påvirkning på virksomhedens ressourcer.  

 

 

 
14 Figur, egen tilvirkning. Lavet ud fra the Conceptual Framwork. 
15 IASB, 2018, Conceptual Framework, § 1.2 
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De primære regnskabsbrugere har individuelle behov, f.eks. er der forskel på hvad en bank eller en 

samarbejdspartner har behov for i et regnskab, hvorfor regnskabet bør tage højde for individuelle 

behov. Det sætter nogle krav til informationen; hvorfor IASB lægger vægt på, under udarbejdelsen af 

standarderne, at informationskravene dækker behovet for så mange af de primære regnskabsbrugere 

som muligt16. 

Det kan være information om økonomiske ressourcer og fordringer, og ændringer hertil, som 

regnskabsbruger har behov for, for at kunne vurdere virksomhedens styrker og svagheder samt vurdere 

virksomhedens solvens og likviditetsgrad, som har betydning for en virksomheds 

finansieringsmuligheder17. Endvidere har en virksomheds historiske pengestrøm stor betydning for 

regnskabsbruger, for at kunne vurdere hvor god virksomheden er til at generere fremtidig indtjening og 

afvikling af finansielle forpligtelser18.  

3.2.2 Niveau 2 - Kvalitetskrav 
For at finansiel information skal være nyttig, skal den være relevant og troværdigt repræsenteret, disse 

egenskaber er de fundamentale egenskaber. De fundamentale egenskaber skal støttes af de 

supplerende kvalitative egenskaber, som er sammenlignelighed, verificerbarhed, aktualitet og 

forståelighed.  

De fundamentale kvalitative egenskaber: 

3.2.2.1 Relevans 

Relevant finansiel information, er information som er i stand til at gøre en forskel for 

regnskabsbrugernes beslutningsproces. Information kan gøre en forskel hvis den er forudsigende eller 

bekræftende19. Det betyder ikke at regnskabet skal indeholde forecasts eller forudsigelser men, at 

informationen er tilgængelig så at regnskabsbruger kan skabe sine egne forecasts eller forudsigelser.  

3.2.2.2 Troværdig præsentation 

For at en økonomisk rapport skal være præsenteret troværdigt, så skal den være komplet, neutral og fri 

for fejl. Ved komplet menes eksempelvis forklaringer på hvorfor man har opdelt disse aktiver i disse 

grupper, en talmæssig størrelse på aktiverne og en forklaring på hvilken måleattribut der er anvendt. 

 
16 IASB, 2018, Conceptual Framework, § 1.8 
17 IASB, 2018, Conceptual Framework, s. 10 
18 IASB, 2018, Conceptual Framework, § 1.20 
19 IASB, 2018, Conceptual Framework, § 2,7 
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Det kan også være at oplyse signifikant information omkring posters mulige påvirkning af faktorer eller 

omstændigheder, og processen bag beregningen af disse poster20.  

Neutralitet menes at informationen i regnskabet er neutral, og ikke præget af at ledelsen vil skabe noget 

gunstigt for dem selv. Dette er særligt relevant for de regnskabsmæssige skøn, som regnskabet 

indeholder, da det er her ledelsen har mulighed for at lade sin subjektivitet påvirke regnskabet.  

Fri for fejl betyder bare at regnskabet, i en så høj grad muligt, skal være fri for fejl, for at regnskabet skal 

være præsenteret troværdigt.   

De supplerende kvalitative egenskaber: 

3.2.2.3 Sammenlignelighed 

Regnskabsbrugerne har flere alternativer de kan vælge imellem, skal de sælge eller holde på en 

investering eller måske investere i en anden virksomhed i stedet for. Derfor har brugerne behov for at 

kunne sammenligne regnskaber for forskellige virksomheder, men også for den samme virksomhed fra 

tidligere år21. Det er derfor alt betydende at man indenfor en branche kan enes om at man opgør 

tingene på en bestemt måde, men også selve virksomheden er konsistent og ikke ændrer 

regnskabspraksis fra år til år.  

3.2.2.4 Verificerbarhed 

Ved verificerbarhed menes der, at forskellige velvidende og uafhængige personer ville kunne komme 

frem til konsensus, dog behøves der ikke at være komplet konsensus. Den kan være både direkte og 

indirekte. Et eksempel på direkte verificerbarhed er, at man har talt pengekassen op, så ved man præcis 

at dette beløb er i kassen, altså noget man direkte kan observere. Ved indirekte verificerbarhed menes 

eksempelvis med, at man kontrollerer inputtet til en model, og dermed genberegner ud fra samme 

model.  

3.2.2.5 Aktualitet 

Ved aktualitet menes at den tilgængelige information er aktuel, så at regnskabsbrugerne ikke træffer 

beslutninger ud fra forældet information, som ikke ville give et godt udgangspunkt for 

regnskabsbrugerens beslutningstagen.  

 
20 IASB, 2018, Conceptual Framework, §§ 2.12-14 
21 IASB, 2018, Conceptual Framework, §§ 2.24-25 
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3.2.2.6 Forståelighed 

Det er vigtigt at man præsenterer informationen på en forståelig og klar måde. Der er selvfølgelig mange 

komplekse beregninger inkluderet i et regnskab, og selv om regnskaber bliver udarbejdet til personer 

der har forstand på regnskaber, så bør det overvejes om der skal oplyses om komplekse beregninger 

eller fænomener, som brugerne ikke vil forstå22.  

Vurdering af hvorvidt komplekse beregninger eller fænomener skal indgå som en del af regnskabet, skal 

holdes op mod den nytteværdi de potentielt kan give. Udeladelsen af disse ville dog medføre at 

regnskabet ikke er komplet, som strider imod en troværdig repræsentation, som er en fundamental 

kvalitativ egenskab, beskrevet i afsnit 3.2.2.2.  

3.2.2.7 Cost-benefit 

Skal den finansielle rapportering have en høje kvalitet, så vil omkostningerne i forbindelse med 

udarbejdelsen af rapporten også være høje; det er derfor vigtigt, at de omkostninger man afholder i 

forbindelse med rapporteringen, bliver retfærdiggjort i form af den nytteværdi de tilfører regnskabet. 

Derfor skal man holde nogle overvejelser omkring cost-benefit for rapporteringen, og dermed hvor høj 

en kvalitet årsrapporten skal være.  

3.2.2.8 Anvendelsen af de supplerende kvalitative egenskaber 

De supplerende kvalitative egenskaber bør maksimeres så vidt muligt. Dog kan de supplerende 

kvalitative egenskaber, hverken alene eller som en gruppe, gøre information brugbar, hvis denne 

information er irrelevant eller ikke giver en troværdig præsentation af det den foregiver at 

repræsentere23. 

Anvendelsen af de supplerende kvalitative egenskaber er en irativ proces, som ikke følger nogle 

bestemte regler. Nogle gange bliver man nødt til at formindske en kvalitative egenskab for at skabe 

plads til en anden. F.eks. så kan en midlertidig reducering af sammenligneligheden, som et resultat af 

implementering af en standard, være med til at øge relevansen og den troværdige præsentation på lang 

sigt. Passende oplysning i regnskabet kan kompensere for den manglende sammenlignelighed24. 

 

 
22 IASB 2018, § 2.34-36 
23 IASB 2018, § 2.37 
24 IASB 2018, § 2.38 
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3.2.3 Niveau 3 - Regnskabet 
Formålet med et regnskab er at give information omkring en virksomheds aktiver, forpligtelser, 

egenkapital, indtægt og omkostninger, som er brugbar for regnskabsbrugere som led i prognoseopgaven 

til vurdering af virksomhedens fremtidige indtjening.  

Informationen der bliver givet er25: 

a. balancen, indregning af aktiver, forpligtelser og egenkapital.  

b. resultatopgørelsen, ved indregning af indtægter og omkostninger, og 

c. andre rapporter ved at præsentere og oplyse information så som risiko, investering fra ejere, 

pengestrøm, regnskabspraksis etc.  

3.2.3.1 Rapporteringsperioden 
Regnskabet bliver udarbejdet for en specificeret tidsperiode, og skal oplyse omkring aktiver, 

forpligtelser, egenkapital samt indtægter og omkostninger som vedrører den specificerede periode, 

hvilket er for at hjælpe regnskabsbrugere med at identificere ændringer og trends. Endvidere giver 

regnskaber også komparativ information for mindst en foregående periode 26. 

3.2.3.2 Going-concern antagelse 
Regnskaber bliver lavet ud fra en antagelse om at virksomheden er going-concern, og vil fortsætte 

driften i den overskuelige fremtid. Hvorfor virksomheden ikke har planer eller behov at gå ind i 

likvidation eller at stoppe sin aktivitet. Har en virksomhed intentioner om dette, så skal regnskabet 

muligvis udarbejdes ud fra en anden basis, i givet fald skal dette informeres i regnskabet27.  

 

3.2.4 Niveau 4 – Definitioner 
Dette kapitel definerer elementerne i regnskabet som defineret i begrebsrammen og de er følgende28: 

a. Aktiver, forpligtelser og egenkapital som relaterer til en virksomheds finansielle position; og 

b. Indtægter og omkostninger som relaterer til en virksomheds finansielle performance.  

 

 

 

 
25 IASB 2018, Conceptual Framework, § 3.2 
26 IASB 2018, Conceptual Framework, §§ 3.4-3.5 
27 IASB 2018, Conceptual Framework, § 3.9 
28 IASB 2018, Conceptual Framework, § 4 
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Aktiver: En ressource som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og 

hvorfra der er potentiale for at der frembringes en overførsel af økonomiske fordele.  

Forpligtelser: En Aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvor der er et potentiale for 

at der kræves en overførsel af økonomiske fordele.  

Egenkapital: Egenkapitalen defineres som selskabets aktiver fratrukket selskabets forpligtelser.  

Indtægter: Indtægter defineres som stigninger i aktiverne, eller reducering af forpligtelserne, der 

resulterer i en stigning på egenkapitalen, andre end dem som relaterer til indskud fra ejerne. 

Omkostninger: Defineres som reducering af aktiverne, eller stigning af forpligtelserne, der resulterer i 

en stigning på egenkapitalen, andre end dem som relaterer til indskud fra ejerne. 

 

3.2.5 Niveau 5 – Indregning 
Indregning er processen bag inkludering af en post som opfylder definitionen af et aktiv, forpligtelse, 

egenkapital, indtægt eller omkostning i balancen eller resultatopgørelsen. Balancen og 

resultatopgørelsen deler en virksomheds anerkendte aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og 

omkostninger op i strukturerede resuméer, som er designet til at gøre finansiel information 

sammenlignelig og forståelig.  

 

3.2.5.1 Relevans 
Information omkring aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger er relevant for 

regnskabsbrugere. Dog kan indregningen af et aktiv eller forpligtelse i nogle tilfælde ikke være relevant 

information, dette kan b.la være fordi at: 

a. det er usikkert hvorvidt et aktiv eller forpligtelse eksisterer; eller 

b. et aktiv eller forpligtelse eksisterer, men sandsynligheden for at indstrømning eller udstrømning 

af økonomiske fordele er lav.  

Tilstedeværelsen af de ovenfornævnte faktorer fører ikke automatisk til konklusionen om hvorvidt 

indregningen af transaktionen mangler relevans. Andre mulige faktorer gør sig også gældende29 

 

 

 
29 IASB 2018, Conceptual Framework, § 5.13 
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3.2.5.2 Troværdig repræsentation 
I nogle tilfælde er måleusikkerheden så høj, at det er tvivlsomt om estimeringen af posten giver en 

troværdig repræsentation, hvorfor posten udelades eller præsenteres sammen med en forklaring 

omkring usikkerheden. 

 

I modsætning til indregning, så har vi ophør af indregning. Ophør af indregning sker normalt når et aktiv 

eller forpligtelse ikke længere opfylder definitionerne. Det vil sige når der mistes kontrol, eller at der 

ikke længere er en forpligtelse30. 

 
 

3.2.6 Niveau 6 – Måling 
Elementerne som bliver indregnet i regnskabet bliver kvantificeret i monetære beløb, hvorfor der er 

behov for metoder for måling af elementerne i form af målingsattribut. En målingsmetode er en 

identificeret metode, f.eks. historisk kostpris, dagsværdi eller nettorealisationsværdi. Når man anvender 

en målingsmetode til et aktiv eller en forpligtelse, giver det en måling til aktiver eller forpligtelsen og for 

de relaterede indtægter og omkostninger.  

Det kan være behov for at en regnskabsstandard skal indeholde forklaringer om, hvordan man 

implementerer målingsmetoden der er oplyst i standarden.  

a. Specificere teknikker som kan eller må bruges til at vurdere en måling hvor en specifik 

målingsmetode anvendes; 

b. specificere en simplificeret tilgang til målingen, som er sandsynlig til at frembringe 

lignende information i forhold til den foretrukne målingsmetode; eller 

c. forklare hvordan man modificerer en målingsmetode. 

 

3.2.6.1 Målingsmetoder 
Historisk kostpris: Giver monetær information om aktiver, forpligtelser og relaterede indtægter og 

omkostninger, hvor man bruger information som er opstået ifm. Med transaktionsprisen. I forskel til 

nutidsværdi, tager historisk kostpris ikke højde for ændringer i værdi, såfremt der ikke sker 

nedskrivninger af et aktiv eller forpligtelse.  

 

 
30 IASB, 2018, Conceptual Framework, § 5.26 
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Nutidsværdi: Nutidsværdi giver monetær information om aktiver, forpligtelser og relaterede indtægter 

og omkostninger, hvor der anvendes opdateret information som reflekterer værdien på målingsdatoen.  

Metoder for måling af nutidsværdi inkluderer f.eks. dagsværdi og kapitalværdi.  

 

3.2.6.2 Valg af målingsmetode 
De supplerende kvalitative karakteristika som består af sammenlignelighed, forståelighed, validitet og 

omkostningsbegrænsning har betydning for valget af målingsmetode31; ligesom 

omkostningsbegrænsningen har betydning for andre finansielle områder. Derfor er det vigtigt at 

overveje om hvorvidt fordelene retfærdiggør omkostningerne ved at frembringe den information. 

Konsistent anvendelse af samme målingsmetode for samme poster år for år, forbedrer også 

sammenligneligheden i et regnskab32. En ændring i målingsmetode kan gøre regnskabet mindre 

forståeligt, men kan retfærdiggøres i form af at det tilbringer mere relevant information. Hvis der sker 

en ændring, så kan regnskabsbruger have behov for information herom.  

 

3.2.7 Niveau 7- Præsentation og klassifikation 

3.2.7.1 Præsentation og klassifikation som rapporteringsværktøj 
En rapporteringsenhed kommunikerer information om sine aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter 

og omkostninger ved at præsentere information i regnskabet.  

Effektiv kommunikation af information i regnskabet gør at den information bliver mere relevant og 

bidrager til øget troværdig repræsentation af elementerne i regnskabet. Det vil også være med til at 

styrke forståeligheden og sammenligneligheden af informationen i regnskabet. Effektiv kommunikation 

af information i regnskabet kræver33: 

a. Fokus på præsentation omkring målsætninger og principper, frem for fokus på reglerne.  

b. Klassificere information på en måde, hvor man grupperer lignende poster og separerer 

ulignende poster; og 

c. aggregere information på sådan en måde at den ikke er skjult, enten ved overflødige detaljer 

eller ved overdreven aggregering. 

 

 
31 IASB, 2018, Conceptual Framework, §6.63 
32 IASB, 2018, Conceptual Framework, §6.65 
33 IASB, 2018, Conceptual Framework, § 7.2 
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Ligesom omkostningsbegrænsningerne på andre finansielle afgørelser, så har man også det på 

præsentationen. Det er derfor vigtigt at man vurderer fordelene man tilfører regnskabsbrugeren, ved at 

præsentere information som retfærdiggør omkostningen ved at præsentere denne.  

 

3.2.7.2 Præsentation og klassifikation målsætning og principper 
For at lette om effektiv kommunikation af information i regnskaber, er det vigtigt at man under 

udviklingen af kravene for præsentation og klassifikation i regnskabsstandarder, finder en balance 

imellem34: 

a. At give virksomhederne den nødvendige fleksibilitet for at frembringe relevant information som 

giver en troværdig præsentation omkring virksomhedens elementer, og 

b. kræve at information er sammenlignelig, både fra periode til periode for den individuelle 

virksomhed, men også på tværs af virksomheder for den samme periode.  

Dette inkluderer præsentation af målsætninger i standarder, som støtter effektiv kommunikation i 

regnskaber, fordi dette hjælper virksomheder med at identificere brugbar information, og til at afgøre 

hvordan de kommunikerer denne information effektivt.  

 

3.2.8 Niveau 8 – Kapital koncepter og kapital vedligeholdelse 

3.2.8.1 Kapital koncepter 
Et finansielt koncept er adopteret af de fleste virksomheder ved udarbejdelse af regnskaber. Under et 

finansielt kapitalkoncept, som investerede penge eller investeret købekraft, er kapital synonym med 

nettoaktiverne eller selskabets egenkapital. Under et fysisk kapitalkoncept, som den operative kapacitet, 

betragtes kapitalen som den produktive kapacitet baseret på f.eks. antal enheder per dag.  

Det er op til virksomhederne selv at vælge passende kapitalkoncepter, som er baserede på det behov 

deres regnskabsbrugere har. Hvis regnskabsbrugernes behov er vedligeholdelsen af den nominelle 

investerede kapital eller købekraften af investeret kapital, så bør man implementere et finansielt 

kapitalkoncept. Ligger interessen derimod hos virksomhedens operative kapacitet, så bør man 

implementere et fysisk koncept. Det valgte koncept indikerer målsætningen som skal opnås i forbindelse 

med at opgøre profitten, selv om der kan være en del måleusikkerhed involveret.  

 
34 IASB 2018, Conceptual Framework, § 7.4 
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3.2.8.2 Kapital vedligeholdelse 
Konceptet ved kapital vedligeholdelse konstaterer, at profit ikke skal erkendes med mindre 

virksomheden i det mindste har bibeholdt sine nettoaktiver over en regnskabsperiode. Dette betyder at 

profitten defineres som stigningen i nettoaktiverne over en periode. Det udelukker salg af aktier eller 

udbetaling af udbytte til at have en påvirkning på nettoaktiverne.  

 

3.2.9 Opsamling 
IASB har udarbejdet begrebsrammen til at hjælpe med udviklingen af fremtidige IFRS-standarder, men 

også med at assistere lande med at implementere nationale standarder. Begrebsrammen giver også en 

forståelse for hvordan IASB’s fremgangsmåde er ved selve formuleringen af IFRS-standarder. Derudover 

hjælper begrebsrammen også regnskabsbrugerne med forståelsen af regnskaber der er aflagt efter IFRS. 

Udover dette giver den en referenceramme for forhold, som ikke er reguleret af lovgivning eller 

standarder. Man kan sige at begrebsrammen er fundamentet der skal til for at kunne bygge et stabilt 

hus.  
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3.3 EFRAG 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) er en privat forening, som blev etableret i 2001, 

samme år som IASB. EFRAG blev etableret med støtte fra den Europæiske Kommission, til at tjene 

offentlighedens interesse. Deres hovedmål er at arbejde for at udvikle og promovere det europæiske 

syn på finansiel rapportering, og at sikre at dette syn afspejles i standarderne som IASB udsteder. 

Ultimativt så rådgiver EFRAG Europa-Kommissionen om, at ny udstedte IFRS-standarder opfylder 

kriterierne i “IAS Regulation for endorsement for use in the EU”. Endvidere rådgiver de også om 

godkendelsen af standarden ville tilføre værdi i den europæiske offentligheds interesse. For at en IFRS-

standard skal blive gældende, så skal Europa Kommissionen godkende den, hvorfor EFRAG har en 

nøglerolle ifm. Implementering af IFRS-standarder.  

EU har valgt IFRS som regnskabsstandard, til at levere følgende35: 

• Mere effektive kapitalmarkeder som følge af en bedre gennemsigtighed og sammenlignelighed 

af regnskaber; 

• en øget værdi for investorer som følge af information af bedre kvalitet og en forbedret 

sammenlignelighed; og 

• eorbedret tilgængelighed til global kapital for Europæiske virksomheder 

Det er derfor EFRAG’s opgave at sikre at IFRS-standarderne, som IASB udsteder, lever op til ovenstående 

krav, hvorfor de på et tidligt stadie af implementeringen af en standard, rapporterer til IASB for at sikre 

at standarden opfylder EU’s krav, samt tilfører værdi i offentlighedens interesse36.  

  

 
35 IASB, 2001, Press Release 31. July 2001.  
36 IASB, 2001, Press Release 31. July 2001. 
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4. Nuværende praksis for indregning af forsikringskontrakter 

4.1 IFRS 4 
IFRS 4 blev udstedt i 2004, som det første led i implementeringen af en standard for den 

regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakter. Formålet med standarden var at redegøre for 

behandlingen af forsikringskontrakter, indtil implementeringen af IFRS 17, som det andet led i 

udarbejdelsen af en standard for indregning af forsikringskontrakter. IFRS 4 har derfor altid været set 

som en midlertidig standard. Dette har betydet at IFRS 4 har en række mangler, og at bestemmelserne 

for den regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakter er meget begrænsede, som fører til en 

manglende gennemsigtighed og sammenlignelighed. Primært skyldes dette at IFRS 4 ikke tager højde for 

selve målingen af forsikringskontrakter, og at man derfor lægger national lovgivning til grund for 

målingerne. For danske skadesforsikringsselskaber som aflægger årsregnskab efter IFRS gælder, at deres 

regnskabspraksis for forsikringskontrakter aflægges de facto efter bekendtgørelsen om finansielle 

rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, herefter omtalt som 

Regnskabsbekendtgørelsen. Hvordan kan det lade sig gøre? Det fremgår af IFRS 4, at regnskabsaflægger 

selv kan definere deres regnskabspraksis for forsikringskontrakter37. Det betyder at idet 

forsikringsselskaberne i Danmark aflægger efter Regnskabsbekendtgørelsen, så kan anvendt 

regnskabspraksis defineres efter denne. Regnskabsbekendtgørelsen er som udgangspunkt forenelig med 

IFRS 17, men den begrænser valgmulighederne som man har ifølge IFRS 4. Da andre lande ikke anvender 

Regnskabsbekendtgørelsen som baggrund for målingen af forsikringskontrakterne, er det svært at 

sammenligne en forsikringsvirksomhed i Danmark med en fra f.eks. Sverige, hvor man opgør 

forsikringskontrakterne efter markedsværdi, eller en fra Norge hvor kontrakterne opgøres efter bogført 

værdi38; dette selv om at begge virksomheder aflægger regnskab efter IFRS. * 

For tabsgivende kontrakter følger IFRS 4 et ikke et forsigtighedsprincip. Det betyder at først efter 

begivenheden som forårsager tabet er indtruffet, kan tabet realiseres. Der kan derfor ikke efter IFRS 4 

tages et tab på forhånd, såfremt der alene er forventning til et formodentligt tab.39 Dette er med til at 

gøre at gennemsigtigheden ud fra IFRS 4, ikke er fyldestgørende.  

 
37 IFRS 4, § 13 
38 J. Sandqvist, Personligt Interview, 2020 
39 IFRS 4, § 20 
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Derfor lever IFRS 4 hverken op til begrebsrammens kvalitative krav, som beskrevet i afsnit 3.2.2 eller 

Europa Kommissionens fundamentale krav til regnskabsstandarder omkring sammenlignelighed og 

gennemsigtighed, som skal til for at skabe et mere effektivt kapitalmarked, beskrevet i afsnit 3.3. 

 

4.2 Regnskabsbekendtgørelsen 
I Danmark implementerede man en ny regnskabsbekendtgørelse i 2015, hvor man lavede en tilpasning 

til Solvens II reglerne, som også ville tage en nærmere IFRS 4 fase II (IFRS 17). Implementeringen blev 

lavet i form af BEK nr. 937 af 27/07/2015, og dennes forgængere blev ophævet. Det betød at man i 

Danmark lavede en fuld implementering af Solvens II, hvor man også implementerede Solvens II i 

resultatopgørelsen i modsætning til andre lande. Implementeringen medførte at danske 

forsikringsvirksomheder, udover præmie- og erstatningshensættelser, også skulle forholde sig til en 

fortjenstmargen og en risikomargen, som der kommes nærmere ind på.  

40 

Ændringen kan illustreres i ovenstående figur af en balance for en forsikringsvirksomhed, hvor man før 

kun skulle forholde sig til en præmie- og erstatningshensættelse, og efter implementeringen også skulle 

udarbejde et fortjenst- og risikomargen.  

 
40 Figur, egen tilvirkning. 
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Da IFRS 4 ikke angiver den regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakter, betyder det for 

danske forsikringsvirksomheder at hensættelserne indregnes efter Regnskabsbekendtgørelsens §§ 69-

70. Hensættelserne opdeles i hhv. præmie- og erstatningshensættelser.  

4.2.1 Præmiehensættelser & Fortjenstmargen 
“Præmiehensættelserne opgøres som 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 de forsikringer virksomheden har indgået”41. Konkret 

betyder dette summen af de forventede administrationsomkostninger og de fremtidige forventede 

skadesomkostninger. Opgørelsen af præmiehensættelserne efter § 69 er et skridt i retning mod IFRS 17, 

da man opgør en fortjenstmargen, som viser nutidsværdien af den forventede fortjeneste i de ikke-

forløbne dele af risikoperioderne for de skadesforsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. 

På trods af at fortjenstmargen er veldefineret i regnskabsbekendtgørelsen, så er den eksakte opgørelse 

og årlige revurdering heraf ikke veldefineret. Det fremgår af bekendtgørelsen at ændringen i 

fortjenstmargen er forskellen mellem ultimo og primo fortjenstmargen. Mangel på specifik definering 

øger risiko for subjektiv fortolkning, hvilket reducerer sammenlignelighed. 

 Præmiehensættelserne kan også opgøres ud fra en forenklet metode jf. § 69 a, hvor man ikke opgør 

fortjenstmarginen. Denne metode kræver dog at kontrakterne har en varighed på maks. 1 år eller hvis 

metoden fører til samme resultat som efter § 6942. I praksis følger næsten alle danske 

forsikringsvirksomheder den forenklede metode, da skadesforsikring hovedsageligt laves for et år ad 

gangen43. 

 

 

 

 

 
41 Regnskabsbekendtgørelsen, § 69 
42 Regnskabsbekendtgørelsen, § 69 a 
43 J. Sandqvist, personligt interview, 2020 
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4.2.2 Erstatningshensættelser 
Erstatningshensættelserne opgøres som nutidsværdien af de betalinger, som 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 begivenheder44. 

Erstatningshensættelserne opgøres ud fra forventning af erstatningsbeløb og omkostninger, og kan 

opdeles i følgende kategorier: 

1. Indtrufne forsikringssager der har været anmeldte før balancedagen. 

• Et eksempel på denne type anmeldelse er, at en skibsmotor er blevet totalt 

beskadiget, kunden anmelder skaden den 20. december 2019, den 22. 

december laver forsikringsvirksomheden en hensættelse på 500.000 dkk, som er 

baseret på et erfaringsmæssigt skøn over hvad skaden kommer til at koste. 

Udbetalingen vil først ske efter balancedagen, når skaden endeligt er opgjort.  

2. Et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, disse 

kaldes i forsikringssprog IBNER (Incurred but not enough reported) hensættelser.  

• Et eksempel på en IBNER-anmeldelse, kan være at en kunde har anmeldt en 

skade på nogle af stemplerne på en skibsmotor til 100.000 dkk, før 

balancedagen. Det viser sig senere at motoren er totalt beskadiget, og det 

efterfølgende kommer til at koste 500.000 dkk. Forsikringsselskaberne laver 

derfor ud fra erfaring en skønsmæssig hensættelse over skader som er 

utilstrækkeligt oplyste.  

3. Et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden 

balancedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse. 

Dette er, ud fra forsikringssprog, de såkaldte IBNR(incurred but not reported) 

hensættelser.  

• Et eksempel på en IBNR-anmeldelse for at tage udgangspunkt i samme 

eksempler som ovenfor, ville være at kunden ved at motoren er totalt 

beskadiget den 20. december 2019, men først anmelder skaden 20. januar 

2020, som er efter balancedagen, hvorfor forsikringsvirksomhederne er nødt til 

at hensætte for disse anmeldelser, ud fra et erfaringsmæssigt skøn.  

 
44 Regnskabsbekendtgørelsen, § 70 
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4.2.3 Risikomargen 
Risikomargen opgøres som det beløb, som virksomheden forventeligt vil skulle betale en anden 

forsikringsvirksomhed for, at denne vil overtage risikoen for, at omkostningerne ved at afvikle 

virksomhedens skadesforsikringskontrakter afviger fra de beløb, der er opført under præmie- og 

erstatningshensættelserne, jf. Regnskabsbekendtgørelsen § 21 a. Regnskabsbekendtgørelsen forholder 

sig ikke til metoden for beregningen af risikomargen, hvorfor der er metodefrihed, men kigger vi over på 

Solvens II, anvendes Cost of Capital-metoden til at beregne risikomargen.  

4.2.4 Tabsgivende kontrakter 
I regnskabsbekendtgørelsen anvendes et forsigtighedsprincip. Tabsgivende kontrakter er, hvor de 

forventede udbetalinger overstiger indbetalinger af præmie. Ved opgørelse af forventede tabsgivende 

kontrakter, indregnes en hensættelse svarende til det forventede tab45.  Det specielle ved 

Regnskabsbekendtgørelsen er at betragtningen om tabsgivende laves ud fra en nettoopgørelse i 

helikopterperspektiv. Det giver den konsekvens at der alene hensættes til tab, såfremt de akkumulerede 

tabsgivende kontrakter overstiger de akkumulerede set gevinstgivende kontrakter.  

Hvis det derfor alene er en minoritet af kontrakterne som er tabsgivende, så hensættes ikke til tab, 

hvilket ikke er gennemsigtigt for regnskabslæser, da det ud ad til fremstår, som et forsikringsselskab der 

kun har gevinstgivende kontrakter. 

  

 
45  Regnskabsbekendtgørelsen, §69a stk. 2 og §72 stk. 2. 
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5. IFRS 17 
Formålet med dette kapitel er at give en introduktion til standardens tilbliven, samt belyse de nye 

delelementer og begreber som introduceres med standarden. Med henblik på at få et dybdegående 

kendskab til standarden, som led i den senere analyse og besvarelse af problemstillingen. 

5.1 Standardens tilbliven  

IFRS 17 er en ny regnskabsstandard som skal afløse IFRS 4. Regnskabsstandardens formål er at 

standardisere definitionen, måling og præsentation af forsikringskontrakter i årsregnskabet, med 

henblik på at skabe øget transparens og sammenlignelighed for regnskabslæser, så at regnskabsbruger 

kan blive bedre til at forstå virksomhedens performance og solvens.46  

Årsagen til behovet for en ny regnskabsstandard for indregning af forsikringskontrakter, skyldes at den 

nuværende standard (IFRS 4) er for bred i sin formulering, hvilket reducerer sammenligneligheden 

iblandt forsikringsvirksomheder som følge af den forskellige indregning af forsikringskontrakter.47 

En forsikringskontrakt kan ses som en blanding af en servicekontrakt (IFRS 15) og et finansielt 

instrument (IFRS 9), idet forsikringsselskabet forpligter sig over tid at yde en service i form af udbetaling 

af en forsikringssum, såfremt specifikke begivenheder indtræffer. Idet der er mange variable og slet ikke 

sikkert at forsikringsselskabet skal udbetale forsikringspenge, bærer det præg af et finansielt instrument.  

Der er de to separate standarder som definerer hvordan de hver især skal indregnes, men ikke en 

nuværende standard som beskriver hvordan en kombination af de elementer skal indregnes.48  

Da der ikke forelå en standard for en sammenblanding af de to førnævnte, opstod ideen om at indregne 

forsikringskontrakterne til dagsværdi49 efter IFRS 13. Idet forsikringskontrakter oftest holdes til udløb og 

at der ikke er et reelt marked for salg af igangværende forsikringskontrakter, så er det uhensigtsmæssigt 

at opgøre værdien til dagsværdi. Da det vil være en teoretisk værdi som ikke kendes i praksis, og vil 

derfor ikke være hensigtsmæssig, hvilket bidrog til at IFRS 17 blev udarbejdet.50 

 
46 Deloitte, 2017, IFRS 17 objectives. Deloitte. 
47 IASB, 2017, Basis for conclusions on IFRS 17 Insurance Contracts. IASB., BC1 side 6. 
48 IASB, 2017, Basis for conclusions on IFRS 17 Insurance Contracts. IASB., BC16 side 10. 
49 Dagsværdi defineres som værende handelsværdien på dagen 
50 IASB, 2017, Basis for conclusions on IFRS 17 Insurance Contracts. IASB., BC17 side 11. 
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Sammenhængen mellem IFRS 15 og IFRS 17, er derfor at indtægten fra forsikringskontrakten indregnes 

henover kontraktperioden efter principperne i IFRS 15. Mens sammenhængen mellem IFRS 9 og IFRS 17 

er at forsikringskontrakten på balancesiden indregnes efter principperne efter IFRS 9. 

5.2 Introduktion til IFRS 17 og de nye begreber 

5.2.1 Første indregning af en skadesforsikringskontrakt: 

Når en forsikringskontrakt skal indregnes, er der tre forskellige indregningsmetoder i IFRS 17. Årsagen til 

at der ikke kun er én metode som alle kontrakter skal følge, skyldes diversiteten i 

forsikringskontrakterne, hvilket gør det uhensigtsmæssig at opgøre og indregne alle 

forsikringskontrakter ens. IFRS 17 har derfor standardindregningsmetoden kaldet General Measurement 

Model (GMM). Denne indregningsmetode vil forventeligt være den mest hyppigt anvendte, hvilket også 

er hvorfor denne afhandling vil koncentrere sig om denne indregningsmetode jf. afgrænsningen frem for 

de to øvrige metoder, henholdsvis Variable Fee Approach (VFA) og Premium Allocation Approach (PAA). 

5.2.2 General Measurement Model (GMM): 

Denne indregningsmetode er som nævnt ”default” metoden for indregning af forsikringskontrakter. De 

to øvrige indregningsmetoder minder om tankegangen og logikken i denne indregningsmetode, hvorfor 

en dybdegående forståelse af GMM gør det nemmere at forstå de to efterfølgende indregningsmetoder.  

Indregningsmetoden bliver kaldt byggeklodsmetoden som følge af at den indregnede kontrakt 

nedbrydes til en række mindre komponenter, som tilsammen giver den indregnede kontrakts 

bestanddele.   

Ved indregning af forsikringskontrakter, skal ensartede forsikringskontrakter i IFRS 17 indgået i samme 

periode, indregnes samlet51. Formålet med dette er at reducere det administrative arbejde i håndtering 

og indregning af forsikringskontrakterne, da der herved undgås at forsikringsselskaberne skal indregne 

kontrakterne separat, da de i stedet kan indregne dem i grupperinger. Den efterfølgende gennemgang 

vil derfor ved omtale af forsikringskontrakter, forudsætte at kontrakterne er grupperet frem for omtale 

af individuel kontrakt. Ligeledes er gennemgang af teori taget udgangspunkt i en profitabel kontrakt, 

idet tabsgivende kontrakter indregnes anderledes, tabsgivende kontrakter behandles i kapitel 5.2.7. 

 

 
51 IFRS 17, §§ 14-24 
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Overordnet indregnes en forsikringskontrakt efter IFRS 17 ud fra fem bestanddele illustreret nedenfor: 

52 

Bestanddelene i byggeklodsmodellen kan reduceres til følgende for overskueligheden: 

53 

Indregning af en forsikringskontrakt efter IFRS 17 via byggeklodsmodellen kan derfor formuleres som 

værende summen af nutidsværdien for de fremtidige cashflows i kontraktperioden, tillagt det ikke 

finansielle risikotillæg samt contractual service margin (CSM). De enkelte bestanddele gennemgås i 

følgende afsnit: 

5.2.3 Nutidsværden af fremtidige cashflows: 

Ved fastlæggelse af nutidsværdien af fremtidige cashflows kigges på nettoværdien af de samlede 

indtægter henover kontraktperioden. Modregnet; omkostninger forsikringsselskabet har haft, for at 

indgå kontrakten samt øvrige forventede omkostninger direkte relateret til kontrakten, heraf forventede 

 
52 KPMG, 2017, Insurance contracts, first impressions. KPMG 
53 Figur, egen tilvirkning. Efter IFRS 17. 
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udbetalinger, som følge af skader der udbetales henover kontraktens levetid. Diskonteringsrenten til 

beregning af nutidsværdi er IFRS 17 principbaseret.54 

At diskonteringsrenten er principbaseret giver anledning til en række problemstillinger som diskuteres i 

kapitel 9.1 omkring kritik af IFRS 17. 

 

5.2.4 Ikke finansielle risikojusteringstillæg:  

Risikotillægget defineres som værende det afkast forsikringsvirksomheden skal have for at påtage sig 

risikoen for den usikkerhed der er forbundet med indtægterne, i forhold til hvor pålidelig den 

forventede indtægtsstrøm, ud fra forhold som ikke er påvirket af finansielle forhold, kombineret med 

risikoen for at et krav gøres gældende og der herved skal betales en erstatningssum.55 

En faktor som påvirker risikotillægget, er den hale der kan være på forsikringskontrakten. En hale 

defineres som den periode efter kontraktperiodens udløb, hvor forsikringstager fortsat kan anmelde et 

krav som er omfattet af forsikringen. Et eksempel kan være på nybyggeri, hvor byggeriet efter mange år 

kan begynde at vise tegn på skader, som er forårsaget som en direkte følge af en fejl i konstruktionen 

ved opførelsen af byggeriet.  

Halen kan også illustreres på følgende vis:

56 

A: er selve kontraktperioden som forsikringen løber over, og er i denne periode hvor der årligt betales 

for forsikringen. 

B: Er perioden efter kontraktperiodens udløb, hvor der ikke betales for forsikringen, men hvor der 

fortsat er anmeldelsesfrist på en skade som har været opstået under forsikringsperioden, men opdages 

efter forsikringsperiodens udløb. 

Bortfaldsrisikoen er ligeledes en del af risikojusteringstillægget. Bortfaldsrisikoen består af den risiko at 

forsikringstager opsiger kontrakten tidligere end kontraktperiodens udløb. Herudover en 

 
54 IFRS 17, §§ 33-35 
55 IFRS 17, § 37. 
56 Figur, egen tilvirkning. Efter IFRS 17. 
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omkostningsrisiko, som dækker over den risiko der er for yderligere administrative omkostninger 

forsikringsselskabet måtte have vedrørende den afgivne kontrakt. 

 

5.2.5 Contractual service margin (CSM): 

Contractual service margin, opgøres ved første indregningen og defineres som den samlede forventede 

estimeret profit ved indgåelse af forsikringskontrakterne.57  CSM opgøres ikke pr. individuel kontrakt, 

men opgøres i stedet på baggrund af en portefølje af ensartede kontrakter som er indgået i samme 

periode under samme vilkår og betingelser, så at de regnskabsmæssigt kan anses som én samlet 

portefølje. Efter grupperingen, skal kontrakterne yderligere specificeres i puljer.58 .  

Grupperingen af kontrakterne og den yderligere fordeling til puljer, kan illustreres ud fra følgende 

illustration: 

59 

1. Alle kontrakter forsikringsselskabet har indgået. 

2. Kontrakterne grupperes, hvor kontrakter der er indgået på samme vilkår, samme betingelser og 

inden for samme periode grupperes til én gruppe. 

3. Gruppen gennemgås og kontrakterne analyseres, med henblik på at allokere kontrakterne til 

puljer for at få dem opdelt, alt efter hvorvidt de er tabsgivende eller overskudsgivende, idet de 

 
57 IASB 2017, Basis for conclusions on IFRS 17 Insurance Contracts, pkt. 218 
58 IFRS 17, § 16 
59 Figur, egen tilvirkning. Efter IFRS 17. 
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regnskabsmæssigt behandles forskelligt, hvorfor det er vigtigt at få dem identificeret og delt op i 

puljer inden for samme gruppering. Det fremgår at minimum de tre nævnte puljer skal 

anvendes, såfremt der er kontrakter der kan allokeres til disse.60 

CSM er en ny tilføjelse i forhold til indregning af forsikringskontrakter, som ikke var defineret i den 

nuværende standard for indregning af forsikringskontrakter – IFRS 4 eller regnskabsbekendtgørelsen. 

Profitten for kontrakterne indregnes under passiverne som periodiseret omsætning. CSM indregnes 

herefter løbende henover kontraktens levetid, så profitten fordeles og indregnes forholdsmæssigt for at 

bedst afspejle den periode hvor den reelt er indtjent. 

CSM, den urealiserede profit er ikke en statisk værdi som indtægtsføres henover kontrakternes levetid, 

som det kendes fra afskrivninger. CSM er flydende og skal efter byggeklodsmodellen opgøres hvert år.61 

Det betyder simplificeret at ved opgørelse af CSM ultimo tages der udgangspunkt i primo værdien, 

fradraget med indeværende års realiseret profit af igangværende kontrakter med tillæg af nye 

kontrakters CSM. Herefter kigges på de forudsætninger der er anvendt til eksisterende igangværende 

forsikringskontrakter, hvis det viser sig at der er ændringer til disse, som ændre den forventede profit 

for den gruppering af kontrakter, så ændres CSM som direkte konsekvens heraf. Eksempelvis kan man 

have en gruppering af forsikringskontrakter, hvor man de efterfølgende år erfarer at der er langt flere 

claims end estimeret, det vil reducere profitten på kontrakten hvorfor denne tilpasning til kontrakternes 

CSM vil reducere den fremtidige urealiserede profit og derved resultere i en lavere CSM for den 

pågældende gruppering af kontrakter.  

Overordnet set er der tre forskellige påvirkninger på den samlede udvikling af CSM: 

- Nye profitable kontrakter indgås, (+) 

- Eksisterende kontrakter forløber som de skal, urealiseret proft bliver til realiseret profit 

efterhånden som kontrakten forløber, (-)  

- Ændring i forholdene for eksisterende igangværende kontrakter. Eksempelvis hvis der opstår 

væsentligt flere skader end estimeret ved kontrakternes indgåelse. Ændring i disse forhold kan 

derfor give øget eller reduceret CSM, (+ -) 

 

 
60 IFRS 17, § 16 
61 IFRS 17, § 44 
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Dette kan illustreres ud fra følgende scenarier:62 

1) Netto CSM stiger i regnskabsperioden. Dette er et udtryk for at på trods af at noget af den 

urealiserede profit bliver realiseret, så er der en større tilgang af nye kontrakter samt eventuelle 

positive påvirkninger fra forhold relateret til eksisterende kontrakter.  

2) CSM forholdes uændret i regnskabsperioden. Der indgås tilstrækkeligt med nye kontrakter til at 

opretholde den reducering af CSM som fremkommer af den realiserede profit for eksisterende 

kontrakter. 

3) CSM reduceres netto ultimo regnskabsperioden. Der indgås ikke tilstrækkeligt nye kontrakter til 

at modvirke den realiserede profit, eller kan være tegn på en væsentlig negativ ændring af 

forhold i eksisterende kontrakter. 

Idet CSM er et udtryk for den urealiseret profit som forsikringsselskabet forventer at opnå henover 

kontraktens levetid. Så er der derfor indikationer på at CSM vil blive et fremtidigt KPI som 

regnskabslæser, kan være interesseret i at følge udviklingen af, for at analysere selskabets performance, 

idet CSM er en indikator for fremtidige resultater. Hvorfor det ligeledes kan formodes at virksomhedens 

fremtidige ledelse bliver bonusaflønnet heraf.  

 

 

 
62 Figur, egen tilvirkning. 
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5.2.6 Tabsgivende forsikringskontrakter: 

Tabsgivende forsikringskontrakter behandles ligesom efter IFRS 15. Tabet indregnes ved første 

indregning eller når kendskab til et forventet tab forekommer.63 En tabsgivende kontrakt defineres om 

en kontrakt hvor udbetalingerne er større end indbetalingerne.  

Indregning af hele tabet ved første indregning kan illustreres ved følgende illustration. Der er tale om et 

simplificeret eksempel med det formål at fokusere på logikken bag indregning af tabsgivende 

kontrakter: 

64 

Illustrationen illustrer det samlede forventede cashflow henover kontraktens levetid. 

Den grønne bjælke A, defineres som værende de samlede indbetalinger, mens B og C defineres som 

værende de samlede udbetalinger. Udbetalingerne består delvist af de omkostninger 

forsikringsselskabet har haft ved at indgå forsikringskontrakten samt de udbetalinger der opstår som 

følge af forventede claims henover kontraktperioden. 

Idet udbetalingerne overstiger indbetalingerne, er der tale om en tabsgivende kontrakt65. Tabet 

defineres som værende de udbetalinger der overstiger indbetalingerne, som illustreres som C. Idet der 

er tale om en tabsgivende kontrakt, så indregnes C som tab i resultatopgørelsen ved første indregning. 

Dette betyder at de fremtidige forventede indbetalinger og udbetalinger i kontraktperioden for 

 
63 IFRS 17, §47 
64 Figur, egen tilvirkning. 
65 IFRS 17, § 47 
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forsikringskontrakten, vil udjævne hinanden og vil herved ikke have nogen resultateffekt i den 

resterende del af kontraktperioden. 

Dette er et forsigtighedsprincip, som medfører at tabet tages på forhånd fremfor at tabet driftføres 

løbende over kontraktens levetid. Dette er til gavn for regnskabslæser da det øger gennemsigtigheden i 

regnskabet. Eftersom regnskabslæser ved at alle tab skal føres med det samme, hvorfor den CSM der er 

bogført på balancen afspejler den endnu ikke realiserbare fortjeneste af igangværende positive 

kontrakter. 

Forholdet omkring at tabet på tabsgivende kontrakter skal indregnes i resultatopgørelsen, allerede ved 

indikation heraf som ved at nutidsværdien af udgifter overstiger indtægter, det er nyt i forhold til IFRS 4, 

men ikke i forhold til nuværende praksis. Sammenligning af behandling for tabsgivende kontrakter 

gennemgås i afsnit 6 og 7.5.3.  
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5.3 Skemakrav og ændring hertil:  

Der er forskellige typer af forsikringskontrakter, hvoraf de præsenteres forskelligt i regnskabet som følge 

skemakravene til de forskellige typer af forsikringskontrakter. Jf. afgrænsningen fokuseres på 

skadesforsikringskontrakter, hvorfor det er indregning af disse der vil blive redegjort for. 

For at komme nærmere ind på de ændringer til resultatopgørelsen som sker ved implementering af IFRS 

17, sættes her den nuværende resultatopgørelse for en skadesforsikring op imod IFRS 17. Årsagen til at 

der sammenlignes med regnskabsbekendtgørelsen og ikke IFRS 4, skyldes at de danske 

forsikringsvirksomheder der i dag aflægger efter IFRS, aflægger efter regnskabsbekendtgørelsen, som 

tidligere redegjort for.  

66 

 
66 Figur, egen tilvirkning. Lavet ud fra skemakrav til heholdsvis Regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17 
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Ved sammenligning af præsentationen af indtægterne for de to standarder. Ses, at det efter 

regnskabsbekendtgørelsen er hele præmien som indregnes i resultatopgørelsen samt ændring af skøn, 

mens det efter IFRS 17 for kontrakter indregnet som GMM, alene er udviklingen for de tre skønsposter 

som danner grundlaget for indtægterne. Præmieindtægten indregnes derfor ikke direkte i 

resultatopgørelsen efter IFRS 17. Dette er i overensstemmelse med formålet for IFRS 17 standarden, at 

indtægten ikke føres direkte i resultatopgørelsen når præmien modtages, men i stedet fordeles henover 

kontraktperioden, så at der er sammenhæng mellem hvornår ydelsen leveres og hvornår indtjeningen 

realiseres. Dette er ligeledes i overensstemmelse med tankegangen bag IFRS 15. 

Et nuværende nøgletal som der anvendes til at sammenligne forsikringsvirksomhederne, det er 

Combined ratio. Nøgletallet sammenholder skadeserstatninger med opkrævede præmier. Når nu 

præmier ikke længere afspejles af resultatopgørelsen, vanskeliggør det derfor at udregne nøgletallet og 

det kan diskuteres om det fremadrettet bliver relevant. Idet CSM indføres med IFRS 17. 

En anden væsentlig ændring der kommer til at blive afspejlet af de fremtidige regnskaber, det er 

præsentationen af ændringer i skøn. Efter regnskabsbekendtgørelsen blev ændring af skøn både 

præsenteret under præmieindtægter og erstatningsudgifter, hvilket er en medvirkende faktor til 

manglende transparens, som følge af at det kan sløre de reelle udgifter og indtægter. Efter IFRS 17, 

samles skønsposterne under indtægterne, hvor ændringer i skøn er udspecificeret og allokereret til tre 

poster; ændringer i skadeshensættelsen, risikojusteringen og CSM.  

Indtægter efter GMM er derfor ikke altid ensbetydende med hvor store præmieindtægter der er 

opkrævet, idet der i resultatopgørelsen alene præsenteres hvornår indtjeningen må tages, frem for 

hvornår forsikringsselskaberne reelt modtager pengene. 
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5.4 Implementering af IFRS 17 

IFRS 17 skal senest implementeres for regnskabsår der begynder fra d. 1. januar 2023.67 Det er derfor 

muligt at førtidsimplementere standarden. En gennemgang af regnskaber for de danske 

skadesforsikringsselskaber, viser at ingen på nuværende tidspunkt har valgt at førtidsimplementere. 

Selve implementeringsmetoden vurderes ikke at skabe væsentlig værdi for problemstillingen, hvorfor 

der overordnet oplyses om de metoder for implementering som standarden tilbyder, da overordnet 

kendskab til metoderne vurderes at være relevant. 

Når standarden skal implementeres, tillader standarden tre forskellige metoder68:  

• Fuld retrospektiv implementering 

• Modificeret retrospektiv implementering 

• Indregning og opgørelse til dagsværdi 

Som udgangspunkt skal implementering ske som fuld retrospektiv implementering, med mindre dette 

ikke er muligt. Fuld retrospektiv vil sige at standarden skal implementeres bagud i tid, som om den altid 

havde været implementeret. Da implementeringen er så omfattende, at selv skemakrav ændres, så 

fremgår det af standarden at der ikke skal oplyses om de beløbsmæssige ændringer til regnskabet 

implementering af standarden vil medføre, som følge af nuværende praksis ikke er sammenligneligt 

med IFRS 17.69  

Fuld retrospektiv er den mest omfattende implementeringsmetode, idet den kræver at hver enkelt 

kontrakt skal inddeles i grupperinger, hvorefter disse skal indregnes. Ved denne gruppering og 

indregning, hvor der kigges bagud i tid, så må der kun anvendes viden som virksomheden var bekendt 

med ved første indregning. Ny viden eller efterfølgende erfaringer må derfor ikke påvirke opgørelsen af 

første indregning.  

Implementeringsmetoden fuld retrospektiv er som nævnt omfattende, hvilket for 

forsikringsvirksomhederne betyder en omkostningsfuld proces, hvor det i forhold til begrebsrammen må 

vurderes hvorvidt nytteværdien ved fuld retrospektiv implementering overstiger omkostningerne at 

opgøre det efter denne. Dette vil blive yderligere omtalt i kapitlet omkring cost-benefit. 

 
67 IASB, 2020, IFRS 17 effective date. 
68 IFRS 17 appendix C – Effective date and transition 
69 IFRS 17, § C3 og IAS 8, § 28F 
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Såfremt metoden for fuld retro implementering ikke er mulig, som følge af de nødvendige oplysninger til 

brug for opgørelsen ej forefindes, finder enten den modificerede retrospektive metode eller 

dagsværdimetoden anvendelse. Disse er fortsat omkostningsfulde, men i mindre grad end den fulde 

retrospektive metode. 

 

5.5 Comment letters og kritik af IFRS 17: 

IFRS 17 blev udgivet i 2017 med umiddelbar ikrafttræden fra 202170. Standarden er en væsentlig 

ændring til den nuværende praksis, hvorfor der er indført en forskydning, fra da standarden blev frigivet, 

til den træder i kraft. Formålet med dette, er at branchen og øvrige interessenter i perioden har 

mulighed for at kommentere og komme med ændringsforslag til standarden, så at den bliver fintunet og 

så færdig som mulig til første gang den tages i brug.  

Det har efterfølgende vist sig at der har været mange kommentarer og ændringsforslag til den første 

version af standarden. Senest i 2019 havde IASB tre måneders åbent vindue hvor der kunne indsendes 

kommentarer og ændringsforslag, her blev der i alt indsendt 123 kommentarer, som blev sammenfattet 

til otte konkrete ændringsforslag71. Heriblandt et ændringsforslag som har medført at ikrafttræden af 

standarden er rykket fra først 2021 til 2022 og senest 202372. 

Comment letters har derfor været et godt forum til analysering af relevante problemstillinger og til 

indsamling af empiri, idet forsikringsselskaber og interessenter, indsender og deler problemstillinger 

relateret til IFRS 17. 

Af de seneste ændringsforslag og comment letters, er det vurderet at der særligt ét relevant 

ændringsforslag for problemstillingen. 

 

 

 

 

 
70 Cohn, M. (2017), IASB releases insurance contracts standard, Accounting Today. 
71 IASB. Exposure Draft and comment letters—Amendments to IFRS 17. IASB 
72 IASB, 2020, IFRS 17 effective date. 
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Expected recovery of insurance acquisition cash flows: 

Erhvervelsesomkostninger defineres i IFRS 17 som værende de direkte omkostninger en 

forsikringsvirksomhed har afholdt for at indgå en portefølje af kontrakter73. Disse omkostninger skal 

periodiseres og driftføres henover kontrakternes levetid, for at matche indtægter med de reelle 

omkostninger.74   

Ovenstående er hvordan den nuværende definition på erhvervelsesomkostninger er og hvordan disse 

indregnes efter IFRS 17. Det har mødt modstand fra forsikringsvirksomhederne. Ikke fordi definitionen 

på erhvervelsesomkostningerne ikke er passende, men fordi realiteten er, at forsikringsselskaberne 

betaler agenter større beløb for erhvervelse af nye kunder. For korte forsikringskontrakter, hvor det 

statistisk set er overvejende sandsynligt at forsikringen fornyes. Så vil omkostningen til agenten skulle 

driftføres i år ét, mens der ingen erhvervelsesomkostninger ville være i år to ved fornyelse. For korte 

kontrakter hvor dette er en hyppig tendens, der er der risiko for at erhvervelsesomkostningen vil 

overstige fortjenesten på kontrakten. Det vil derfor være misvisende i regnskabet for regnskabsbruger, 

at hele erhvervelsesomkostningen driftføres i år ét ved korte kontrakter, når den statistisk set bør 

fordeles over en længere periode. Eftersom det i dette eksempel vil se ud som en tabsgivende kontrakt, 

mens det reelt set er en overskudsgivende da forsikringen statistisk set genfornyes.75 

Ændringsforslaget går derfor ud på at der sker en systematisk allokering af erhvervelsesomkostninger, 

således at disse periodiseres over en længere årrække. For at give en øget matching mellem indtægter 

og de udgifter der har været med til at oppebære indtægten.  

Set i lyset af problemstillingen, vil ændringsforslaget bidrage til øget regnskabskvalitet, som følge af 

bedre matching. Derudover vil det også medføre en introduktion til et nyt regnskabsmæssigt skøn og 

derved øge den iboende risiko. Det vil derfor sætte endnu større krav til den data forsikringsselskaberne 

skal indsamle og bearbejde, da periodiseringslængden af erhvervelsesomkostningerne vil afhænge af 

antallet af genfornyelse af kontrakterne. Hvilket efter væsentlighed, formegentlig vil være en risiko der 

skal tages højde for i revisors revisionsplanlægning. 

 
73 IFRS 17, Appendix A 
74 IFRS 17, § 27 
75 IASB 2017, Basis for conclusions on IFRS 17 Insurance Contracts, s. 11 
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At erhvervelsesomkostningen ikke har en fast defineret periode, som denne periodes over, reducerer 

sammenligneligheden blandt forsikringsselskaberne. Derfor stilles der ligeledes notekrav som redegør 

for afskrivningshorisonten og belægget bag fastsættelse af denne.76 

Det vil forbedre resultatet på kort sigt, da en del af erhvervelsesomkostningerne kan periodiseres over 

længere tid, og vil derfor øge det retvisende billede til gavn for regnskabslæser. Samtidig vil det 

reducere sammenligneligheden, da der kan afskrives forskelligt fra virksomhed til virksomhed som 

anført tidligere. 

Som følge af forslaget har udmundet sig i et konkret ændringsforslag, er det ikke en problemstilling 

afhandlingen vil komme yderligere ind på. 

 

Ikke finansielle risikojusteringstillæg: 

Standarden foreskriver ikke en bestemt teknik eller model til opgørelse og udregning af det ikke 

finansielle risikojusteringstillæg, i stedet er det op til ledelsen at fastsætte skøn og forudsætninger for 

beregning af tillægget. Det vanskeliggør derfor sammenligneligheden for denne regnskabspost imellem 

selskaberne da det kan opgøres forskelligt, hvilket er modsigende i forhold til formålet med 

standarden77. Der kommes yderligere ind på problemstillingen i kapitel 9. 

 

Principbaseret diskonteringsrente: 

Opgørelsen af diskonteringsrenten er principbaseret efter IFRS 17. Den er principbaseret da opgørelsen 

bedst muligt skal afspejle de karakteristika af passiverne som tilbagediskonteres. Det øger isoleret set 

kvaliteten af regnskabet, da man ved en mere retvisende tilbagediskonteringsrente får et mere 

retvisende regnskab. Udfordringen er at det forvrænger sammenligneligheden iblandt 

forsikringsselskaberne, da de hver især kan have opgjort diskonteringsrenten forskelligt.78 Der kommes 

yderligere ind på problemstillingen i kapitel 9. 

 

 
76 IASB, 2017, Basis for conclusions on IFRS 17 Insurance Contracts. IASB., side 12 
77 KPMG, 2017, Insurance contracts, first impressions. KPMG 
78 PWC, 2017, Using Solvency II to implement IFRS 17. PWC. 
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6. Bevæggrundene for ny forsikringsstandard  

Formålet med dette kapitel er at belyse udfordringerne ved nuværende praksis for indregning af 

forsikringskontrakter og besvarer problemstillingens undersøgelsesspørgsmål omkring; Hvad har ligget 

til grund for udformning af IFRS 17? Viden til at kunne besvare spørgsmålet er opnået ud fra forrige 

teoriafsnit.  

 

Ud fra kapitel 4.1 omkring IFRS 4, kunne det udledes at standarden er en midlertidig standard, som 

omverden i hele standardens levetid, har været bevidst om var midlertidig. Indtil en bedre egnet 

standard for indregning af forsikringskontrakter blev udarbejdet – IFRS 17. IFRS 4 har derfor haft sine 

begrænsninger, hvoraf der er vurderet at de væsentligste begrænsninger er været måling af 

forsikringskontrakter samt håndtering af tabsgivende kontrakter.  

IFRS 4 lægger op til national lovgivning for måling af forsikringskontrakter, hvilket gør det svære at 

sammenligne regnskaber for forsikringsvirksomheder på tværs af landegrænser, idet 

forsikringskontrakterne ikke har været indregnet ens. Der har derfor været behov for IFRS 17, så at 

gennemsigtighed og sammenlignelighed øges, da det herved vil lette forståelsen af regnskabet, at 

kontrakterne indregnes efter samme principper. Ensartet indregning øger mulighederne for eksempelvis 

udenlandsk kapital, da udenlandske investorer kan opnå en bedre forståelse for regnskabet, eftersom 

det aflægges efter samme principper som deres primære portefølje. Dette understøttes af interview 

med PwC’s ekspert for IFRS 17: 

“Et af målene med IFRS 17 er at dem som ikke arbejder med forsikringer og pension til dagligt skal kunne 

forstå resultatet, så de tør investere I det, at man ikke skal være superspecialist for at kunne forstå 

forsikringsregnskaber.” (J. Sandqvist. Personligt Interview. 2020) 

IFRS 4 lægger som nævnt op til dansk lovgivning. Efter kapitel 4.2 kan det udledes, at danske 

skadesforsikringsvirksomheder der aflægger regnskab efter IFRS, måler forsikringskontrakterne efter 

regnskabsbekendtgørelsen. Regnskabsbekendtgørelsen er bygget op omkring Solvens II, hvor fokus er 

på balancen omkring forsikringsvirksomhedens soliditet, mens IFRS 17’s formål er på belysning af 

forsikringsselskabets performance og fokus på hvor i forretningen indtjeningen generes. 

Regnskabsbekendtgørelsen er derfor meget mere fokuseret på balancen og solvenskravene, mens fokus 

i IFRS 17 i stedet er rettet mod indtjeningen. Begge metoder beskriver hvordan forsikringsmæssige 

hensættelser skal opgøres og indregnes, dog på forskellig måde og med forskelligt formål. IFRS 17 retter 



Copenhagen Business School IFRS 17 Theis Slebo 
Cand.Merc.Aud - Afhandling Forsikringskontrakter Jóhannes Rasmussen 

Side 54 af 127 
 

sig derfor mod regnskabslæser med formålet om øget gennemsigtighed og sammenlignelighed, samt at 

ved opbygning af standarden har der været fokus på at denne har skulle opbygges som andre IFRS-

standarder. Hvilket givet øget forståelighed for regnskabsbruger. Regnskabsbekendtgørelsen har i stedet 

til formål, at regnskabet er tilpasset således at det også kan bruges som rapportering til de nationale 

finanstilsyn.79 Et konkret eksempel er definitionen af forsikringskontrakter, hvor kontrakterne under IFRS 

17 kan opdeles i investeringskontrakter og forsikringskontrakter, mens de under 

Regnskabsbekendtgørelsen har en mere bred definition hvorfor kontrakterne i nogle tilfælde kan blive 

præsenteret sammen med fortjenesten fra forsikringsforretningen. Hvilket vanskeliggør 

gennemsigtigheden for regnskabslæser i sin egen prognose omkring hvilke af de to elementer 

indtjeningen hidrører fra.80 

 

Et andet væsentligt element ved IFRS 4, er tabsgivende kontrakter. Med implementering af IFRS 17, 

indføres et forsigtighedsprincip hvor der allerede ved forventning til tab, hensættes til et tab - selvom 

tabet endnu ikke er realiseret.81 Det er en væsentlig ændring i forhold til IFRS 4, hvor tabet først må 

indregnes når det realiseres82. Forsigtighedsprincippet er skadesforsikringsvirksomhederne allerede vant 

til i dag, da de som nævnt måler forsikringskontrakter efter regnskabsbekendtgørelsen, hvoraf det 

fremgår at hvis kontrakten forventes tabsgivende, så skal tabet indregnes og der skal hensættes til 

dette83.   

Baseret på dette kunne der derfor opstå en forventning til at der ikke er væsentlig forskel ved 

indregning af en tabsgivende kontrakt efter henholdsvis regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17, eftersom 

begge indeholder et forsigtighedsprincip, hvor der hensættes til tab, når forventning til tab opstår. Dette 

afkræftes dog i følgende afsnit, hvor den forskellige definering af gruppering af kontrakter belyses. 

 

 

 

 
79 PWC, 2017, Using Solvency II to implement IFRS 17. PWC. 
80 PWC, 2017, Using Solvency II to implement IFRS 17. PWC. 
81 IFRS 17, §§ 47-48 
82 IFRS 4, § 20 
83  Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser §69a stk. 2 + 
§72 stk. 2. 
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Forskellig definering ved gruppering af kontrakter i porteføljer: 

For at lette og effektivisere det administrative arbejde for forsikringsvirksomhederne, så tillader begge 

metoder for indregning, at ensartede kontrakter kan grupperes til porteføljer. Hvor hver portefølje 

behandles regnskabsmæssigt ens. Definitionen for gruppering af kontrakterne til porteføljer er 

forskellig, hvilket giver anledning til problemstillingen om hvorvidt den ene gruppering er mere 

retvisende end den anden. 

Efter regnskabsbekendtgørelsen opgøres grupperingerne efter kontrakter med ensartede risici. Hvor 

porteføljerne efter IFRS 17 opgøres efter kontrakter med ensartede risici og karakteristika, samt inden 

for samme 12 måneders periode. Yderligere skal porteføljerne efter IFRS 17 opdeles til minimum tre 

grupper, såfremt kravene for den enkelte gruppering er opfyldt84. 

Hypotetisk kan der derfor argumenteres for at, en mere snæver definition og inddeling af kontrakterne 

vil øge den regnskabsmæssige kvalitet, som følge af at porteføljerne og grupperingerne bliver så 

veldefineret at de kan anses som én samlet kontrakt. Konsekvensen for dette, er øget krav til 

forsikringsselskabernes systemer, da det øger det administrative arbejde, hvorfor der igen kan 

diskuteres cost-benefit. Undersøgelser anerkender at der er en forskel på gruppering i porteføljerne, 

samt at det vil medvirke til øget regnskabskvalitet. Dog afhænger det meget fra case til case, hvorvidt 

der er en forskel. I de tilfælde hvor der ikke er nogen forskel, vil den øgede detaljering efter IFRS 17 

naturligvis ikke skabe en stigning i nytteværdien. 85 Cost-benefit i relation til IFRS 17 diskuteres i kapitel 

10.2.7. 

Der kan på baggrund af ovenstående derfor konkluderes at der har været flere bevæggrunde for 

udarbejdelse af IFRS 17, hvoraf det er vurderet at de væsentligste er belyst i dette kapitel. Formålet for 

at udarbejde en ny standard for indregning af forsikringskontrakter, har derfor været86; 

• Øget sammenlignelighed 

• En standard til indregning af alle typer forsikringskontrakter 

• Øget gennemsigtighed 

• En standard der ligner øvrige IFRS-standarder i så høj grad som muligt 

 
84 For teori omkring gruppering af kontrakter henvises til afsnit 5.2.6. 
85 EFRAG, 2020, IFRS 17 and Solvency II Issues Paper. EFRAG 

86 Deloitte, 2017, IFRS 17 objectives. Deloitte. 
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Hvorvidt formålet for IFRS 17 opfyldes ud fra standardens nuværende form, undersøges i de følgende 

kapitler ud fra besvarelse af problemformuleringens yderligere undersøgelsesspørgsmål. 
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7. Komparativt eksempel efter de to standarder for indregning  

I følgende kapitel introduceres til den fiktive case virksomhed som det teoretisk komparative eksempel 

er bygget op omkring, samt redegøres for de forudsætninger der ligger til grund. Herefter vil de to 

måder for indregning af forsikringskontrakter blive sammenholdt og analyseret, med henblik på at 

belyse de forskelle der er imellem måderne for indregning. Formålet med dette kapitel er derfor ud fra 

opnåede viden at kunne besvare problemformuleringens underspørgsmål herom. Hvorefter 

konklusionerne i dette kapitel gennemgås i kapitel 8 og sammenholdes med indsamlet empiri fra 

interviews, med henblik på at validere eller modsvarer kapitlets konklusioner. 

  

7.1 Fastsatte forudsætninger til case virksomhed 
For at kunne opgøre og indregne en skadesforsikringskontrakt, så skal der oplyses om to overordnede 

forhold. Det ene er input, det andet er motoren – dvs. Beregningen og opgørelse af efter hvilken praksis 

eller standard som kontrakten skal indregnes.  

Input opnås ud fra oplysningerne omkring casen, mens motoren er defineret i standarden, hvorfor 

denne følges for korrekt indregning og opgørelse efter henholdsvis IFRS 17 og 

regnskabsbekendtgørelsen. 

Af input til første indregning af forsikringskontrakten efter begge praksisser, er der behov for 

fastsættelse af følgende forudsætninger: 

• Kontraktlængden 

• Gruppering af ensartede kontrakter 

• Præmiens størrelse og præmiens forfaldstidspunkt  

• Størrelse samt forventet tidspunkt for skadeudbetalinger 

• Tilbagediskonteringsfaktor 

• Ikke finansielle risikostyring 

• Erhvervelses- og administrationsomkostninger 
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Kontraktlængden: 

Kontraktperioden defineres som den periode hvor forsikringstageren er dækket af policen. For at 

synliggøre forskellene ved indregning og opgørelse efter de to standarder, så giver det ikke værdi at tage 

udgangspunkt i en kort kontraktperiode på ét år eller mindre. Da slutresultatet efter de to metoder er 

det samme, så vil forskellene imellem metoderne ikke blive afspejlet tydeligt nok, idet kontrakten er 

udløbet hvis der kigges på ét år. Derfor vælges en længere kontraktperiode for at få synliggjort 

forskellene imellem de to standarder. 

En anden fundamental årsag til at der ikke vælges kontraktperiode på ét år, skyldes at metoden til 

indregning her typisk i praksis vil være PAA og ikke GMM, grundet den korte kontraktperiode. Idet det 

ene kriterie for anvendelse af PAA er opfyldt ved kontraktlængde på ét år87. Da der er afgrænset fra 

PAA, er dette en medvirken årsag til at en kontraktperiode på ét år ikke anvendes. 

Det kan derfor fastslås at kontraktperioden skal være længere end ét år, men hvor lang? 

Testberegninger viser at det overordnede billede for forskellene når disse synliggøres i form af en graf 

imellem resultatopgørelsen for to metoder, ikke er væsentlig forskellig alt efter om kontraktperioden er 

5, 10 eller 15 år.  

Der vælges derfor en kontraktperiode på 5 år, idet kontraktperioden er fundet passende til illustration 

af forskellene imellem de to standarder for indregning af forsikringskontrakter. 

 

Gruppering af ensartede kontrakter: 

CSM bliver ikke opgjort på kontrakt niveau, da dette vil være for tung en administrativ byrde, i stedet 

opgøres det på baggrund af en række grupperede kontrakter som opgøres og behandles samlet88. For at 

fjerne unødigt støj i sammenligningen mellem IFRS 17 og regnskabsbekendtgørelsen, udarbejdes et 

eksempel for ensartede gevinstgivende kontrakter.  

Derfor forudsættes det at der i eksemplet er tale om henholdsvis 100 overskudsgivende ensartede 

kontrakter.  

 
87 IFRS17, § 53b 
88 IFRS 17, §§ 14-24. 
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Forsikringspræmiens størrelse og forfald: 

Forsikringspræmien består af forsikringstagers betaling for at få afdækket sin risiko i form af den 

tegnede forsikring. Forfaldstidspunktet for præmien, hvad end den betales af én omgang eller opdeles i 

rater, så er det ikke styrende for resultatet i resultatopgørelsen. Idet fortjenesten indregnes henover 

kontraktperioden – det vil sige det påvirker ikke resultateffekten om forsikringspræmien betales 

løbende eller af én gang ved indgåelse af forsikringen. Det har kun en klassifikationspåvirkning på 

balancen, i forhold til hvorvidt det skal præsenteres som likvid beholdning eller et tilgodehavende.  

Som følge heraf forudsættes det i eksemplet for simplificeringens skyld, at betalingen for forsikringen 

sker ved kontraktens indgåelse, hvor der betales DKK 5.000 pr. Kontrakt. 

 

Forfald og størrelse af forventede skadeudbetalinger: 

De forventede skadesudbetalinger henover kontraktperioden er i praksis ikke statisk, og afhænger af en 

lang række parametre.  

Frekvensen og størrelsen på skadesudbetalingerne, påvirker skadeshensættelsen på balancen, idet 

denne er direkte afhængig af de forventede skadesudbetalinger henover kontraktperioden. 

Da afhandlingen ikke har til formål at undersøge en bestemt branche, men i stedet har til formål at 

undersøge og analysere forskellene ved indregning mellem de to metoder for indregning, så 

forudsættes det i eksemplet at skadesudbetalingerne samlet udgør DKK 5.400 pr. Kontrakt og fordeles 

ligeligt henover kontraktperioden, samt at de forventede skadesudbetalinger er lig de aktuelle. 

Tilbagediskonteringsfaktor: 

Efter GMM skal der anvendes en rente til brug for tilbagediskonteringsfaktoren89, for at opgøre 

nutidsværdien. Eksempelvis er et tilgodehavende på TDKK 1.000, som man får udbetalt i dag, ikke det 

samme værd i dag, hvis det først blev udbetalt om 5 år. Derfor tages diskonteringsfaktoren i brug for at 

afspejle prisen for den forskydning og usikkerhed der er forbundet med at nogle forhold ligger forude i 

fremtiden. 

 
89 IFRS 17, § 36 
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Det fremgår af standarden at diskonteringsfaktoren skal svarer til markedsrenten inden for lignende 

finansielle instrumenter eller lignende forhold90. 

Hvis der i forhold til eksemplet tages udgangspunkt i markedsrenten, eller i markedslignende vilkår, så 

har testberegninger vidst at en meget lav rente ikke have en synlig visuel effekt ved indregning og 

opgørelse af kontrakten. 

For eksemplets skyld og for at vise rentens påvirkning på de respektive standarder, så fastsættes 

renten i eksemplet til 5%. 

Ikke finansielle risikojustering: 

Komponenten ikke finansielle risikojusteringstillæg er tidligere defineret. Til brug for eksemplet, er der 

fastsat et risikotillæg på DKK 500 pr. kontrakt, som indtægtsføres lineært henover kontraktperioden. 

Opsummering af forudsætninger: 

På baggrund af ovenstående fastsatte forudsætninger, kan der til brug for case virksomheden 

opsummeres følgende: 

91 

Hvoraf hele forsikringspræmien for den samlede forsikringsperiode er fastsat til forfald ved 

kontraktindgåelse, mens de forventede skadeudbetalinger forventes udbetalt ligeligt fordelt henover 

kontraktperioden. 

 

 
90 IFRS 17, § 36 og § B72 
91 Figur, egen tilvirkning.  
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7.2 Introduktion til den fiktive case-virksomhed: 

Virksomheden DamageControl A/S (DC A/S), er en forsikringsvirksomhed som beskæftiger inden for 

skadesforsikringsbranchen. De er en større aktør på det danske marked, og netop deres størrelse, ry og 

serviceniveau har været medvirken til at de har vundet et større udbud.  

Udbuddet som DC A/S havde vundet var afgivelse af forsikring overfor SolcelleLand ApS (SL ApS), som 

har en solcellepark bestående af 100 solceller. Da der er tale om større solceller og da SL ApS går op i 

controlling af de enkelte solcellers økonomi og performance, fremgik det i udbudsmaterialet at hver 

solcelle skulle have sin egen forsikringskontrakt. Hver kontrakt har en forsikringspræmie på DKK 5.000, 

forsikringspræmien dækker over hele kontraktforløbet og betales ved kontraktperiodens opstart.  

Solcellerne har en lang levetid, men forsikringskontrakterne tegnes kun for 5 år ad gangen. Idet 

mængden og størrelsen af skader varierer alt efter hvor gamle og hvor velholdt anlæggene er. 

DC A/S har erfaring med at afgive forsikringer til solcelleanlæg, de har derfor erfaret at skaderne typisk 

er forårsaget af vejret. Ud fra den erfaring budgetterer DC A/S derfor med at skadesudbetalingerne 

udbetales ligeligt under kontraktperioden. I eksemplet forudsættes det at skaderne indtræffer som de 

forventes indtruffen. DC A/S har efter sine beregninger estimeret den samlede skadesudbetaling pr. 

Forsikringskontrakt til at være DKK 4.300. 

Kontrakten bliver indgået d. 1. januar, hvor policen dækker fra kontraktens indgåelse og frem til 

kontraktperiodens udløb, hvor anmeldte skader kun kan ske inden for kontraktperioden. Der vil derfor i 

det tænkte eksempel ikke opstå situationer, hvor der identificeres skader efter kontraktperiodens udløb. 

DC A/S aflægger regnskab efter IFRS. De har derfor godt hørt til IFRS 17 og at denne standard snart skal 

implementeres. For at være bedst muligt forberedt til når standarden skal implementeres og for at blive 

klogere på de forskelle der er mellem denne og nuværende praksis. Så har de rettet henvendelse til 

konsulentfirmaet XYZ A/S og bedt dem om at opgøre og præsentere det vundne udbud hvis det 

indregnes og opgøres efter henholdsvis regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17. 
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7.3 Eksempel efter regnskabsbekendtgørelsen 
Åbningspostering og forløb regnskabsbekendtgørelsen: 

Efter regnskabsbekendtgørelsen består åbningsposteringen af præmiehensættelse, fortjenstmargin og 

risikomargen. Risikomargen er givet ud fra casen, fortjenstmarginen opgøres som værende præmien 

fratrukket forventede skader og risikomargen. Idet porteføljen består af 100 kontrakter, kan 

åbningsposteringen opgøres for den samlede portefølje af kontrakter til følgende: 

92 

Ud fra åbningsposteringen kan forsikringskontrakterne indregnes og analyseres. Der kigges først på 

resultatopgørelsen: 

93 

Præmien modtages lige efter første indregning, hvilket afspejles direkte af resultatopgørelsen i år 1, 

hvor præmien indregnes. Idet kontrakten spænder over fem år, indregnes kontrakterne efter den 

primære metode94. Efter den primære metode tilbageføres nutidsværdien af de resterende forventede 

skadesudbetalinger i form af præmiehensættelsen.  

 
92 Figur, egen tilvirkning. 
93 Figur, egen tilvirkning. Samlet opgørelse for henholdsvis resultatopgørelse og balance fremgår af bilag 4 
94  Regnskabsbekendtgørelsen § 69 stk. 1. 
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Idet det forventes at erstatningerne udbetales ligeligt henover kontraktperioden og at det forløber som 

forventet, så påvirkes risikomargen henover kontraktperioden alene af ændringen i 

præmiehensættelsen.  

Som følge af at det er et “perfekt” eksempel, forstået på den måde at skaderne indtræffer som 

forventet, så er der ingen skadeshensættelse, da krav forudsættes meldt og betalt i samme regnskabsår. 

Forsikringsforpligtelserne består derfor af tre skønsposter. 

Likviditetsmæssigt kan der ud fra resultatopgørelsen ses, at der alene modtages præmieindtægter i år 

ét, hvor der er indregnet hele præmien på TDKK 5.000, mens indtjeningen i år to til fem er tilbageførsel 

af præmiehensættelse samt regulering af fortjenstmargen og risikomargen.  

Regulering af fortjenstmargen reduceres frem mod kontraktperiodens udløb, fra 48 i år 1 til 40 i år 5. 

Påvirkningen som forårsager at fortjenstmargen bliver reduceret fra 48 til 40 henover kontraktperioden 

er diskonteringsrenten. Ændringen i fortjenstmargen i resultatopgørelsen er blot residual for ændringen 

på balancen, hvor det er balanceposten som renten beregnes på baggrund af, hvorfor renten derfor er 

større tidligt i forløbet, hvor en større del af fortjenstmargen endnu ikke er realiseret.  

Omvendt er det med risikomargen hvis resultatpåvirkning øges henover kontraktperioden. Udviklingen 

af risikomargen er direkte afledt af udviklingen af præmiehensættelsen. Risikomargen reduceres på 

balancen med akkumulerende hast, idet balanceposten af spejler den forventede omkostning som en 

anden virksomhed vil skulle betale for at overtage kontrakten, hvorfor den vil være lavere desto kortere 

levetid der er tilbage af kontrakten og desto mindre usikkerhed der er om kontraktens udfald. At 

reduktionen af risikomargen øges hurtigere på balancen, afspejles i resultatopgørelsen som om at 

indtægten hertil stiger, idet resultatopgørelsen er en direkte residual til balanceposten.   

Overordnet kan det ses at den samlede profit, afspejlet i det forsikringstekniske resultat ikke indregnes 

lineært henover kontraktperioden. I stedet øges det forsikringstekniske resultat hvert år frem mod 

kontraktperiodens udløb. Der er derfor tale om en stigende kurve, hvor det styrende for hældningen på 

kurven, er diskonteringsrenten.  Desto højere diskonteringsrenten er, desto stejlere bliver kurven. Det 

kan derfor siges, at jo højere rente, desto lavere bliver det forsikringstekniske resultat i år ét. Det giver 

derfor et incitament til ledelsen i de isolerede tilfælde, for at have en lav diskonteringsrente, da det på 

kort sigt vil give det højeste forsikringstekniske afkast. 
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95 

Ved gennemgang af balancen, ses at balanceposten skadeshensættelse ikke fremgår. Der er derfor ét 

element mindre på balancen, end beskreven i teoriafsnittet herom. Dette opstår alene fordi det er et 

teoretisk eksempel. I den virkelige verden, i en reel virksomhed, ville denne post være en fast del af 

balancen. Skadeshensættelsen ville være en fast del af balancen som følge af, at det ikke er altid er at 

skaden opstår, rapporteres og udbetales i samme regnskabsår. At denne regnskabspost ikke er 

medtaget i det teoretiske eksempel, vurderes ikke at påvirke delkonklusionen i kapitlet, idet formålet er 

at undersøge og analysere de forskelle der opstår ved indregning af kontrakter efter begge metoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Figur, egen tilvirkning. 
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7.4 Eksempel efter IFRS 17 
Formålet med dette kapitel er at indregne forsikringskontrakterne efter IFRS 17 ud fra oplysningerne fra 

casevirksomheden DC A/S, præsenteret i kapitel 2.2.  

Ud fra case virksomheden, kan der udledes de input der skal bruges til at opgøre og indregne 

forsikringskontrakterne efter IFRS 17. 

De indledende kriterier, samt grupperingen af de 100 forsikringskontrakter antages at være i 

overensstemmelse med reglerne i standarden herom96, hvorfor forsikringskontrakterne indregnes efter 

den generelle metode, og hvor alle kontrakterne grupperes i samme portefølje. 

Efter IFRS 17, skal cash-flowet for forsikringskontrakterne, samt CSM opgøres til nutidsværdi.97 Hvorfor 

nutidsværdien af skadesudbetalingerne skal opgøres. Af casen fremgår det at de forventede skader 

udbetales ligeligt henover kontraktperioden. Da den forventede del af skadesudbetalingen allerede 

forventes udbetalt i år ét, så er det den resterende del som skal tilbagediskonteres. Her er det specielle 

ved IFRS 17, at det skal tilbagediskonteres ud fra det sidste år i kontraktperioden, idet der årligt tilskrives 

en rente for at afspejle nutidsværdien. 

Forudsætningerne fra case virksomheden DamageControl A/S kan opsummeres til, set ud fra en samlet 

portefølje af 100 kontrakter: 

98 

 

 

 
96 IFRS 17 §§ 14-23 
97 IFRS 17 § 32 og § 38 
98 Figur, egen tilvirkning. 
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Ud fra disse kan åbningsposteringen dannes og kontrakterne kan indarbejdes og illustreres. Ved første 

indregning skal forsikringsaktivet og passivet være nul99 og ud fra forudsætningerne fra casen kan 

følgende fastslås:  

• Forsikringspræmien betales ved kontraktens indgåelse, der sker derfor ingen tilbagediskontering 

af denne.   

• De forventede skader, forventes at betales ligeligt henover kontraktperioden, hvorfor disse skal 

tilbagediskonteres og opgøres som redegjort i førnævnte afsnit.  

• Den ikke finansielle risikostyring, bliver ved beregning og opgørelse tilbagediskonteret til 

nutidsværdi, hvorfor der ikke skal gøres yderligere ved denne ved første indregning. 

• CSM er nutidsværdien af den samlede fremtidige forventede profit. I modellen opgøres CSM 

som den residual der er tilbage efter nutidsværdien af de forventede skader og den ikke 

finansielle risikostyring er fratrukket præmien. 

Åbningsposteringen kan herefter opgøres til: 

100 

For at øge gennemsigtigheden I regnskabet, så skal virksomhederne i deres regnskab for kontrakter 

indregnet efter GMM, noteoplyse en afstemning som redegør for den årlige udvikling fra primo til 

ultimo for henholdsvis101:  

• Skadeshensættelse 

• Den ikke finansielle risikostyring 

• CSM 

 

 
99 IFRS 17, § 38 
100 Figur, egen tilvirkning. 
101 IFRS 17, § 101 
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Der gennemgås her noten for år ét, hvori første indregning finder sted: 

102 

Af ovenstående note afspejles første indregning af forsikringskontrakterne, for de tre skønsbaseret 

regnskabsposter på balancen. Her ses at skadehensættelsen reduceres kraftigt i første regnskabsår. Det 

skyldes effekten fra tilbagediskonteringen samt den første udbetaling af skader. Effekten af 

tilbagediskonteringen er på TDKK 1.277. Noten adskiller og oplyser regnskabslæser om hvad der reelt 

har likviditetseffekt og hvilke elementer som er regnskabstekniske. I noten er det alene linjerne likvide 

indtægter og udgifter til skade som har en likviditetsmæssig påvirkning. 

Det ikke finansielle risikotillæg drift føres lineært over perioden, mens CSM drift føres forholdsmæssigt i 

forhold til restlevetiden af kontrakterne og den forsikringstekniske renteudgift.  

Efter fastlæggelse af åbningsposteringen, kan resultatopgørelsen og balancen udarbejdes for 

kontraktperioden. Resultatopgørelsen gennemgås først: 

103 

 
102 Figur, egen tilvirkning. 
103 Samlet opgørelse for henholdsvis resultatopgørelse og balance fremgår af bilag 5 
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Ved analyse af resultatopgørelsen ses at ændringer til forventede skader, samt omkostningerne til de 

faktiske udbetalte erstatninger er ens i kontraktperioden. Det skyldes, at der er tale om et perfekt 

teoretisk eksempel, hvor der sker præcis hvad der er forventet.  

Tilsvarende, er det årlige forsikringstekniske resultat efter IFRS 17 heller ikke indregnet lineært henover 

kontraktperioden. Det styrende element er diskonteringsrenten. Det kan derfor udledes at desto højere 

diskonteringsrente, desto stejlere kurve for det forsikringsmæssige resultat. Det harmoniserer derfor 

godt med formålet med standarden, at i takt med at den forventede profit ved kontraktindgåelse, bliver 

mere og mere sikker, så øges den realiserede profit i resultatopgørelsen. Eftersom usikkerheden 

reduceres efterhånden som levetiden på kontrakterne når udløb. 

Det giver derfor en øget revisionsmæssig risiko for revisor. Idet revisor skal have fokus på at metodevalg 

for opgørelse og beregning af diskonteringsrente, hvor den med højeste eller laveste rente ikke må være 

styrende for valg af metode. Forsikringsselskaberne skal kunne redegøre og argumentere for at valgte 

metode medvirker til et øget retvisende billede af regnskabet104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104 Figur, egen tilvirkning.  
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Ved gennemgang af balancen er der i tilknytning hertil noteoplyst årets udvikling for 

forsikringsforpligtelserne. Det ses at skadeshensættelsen og CSM er de to eneste poster påvirket af 

diskonteringsrenten, mens risikojusteringen indregnes lineært henover kontraktperioden.  

 

7.5 Komparativ analyse 
I foregående afsnit i dette kapitel blev casen fra DamageControl A/S indregnet og analyseret efter 

regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17, efter en portefølje af gevinstgivende kontrakter. I dette afsnit vil 

de to metoder for indregning blive sammenholdt og analyseret, med henblik på at undersøge og belyse 

forskellene for at kunne besvare underspørgsmålet til problemformuleringen omkring indregning ved de 

to metoder. 

7.5.1 Analyse mellem IFRS 17 og regnskabsbekendtgørelsen 

Den første væsentlige forskel imellem de to metoder for indregning, er præsentationen af 

præmieopkrævningerne. Efter regnskabsbekendtgørelsen bliver præmieopkrævningen præsenteret på 

særskilt regnskabslinje og vist i det år hvor præmien opkræves. Det er derfor tydeligt for regnskabslæser 

at se hvor og hvornår der opkræves og indregnes præmieindtægter.  

Efter IFRS 17 præsenteres præmieindtægterne ikke på en særskilt linje i resultatopgørelsen. De 

præsenteres i stedet i noteopgørelsen for skadeshensættelse. Præmieopkrævningen præsenteres derfor 

ikke lige så direkte og tydeligt for regnskabslæser. 

Bevæggrundene for ikke at sætte præmieopkrævning i fokus, er at præmieopkrævning ikke er 

ensbetydende eller et direkte udtryk for at forsikringsselskabet tjener penge på de indgåede kontrakter. 

Præmieopkrævningen siger derfor intet isoleret set omkring hvorvidt forsikringsselskabet er god eller 

dårlig til at drive forsikringsforretning, hvorfor det ikke giver særlig meget værdi for regnskabsbruger at 

kende til denne oplysning.  

Ændringen i opbygningen i resultatopgørelsen medvirker derfor til øget gennemsigtighed for 

regnskabsbruger, idet indtægten opdeles i tre elementer, hvor det væsentlige er CSM. Efter IFRS 17 

fremgår årets fortjeneste fra forsikringskontrakterne derfor direkte i regnskabet, hvorimod det efter 

regnskabsbekendtgørelsen afspejles i fortjenstmargen, som er dennes fortolkning af fortjeneste.  

Fortjenstmargen estimeres ved kontraktindgåelse og revurderes årligt. Ved at der er tale om et perfekt 

eksempel, så ændres forventninger til fortjenesten ikke undervejs, hvorfor fortjenstmargen ender med 

at blive indregnet lineært henover kontraktperioden. Det samme er gældende for CSM. 
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Analyse af årets resultat 

Efter resultatopgørelsen imellem de to indregningsmetoder er analyseret i detaljen, kan det 

forsikringstekniske resultat sammenholdes i helikopterperspektiv. Herunder er udarbejdet en graf som 

viser den respektive indregning og fordeling af en samlet fortjeneste på TDKK 700. Opgjort efter 

indtægter (TDKK 5.000) fratrukket faktiske udgifter til skader (TDKK 4.300). 

105 

 

Efter regnskabsbekendtgørelsen, har diskonteringsrenten en mindre effekt, og fortjenesten fordeles 

nærmest ligeligt henover kontraktperioden, hvor det bemærkes at årets resultat stiger svagt år for år 

hen mod kontraktens udløb i år fem. Havde renten været 0% havde den samlede gevinst på TDKK 700, 

som før nævnt, blevet delt ligeligt henover kontraktperioden.  

Efter IFRS 17 ses et mindre forsigtigt resultat før skat i år ét, mens det stiger stødt mod 

kontraktperiodens udløb. I lighed med regnskabsbekendtgørelsen, så har renten ligeledes en betydning 

for indregningen. Her er det især tydeligt afspejlet af den forsikringstekniske rente, som er høj i starten, 

og reduceres gradvist henover perioden, eftersom skadeshensættelse reduceres. 

 
105 Figur, egen tilvirkning. 
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Ved sammenligning af de to indregningsmetoder, ses derfor at renten har den væsentligste betydning 

for IFRS 17, idet renten giver de største udsving i resultatet, og er dermed styrende for hvor stejl 

hældning der skal være ved indregning af fortjenesten. 

I forhold til de forsikringsmæssige hensættelser, så skal kontrakterne inddeles i porteføljer inden for 

både regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17. I IFRS 17 er tolerancen for hvor forskellige kontrakterne 

under samme portefølje må være, mindre end hvad den er i regnskabsbekendtgørelsen. Det medfører 

at skadeshensættelsen og den beregnede CSM, beregnes ud fra en mindre portefølje, en de porteføljer 

der defineres i regnskabsbekendtgørelsen. Det må derfor forventes at være en øget regnskabskvalitet 

for de opgjorte hensættelser efter IFRS 17.   

 

7.5.2 Refleksion af teoretisk eksempel 
Det interessante og som ikke blev afspejlet af det komparative eksempel. Det er at der efter IFRS 17 

fremgår specifikke principper som CSM skal opgøres efter og som CSM ved efterfølgende måling skal 

opgøres og justeres efter. Samme veldefinerede fremgangsmåde fremgår ikke af 

regnskabsbekendtgørelsen for fortjenstmargen. Det øger derfor risikoen for at 

forsikringsvirksomhederne i dag gør det forskelligt, på trods af de begge indregner 

forsikringskontrakterne efter regnskabsbekendtgørelsen. Endvidere opgøres CSM på baggrund af 

mindre grupper af kontrakter, som følge af det lavere aggregeringsniveau i forhold til fortjenstmargen. 

Der kan derfor på baggrund heraf argumenteres for at CSM giver en øget nytteværdi for 

regnskabsbruger frem for fortjenstmargen, da den regnskabsmæssige kvalitet ved CSM er højere. 

Da der er tale om et perfekt teoretisk eksempel, afspejles disse forskelle derfor ikke. For 

forsikringsvirksomheder skal de årligt revurdere, hvor negative forhold ville resultere i ændret CSM og 

fortjenstmargen. Et andet interessant forhold, som ikke direkte belyses i det teoretiske eksempel, det er 

definitionen af kontrakterne. En af bevæggrundene til udvikling af IFRS 17, er at disse har en mere 

snæver definition af forsikringskontrakter. Havde det teoretiske eksempel taget udgangspunkt i en 

forsikringskontrakt som i overvejende grad bar præg af investeringselement, så ville klassifikationen 

efter regnskabsbekendtgørelsen fortsat havde været forsikringskontrakt, men under IFRS 17 opdelt, 

hvorved præsentationen havde været anderledes, og en af forskellene imellem metoderne ville blive 

belyst. 

Idet der er flere forskelle mellem de to metoder for indregning, vil belysning af alle forskellene blive 

meget teoretisk og meget specifikt for de pågældende forskelle der bliver belyst. Derfor er der ud fra et 
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væsentlighedskriterie valgt at belyse forskellene ved indregning og præsentation af en almindelig 

gevinst og tabsgivende portefølje af ensartede kontrakter, da det er vurderet at dette vil være 

forståeligt og relevant for målgruppen af afhandlingen, samt fortsat vil kunne besvare på 

problemstillingen, hvorfor det anvendte teoretiske eksempel vurderes tilstrækkeligt. 

 

7.5.3 Teoretisk eksempel ej udarbejdet for tabsgivende kontrakter 
Ved gennemgang af teorien blandt standarderne, stod det klart at den væsentlige forskel imellem IFRS 

17 og IFRS 4 er håndtering og indregning af tabsgivende kontrakter. Eftersom de danske 

skadesforsikringsvirksomheder der aflægger regnskab efter IFRS, de facto indregner 

forsikringskontrakterne efter Regnskabsbekendtgørelsen, så er det derfor interessant at se på hvordan 

tabsgivende kontrakter imellem de to standarder behandles. 

Ved sammenholdning imellem IFRS 17 og Regnskabsbekendtgørelsen, fremgår at begge metoder for 

indregning anvender et forsigtighedsprincip, som betyder at ved kendskab til fremtidigt tab, så skal der 

drift føres og hensættes til et tab. Beregningsmæssigt, håndteres de derfor ens. 

Forskellen er i stedet imellem grupperingen af kontrakterne og hvordan disse betragtes når der skal 

vurderes hvorvidt der skal hensættes til tab. Her er det som beskreven i kapitel 5 og kapitel 6, baseret på 

porteføljen af kontrakter. Hvis alle kontrakterne i case virksomheden var tabsgivende, ville de derfor 

blive indregnet ens. Var det derimod en del af case beskrivelsen, at 30 % af kontrakterne forventes 

tabsgivende, men samlet set så ville det samlede resultat være overskudsgivende, så ville være en 

forskel i indregningen og præsentationen efter de to standarder. Da der efter IFRS 17 ville hensættes til 

tab for de tabsgivende, mens der efter regnskabsbekendtgørelsen ikke ville hensættes til tab, da 

kontraktporteføljen sammenlagt er overskudsgivende. 

Det reducerer derfor det retvisende billede samt gennemsigtigheden at der i ikke alle tilfælde af 

tabsgivende kontrakter hensættes til tab efter regnskabsbekendtgørelsen. Hvorimod der efter IFRS 17, 

hensættes til tab for hver portefølje der er tabsgivende, og ikke alene kun hvis det samlet er 

tabsgivende, hvilket medvirker til øget regnskabskvalitet, gennemsigtighed og retvisende billede for 

regnskabsbruger. 

Ud fra gennemgang og analyse af de to metoder for indregning, er der identificeret flere forskelle 

imellem metoderne, for at belyse disse forskelle, så skal det teoretiske eksempel designes så at det 

netop er den specifikke forskel som bliver belyst. Set i lyset af problemstillingen har forskellene ikke 
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været vurderet væsentlige nok til at der er designet eksempler til belysning heraf, idet det ikke er 

vurderet at det ville give tilstrækkelig værdi for afhandlingen.  

Det er ikke vurderet at give værdi for opgaven at designet ét teoretisk eksempel, hvor samtlige forskelle 

vil blive belyst, idet dette vil blive meget teoretisk og alene brugbart i det ene gængse scenarie, hvilket 

ikke har været vurderet at tilfører værdi for målgruppen. 

 

7.6 Delkonklusion for teoretisk komparativ analyse 

Det kan på baggrund af den udarbejdede analyse af det teoretiske eksempel for indregning af 

gevinstgivende kontrakter, konkluderes at diskonteringsrenten har en større påvirkning ved indregning 

efter IFRS 17 end regnskabsbekendtgørelsen. Herudover er der grundlæggende forskel i skemakravene 

og de skønsmæssige regnskabsposter, idet der efter IFRS 17 ikke eksisterer risiko margen eller 

fortjeneste margen, hvor der til gengæld efter regnskabsbekendtgørelsen ikke eksisterer CSM. 

Herudover kan det konkluderes at idet forholdene for grupperingerne af kontrakterne skal genvurderes 

årligt med direkte effekt på CSM, så må CSM på teoretisk vis give en øget nytteværdi for 

regnskabsbruger. Eftersom CSM opgøres på baggrund af en mindre portefølje af kontrakter end 

fortjenstmargen hvorfor kvaliteten i CSM må være bedre hvilket vil medvirke til et øget retvisende 

billede. 

Endvidere kan det konkluderes at forsigtighedsprincippet indgår i både regnskabsbekendtgørelsen og 

IFR 17, som går ud på at der hensættes til fremtidigt forventede tab. Forskellen imellem metoderne for 

behandling af tabsgivende kontrakter er i stedet måden hvordan grupperinger opgøres. Hvor 

grupperingerne af porteføljerne efter IFRS 17 er mere specifik og snæver i forhold til 

regnskabsbekendtgørelsen, hvilket øger identificering af tabsgivende kontrakter, hvorfor 

regnskabskvaliteten må øges ved indregning efter IFRS 17 frem for regnskabsbekendtgørelsen. 

Regnskabskvaliteten øges eftersom det retvisende billede øges, idet der hensættes til tab for 

tabsgivende kontrakter, frem for at tabene kan modregnes de overskudsgivende kontrakter.  
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8. Interview og validering af teoretisk eksempel 

Formålet med dette kapitel er at sammenholde de analyserede resultater samt konklusionen fra kapitel 

7 med indsamlet empiri fra afholdte interviews, med henblik på at vurdere kausalitet. Idet kausalitet vil 

styrke delkonklusionens validitet og reliabilitet. Dette kapitel anvender alene uddrag af afholdte 

interviews som er relevante og væsentlige for at kunne validere eller afkræfte konklusionerne fra forrige 

kapitel.  

I kapitel 2.2.3. blev der redegjort for respondentudvælgelse og overvejelser omkring interview. På 

baggrund heraf blev der afholdt primært interview med Jette Sandqvist som er aktuar, ekspert inden for 

IFRS 17 og partner hos PwC. Samt et bekræftende interview med Thomas Ringsted som er revisor, 

aktuar samt partner for Deloitte hvor han som en del af hans virke er deres førende ekspert i norden for 

IFRS 17.  

Af forrige kapitel kunne det delvist konkluderes at CSM har en større nytteværdi for regnskabsbruger, 

eftersom CSM i praksis ajourføres årligt, alt efter udviklingen til kontraktparametrene, idet 

forventningerne årligt skal revurderes for både CSM og fortjenstmargen. Udfordringen er dog bare at 

det efter regnskabsbekendtgørelsen ikke er nær så veldefineret som ved IFRS 17, hvilket i praksis 

medfører at fortjenstmargen får et andet liv end CSM. Ved interview er der stillet spørgsmål om 

sammenhængen mellem CSM og fortjenstmargen: 

“Det har bare forskelligt liv, både beregning og hvad man bruger det til. Det der at man ligesom har 

CSM, som trækker til og fra. Det har du ikke med fortjenstmargen i dag, der har du bare en residual som 

du gør op.” (J. Sandqvist. Personligt Interview. 2020) 

Citatet er taget ud fra en længere dialog omkring sammenhængen mellem CSM og fortjenstmargen. 

Jette’s svar fra interviewet, tolkes som om at hun bekræfter at der sker årlig revurdering af CSM, samt at 

fortjenstmargen opgøres som forskellen mellem primo og ultimo. Ud fra hendes svar udledes derfor at 

CSM teoretisk set, vil give øget nytteværdi frem for fortjenstmargen, eftersom der fremgår eksakte 

princippet for hvordan CSM årligt skal revurderes og hvordan denne udvikling skal afspejles i regnskabet, 

mens det i højere grad er op til egen fortolkning efter regnskabsbekendtgørelsen.  
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I kapitel 7 kunne det ligeledes konkluderes at grundet definitionen af og måden hvorpå gruppering af 

kontrakter håndteres, så bliver tabsgivende kontrakter kategoriseret og behandlet regnskabsmæssigt 

forskelligt imellem IFRS 17 og regnskabsbekendtgørelsen. Hvorfor gennemsigtighed og retvisende 

billede af regnskabet vil øges ved implementering af IFRS 17, idet tabsgivende kontrakter ikke kan 

“skjules” som de ellers kan i regnskabsbekendtgørelsen. I interviewet med eksperter inden for 

regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17, blev der stillet spørgsmål omkring hvordan tabsgivende 

kontrakter blev identificeret og behandlet. Væsentligste citater fremhæves: 

“I IFRS 17, så hvis vi siger at du har to kontrakter, tjener penge på den ene og du taber på den anden, så 

vil du sætte dit tab af her og nu, og det du tjener det skal drypper ind over de antal år du har kontrakten. 

I regnskabsreglerne nu, der er det bare tjener du penge, eller tjener du ikke penge på totalniveau, og så 

sætter du af” (J. Sandqvist. Personligt Interview. 2020)   

“Resultatet vil med IFRS 17 over tid ikke blive anderledes. Det som vil blive anderledes, det er at det vil 

være transparent at der er nogen af kontrakterne som er tabsgivende. I dag får man bare lov til at sige 

at det tab man har på en kontrakt som eventuelt måtte være tabsgivende. Jamen det bliver bare dækket 

af overskuddet fra nogen andre kontrakter, og vi siger ikke noget om hvad der kommer fra hvad. Det 

som kommer i IFRS 17, der skal oplyses at her var en kontrakt som var tabsgivende, selvom det fører til 

samme resultat. Men det i sig selv at du siger den er tabsgivende, det er en yderligere information som 

man ikke har i dag. Og det synes jeg vil være bedre.” (T. Ringsted. Personligt Interview, 2020)   

 

Ud fra interviewene tolkes svarende at der imellem IFRS 17 og regnskabsbekendtgørelsen er en forskel, 

som kommer til udtryk ved gruppering af kontrakterne og måden hvorpå man anskuer hvorvidt 

kontrakterne er tabsgivende. Interviewet validerer og styrker derfor den opnåede forståelse for hvordan 

tabsgivende kontrakter håndteres og anskues efter de to metoder for indregning.  

 

På baggrund af afholdte interviews vurderes det derfor at delkonklusionerne fra kapitel 7. Omkring 

teoretisk eksempel mellem IFRS 17 og regnskabsbekendtgørelsen for valideret og bekræftet, idet der er 

kausalitet imellem konklusionen i kapitel 7 og resultatet af interviewene.  
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9. Principbaseret standard for indregning af forsikringskontrakter.  
Det fremgår af IASB, at formålet og tankerne med IFRS 17 blandt andet er, at regnskaberne via 

transparens og forståelighed, skal blive lettere at forstå for regnskabsbruger, som derved bliver bedre til 

prognoseopgaven, hvoraf en del af denne er regnskabslæsers egen analyse af nuværende og fremtidig 

indtjening106. 

Ud fra de tidligere delkonklusioner i afhandlingen, er der identificeret og belyst en række kritisable 

elementer af IFRS 17 som vurderes at kunne stride imod standardens formål. Formålet med dette 

kapitel, er derfor at analysere og diskutere ud fra indsamlede empiri, hvorvidt forholdene er 

modstridende med standardens formål. Kritikpunkterne vil blive kategoriseret og diskuteret ud fra tre 

følgende elementer fra standarden:  

• Diskonteringsrenten 

• Ikke finansielle risikojustering 

• CSM 

Forsikringsbranchen bliver bredt opfattet som en branche som indeholder en stor variation af anvendt 

regnskabspraksis107, og derfor bør det give branchen nogle fordele når man får harmoniserede 

økonomiske rammer, som sikrer sammenlignelig information mellem de forskellige 

forsikringsvirksomheder indenfor EEA (European Economic Area) og globalt. Netop en 

sammenlignelighed af regnskaber kan fremme aktiviteter på tværs af landegrænser eller verdensdele og 

sikre en mere effektiv fordeling af kapital.  

Implementeringen af IFRS 17 kan beskrives som et skift i paradigme for at tilføre en højere 

sammenlignelighed til forsikringsvirksomheders regnskaber, som også skaber en konsistent 

regnskabspraksis på flere jurisdiktioner sammenlignet med sin forgænger IFRS 4. Uanset dette, og at 

IFRS 17 er meget foreskrivende på flere regnskabsområder, så er IFRS 17 også meget principbaseret. En 

principbaseret standard giver rum til fortolkning og subjektiv dømmekraft på andre områder, som kan 

have betydning for sammenligneligheden - dette vil diskuteret i de følgende afsnit.  

 

 
106 IASB, 2017, Basis for conclusions on IFRS 17 Insurance Contracts. 

107 Personligt interview med henholdsvis Thomas Ringsted og Jette Sandqvist 
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For at få en eksperts vurdering af problemstillingen, blev der i interview med ekspert, spurgt ind til 

hvorvidt IFRS 17 ville øge sammenligneligheden blandt forsikringsselskabernes regnskaber:  

“Nej, fordi det er jo principbaseret. Derfor, så er det jo meget mere skøn inde over hvor du skal deponere 

selv.” (J. Sandqvist. Personligt Interview. 2020) 

Ud fra resultaterne i kapitel 7, kan det udledes at diskonteringsrenten har en påvirkning på hvordan 

fordelingen af fortjenesten fra forsikringskontrakterne indregnes. Hvilket kombineret med en ekspert 

som udtaler sig at posterne er skønsbaseret grundet en principbaseret standard, gør det rigtig 

interessant at diskutere, idet en ændring af diskonteringsrenten eller den ikke finansielle risikojustering, 

vil have en direkte effekt på CSM. En ændring er mulig grundet metodefriheden i den principbaseret 

standard. I de følgende afsnit diskuteres de tre omtalte elementer af IFRS 17. 

9.1 Diskonteringsrenten 
Et af de identificerede elementer som EIOPA beskriver som løst defineret og principbaseret, er 

diskonteringsrenten 108. Efter IFRS 17 har virksomheder valgmuligheden for at anvende top-down eller 

bottom-up metoden til at opgøre diskonteringsrenten. Det er særligt de brede definitioner af disse 

metoder, der giver virksomheden lidt spillerum for fortolkning og subjektiv dømmekraft. Top-down 

metoden giver virksomhederne mulighed for at vælge en passende diskonterings rente for deres 

forsikringskontrakter, som er baseret på en afkastkurve, der reflekterer markedsrenten ud fra en 

dagsværdimåling af en reference portefølje af kontrakter, virksomheden skal derefter justere 

afkastkurven for faktorer der ikke er relevante for deres forsikringskontrakter109. Bottom-up metoden 

giver virksomheden mulighed for at vælge en passende diskonteringsrente, ud fra at justere en flydende 

risikofri afkastkurve, så at den afspejler forsikringskontrakterne. Fælles for begge metoder er at 

virksomheden har mulighed for at justere afkastkurven, alt efter hvad deres subjektive syn er på 

irrelevante faktorer for deres forsikringskontrakter. 

IFRS 17 har krav om at man oplyser omkring den bagvedliggende afkastkurve for diskonteringsrenten. 

Den giver virksomheden muligheden for at aggregere flere grupper af forsikringskontrakter, så den 

oplyste afkastkurve enten kan opgøres som vægtet gennemsnit eller ligge indenfor et meget smalt 

interval, for at fremme overskueligheden og nytteværdien i noteoplysningerne til regnskabet110.  

 
108 EIOPA, 2018, EIOPA’s analysis of IFRS 17 Insurance Contracts. EIOPA, s. 7-8 
109 IFRS 17, § B81 
110 IFRS 17, § 120 
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I interviewet med Thomas Ringsted, blev der spurgt ind til hans mening om hvorvidt dette notekrav er 

fyldestgørende for sammenlighedskriteriet i IFRS 17: 

“Det her bliver sådan lidt med hvordan man skal gøre det for at man ikke ender med at skulle vise 

samtlige rentekurver for hver eneste kontrakt man har indgået. IFRS 17 §120 går på hvordan man skal 

gøre det i praksis, for at virksomheden ikke skal skrive bøger omkring det.” (T. Ringsted, Personligt 

Interview, 2020)   

Det siger noget om at oplysningen af den underliggende afkastkurve måske ikke er tilstrækkelig for 

sammenligneligheden, som EIOPA også nævner111. 

For at virksomhederne ikke har frit spil for at vælge den diskonteringsrente som de finder bedst egnet, 

så er der nogle uskrevne foranstaltninger, som gør at de ikke uden begrundelse kan fastsætte en 

diskonteringsrente. De uskrevne foranstaltninger er blandt andet revisor og regnskabslæser, som 

virksomheden skal kunne redegøre overfor, hvorfor den fastsatte diskonteringsrente er den mest 

retvisende og bedst egnet. Derudover er justering af diskonteringsrenten for at påvirke indeværende års 

resultat en kortsigtet løsning, idet virksomhederne som nævnt skal forsvare den fastsatte 

diskonteringsrente, hvorfor det vil være vanskeligt at ændre den væsentligt år for år.  

I interviewet med ekspert Thomas Ringsted, blev der interviewet omkring hvorvidt der var mulighed for 

regnskabsmanipulation, som følge af en principbaseret standard for fastsættelse af diskonteringsrenten; 

han svarede: 

“Det er selvfølgelig rigtigt nok at hvis man har noget bevægelsesrum for hvordan man skal gøre det, men 

principperne er egentlig de samme, principperne skal drive det I en retning. Transparensen vil medvirke 

til at det drives i samme retning” (T. Ringsted. Personligt Interview, 2020). 

Svaret tolkes som at Thomas anerkender at der er bevægelsesmulighed, men at der ikke er mulighed for 

selv at fastsætte en tilfældig diskonteringsrente, grundet transparensen og oplysningskravene i 

regnskabet. 

Ud fra ovenstående analyse vurderes de to metoder for at opgøre diskonteringsrenten, som løst 

definerede, hvilket teoretisk set giver virksomhederne mulighed for at justere afkastkurverne til noget 

som er gunstigt for dem selv. Det kan gøre at det bliver svært at sammenligne forskellige 

forsikringsvirksomheder, da det er sandsynligt, at forsikringsvirksomhederne kommer til at anvende en 

 
111 EIOPA, 2018, EIOPA’s analysis of IFRS 17 Insurance Contracts, s. 8 



Copenhagen Business School IFRS 17 Theis Slebo 
Cand.Merc.Aud - Afhandling Forsikringskontrakter Jóhannes Rasmussen 

Side 79 af 127 
 

forskellig diskonteringsrente baseret på justerede afkastkurver, dog vil transparensen og 

oplysningskravene i regnskabet modvirke subjektiviteten, hvorfor det på sigt, alt andet lige, vil blive 

mere sammenligneligt end hvad det er i dag. 

 

9.2 Ikke finansielle risikojustering  
EIOPA beskriver den ikke-finansielle risikojustering som det mest kontroversielle område, når det 

kommer til tvetydigheden i IFRS 17112. Den ikke finansielle risikojustering, er et nøgle input for at finde 

en passende værdiansættelse af forsikringsforpligtelserne. Det kontroversielle skyldes at IFRS 17 ikke 

dikterer en fast metode til at opgøre den ikke finansielle risikojustering, men blot sætter krav til de 

karakteristika den skal opfylde113. Det skyldes også at de observerbare markedstransaktioner i 

forsikringsbranchen er marginale114, og derfor vil opgørelsen af risikojusteringen bære præg af at være 

specificeret ud fra den enkelte virksomhed, som har sit eget subjektive syn på risikoen. En virksomhed 

skal anvende sin egen dømmekraft for at finde en passende teknik til at opgøre den ikke finansielle 

risikojustering. Derefter skal virksomheden vurdere om metoden giver en kortfattet og informativ 

afklaring, så at interessenterne kan sammenligne med andre virksomheder115.  

Netop denne indflydelse som virksomhederne har på risikojusteringen, har fået IASB til at overveje om 

man skulle indføre mere disciplinerede regler for opgørelsen af risikojusteringen, men de er bekymret 

for om denne opstramning vil medføre yderligere kompleksitet og indførelse af nye koncepter der ville 

medføre udarbejdelse af flere regler116. Problemet med at have mere disciplinerede regler, er noget som 

man kan se i USA, hvor der nærmest er et kapløb mellem lovgivere og forsikringsvirksomhederne. 

Thomas, var inde på dette emne i afholdte interview; han sagde:  

“De (amerikanere) har en anden tilgang til regnskab, som er mere regelbaseret. For dem så bryder det 

lidt sammen, fordi da er det hele tiden nogen der opfinder nye produkter, så undgår de regler, så det er 

ligesom et kapløb med at de skal lave nye regler når der kommer nogle nye produkter.” 117 

 

 
112 EIOPA, 2018, EIOPA’s analysis of IFRS 17 Insurance Contracts, s. 9 
113 IFRS 17, § B91, litra a-e 
114 EIOPA, 2018, EIOPA’s analysis of IFRS 17 Insurance Contracts. 
115 IFRS 17, § B92 
116 IASB, 2010, Summary of meeting – Insurance contracts 15-17 June 2010. 
117 Thomas Ringsted, personligt Interview, 2020 
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Dette er præcis det scenarie som IASB prøver at undgå. Det siger også lidt om at en mere regelbaseret 

standard ikke nødvendigvis er noget der fremmer konvergens, da man i givet fald prøver at undgå 

reglerne. Når det er sagt, så betyder det ikke at en principbaseret standard ikke har sine udfordringer. 

De løse definitioner, som en principbaseret standard har, kan have en indflydelse for opgørelsen af 

elementerne i regnskabet.  

For at skabe et billede på en mulig indflydelse, som en justerbar rente kan have, tages udgangspunkt i 

en en analyse som EIOPA har lavet. Eksemplet tager udgangspunkt i Solvens II, hvor der anvendes cost 

of capital metoden til at opgøre risk margin. Her har man et konfidens interval på 99,5% over en 12 

måneders periode med en 6% cost of capital rente. Det illustreres i følgende figur, hvor stor påvirkning 

renteniveauet i cost of capital metoden har på virksomhedens egenkapital118.  

 

Ud fra figuren ser vi at der eksempelvis er en væsentlig forskel om der er en cost of capital rente på 4% 

eller 7%. Ved en justering af renten fra 7% til 4%, ville egenkapitalen stige med ca. 100.000 millioner 

EUR. Siden at forsikringsvirksomhederne har mulighed for at have indflydelse på denne rente, ud fra 

deres subjektive vurderinger, er der muligheder for at pynte lidt på resultatet.  

 

 

 
118 Calculation baseret på EIOPA’s egen Solvens II data med reference til EEA insurance and reinsurance 
undertakings as of 31st December 2017.  
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Under interview med Thomas blev der spurgt ind til hvorvidt subjektiviteten gav virksomhederne 

mulighed for selv at fastsætte risikojusteringen: 

“Hvis det er et selskab der han den samme risikoforretning som nogle andre, og så har en risikojustering 

som er det dobbelte, eller det halve, så vil nogen komme og spørge, hvordan er I kommet frem til det. 

Den effekt skal man jo også se i implementeringen. Så må de jo forklare sig, hvordan de er kommet der 

til, fordi det er transparent.” (T. Ringsted. Personligt Interview, 2020) 

Svaret tolkes som om, at Thomas Ringsted afkræfter at virksomhederne har frit spil, idet de er under 

opsyn og skal redegøre for deres fastsættelse af regnskabsmæssige skøn.  

Ud fra ovenstående analyse om diskonteringsrente og den ikke finansielle risikojustering, kan der delvis 

konkluderes, at definitionerne bag disse er brede og til fortolkning. Selskaberne har mulighed for at 

vælge metode og justere renten efter deres subjektive vurderinger, hvilket kan være med til at gøre 

regnskaberne mindre sammenlignelige. Mere faste definitioner af disse er ikke nødvendigvis en løsning, 

som ses med den mere regelbaserede lovgivning i USA, da det giver andre udfordringer. IFRS 17 er dog 

på ingen måde en simpel standard; forsikringsbranchen er en kompleks branche, som indeholder mange 

aktuarmæssige beregninger, hvorfor en forsikringsstandard også bliver kompleks119. Derfor kan det være 

en fordel at implementere principper i stedet for faste regler.  

 

9.3 CSM 
Et af de tiltag der ved udarbejdelse af IFRS 17, skal være med til at sikre at formålet med standarden 

bliver efterlevet, er introduktionen af regnskabsposten CSM. CSM er tidligere blevet redegjort for, 

hvorfor der ikke vil ske dybdegående gennemgang igen. Introduktion af CSM, er samtidig introducering 

af ny skønspost i regnskabet. Formålet med CSM er at afspejle og synliggøre for regnskabslæser, den 

fremtidige forventede urealiserede profit for igangværende kontrakter. Den urealiserede profit 

indtægtsføres efterhånden som forsikringsselskabet leverer sin ydelse, så at der er øget sammenhæng 

mellem indtægter og levering af ydelse.  

For at give regnskabslæser indsigt i hvordan CSM udvikler sig og hvad denne består af, indføres 

omfattende notekrav til CSM. Notekravene skal medvirke til øge transparens i regnskabet og derved 

medvirke til øget værdi for regnskabslæser. 

 
119 EIOPA, 2018, EIOPA’s analysis of IFRS 17 Insurance Contracts. 
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Giver det så øget værdi og transparens for regnskabsbruger? 

Indførelse af en ny skønsbaseret regnskabspost øger den iboende risiko. En medvirken til at reducere 

den iboende risiko omkring det regnskabsmæssige skøn, er at der i IFRS 17 stilles krav til grupperingen af 

kontrakterne120. Årsagen til at grupperingerne af kontrakterne skal være så specifikke og ensartet som 

muligt, er for at øge nøjagtigheden af de fastsatte skøn. Det skal medvirke til at nedbringe risikoen for 

tilsigtede og utilsigtede fejl i regnskabet, med samlede formål om at øge nytteværdien i regnskabet som 

følge af et mere korrekt regnskab.  

For at kunne leve op til kravene i IFRS 17 i relation til gruppering af kontrakterne, så stilles store krav til 

forsikringsselskabernes data, samt til hvordan indsamling og bearbejdning af denne viden håndteres. 

Det medfører derfor øget administrativt arbejde for at efterleve IFRS 17 og få opgjort CSM pr. Gruppe af 

kontrakter, idet der skal investeres i udvikling af systemer og ændringer af eksisterende arbejdsgange 

for at kunne indsamle og bearbejde data om de indgåede forsikringskontrakter. Ikke fordi det ikke er 

blevet gjort i forhold til nuværende praksis, men fordi det skal tilpasses efter IFRS 17.  

Der blev lavet et studie blandt 12 forsikringsselskaber, som havde til formål at undersøge indvirkningen 

og hvor mange grupper deres nuværende kontrakter skulle inddeles i for at kunne efterleve kravene 

hertil efter IFRS 17, til opgørelse af CSM på gruppeniveau. Studiet konkluderede at blandt den testede 

del af populationen, der krævede det et så højt antal grupperinger for at kunne efterleve kriterierne til 

CSM i IFRS 17, at der blev sået tvivl om hvorvidt omkostningen oversteg nytteværdien af at fremskaffe 

oplysningerne til regnskabet.121 

Studiet blev lavet blandt 12 forsikringsselskaber, hvorfor der ved vurdering heraf skal tages højde for at 

de formegentlig ikke er neutrale og på sin vis er biased for at større krav og øget omkostninger til dem er 

negativt i deres øjne. 

 

 

 

 

 
120 IFRS 17 §§ 14-24 
121 IASB, 2016, Results - external testing of draft IFRS 17 (Ref2B). 
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Ovenstående undersøgelse der dog stadig interessant, da den taler imod, at implementeringen af IFRS 

17, vil medføre øget regnskabskvalitet, eftersom der er risiko for at omkostningerne for at frembringe og 

udarbejde materialet overstiger nytteværdien, hvilket er imod begrebsrammens niveau to omkring cost-

benefit. Undersøgelsen som blev udarbejdet omfattede både forsikringsvirksomheder inden for 

skadesforsikring og livsforsikring, hvorfor det vurderes at konklusionerne i undersøgelsen finder 

anvendelse for afhandlingen, men at der er en hvis bias som nævnt. 

Som konsekvens af at kravene til GMM er omfattende, forudses en tendens til at 

skadesforsikringsselskaberne sandsynligvis, designer deres produkter således at de kan bruge den 

simplificeret indregningsmetode hvilket medfører at CSM ikke skal opgøres og indregnes, samt at der 

ikke skal tages forhold til tilbagediskonteringsfaktor122.  

Der kan derfor vækkes tvivl om hvorvidt det vil underminere IFRS 17 og stride imod dens formål, hvis 

kontrakterne designes så at de kan indregnes efter den simplificerede metode. Ved indregning efter den 

simplificerede metode, så forringes regnskabskvaliteten ikke, idet det ikke længere er skønsposter som 

indregnes, men faktiske tal der indregnes. Samt at ved indregning efter den simplificerede metode, så 

må forskellen i forhold til den generelle metode ikke være væsentlig, hvorfor kvaliteten ikke forringes 

ved indregning efter den simplificerede metode. Ved indregning efter den simplificerede metode, så 

består indregningen af realiserede data og ingen CSM, hvorved regnskabsmæssige skøn reduceres, 

hvilket må medvirke til øget regnskabsmæssig kvalitet, hvorfor regnskabskvaliteten ikke forværres hvis 

GMM ikke anvendes.  

Idet kravet for at anvende den simplificerede metode, er at det ikke må være væsentligt forskelligt, fra 

den primære metode, så vil anvendelse af den simplificerede metode, ikke medfører at regnskaberne 

bliver forkerte (J. Sandqvist, personligt interview, 2020). 

Efter IFRS 17 er fastsættelse af diskonteringsrenten og den ikke finansielle risikojustering, som anført 

principbaseret. Det giver en række konsekvenser for CSM, idet opgørelsen af CSM er kronologisk 

opbygget, hvor CSM er en residual af de øvrige elementer, som sidste led i opgørelsen ved første 

indregning. Ændring i metode for opgørelse af enten diskonteringsrente eller risikojusteringen, vil derfor 

have en direkte påvirkning på CSM. Som led i revisors arbejde, er det derfor et vigtigt fokus at 

 
122 J. Sandqvist, personligt interview, 2020 
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påvirkningen på CSM ikke er afhængig af valg af metode for fastsættelse af diskonteringsrente og 

risikojustering. 

Ud fra ovenstående analyse kan det derfor fastslås at CSM overfor regnskabsbruger skaber mere 

sammenlignelighed, idet CSM fremstår som den urealiserede profit, hvor regnskabsbruger kan opbygge 

forventning til virksomhedens fremtidige fortjeneste.   

Der skabes også øget gennemsigtighed, grundet de omfattende note- og oplysningskrav som 

implementering af IFRS 17 medfører, hvor det kan ses hvor i forretningen indtjeningen kommer fra og 

hvordan og hvorfor balanceposterne udvikler sig som de gør. I helikopterperspektiv er IFRS 17 derfor til 

gavn for gennemsigtighed og sammenlignelighed. Men når der kigges på den regnskabsmæssige kvalitet 

af CSM, så påvirkes den negativt af ledelsens regnskabsmæssige skøn, som konsekvens af at CSM er 

afledt residual af skadeshensættelse, diskonteringsrenten og det ikke finansielle risikojusteringstillæg. 

Værdien for regnskabsbruger indenfor sammenlignelighed og gennemsigtighed, er derfor at 

regnskabsbruger overordnet kan sammenligne CSM på tværs af øvrige forsikringsselskaber og derved 

benchmarke dem med hinanden, hvilket vil medvirke til et bedre beslutningsgrundlag. 

 

9.4. Delkonklusion 
På baggrund af de udarbejdede analyser og den indsamlede empiri, har det herved kunne konkluderes, 

at diskonteringsrenten og den ikke finansielle risikojustering er principbaseret. Det medfører at 

forsikringsvirksomhederne alle har samme balancepost i form af ikke finansiel risikojustering samt 

elementet fastsat diskonteringsrente. Men idet begge er baseret på principper som er løst defineret, så 

er der mulighed for at virksomhederne kan opgøre det forskelligt hvilket reducerer 

sammenligneligheden af regnskaberne. Muligheden for subjektive udokumenterbare skøn reduceres, 

ved den øgede transparens idet virksomhederne skal kunne dokumentere og redegøre for fastsatte 

skøn. Hvorfor det vurderes at sammenligneligheden samlet øges, især i forhold til den nuværende 

praksis. 

CSM er en residual af henholdsvis den ikke finansielle risikojustering samt skadeshensættelse, så vil 

forkerte skøn på disse elementer have en direkte påvirkning på CSM. Idet fastsatte skøn skal forsvares 

vurderes det ikke at være væsentligt, hvorfor CSM vurderes at medvirke til et øget beslutningsgrundlag 

for regnskabslæser, idet regnskabets gennemsigtighed og sammenlignelighed overordnet øgets ved 

implementering af IFRS 17. 
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10. IFRS 17 sat op imod begrebsrammen 
Formålet med dette kapital er at sammenholde IFRS 17 med IASB begrebsrammens otte niveauer. Dette 

fordi at begrebsrammen har en væsentlig rolle i forbindelse med udarbejdelse af standarder, samt at 

den har en betydning for hvordan regnskabsbrugerne fortolker standarder, som beskrevet i afsnit 3.2. 

Derfor er det interessant at se på om IASB har formået at holde sig indenfor de rammer, som de selv har 

lavet, under udarbejdelsen af IFRS 17. Begrebsrammens niveauer er analyseret ud fra et 

væsentlighedskriterie i relation til problemstillingen, hvorfor nogle niveauer er analyseret og diskuteret i 

et mere omfattende omfang end øvrige. 

10.1 Niveau 1 - Brugernes informationsbehov 
Som beskrevet i afsnit 3.2.1, så er formålet med finansiel rapportering at give brugbar information til 

eksisterende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer. Et problem som man har i 

forsikringsbranchen er, at regnskaberne ikke er gennemsigtige og sammenlignelige, grundet at IFRS 4 er 

en midlertidig løsning, som tillader anvendelse af national lovgivning for opgørelsen af 

forsikringskontrakterne123. Derfor er det, efter nuværende standard, svært for interessenterne at afgøre 

hvilken investering er mere attraktiv end alternativerne, både tværs af landegrænser og brancher. 

Hovedformålene med IFRS 17 er netop at forbedre gennemsigtigheden og sammenligneligheden, dette 

for at gøre regnskabet brugbart for interessenterne.  

Som de tidligere analyser viser, så kommer IFRS 17 til give interessenterne en højere nytteværdi af 

regnskabet, idet det eksempelvis bliver det mere tydeligt at gennemskue hvorvidt indtægten kommer 

fra selve forsikringsdelen eller investeringsdelen, da de elementer er mere specifikt defineret og opdelt 

efter IFRS 17124. Herudover introduceres CSM, som er defineret i standarden som den fremtidige 

forventede profit af eksisterende indgåede kontrakter, hvortil der er noteoplysningskrav som skal 

redegøre for årets bevægelser. Derfor skabes bedre rammer for interessenternes prognoseopgave, idet 

regnskabet bliver mere transparent og sammenligneligt, hvorved regnskabets nytteværdi øges i forhold 

til når interessenterne eksempelvis skal vurdere imellem de alternative investeringer. Dette fordi at 

analytikerne får flere værktøjer at arbejde med, og de dermed har en større base at arbejde ud fra, 

hvilket Thomas bekræfter i interviewet med ham125. 

 
123 Der henvises til afhandlingens afsnit 6 
124 Der henvises til afhandlingens afsnit 6. 
125 Thomas Ringsted, Personligt Interview, 2020, Spørgsmål 4.  



Copenhagen Business School IFRS 17 Theis Slebo 
Cand.Merc.Aud - Afhandling Forsikringskontrakter Jóhannes Rasmussen 

Side 86 af 127 
 

Det vurderes derfor på baggrund heraf, at IFRS 17 lever op til kriterierne fastsat i begrebsrammens 

første niveau omkring brugernes informationsbehov. 

10.2 Niveau 2 – Kvalitetskrav 

10.2.1 Relevans 
For at regnskabsbruger kan komme frem til den rigtige beslutning, er det vigtigt at informationen i 

regnskabet er relevant, som beskrevet i afsnit 3.2.1. En af de betydelige ændringer ved 

implementeringen af IFRS 17, er at virksomhederne skal til at opgøre en CSM. CSM viser den fremtidige 

forventede u realiserede profit, hvorfor denne er yderst relevant for regnskabsbruger. Det historiske 

CSM er også med til at vise hvor god ledelsen har været til at ramme deres forventede CSM, og dermed 

kan man se om ledelsen har til tendens at hensætte for lidt eller for meget, dette kommer Jette også ind 

på i interviewet med hende126.  

Note- og oplysningskravene, som beskrevet i afsnit 5.3, er med til at gøre regnskabet mere relevant, idet 

regnskabsbruger er oplyst og derved har bedre forudsætninger til sit beslutningsgrundlag. Disse 

notekrav vurderes ikke at være overflødige, som ville være med til påvirke relevansen negativt, eftersom 

at notekravene er i overensstemmelse med, at IFRS 17 skal gøre forsikringskontrakterne mere relevante 

for den almindelige regnskabsbruger, netop så at man ikke behøves at være ekspert for at kunne træffe 

beslutninger ud fra regnskabet.  

Det vurderes derfor at standarden lever op til relevanskriteriet, da oplysningerne i regnskabet er 

aktuelle og informative, grundet en klar definering af CSM samt notekrav, som giver regnskabsbruger 

værktøjerne til at kunne skabe sine egne forecasts eller forudsigelser. 

 

10.2.2 Troværdig Repræsentation 
For at information skal være præsenteret på en troværdig måde, så skal den være komplet, neutral og 

fri for fejl, som beskrevet i afsnit 3.2.2. Derfor er det vigtigt at ledelsen opfylder disse karakteristika.  

Regnskabet vurderes at blive mere komplet efter implementeringen af IFRS 17, idet standarden 

medfører omfattende note- og oplysningskrav, hvor man skal redegøre for hvor indtjeningen kommer 

fra, og selve udviklingen fra primo til ultimo på balanceposterne, som beskrevet i afsnit 9.3. Samt 

bekræftet i interview:  

 
126 J. Sandqvist, personligt interview, 2020 
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“IFRS 17 er et langt bedre rammeværk end Regnskabsbekendtgørelsen, da den tager stilling til nogen af 

de komplicerede ting som unit of account og eksempelvis grupperinger”. (T. Ringsted, Personligt 

Interview, 2020) 

Neutraliteten i et regnskab bliver udfordret af skønsbaserede posteringer, da ledelsen har mulighed for 

at anvende sin egen subjektivitet til opgørelsen af disse, som derfor bliver påvirket alt efter hvilke briller 

denne har på. IFRS 17 er principbaseret, og det åbner op for flere skøn, hvilket blev behandlet i kapitel 9, 

hvor det kunne konkluderes at forsikringsvirksomhederne i højere grad har mulighed for at deponere 

diskonteringsrenten og den ikke finansielle risikojustering, som Jette ligeledes konstaterede127. Udover 

dette så kommer der en ny skønsbaseret regnskabspost i form af CSM, som også bliver påvirket af 

ledelsens skøn, da opgørelsen af CSM er afledt af diskonteringsrenten og den ikke finansielle 

risikojustering. Derfor vurderes det, at IFRS 17 ikke er med til at forbedre neutraliteten i regnskabet.  

IFRS 17 vurderes ikke at have den store effekt på fejlfriheden i regnskabet. Man kan diskutere om 

kompleksiteten af standarden vil være med til at skabe flere fejl på kortsigt, da man har en manglende 

ekspertise, derimod kan man diskutere om implementeringen af nye styringssystemer vil forbedre 

fejlfriheden i fremtiden. Dog vil de løsere rammer omkring diskonteringsrenten og risikojusteringen, 

som beskrevet ovenfor, og tilførslen af en ny skønsbaseret regnskabspost i form af CSM, være med til at 

øge subjektiviteten og give regnskabet mere regnskabsmæssigt skøn. 

Det vurderes at den øgede fuldstændighed i regnskabet, som følge af at det bliver mere komplet, 

opvejer den manglende neutralitet forårsaget af flere regnskabsmæssige skøn. Dette på baggrund af, at 

regnskabsbrugerne har bedre muligheder for at gennemskue neutraliteten i regnskabet, da de bedre 

kan følge den bagvedliggende udvikling og subjektivitet ud fra noterne, og derfor vurderes det at 

regnskabet bliver præsenteret på en mere troværdig måde. Endvidere kommer virksomhederne til at stå 

skoleret for deres regnskabsmæssige vurderinger, da regnskaberne bliver mere gennemsigtige, som gør 

at neutraliteten med tiden, alt andet lige, vil blive bedre, da virksomhederne vil blive udsat for kritik, 

hvis de stikker for meget ud. Det at der sker en midlertidig reducering af sammenligneligheden, for at 

bidrage til den troværdige præsentation på langsigt, er foreneligt med begrebsrammen, som beskrevet i 

afsnit 3.2.2.8.  

 
127 J. Sandqvist, Personligt Interview, 2020 
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10.2.3 Sammenlignelighed 
Et af hovedformålene med IFRS 17 er skabe nogle harmoniserende rammer for forsikringsbranchen, så 

at man får en højere grad af sammenlignelighed, da der ud fra nuværende standard, IFRS 4, er national 

lovgivning der ligger til grund for målingen af forsikringskontrakterne. Som tidligere beskrevet i afsnit 

4.1, så opgør svenskerne forsikringskontrakterne efter markedsværdi, og nordmændene bruger f.eks. 

bogført værdi, mens man i Danmark har lavet fuld implementering af Solvens II. Derfor er der i dag flere 

forskellige metoder til at måle forsikringskontrakerne på, alt efter hvilket land og praksis de indregnes 

efter. Ved at samle forsikringskontrakterne under én standard, så fører det til at alle aflægger efter 

samme principper, hvilket, alt andet lige, burde føre til en højere sammenlignelighed.  

En øget sammenlignelighed har dog ikke helt afspejlet sig analysen, da det, som før nævnt, er en 

principbaseret standard, der skal regulere over en kompleks branche, så vil der være en del 

skønsmæssige vurderinger involveret, som gør at to virksomheder umuligt ville indregne den samme 

forsikringskontrakt ens. Det kommer blandt andet på baggrund af valgmulighederne i forhold til 

opgørelsen af diskonteringsrenten, som beskrevet i afsnit 9.1, hvor virksomhederne har mulighed for at 

justere afkastkurven for de faktorer de mener ikke er relevante for deres indregning af 

forsikringskontrakter, som kan have en betydelig indflydelse på resultatet. Endvidere som beskrevet i 

afsnit 9.2, er der valgfrihed omkring hvilken metode virksomhederne opgør sin ikke finansielle 

risikojustering ud fra, så længe principperne herfor er opfyldt128.  

I interviewet med Jette Sandqvist, blev der spurgt ind til hendes mening om, hvorvidt IFRS 17 vil tilføre 

en højere sammenlignelighed, hvortil hendes svar meget klart, at det syntes hun ikke, da der var for 

mange skønsmæssige poster involveret i IFRS 17. Her nævnte hun den ikke-finansielle risikojustering 

som et eksempel herpå. Derudover kom hun ind på, at man før havde mere faste rammer omkring 

opgørelsen af sin risikomargen. Risikomargen kan sammenlignes med den ikke-finansielle risikojustering, 

og efter Regnskabsbekendtgørelsen opgøres risikomargen ved at anvende Cost of Capital metoden, med 

en fastsat rente, bestemt ud fra Solvens II. Derudover anvendte man også EIOPA-diskonteringsrenten, 

hvor virksomhederne efter implementering af IFRS 17 i højere grad får frihed til at justere renten129.  

 

 
128 IFRS 17, § B91 
129 J. Sandqvist, personligt interview, 2020 
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Det skal dog ikke forstås som om at der er frit spil for virksomhederne til fastsættelse af deres skøn, da 

gennemsigtigheden og sammenligneligheden, som følge af at de aflægger regnskab efter samme 

principper, medfører, at misvisende skøn vil blive synlige ved at benchmarke virksomhederne op imod 

hinanden, hvilket Thomas kommer ind på og bekræfter i interviewet. Han sagde,  

“I dag hvis man benchmarker, så kan man sige hvor meget margen har selskaberne I deres hensættelser, 

så kan de siger det er fuldstændig forskelligt princip, og det kan man ikke bruge til noget. Nu er det jo 

samme principper, og så kan man jo begynde at sammenligne på tværs og samle benchmark ind, så kan 

man jo udfordre det ene selskab, hvorfor det stikker ud på det her” (T. Ringsted, personligt interview, 

2020). 

Ud fra ovenstående, så vurderes der at IFRS 17 lever op til sammenlignelighedskoncepterne i 

begrebsrammen. Selv om der er enighed med Jette, om at IFRS 17 i højere grad giver plads til skøn, 

metodevalg og subjektive justeringer, som er negativt for sammenligneligheden, så er der andre 

faktorer som har en positiv effekt på sammenligneligheden. Ved IFRS 17 så vil regnskaberne fra de 

forskellige virksomheder, også på tværs af landegrænser, indeholde de samme opgørelser og elementer, 

som gør at regnskabsbrugeren bedre kan genkende regnskabet. Det vil også være med til at gøre at man 

kan benchmarke virksomheder, da de nu aflægger efter samme principper, som Thomas nævnte. IFRS 

17 vurderes derfor med tiden at bidrage til sammenligneligheden i forsikringsbranchen, selv om at den 

også har svagheder, som følge af metodefrihed og mere skønsmæssige posteringer.  

 

10.2.4 Forståelighed 

Et af formålene ved IFRS 17 er, at give regnskabsbrugerne den nødvendige information der skal til, for at 

kunne vurdere forsikringskontrakternes påvirkning på regnskabet ud fra øget gennemsigtighed, som 

beskrevet i afsnit 5.1. Det er særligt en mere specifik definering af forsikringskontrakter, som gør 

regnskabslæser i stand til at se hvor virksomheden tjener sine penge fra, i forhold til hvorvidt det 

hidrører fra eksempelvis investering eller forsikringsforretningen. Herudover introduceres en mere 

specifik aggregering af kontrakter, som ligeledes medvirker til øget transparens, eftersom det 

synliggøres bedre for regnskabsbruger hvor gode forsikringsselskaberne er til at tegne kontrakter, da 

man ikke kan gemme et underskud på en forsikringskontrakt i enten investeringsaktiviteter eller andre 

positive kontrakter, da de ud fra IFRS 17 skal opgøres særskilt. Ligeledes bliver det gjort mere forståeligt 

ud fra de notekrav som IFRS 17 medbringer. CSM er også noget som regnskabsbrugeren kan forstå, da 

det er skåret ind til benet, hvilket Jette bekræfter i interviewet med hende.  
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Et af de ting som kommer til at fremme forståeligheden er, at alle de børsnoterede Europæiske 

forsikringsvirksomheder kommer til at aflægge regnskab efter de samme principper og standard. 

Dermed skal regnskabsbruger ikke tage højde for national lovgivning, som vil være med til at gøre at 

forståelsen af regnskaberne bliver nemmere, som Thomas også nævner i interviewet med ham.  

10.2.5 Aktualitet 
IFRS 17 vurderes at have en positiv påvirkning på aktualiteten i regnskabet, da standarden lægger op til 

at alle estimater skal laves på baggrund af antagelserne, der er til stede på tidspunktet for 

målingsdatoen, hvor det forventede fremtidige forløb tages med i betragtningen130. Derudover skal 

forventningerne til eksisterende kontrakter årligt revurderes, hvilket medfører at regnskabsbruger ikke 

træffer sine afgørelser ud fra gamle antagelser, og derfor opfylder IFRS 17 begrebet om aktualitet.  

10.2.6 Verificerbarhed 
IFRS 17 er en principbaseret standard, som betyder at regnskabsaflæggere kommer til at aflægge 

regnskab efter de samme principper. Ulempen ved en principbaseret standard er, at der er 

metodefrihed og subjektive skøn involveret ved indregningen og målingen af forsikringskontrakterne. 

Metodefriheden og de subjektive skøn er nærmere beskrevet i kapitel 5 og 9. Det har den effekt at 

verificerbarheden bliver forringet, idet at det bliver mere usandsynligt at to personer ville komme til 

samme konsensus, som er definitionen af verificerbarhed, beskrevet i afsnit 3.2.2.4. 

I kapitel 9 kunne det dog konkluderes, at selvom der er metodefrihed, så gør at fastsatte principper og 

gennemsigtigheden ved at virksomhederne skal forsvare deres skøn overfor revisor og interessenter, at 

muligheden for subjektiviteten bliver begrænset.  

10.2.7 Cost-Benefit 
En af forudsætningerne for regnskabsaflæggelse efter IFRS er, at regnskabsaflæggeren skal få sine 

omkostninger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen retfærdiggjort i form af fordele som tilbringes 

virksomheden. Det vil sige, nytteværdien for regnskabsbruger skal overstige omkostningen for at 

tilvejebringe informationen.  

 

 

 
130 IFRS 17, §§ B54-60 
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Det er særligt de høje omkostninger vedrørende implementeringen af IFRS 17, som har fået meget kritik. 

Formanden for European Insurance CFO Forum, Nic Nicandrou, har bl.a udtalt sig om, at 

omkostningerne i forbindelse med implementeringen, er utrolig høje, og det er svært at se hvordan 

fordelene ved standarden kan retfærdiggøre omkostningerne og det arbejde der skal til131. 

Implementeringen betyder at alle aktuarmæssige og finansielle systemer skal laves om, hvorfor det vil 

kræve mange ressourcer at implementere standarden. Dette bakkes op af Jette, hvor hun mener at 

ingen forsikringsvirksomhed i Danmark på nuværende tidspunkt vil sige, at implementeringen tilbringer 

virksomhederne mere fordele end hvad den giver af omkostninger132. 

Implementeringen vil medføre øget interesse fra globale investorer i forsikringsbranchen, da 

investorerne vil kunne drage fordel af sammenlignelighed af regnskaberne på tværs af landegrænserne, 

eftersom regnskaberne vil blive opgjort efter samme standard. I den danske forsikringsbranche er der 

ikke rigtig nogle udenlandske investorer, det kan IFRS 17 muligvis komme til at ændre på133. At skabe 

adgang til global kapital for Europæiske virksomheder, er et af hovedformålene for at den Europæiske 

Union har valgt IFRS som regnskabsstandard, som beskrevet i afsnit 3.3, hvilket det vurderes at IFRS 17 

bidrager til. Dette bakkes op af Thomas: 

“Hvis der er større sammenlignelighed og transparens, og der kommer flere investorer, så falder 

kapitalomkostningerne, fordi det bliver et større marked, også skaber det netop værdi for 

forsikringsvirksomhederne. Disse kapitalomkostninger, de kommer både ejere og kunder til gode hvis de 

falder, og det er noget EFRAG undersøgte i processen for godkendelse af standarden, om hvad der skete 

på kapitalomkostningerne, og her tydede det netop på, at kapitalomkostningerne kunne blive betydeligt 

reduceret." (T. Ringsted, personligt interview, 2020) 

Det tyder derfor på, at omkostningerne på kort sigt vil være høje for forsikringsvirksomhederne, idet de 

skal investere i en ny IT-infrastruktur, oplæring af medarbejdere mv. Den fremtidige udsigt tyder på at 

kapitalomkostningerne kommer til at falde, som følge af flere investorer i forsikringsbranchen, hvilket 

kommer både ejerne og kunderne til gode. Det vurderes derfor ud fra et cost-benefit synspunkt, at 

nytteværdien ved implementering af IFRS 17, på sigt, vil overstige omkostningerne for 

implementeringen. 

 
131 ECG., 2017, IFRS 17 could cost up to 2bn pounds in the UK. Eames Consulting Group 
132 J. Sandqvist, personligt Interview, 2020 
133 J. Sandqvist, personligt interview, 2020 
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10.3 Niveau 3 - Regnskabsaflæggelse og Rapportering 
IFRS 17 beskæftiger sig med indregning, måling, præsentation og oplysning af forsikringskontrakter. 

Formålet med regnskabsaflæggelse og rapportering vurderes derfor, ud fra et væsentlighedskriterie, 

ikke relevant for yderligere analyse.  

10.4 Niveau 4 – Definitioner 
IFRS 17 faciliterer ensartede principper for indregning, måling, præsentation for indregning og måling af 

forsikringskontrakter. Endvidere definerer og adskiller IFRS 17 investeringselementet fra 

forsikringskontrakterne, således at disse præsenteres særskilt i regnskabet. I relation til de almindelige 

definitioner for elementerne i regnskabet, vurderes det ikke at IFRS 17 har anderledes definitioner end 

hvad der fremgår af begrebsrammens niveau 4, hvorfor det ud fra et væsentlighedskriterie ikke er et 

niveau der analyseres yderligere i.  

10.5 Niveau 5 - Indregning 
Det fremgår af IFRS 17 at der skal ske indregning af en forsikringskontrakt, fra det tidligste tidspunkt af 

følgende tre forhold134:  

• forsikringspolicens starttidspunkt,  

• fra første betaling af præmien eller  

• ved det øjeblik kontrakten bliver tabsgivende.  

Dette er foreneligt med begrebsrammens kriterie for indregning, hvor det fremgår at forhold som 

opfylder definitionen på et aktiv, passiv eller egenkapital skal indregnes i balancen, mens forhold der 

opfylder definitionen på indtægt eller udgift skal indregnes i resultatopgørelsen. Kriteriet opfyldes 

derfor når dækningsperioden starter eller hvis kontrakten er tabsgivende, idet forsikringsvirksomheden 

har en forpligtelse overfor forsikringsmodtager. Tilsvarende på aktivsiden, når forsikringsvirksomheden 

modtager præmien opfyldes de tre kriterier for definitionen på aktivet hvorfor der kan ske indregning. 

Minimumsbetingelserne for at IFRS 17 er forenelig med begrebsrammens niveau om indregning er 

derfor opfyldt. En medvirken til øget kvalitative karakteristikker omkring relevans og troværdig 

information er, at der med IFRS 17 indføres et forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet er en 

væsentlig forskel til IFRS 4, og minder mere om nuværende praksis for indregning - 

Regnskabsbekendtgørelsen.  

 
134 IASB 2018, Conceptual Framework, § 25, litra a-c 
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Forsigtighedsprincippet medfører at når en kontrakt bliver tabsgivende, eller når der opstår 

forventninger til at kontrakten over tid bliver tabsgivende, så skal tabet realiseres og der skal hensættes 

til det forventede tab. Derudover indregnes indtægterne fra kontrakterne over perioden hvor 

forsikringsydelsen leveres. Der er derfor øget sammenhæng mellem hvornår indtægten indregnes og 

hvornår ydelsen leveres, hvilket giver regnskabet mere værdi og øger transparens for 

regnskabsbruger.135 

Set i relation til begrebsrammens niveau omkring indregning, øger forsigtighedsprincippet de kvalitative 

karakteristikker omkring relevans og troværdig information, idet indregning herefter skaber øget 

relevans for regnskabslæser da indvirkningen af eksempelvis væsentlige tabsgivende kontrakter kan 

påvirke beslutningsprocessen, hvorfor indregning vil øge nytteværdien af regnskabet i desto højere grad 

som regnskabet afspejler de faktiske forhold på troværdig vis. 

Standarden er principbaseret, og skal medvirke til at alle forsikringsvirksomhederne indregner og opgøre 

kontrakterne efter samme principper. Dog stiller standarden store krav til virksomhedens IT og 

bearbejdning af data, idet kriterierne for indregning er bygget op omkring virksomhedens registrering og 

identificering136. Hvilket er omtalt i afsnittet omkring cost-benefit 10.2.7. 

IFRS 17 lever på baggrund heraf op til begrebsrammens fastsatte kriterier for indregning. Endvidere 

medvirker IFRS 17 til et øget retvisende billede af regnskabet, som følge af forsigtighedsprincippet. 

Eftersom relevant information for tabsgivende kontrakter, indregnes og afspejles af regnskabet, hvilket 

må styrke nytteværdien og det troværdige billede af regnskabet.  

 

10.6 Niveau 6 - Måling 
Elementerne som bliver indregnet i regnskabet skal kvantificeret i monetære beløb, derfor har man 

behov for en metode til at opgøre disse beløb, som omtalt i afsnit 3.2.6. Begrebsrammen lægger op til at 

en standard bør specificere en målingsmetode 137. IFRS 17 er baseret på et formueorienteret fundament, 

hvilket betyder at målingerne foretages ud fra dagsværdier, som har til formål at vise den økonomiske 

realitet i virksomheden.  

 
135 IASB, 2019, Exposure Draft ED/2019/4 ‘Amendments to IFRS 17. IASB., BC164-167 
136 EY, 2019, The role of internal Audit in IFRS 17. 
137 IASB, 2018, Conceptual Framework. 
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Ved at opgøre målinger til dagsværdi har det den fordel, at det giver regnskabsbrugerne en støtte til at 

beregne deres egne skøn over en værdiansættelse, det kan også fungere som direkte erstatning for 

deres egen værdiansættelse138.  

I regnskabsregulering og praksis er at foretrække at målingerne er objektive ud fra observerbare 

markedspriser, i stedet for virksomhedsspecifik måling af subjektive kapitalværdier. Anvendelsen af 

denne afhænger dog af markedseffektiviteten139. I det at forsikringsbranchen har begrænsede 

observerbare markedstransaktioner, som nævnt i afsnit 9.2, skaber det en lav markedseffektivitet, og 

derfor er der begrænsede muligheder for at opgøre målingerne ud fra observerbare markedsdata. 

Dermed vil der være præg af subjektivitet, da kapitalværdierne opgøres efter virksomhedernes egne 

forventninger og skøn. I IFRS 17 er det særligt CSM, som bliver opgjort til dagsværdi. CSM bliver påvirket 

af en subjektiv diskonteringsrente og den ikke-finansielle risikojustering, som beskrevet i kapitel 9.  

Det forventes at IFRS 17 kommer til at reflektere volatiliteten i balancen ved anvendelse af dagsværdier, 

siden at både aktiver og forpligtelser er udsatte for rente- og anden finansiel risiko. Regnskabsbrugerne 

er bevidste om at der kan komme ændringer i den økonomiske realitet, hvorfor IFRS 17 forventes at 

have en positiv påvirkning på den finansielle stabilitet på globalt plan. 

Det er særligt målingen af CSM som har fået meget kritik, da det er stor finansiel byrde for 

virksomhederne at opgøre, som omtalt i afsnit 10.2.7. Derfor har man også en simplificeret metode, 

som ikke kræver lige så meget af virksomhederne, da de ikke skal opgøre en CSM efter denne metode. I 

afhandlingen er der afgrænset fra den simplificerede metode, men selve det at have en simplificeret 

metode er i overensstemmelse med begrebsrammens begreber for måling.  

IFRS 17 vurderes derfor at være forenelig med begrebsrammens kriterier for måling af elementerne. 

Standarden har specificeret en målingsmetode i form af dagsværdi, endvidere har standarden også en 

simplificeret metode for indregning af forsikringskontrakter, som i overensstemmelse med 

begrebsrammen. 

 

 
138 Elling, J., 2012, Finansiel Rapportering – teori og regulering., side 147.  
139 Elling, J., 2012, Finansiel Rapportering – teori og regulering., side 145 
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10.7 Niveau 7 - Præsentation og Klassifikation 

10.7.1 Gruppering af forsikringskontrakter 
For at information bliver præsenteret på en effektiv måde, kræves det at de punkter som belyst i afsnit 

3.2.7.1, er overholdt. En af de måder IFRS 17 lever op til dette, er ved at tillade at 

forsikringskontrakterne kan opgøres på baggrund af puljer. Puljerne laves ved først at gruppere 

kontrakterne som er indgået på samme vilkår og inden for samme etårige periode, disse kontrakter 

opdeles efterfølgende i porteføljer som beskrevet i afsnit 5.2.6. Porteføljerne opdeles alt efter om 

kontrakterne er: 

1. Tabsgivende ved første indregning 

2. Gevinstgivende ved første indregning. 

3. De resterende kontrakter, som ikke kan defineres endnu.  

Processen bag grupperingen af kontrakterne er illustreret i afsnit 5.2.6. 

Grupperingsniveauet har fået meget kritik, da det er omkostningstungt for forsikringsvirksomhederne. 

Det har fået det Europæiske Forsikrings CFO-forum til at udtale sig om, at kravene for de årlige 

grupperinger generelt ikke er fundamentalt overensstemmende med økonomien i forsikringsbranchen, 

da det pådrager virksomhederne unødvendig operationel kompleksitet, hvilket er en af branchens 

største bekymringer i forbindelse med implementering af IFRS 17. Endvidere kommenterer de på at 

opdelingen af CSM på årlige grupperinger ikke nødvendigvis giver et mere retvisende billede af 

virksomhedens performance. I praksis, vil profitten blive vurderet på et samlet niveau, og siden fordelt 

på grupperingerne, som gør at informationen man modtager fra grupperingerne er rent kunstig. 

Påvirkningen de nye kontrakter har på en portefølje, vil allerede være oplyste i fremskrivningsnoten for 

CSM, som derfor allerede ville oplyse om eventuelle trends, uden den kunstige og omkostningstunge 

fordeling forårsaget af de årlige grupperinger. Derfor mener de, at ved at fjerne de årlige grupperinger 

ville det ikke føre til tab af brugbar information, men det ville, tvært i mod, føre til en bedre 

repræsentation om hvordan forretningen bliver styret. Dog erkender de at man er nået så langt i 

processen ved IFRS 17, at man ikke forventer nogle fundamentale ændringer 140. 

 

 

 
140 IASB, 2019, Exposure Draft ED/2019/4 ‘Amendments to IFRS 17. 
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På baggrund af interviews med eksperterne Jette og Thomas, anerkender de begge to, at det er mere 

omkostningsfuldt at gruppere kontrakterne efter IFRS 17 frem for Regnskabsbekendtgørelsen. Men det 

lavere aggregeringsniveau øger transparensen, idet tabsgivende kontrakter bliver identificeret på et 

lavere niveau og præsenteret overfor regnskabsbruger som beskrevet i kapitel 7. 

10.7.2 Præsentation 
Som beskrevet i afsnit 3.2.7.2, så er det vigtigt ud fra begrebsrammen, at man giver virksomhederne den 

nødvendige fleksibilitet, men samtidig kræver at informationen er sammenlignelig fra periode til 

periode, men også på tværs af virksomheder.  

IFRS 17 medfører væsentlige ændringer i forhold til hvordan resultatet præsenteres, som konkluderet i 

kapitel 7. Regnskabet bliver mere gennemsigtigt, da de skønsmæssige ændringer bliver klart 

præsenteret i resultatopgørelsen, i forhold til det man har nu i regnskabsbekendtgørelsen. Der vil også 

ske en finere opdeling af investeringsaktiviteten og finansieringsaktiviteten, som gør at 

regnskabsbrugeren bedre kan analysere hvor god virksomheden er til at drive forsikringsvirksomhed. 

Dette giver regnskabsbrugeren gode muligheder til at sammenligne rentabiliteten på tværs af 

virksomheder, men også fra år til år.  

Et af de områder som ikke er i overensstemmelse med præsentationen er IFRS 17 paragraf B137. 

Paragraffen kræver at løbende rapporteringer ikke skal påvirke målingen af det årlige resultat. Det har 

fået det Europæiske Forsikrings CFO-forum til at kommentere på at det vil skabe forskelle i målingerne, 

som følge af frekvensen af rapporteringen. Grunden til dette, er at der vil være forskelle i 

rapporteringsfrekvensen mellem en virksomhed og dennes datterselskaber, som fører til forskellige CSM 

på diverse konsolideringsniveau ’er. Dette vil også medføre en signifikant operationel kompleksitet for 

en enhed, som har meget begrænset påvirkning på den finansielle information som bliver rapporteret 

på både koncern- og datterselskabsniveau141.  

For eksempel så ville virksomhed A som laver kvartalsvise rapporteringer ud fra IAS 34, mens 

Virksomhed B kun rapporterer på årsbasis. Hvis alle indtægter, omkostninger og andre finansielle 

effekter var ens for Virksomhed A og Virksomhed B, ville regnskabsbrugeren kunne se en forskel i den 

rapporterede profit, som følge af IFRS 17 §B137.  

 

 
141 IASB, 2019, Exposure Draft ED/2019/4 ‘Amendments to IFRS 17. 
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Dette er et punkt som strider imod begrebsrammens målsætning om at information skal være fleksibel 

for virksomhederne, og samtidig kan det være med til at sammenligneligheden mellem virksomhederne 

bliver dårligere. EFRAG har givet medhold til problemstillingen og er enig i CFO’ernes påstand om at en 

genberegning ikke er hensigtsmæssigt for de virksomheder der aflægger kvartal regnskab. Derfor tager 

de forslaget videre og stiller ændringsforslaget direkte selv til IASB: 

“As such, we would support an amendment to IFRS 17 to require an annual “year to date” approach to 

be taken in the calculation of the CSM and other estimates, irrespective of the frequency of reporting. 

Such an amendment would prevent the need to calculate different CSMs and other estimates at different 

levels in the group consolidation only because of the different reporting frequency.”142 

Ændringsforslaget er efterfølgende godkendt af IASB januar 2020, hvilket er et godt eksempel på, at 

selvom standarden har været længe under udarbejdelse, så er den ikke perfekt endnu.143 

Som helhed vil IFRS 17 forbedre præsentationen af regnskabet. Standarden indeholder en fleksibilitet, 

som kan være med til at have en negativ indflydelse på sammenligneligheden, men den øgede 

gennemsigtighed vil være med til at skabe konvergens, da virksomhederne vil blive testet på deres 

regnskabsmæssige skøn. Endvidere vil præsentationen være sammenlignelig på tværs af brancher, 

landegrænser og år, som tidligere analyser har vist. 

 

10.8 Niveau 8 – Kapital koncepter og vedligeholdelse 
Kapitalkoncepter og vedligeholdelsen af disse vurderes ikke relevant for IFRS 17 og dermed 

afhandlingen, hvorfor dette ikke behandles ud fra en væsentlighedsbetragtning.  

  

 
142 IASB, 2019, Exposure Draft ED/2019/4 ‘Amendments to IFRS 17. 
143 IASB, 2020, IASB update January 2020. 
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10.9 Delkonklusion på IFRS 17 sat op imod begrebsrammen 

Det kan på baggrund af gennemgangen af begrebsrammens niveauer konkluderes, at IFRS 17 

overordnet set er forenelig med begrebsrammens koncepter. Brugernes informationsbehov vil blive 

dækket i en højere grad end hvad de er i dag, idet at informationen fra et IFRS 17 regnskab bliver mere 

informativt, hvilket medfører at regnskabsbrugeren har lettere ved at identificere attraktiviteten af 

investeringen. Det kommer af at regnskabet får en højere kvalitet, hvilket især skyldes tilførslen af CSM 

samt noteoplysningerne omkring denne, som giver regnskabet noget relevans, da regnskabsbruger 

bedre kan lave sine egne forecasts eller forudsigelser. Regnskabet vurderes også at blive mere komplet, 

da regnskabsbrugerne får en bedre indsigt i bevægelserne i regnskabet og hvor selve indtægten kommer 

fra. Man kan sætte spørgsmål ved neutraliteten i regnskabet, da regnskabet, alt andet lige, vil have mere 

skøn involveret, eftersom IFRS 17 er mere principbaseret end nuværende praksis. Den højere 

gennemsigtighed i regnskabet, vurderes dog på sigt, at få en positiv indflydelse på neutraliteten, da der 

vil blive stillet spørgsmål til virksomheder som stikker sig ud med deres skøn. Regnskabet vil derfor være 

mere troværdigt præsenteret, end hvad det er i dag.  

En af de udfordringer man har i dag, er at man ikke kan sammenligne virksomheder på tværs af 

landegrænser, da de forskellige lande har en vidt forskellig regnskabspraksis. Ved at implementere IFRS 

17 får man skabt nogle harmoniserede rammer, hvor der bliver muligt at sammenligne på tværs af 

landegrænser, men også på tværs af brancher. Der er forskellige meninger om hvorvidt IFRS 17 gør 

regnskabet mere sammenligneligt, nogle mener at regnskabet bliver mere skønsmæssigt, hvorfor 

sammenligneligheden forringes. Det vurderes at muligheden for at sammenligne på tværs af lande og 

brancher, samt en øget gennemsigtighed, gør at sammenligneligheden i forhold til i dag bliver bedre, da 

virksomhedernes skøn bliver nemmere at identificere ud fra regnskabet. Aktualiteten i regnskabet vil 

også blive forbedret, da alle estimater skal laves på baggrund af antagelser der var tilstede på 

tidspunktet for målingen, endvidere skal man revurdere eksisterende kontrakter årligt.  

Et af de ting som virksomhederne er mest bekymrede for, er omkostningerne der skal til for at 

implementere IFRS 17. På kortsigt vil der være høje omkostninger, da man skal til at indføre nye It-

systemer og oplære personale. På mellemlang sigt vil en øget regnskabskvalitet potentielt medføre, at 

man får flere investorer i forsikringsbranchen, da de, som før nævnt, bedre kan forstå og benchmarke 

virksomhederne, det medfører at kapitalomkostningerne vil falde. Derfor vurderes det at fordelene på 

sigt vil overstige omkostningerne.  



Copenhagen Business School IFRS 17 Theis Slebo 
Cand.Merc.Aud - Afhandling Forsikringskontrakter Jóhannes Rasmussen 

Side 99 af 127 
 

IFRS 17 er forenelig med begrebsrammens kriterier for indregning af elementerne i regnskabet. 

Forsigtighedsprincippet i IFRS 17 vurderes at øge de kvalitative egenskaber i regnskabet, og vil være med 

til at skabe et mere retvisende billede, da risikoen i en højere grad afspejles i resultatet. IFRS 17 er 

baseret på dagsværdimålinger, som viser den økonomiske realitet i regnskabet, de begrænsede 

observerbare markedstransaktioner vurderes dog at have den effekt på målingerne, som gør at de bliver 

mere subjektive, idet at ledelsens skøn i højere grad afspejler sig i regnskabet. IFRS 17 vurderes også at 

lette om den effektive kommunikation, da den giver virksomhederne den nødvendige fleksibilitet der 

skal til for at frembringe relevant information, samtidig med at sammenligneligheden bliver bedre, som 

før konstateret.  
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11. Hovedkonklusion 
Formålet med afhandlingen er at undersøge intentionen bag IFRS 17, og hvordan implementeringen 

kommer til at påvirke indregning og måling af forsikringskontrakter for skadesforsikringsvirksomheder, 

der aflægger regnskab efter IFRS, samt hvordan IFRS 17 påvirker regnskabsbrugers nytteværdi af 

regnskabet. I dette kapitel sammendrages delkonklusionerne fra de tidligere kapitler for at kunne 

besvare på undersøgelsesspørgsmålene og den samlede problemformulering.  

• Hvad har ligget til grund for udformning af IFRS 17? 

Siden implementeringen af IFRS 4 tilbage i 2004, har regnskabsinteresseret været bekendt med at denne 

har været en midlertidig løsning, indtil en bedre og mere gennemarbejdet standard blev udformet. Den 

nye standard blev officielt udstedt i 2017, og kendes i dag som IFRS 17. Årsagen til udformningen af IFRS 

17 og behovet for denne, skyldes nogen grundlæggende mangler ved IFRS 4, som gør at 

forsikringsregnskaber i dag ikke er sammenlignelige på tværs af landegrænser, idet IFRS 4 lægger op til 

anvendelse af nationale regler til måling af forsikringskontrakter. Herudover er årsagen til at en ny 

standard skulle udformes, at der har været behov for en samlet standard til alle forsikringskontrakter, 

som samtidig kunne øge gennemsigtigheden, således at branchen og regnskaberne bliver mere 

tilgængelige og forståelige for interessenter, så det f.eks. kan åbne op for en ellers kompliceret branche, 

der kan få øget mulighederne for fremmedkapital. Derfor er IFRS 17 udarbejdet og udformet som den 

er, så at den samtidig har samme opbygning som øvrige IFRS-standarder, for igen at gøre den mere 

forståelig, på trods af at forsikringsregnskaberne fortsat har en anderledes resultatopgørelse.  

• Hvordan er IFRS 17 anderledes i forhold til nuværende praksis for indregning af 

skadesforsikringskontrakter? 

Den umiddelbare forskel imellem de to metoder for indregning er, de forskellige skemakrav der er til 

resultatopgørelsen. Årsagen til ændringen er resultatopgørelsen, er en del af IFRS 17 formål om øget 

gennemsigtighed. Gennemsigtigheden kommer til udtryk i opdelingen af posterne i resultatopgørelsen. 

Samt ved definitionen af aggregeringsniveauet for forsikringskontrakter og ved introduktion af nye 

udtryk, herunder skønsposten - CSM.  

Forsikringskontrakter opdeles mere nøjagtigt i forhold til kontrakters investeringselement og 

forsikringselement efter IFRS 17, frem for regnskabsbekendtgørelsen, så medvirker opdelingen af 

præsentation i henholdsvis indtjening fra forsikrings- og investeringsaktivitet, til øget gennemsigtighed 

for regnskabsbruger. Idet det bliver mere transparent for regnskabslæser hvor indtjeningen genereres. 
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Herudover medfører et lavere aggregeringsniveau for klassificering af kontrakter, at tabsgivende 

kontrakter identificeres tidligere efter IFRS 17 frem for regnskabsbekendtgørelsen, som følge af at 

grupperingerne er mindre, hvilket medvirker til et øget retvisende billede af regnskabet. 

Det nye begreb CSM defineres som værende den fremtidige nutidsværdi af u realiserede fortjeneste for 

eksisterende kontrakter og erstatter posten fortjenstmargen, mens præmiehensættelsen helt udgår, da 

den ikke fremgår efter IFRS 17. CSM kan sammenlignes med fortjenstmargen, men giver i teorien en 

øget nytteværdi for regnskabsbruger, idet principperne for opgørelse og efterfølgende måling af CSM er 

mere veldefineret efter IFRS 17 end regnskabsbekendtgørelsen.  

Ligeledes kan det konkluderes at diskonteringsrenten har en større påvirkning på det forsikringstekniske 

resultat for første år og sidste år i kontraktperioden efter IFRS 17, i forhold til 

regnskabsbekendtgørelsen. Indregning efter begge metoder giver dog samme resultat samlet set. 

En anden væsentlig ændring til skemakravene er at præmieopkrævningen ikke længere indregnes 

direkte i resultatopgørelsen, efter IFRS 17. I stedet fremkommer oplysningen fra noten for 

skadeshensættelsen. 

IFRS 17 har derfor et øget fokus på præsentation af virksomhedens reelle performance, hvor det ud fra 

adskilte elementer i resultatopgørelsen, er hensigten at det skal blive tydeligt hvor og hvordan 

virksomheden tjener sine penge. Hvilket adskiller sig fra nuværende praksis, hvor fokus i stedet er 

balanceorienteret. Eksempelvis indregnes præmieindtægten ikke længere direkte i resultatopgørelsen, 

da denne information ikke bidrager til hvorvidt de indgåede kontrakter er gevinst- eller tabsgivende, 

eller hvor stor fortjeneste der er på de indgåede kontrakter. 

 

•  Hvordan vil IFRS 17 forbedre sammenlignelighed og gennemsigtighed i regnskabet?   

IFRS 17 vil sætte rammerne således at der er én standard for alle kontrakter. Idet forsikringskontrakter 

er forskellige, er det ikke alle kontrakter som kan sættes i samme bås, hvorfor standarden er 

principbaseret frem for regelbaseret. Det muliggør at kontrakter kan indregnes efter samme principper 

på tværs af landegrænser, hvilket vil medvirke til øget sammenlignelighed, i forhold til nuværende 

praksis der er i dag. Udfordringerne ved en principbaseret tilgang er at opgørelsen påvirkes af ledelsens 

skøn, som er negativt for sammenligneligheden. Idet regnskabsmæssige skøn for den ikke finansielle 

risikostyring og diskonteringsrenten har en direkte påvirkning på CSM. Men ud fra nuværende praksis i 
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dag, hvor det i høj grad er national lovgivning der ligger til grund for indregning af forsikringskontrakter, 

så vil IFRS 17 medføre øget sammenlignelighed. Det kan derfor konkluderes at sammenligneligheden vil 

øges, men der vil fortsat være udfordringer som følge af øget individualitet i det enkelte regnskab. 

Det kan ligeledes konkluderes at gennemsigtigheden i regnskabet forbedres i forhold til nuværende 

praksis. Gennemsigtigheden forbedres ved en mere specifik definering af forsikringskontrakter, som er 

bedre til at adskille investeringselementet, således at det for regnskabslæser bliver tydeliggjort ud fra de 

nye skemakrav til resultatopgørelsen, hvor indtjeningen genereres.  

Gennemsigtigheden forbedres ligeledes efter IFRS 17 i forhold til nuværende praksis, ved IFRS 17’s 

aggregeringsniveau af kontrakter. Efter IFRS 17 skal kontrakter med ensartet karakteristika og risici, 

indgået inden for 12 måneder fra hinanden, skal grupperes. Efter grupperingen skal kontrakterne igen 

skal opdeles i porteføljer alt efter hvorvidt de er vurderet overskudsgivende eller forventet tabsgivende. 

En “finere” opdeling af kontrakter, reducerer scenariet hvor tabsgivende kontrakters tab modregnes i de 

overskudsgivende, idet tabsgivende kontrakter vil grupperes særskilt og blive indregnet som tab. Det vil 

derfor øge gennemsigtigheden i regnskabet og øge nytteværdien overfor regnskabsbruger, idet 

regnskabsbruger herved bliver bedre i stand til at analysere hvor god en forsikringsvirksomhed er til at 

tegne forsikring.  

Samspillet med øget sammenlignelighed og gennemsigtighed gør, at ledelsens muligheder for at 

fastsatte usande regnskabsmæssige skøn reduceres, idet der skal redegøres for argumenterne bag og 

idet regnskaberne kan sammenlignes med andre forsikringsselskaber. Så vil forhold som er anderledes 

ved det enkelte forsikringsselskab lettere blive identificeret, eftersom der er et større 

sammenligningsgrundlag, for at benchmarke med øvrige forsikringsselskaber.  

 

•  Hvordan vil IFRS 17 forbedre regnskabsbrugernes beslutningsproces og kvaliteten af regnskabet 

i forhold til IASB’s begrebsramme? 

I IASB’s begrebsramme vurderes de væsentligste punkter, at være årsrapportens kvalitative egenskaber 

og bestanddele. Begrebsrammen foreskriver hvordan finansiel rapportering bør udformes, så at 

regnskabsbruger opnår størst mulig nytteværdi. Idet IFRS 17 øger sammenligneligheden og 

gennemsigtigheden af regnskaberne, så vil de kvalitative egenskaber af årsrapporten påvirkes positivt, 

hvorfor det kan konkluderes at IFRS 17 bidrager til øget nytteværdi, i forhold til nuværende praksis og 

derved lever op til begrebsrammens kriterier herom.  
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IFRS 17 er principbaseret, hvilket giver anledning til en række regnskabsmæssige skøn. Skøn er 

subjektive og negative for henholdsvis konsistensen og sammenligneligheden i regnskabet. Der er dog 

flere fordele end ulemper ved IFRS 17. Foruden sammenligneligheden, så er informationen i regnskabet 

baseret på dagsværdier, hvilket øger aktualiteten, mens det lavere aggregeringsniveau og den mere 

specifikke definering af forsikringskontrakter, som adskiller investeringsaktiviteten fra selve 

forsikringsforretningen, vil være med til at skabe en øget gennemsigtighed i regnskabet. Disse elementer 

bidrager alle til en mere troværdig præsentation af virksomhedens performance og finansielle soliditet.  

Der kan derfor på baggrund heraf konkluderes at IFRS 17 lever op til IASB’s fastsatte kriterier i 

begrebsrammen, hvorved kvaliteten af regnskabet øges og at regnskabsbrugernes beslutningsproces 

forbedres som følge af at regnskabet får en højere nytteværdi ved implementeringen af IFRS 17. 

 

• Hvad er regnskabsaflæggers holdning til den nye IFRS 17? 

På baggrund af afholdte interviews og indsamlet empiri, at regnskabsaflæggers umiddelbare holdning til 

IFRS 17 er dårlig. Forstået på den måde, at forsikringsselskaberne i Danmark har brugt mange kræfter på 

at tilpasse sig og leve op til kravene i Regnskabsbekendtgørelsen, som blev lavet om ved tilpasning efter 

Solvens II. På trods af at implementering af IFRS 17 er en stor og omkostningsfuld omvæltning for 

forsikringsvirksomheder der aflægger regnskab efter IFRS. Så anerkendes at de harmoniserede rammer 

for regnskabsaflæggelse på tværs af landegrænserne, vil øge interessen for forsikringsregnskaber. Øget 

interesse, vil give adgang til et større marked for udenlandsk kapital, som på sigt vil nedbringe 

kapitalomkostningerne, hvilket kommer både aktionærer og interessenter til gode. Derudover vil 

gennemsigtigheden og sammenligneligheden, medfører at forsikringsselskaberne i højere grad, end 

hvad de kan i dag, benchmarkes mod hinanden, hvilket vil øge konkurrencen til gavn for interessenter. 

Baseret på sekundære kilder kan det derfor konkluderes at regnskabsaflæggers holdning til IFRS 17 på 

kort sigt er at de ikke synes om IFRS 17, men på længere sigt er der en forventning til at værdien af at 

implementere IFRS 17 vil overstige omkostningen.  
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12. Perspektivering 
På baggrund af afhandlingens analyser, indsamlet empiri og konklusioner, er der igennem afhandlingen 

identificerede interessante problemstillinger som ligger uden for afhandlingens problemfelt, men inden 

for emnet. Afsnittets formål er derfor at belyse mulige problemstillinger for emnet set fra andre vinkler, 

end den fastsatte i problemstillingen. 

Ved interview med eksperter inden for forsikringsregnskab, blev de forskellige måder for indregning af 

forsikringskontrakter belyst i forhold til US GAAP og IFRS. Det forholder sig sådan at US GAAP har 

tilpasset sin standard inden for livsforsikringer, således at denne er forenelig med IFRS 17. Det 

interessante er, at de ikke har valgt at gøre det samme for skadesforsikring. Det betyder at 

skadesforsikringskontrakter bliver indregnet forskelligt, alt efter om disse indregnes efter US GAAP eller 

IFRS 17. Skadesforsikringsregnskaber der aflægges efter henholdsvis US GAAP og IFRS bliver derfor ikke 

sammenlignelige. Det kunne derfor være interessant at undersøge hvorfor de efter US GAAP, ikke har 

valgt at deres standard skal være forenelig med IFRS 17 inden for skadesforsikring, når nu de har gjort 

det efter livsforsikring. Derudover kunne det være interessant at undersøge hvad forskellen er, samt om 

den ene metode er mere retvisende end den anden. 

I afhandlingens afgrænsning er der afgrænset fra IFRS 9. IFRS 9 omhandler finansielle instrumenter og er 

en ny IFRS-standard som forsikringsvirksomheder har haft mulighed for at udskyde implementering af, 

idet den hænger tæt sammen med IFRS 17, for kontrakter der har et finansieringselement. IFRS 9 trådte 

i kraft fra 2018144, og med den nuværende udskydning af IFRS 17, kan forsikringsselskaberne udskyde og 

vente med at implementere IFRS 9 til 2023. IFRS 9 definerer hvordan finansielle- tilgodehavender, 

forpligtelser og instrumenter skal indregnes. Som følge af at forsikringsselskaberne har fået lov til at 

udskyde implementeringen heraf, så indregner forsikringsselskaberne de finansielle instrumenter efter 

IAS 39, mens andre brancher indregner efter IFRS 9. Som belyst i afhandlingen, så har udfordringerne 

ved regnskaberne for forsikringsselskaberne været at de ikke har været sammenlignelige. At der 

anvendes forskellig regnskabspraksis for behandling af finansielle instrumenter, gør kun den nuværende 

sammenlignelighed ringere. Det kunne derfor være interessant at undersøge den samlede 

konsekvensanalyse for forsikringsselskaberne når de både skal implementere IFRS 9 og IFRS 17. 

Forsikringsbranchen kan overordnet opdeles til to forretningsgrene, livsforsikring og skadesforsikring. 

Gennem indsamlet empiri fra interview og publicerede artikler, er livsforsikringsregnskaber ofte blevet 

 
144 IASB, 2018, IFRS 9 Financial Instruments.   
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omtalt som regnskaber, meget få forstår, og som der hvor IFRS 17 vil få den største påvirkning på 

henholdsvis resultat og balance. Det kunne derfor være interessant at undersøge, hvad det er ved 

livsforsikringsregnskaber som regnskabsbruger ikke forstår i dag og hvorvidt det reelt er et problem, 

samt hvordan det eventuelt ville blive anderledes hvis regnskabet var aflagt efter IFRS 17. Med den 

viden ville man samtidig også kunne analysere på hvilken af de to forretningsgrene der ville blive mest 

påvirket af implementering af IFRS 17. 

De danske forsikringsvirksomheder som ikke aflægger regnskab efter IFRS, vil efter implementering af 

IFSR 17, som det ser ud nu, fortsat aflægge årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen. Det vil skabe et 

scenarie hvor de danske forsikringsvirksomheders regnskaber, der er aflagt efter 

regnskabsbekendtgørelsen, ikke er sammenlignelige med IFRS-regnskaberne. Det er derfor interessant 

at undersøge hvordan det danske finanstilsyn forholder sig, om hvorvidt de vil tilpasse 

regnskabsbekendtgørelsen, således at den ligner IFRS 17, som de har gjort det med Solvens II, eller 

hvorvidt de vil delvist implementere IFRS 17. Såfremt de vælger at tilpasse regnskabsbekendtgørelsen 

efter IFRS 17, så vil omkostningerne som de børsnoterede virksomheder oplever i dag, i forhold til 

tilpasning efter standarden også medfølge. 
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14. Bilag 

Bilag 1 – Interviewramme: 
1. Why do you think there is a need for a new accounting standard for non-life insurance 

contracts? 

2. Why do you think the new standard will improve quality of accounting for stakeholders? 

3. Why do you think the new standard will increase comparability? 

4. Do you think the new standard will increase transparency? 

5. Do you expect an increase in interest from new potential investors, after implementing the new 

standard? 

6. Do you think the future contracts will be designed to be used with PAA rather than the general 

approach? 

7. Do you think the release of IFRS 17 creates value for you? 

8. Do you think the benefits of IFRS 17 outweighs the costs? 

 

Bilag 2 – Transskribering af Interview med Jette Sandqvist, d 6/4/ 2020 
Jette Lunding Sandqvist er PwC Danmarks Insurance leader og Partner I PwC’s aktuarafdeling. Jette 

sidder også som formand for Den Danske Aktuarforening og er også godkendt af finanstilsynet til at 

undervise bestyrelsesmedlemmer indenfor Forsikring & Pension på den lovpligtige uddannelse, der 

udbydes af Forsikringsakademiet.  

Interviewet er foretaget over telefon, og transskriberingen er så ordret som muligt. Interviewet er et 

semistruktureret interview, hvor vi har nogle overordnede spørgsmål og stiller sidespørgsmål løbende.  

1. Overordnet set er der behov for en ny standard for forsikringskontrakter ift. IFRS, fordi 

I Danmark kører man efter regnskabsbekendtgørelsen selv om man aflægger efter 

IFRS. Som er ret omfattende og tager højde for de her tabsgivende kontrakter? 

Jette: Nej det gør den så ikke, det drybber ind over årene. Der hvor du skal tage tabselementet ind på 

forkant det har du ikke I regnskabsbekendtgørelsen. Det kan være hvis I har set på noget PAA på skade, 

så hvis du kører PAA, så kunne det være at du har noget lignende, men det er kun på de fremtidige 

præmier, det er ikke noget du har her og nu.  

Man skal lave en hensættelse I år 1 I regnskabsbekendtgørelsen ikke? 

Jette: Jaja, men det er efter din holdning her og nu, du kan jo altid tro det ene eller det andet, jeg 

diskuterede det også med min revisionskollega da jeg kom til PwC, fordi de troede ikke det var sådan 

som det er. Det drypper ind over årene over kontraktens løbetid, det er ikke noget der er her og nu. Det 
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kan sige nå men jeg ser et eller andet tab nu og her, men jeg tror det retter sig op, så hensætter du I 

forhold til at du tror det retter sig op. Du har slet ikke det samme tabselement som du har I IFRS 17, det 

er to fuldforskellige ting, det ene er mere debit value tankegang, og det andet er en regnskabsopgørelse 

I forhold til her og nu.  

Er det § 69 (regnskabsbekendtgørelsen)? 

Jette: Paragraf 69 til 69A det er bare I forhold til præmiehensættelser, det er bare I forhold til de 

præmier som du ikke har indtægtsført endnu. Bare om du tror du tjener penge på det, eller om du ikke 

tjener penge på det. Men det er bare hvis du forventer at tjene 5 kroner per krone der kommer ind, så 

er det bare dine fremtidige præmier resten af året du propper 105 kroner på istedet for de 100kr som 

du får ind. Så der får du ikke dit tab gjort op. 

Så det du vil sige, tabene de drypper ind over årene, er det så pga. At man har en forventning om at 

de er tabsgivende, eller man behandler det som om det er tabsgivende, fordi jeg kan ikke helt forstå 

det.  

Jette: Det er fordi du operer slet ikke med det der element der hedder tabsgivende, det du har I IFRS 17, 

så hvis vi siger at du har to kontrakter, tjener penge på den ene og du taber på den anden, så vil du 

sætte dit tab af her og nu, og det du tjener det skal du drypper ind over de antal år du har kontrakten. I 

regnskabsreglerne nu, der er det bare tjener du penge, eller tjener du ikke penge på totalniveau, og så 

sætter du af, ja eller nej, så det er fuldstændig forskellig metodik – giver det mening? 

 Øhm ikke helt, fordi jeg synes ikke helt at jeg kan se det I regnskabsbekendtgørelsen når det er man 

læser det, hvor det er hvor det star. 

Jette: Regnskabsbekendtgørelsen siger bare du skal sætte af til de skader der er sket, det er på 

totalniveau, og den siger du skal sætte af til de præmier som du ligesom har forpligtet dig til at få ind, og 

så er det de præmier du får ind, ikke kan dække de udgifter du har, så er du nødt til at sætte flere 

præmiehensættelser af. Men det er ikke nogen der siger at hvis du taber penge på auto og taber penge 

på hus, at du så skal sætte af på det ene, du må se på det på totalniveau.  

Så det modregnes? 

Jette: Ja man kan godt kalde det modregne, du behøver kun at se på det samlet set. Det er derfor 

fuldstændig anderledes, på det andet der skal man ligesom, der ændrer du dit mønster, så du siger jeg 

tager alle dys der vedrører nu, og indtægten den tager jeg over kontraktens løbetid. Så det kommer til at 
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blive nogle helt forskellige cash flows, det kommer til at være virkelig hårdt at tegne en tabsgivede 

kontrakt.  

Det vil sige at man kigger på det I helekopterniveau hvor man kigger på alle kontrakter samlet, og det 

er derfor man risikerer at der er tabsgivende kontrakter, som ikke bliver omfattet, da man samlet set 

tjener penge.  

Jette: Ja, de der hensættelser, ja. Man kan sige det er faktisk lidt afhængig af revisionshuset. Vi plejer at 

sige I PWC hvis man har overskud, at man ikke kan udnytte det til at dække sit risikomargen. Deloitte 

f.eks. de siger man kan godt bruge sit overskud, eller buffer, til at dække en risikomargen. Så man ikke 

behøver at skulle afsætte til det. Sådanne nogle specifikke detaljer ville jeg holde mig langt fra hvis jeg 

var jer.  

Bare for at være helt klar, hvis du har 100 kontrakter, hvor der er 1 af dem der er tabsgivende de 

andre er positive, så fordi man ser det samlet, og det samlede er positivt så bliver det ikke hensat til 

den ene kontrakt, da man ser det samlet? 

Jette: Nu ved jeg ikke kom du snakker om erstatningshensættelser eller præmiehensættelser, du skal 

altid afsætte det du tror du kommer til at udbetale, I forhold til din præmiehensættelse, §69 som du 

nævnte, som du snakker om, der skal du kun afsætte på et overordnet niveau, der er nogen du tjener 

penge på, og nogen du taber på, så kan det gå lige op. Hvis vi skal gå tilbage til jeres spørgsmål, hvis det 

er det I skal bruge ,ikke, når I spørger er der behov for en ny regnskabsstandard, så kan man sige, jamen 

hvorfor skulle der være behov for en ny regnskabsstandard er det det der er nu der ikke give mening, er 

det noget der ikke kommer til udtryk, det er et meget stort bredt spørgsmål, hvis I havde havt et 

interview rundt I selskaberne, så tror svarene havde været rimelig brede, fordi nogle af dem ville sige 

det koster en hel masse arbejde, at få det her implementeret, det gider vi ikke.  

Enig, det er et bredt spørgsmål, I det her tilfælde var det også ment som en samtale starter.  

Jette: åhh okay, det som man er I gang med nu, I det danske tilsyn, det er om man skal lave en ny dansk 

regnskabsbekendtgørelse, der går man ind og ser på om man skal bruge det man har, eller om man skal 

implementere noget IFRS 17, det er sådan lidt, vil man holde fast I solvens 2 regimet eller IFRS 17. Og 

det er så det man arbejder ud fra at forholde sig til.  

Ja okay, forholder man sig til det med tabsgivende kontrakter så kommer der netop en forskel, fordi 

man her kigger på totalniveau og hvor på det andet kigger porteføljeniveau eller gruppeniveau.  
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Jette: Ja. 

 

2. Tror du det kommer til at forbedre regnskabskvaliteten for regnskabsbruger at IFRS 17 

kontra regnskabsbekendtgørelsen? 

Jette: Ja, specielt hvis du ser på Liv, fordi der er ikke en sjæl som fatter resultatet I et LIV regnskab. Fordi 

det der er bunden altså PM, det er givet på forhånd, det har jo anvendte tilsyn, og der skal du vide hvor 

der er gået godt eller dårligt på om en ændring I buffer kommer lidt op I din resultatopgørelse eller på 

din balance. Tanken er jo at det der kommer ud her, det er et resultat, som I alle andre 

produktionsvirksomheder. Et af målene med IFRS 17 er at dem som ikke arbejder med forsikringer og 

pension til dagligt skal kunne forstå resultatet, så de tør investere I det, at man ikke skal være 

superspecialist for at kunne forstå forsikringsregnskaber.  

Kan man sige at den har en større impact på Liv fremfor Skadesforsikringer? 

Jette: Nej, den har også en stor effect på skade, nu var det bare det var nemmest at forklare det I 

forhold til LIV. I skader så har du stadig et resultat der løber igennem, på skader er det nok dem der 

tabsgivende kontrakter som er et issue. I forhold til at læse et regnskab, det der er, er at din 

investeringsresultatet har en stor påvirkning på dit resultat, både i et livselskab og et skadeselskab, men 

hvordan går det med selve driften af forsikringsvirksomhed, det kan godt være lidt skjult. Altså hvordan 

det faktisk går med driften, fordi investeringsresultatet betyder så meget. Sp det er det ligesom at få 

skilt det ad. Fordi som så det er at man har en hensættelse, så står du her og nu, og så har du nogle 

fremtidige forventninger, i skade kan du se nogle afløb, altså estimere dine hensættelser om de var for 

lidt eller for meget, enten har du af hensat for lidt eller har du hensat for meget(per år), men det har du 

ikke for LIV-forsikring, der står du bare hvert år og tænker noget nyt. Det kan godt være at det betyder 

at du skal sætte nogle flere penge af, men du får ligesom ikke gjort op om det er fordi man har ændret 

modellen, eller er det fordi folk ændrer sig eller andre parameter der kan være en masse forskellige 

årsager til tingene ændrer sig.  

Kan man sige at der er sammenhæng mellem fortjenstmargen og CSM? 

Jette: Det kan man sagtens, det er sådan lidt det samme, ja. Det har bare forskelligt liv, både beregning 

og hvad man bruger det til. Det der at man ligesom har CSM, som trækker til og fra. Det har du ikke med 

et fortjenstmargen i dag, der har du bare en residual som du gør op.  
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Jeg bliver nødt til at vende tilbage til de tabsgivende kontrakter. Det er netop i vores eksempel der 

kigger vi det på standalone basis, så der kan man sige netto, så bliver det en tabsgivende kontrakt. Så 

bliver der hensat til tabet, kan man sige i det tilfælde at det er, når man kigger på det i standalone 

basis, at tabet ikke kan gemme sig i gevinstgivende kontrakter, altså indregnes det omtrent samme 

måde som IFRS 17, eller er det stadig forskelligt der egentlig? 

Jette: Hvis du har et selskab hvor alt er tabsgivende, så vil det jo være tabsgivende.  

Okay ja, i det tilfælde vil det altså være det samme. Hvis vi ser på det på helikopterniveau, så bliver 

det forskelligt? 

Jette: Ja, og så har du stadigvæk noget periodisering fordi du har en flereårig kontrakt. Der har du en 

periodisering af hvornår du indtjener dine præmier. I takt med din forventning med hvornår skaderne 

opstår. Det har også en effekt. Så den præmieperiodisering vil have en påvirkning, så det er ikke sikkert 

at det vil være den samme. Det er lidt det samme med CSM, men det kan godt ende med at blive 

anderledes.  

Det er ikke en ting der er det samme, men principperne er overordnet? 

Jette: øhhm, ja. Hvis du spørg om 2’ern (spørgsmål 2) så får du ikke nogen i Danmark til at sige at det 

bliver bedre. Så hvis I havde spurgt nogle danske CFO’er så tror jeg ikke de ville sige at IFRS 17 ville blive 

bedre for dem. Hvis I spørger på international plan, så er tanken at investorer med nogle penge ville 

investere i forsikringsbranchen fremover, fordi de bedre forstår hvad det er, da resultaterne kommer til 

at ligne alle andre virksomheders resultater.  

En af de store udfordringer vi har haft, det er når vi kigger på IFRS 17, så er alle de analyser og det der 

bliver lavet ud fra IFRS 4, og I Danmark har vi regnskabsbekendtgørelsen som er løftet op på et højere 

niveau. Det er derfor ikke de samme problemstillinger når man kigger på 

regnskabsbekendtgørelsen(kontra IFRS 17). Så vi har haft lidt svært med at finde nogle analyser eller 

empiri, hvordan vil sammenhængen være mellem regnskabsbekendtgørelsen og IFRS 17, den tror jeg 

ikke er blevet lavet. 

Jette: Regnskabsbekendtgørelsen er Solvens 2. Den danske regnskabsbekendtgørelse er Solvens 2 

implementering, man har taget alle regler for balancen, og de regler har man taget til den danske 

regnskabsbekendtgørelse. Det er derfor der er risikomargen, og det er derfor der er fortjenstmargen i 

resultatopgørelsen. Det er fordi da man skulle implementere, da ville man helst ikke have at man skulle 
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styre sin forretning efter to forskellige tal, fordi hvordan skal du egentlig justere hvis du skal optimere to 

vidt forskellige tal. Så sagde man kan vi ikke få Solvens 2 implementeret i den danske 

regnskabsbekendtgørelse, og det synes Finanstilsynet var en god ide.  

Hvad med hensættelserne, er det de samme hensættelser? 

Jette: Ja, bortset fra at nu er liv selskaber i gang med nogle stokastiske beregninger, men ellers er det 

det samme. Det eneste er en buffer som du må slå sammen på Solvens 2 balancen, som du ikke må på 

LIV, men det er det samme regneregler, de starter med at være fuldstændig ens.  

Jeg troede man kunne isolere sig væk fra Solvens 2, hvis man kiggede på resultatopgørelsen? 

Jette: Det kan man også, men det er stadig Solvens 2 metoden, der ligger bag den danske 

beregningsmetode for resultatopgørelsen. Egentlig kan du sige hvis det er bedst efterment at du skulle 

have dine hensættelser, så skulle du ikke linke risikomargen ovenpå. Det er for at være på den sikre side, 

at man lægger noget ekstra på. Derfor er det Solvens 2 vi har med Regnskabsbekendtgørelsen her i 

Danmark. Alle de begreber vi har, det er der ikke nogle andre lande der har, altså at prøve at 

implementere Solvens 2 i vores regnskabsbekendtgørelse. Norge f.eks. bruger bogført værdi, 

Svenskerne har noget markedsværdi, men ikke som sådan Solvens 2. De har risikomargen i deres 

resultatopgørelse. De har det kun på balancen, som er fra Solvens 2.  

 

3. Synes du at IFRS 17 vil forbedre sammenligneligheden for forsikringsvirksomheders 

regnskaber, som er et af formålene med standarden? 

Jette: Nej, fordi det er jo principbaseret. Derfor så er det jo meget mere skøn inde over hvor du skal 

deponere selv.  

Tror du ikke det kommer til at gøre en forskel på sammenligneligheden da man aflægger efter 

national lovgivning før, og nu kommer en standard som alle kommer til at aflægge efter? 

Jette: Jo men f.eks hvordan laver du din risk adjustment? Hvad for en rentekurve vil du bruge, i dag har 

du en rentekurve du skal bruge fra EIOPA, det kan komme dertil at de fastsætter en rentekurve, men det 

er ikke det som er lagt op til. Som udgangspunkt vil man ikke bruge Cost of Capital metoden, man er 

mere over i noget confidens intervaller med en 99,5% fraktil, du har en Solvens 2, hvor man har bestemt 

at du må blive insolvent hvert 220 år, men for IFRS 17 der skal du selv vælge, hvad er egentlig dit 



Copenhagen Business School IFRS 17 Theis Slebo 
Cand.Merc.Aud - Afhandling Forsikringskontrakter Jóhannes Rasmussen 

Side 114 af 127 
 

confidensinterval og så skal du ligesom gøre det op, det er en af metoderne. Du kan også bare bruge 

cost of capital, der skal du stadig væk gøre confidens intervallet op. Der er nogle ting som er mere 

subjektive i IFRS 17, i forhold til Solvens 2.  

Der var også noget subjektiv justering af diskonteringsrenten? 

Jette: Ja.  

Overordnet så synes du ikke den giver mere sammenlignelighed 

Jette: Nej. 

 

4. Synes du IFRS 17 giver mere gennemsigtighed? 

Jette: Ja, det er meget med at du skal holde styr på hvor tjener du dine penge, og hvor taber du dine 

penge, så du kan ikke bare skjule det. På den måde kan du nemmere gennemskue hvordan det går for 

selskabet.  

Synes du det bliver nemmere at forstå de nye regler? 

Jette: Jeg synes ikke det ændrer sig helt så meget, det er dine noter og din regnskabsopstilling. Jeg tror 

ikke man skal forstå beregningerne, jeg tror mere det bliver nemmere at forstå om det går godt eller 

dårligt for virksomheden. Mere i forhold til analytikere.  

Hvad med CSM, der det noget regnskabsbruger bedre kan forstå? 

Jette: Ja, det tror jeg godt de kan forstå.  

 Det bliver altså lettere at forstå end nuværende praksis? 

Jette: ja, fordi der skulle du ikke gøre redefor hvad du har forventet, og hvordan det så blev. Det er jo 

meget mere gennemskueligt, hvis virksomheden tror det bliver 70, men det bliver 100 , så finder man ud 

af at man sætter for få penge til side. Hvis man tror man får autoskader fopr 100kr men man får for 

200kr. Hvis du bliver ved med at tro at det er 100kr, så kan du ligesom se at dit regnestykke er forkert. 

Det er det der med actual projections bliver overskueliggjort altså hvad du hvad det bliver.  
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5. Forventer du at der kommer en øget interesse fra udenlandske investorer, som følge 

af implementering af IFRS 17? 

Jette: Ja det tror jeg, jeg tror der er folk der kommer til at forstå forsikrings og pensionsbranchen, og 

dermed tør investere i det. Da de kan vurdere om det er en god eller dårlig forretning.  

Så der er en mulighed for udenlandske investorer til det danske forsikringsmarked? 

Jette: Lige nu er der ikke nogle penge i det danske forsikringsmarked. Kineserne investerer i Holland. Der 

kommer ikke rigtig nogen ind som køber nogle danske forsikringsaktier. Så det kan næsten kun blive ja.  

 

6. Tror du indenfor skadesforsikring at de fremtidige kontrakter de ligesom vil blive 

designet på en måde, så de i højere grad kan blive indregnet efter den simplificerede 

metode (Premium Allocation Approach)? 

Jette: Det tror jeg det allerede er. 

Underminerer det ikke standarden lidt? 

Jette: Nej, fordi det er kun skade det her. Man laver en test som skal vise at metoderne giver det 

samme. Så det tænker jeg ikke. Det er stadig frivilligt, du kan stadig vælge general measurement 

approach.  

Årsagen til at det ikke underminerer, er at man viser at de til nærmelsesvis giver det samme? 

Jette: Ja, det er det den test skal vise, at det giver det samme om man anvender det ene eller det andet.  

 

7. Tror du det skaber værdi for forsikringsselskaberne, eller tror du ikke de kan se 

værdien lige nu med omkostninger, problemer og ubesvarede spørgsmål? 

Jette: Nej, der er ingen Danske forsikringsvirksomheder der ser det her skabe værdi for dem, jeg tror de 

har minimuns implementerings hensigt. 

 Så de er lidt biased når man siger at fordelene de vil overstige omkostningerne, da vil de nok sige at 

de gør de ikke? 
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Jette: De vil i hvertfald ikke sige at fordelene overstiger omkostningerne. 

Hvorfor er det kun Danmark der anvender Solvens 2 i deres regnskab? 

Jette: Det er fordi de andre siger at at man ikke bruger Solvens regler til regnskab, dem bruger man til 

halerne. Så at man ikke blander tingene sammen. Men i Danmark gør vi alting det meget specielt og der 

har været et ønske fra tidernes morgen at man vil styre deres forretning efter et tal. Det selskaberne 

frygter nu med IFRS 17 er at de får 3 tal. Da IFRS 17 ikke er compatibelt med den danske 

Regnskabsbekendtgørelse. Så har du 3 tal, hvad skal du så køre dine justeringer efter, hvad er dine mål, 

hvad sætter du dine KPI’er efter, hvad betaler du bonus efter? - er det efter Solvens, er det efter 

regnskabsbekendtgørelsen eller er det efter IFRS. Det har en stor betydning for driften i 

forsikringsselskaberne. Det er derfor at man ser indbyrdes at man gerne vil ændre det.  

 

8. Er det noget du synes er relevant, som vi ikke rigtig har været inde på? 

Jette: Måske kvalificeringer, ansvar og forståelse af IFRS 17, i dag kan regnskabsafdelingerne og 

aktuarerne side adskilt og lave hver sine beregninger eller opgørelser. Med IFRS 17 bliver det mere 

integreret, hvor man har et større samarbejde og forståelse på tværs mellem aktuarer og 

regnskabsafdeling. Det kan betyde noget for hvordan selskaberne organiserer sig. 

 

 

Bilag 3 – af Interview med Thomas Ringsted, d. 29/4/2020 
Thomas Ringsted er Partner i Deloitte og leder af deres Actuarial, Risk and Advanced Analytics (ARAA) 

afdeling, endvidere er han medlem af EFRAG.  

Interviewet er foretaget over telefon, og er transskriberet så ordret som muligt. Interviewet er bygget 

op som et semistruktureret bekræftende interview, hvor Thomas bliver præsenteret med essensen af de 

svar som vi har modtaget fra Jette Sandqvist, IFRS 17 ekspert fra PwC. Vil man se det fulde svar fra Jette 

Sandqvist henvises til Interviewet med Jette Sandqvist.  

1. Synes du der er behov for en ny standard for indregning af 

skadesforsikringskontrakter? 
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PwC svarede: at det er et bredt spørgsmål. Men at ja, der er behov for en ny standard. Som bliver mere 

transparent for regnskabslæser. Da det med nuværende praksis mest er forbeholdt eksperter at kunne 

læse et forsikringsregnskab. 

Thomas: Ja, det vil jeg være enig I. En skadesforsikringskontrakt er et udefineret begreb, hvad en 

skadesforsikringskontrakt er, er ikke let at definere. Skal man lave en standard der ekskludere nogen, så 

skal man først definere hvad man skal ekskludere.  

Når det er sagt så skal man huske på at FASB, som er de amerikanske myndigheder, de har en 

samarbejdsaftale med IASB, hvor de prøver at harmonisere deres standarder. De var med I IFRS 17 

projektet I en periode, men de valgte så at hoppe fra. Nu kan jeg ikke huske hvornår det var, men for 

nogle år siden. Et af de områder de valgte at hoppe fra på, var de sendte noget I høring, og de får en del 

flere høringsforslag end hvad man får I Europa. De får cirka fem gange så mange; IASB fik 400, og FASB 

fik omtrent 2000. Alle dem klagede over at der skulle laves en ny standard for forsikringsselskaber I USA. 

Så det valgte de at lade være med. De har sådan et mere regelregulering. Så laver de en nystandard på 

livsforsikringskontrakter.  

De har en anden tilgang til regnskab, som er mere regelbaseret. For dem så bryder det lidt sammen, 

fordi da er det hele tiden nogen der opfinder nye produkter, så undgår de regler, så det er ligesom et 

kapløb med at de skal lave nye regler når der kommer nogle nye produkter. Derfor vil de gerne bevæge 

sig I retning af noget regelbaseret, det er en længere historie, men det er ikke så nemt for dem at 

komme ud af det regi.  

Det har dog implementeret IFRS 9, nu kan jeg ikke huske hvad de kalder den, men deres regler på aktiv 

siden er helt udviklet med de fra IFRS 9.  

2. Mener du at IFRS 17 vil forbedre regnskabskvaliteten for intresenterne? 

PwC svarede: Ja regnskabskvaliteten forbedres for interessenter. Især ved at de får nemmere ved at 

forstå regnskabet, da det efter IFRS 17 kommer til at minde mere som andre IFRS standarder. 

Thomas: Det er jeg enig I, det der er I det er der kommer sammenlignelighed på tværs af brancher, på 

tværs af geografier, på tværs af selskabstyper  

3. Synes du IFRS 17 vil forbedre sammenligneligheden? 
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PwC svarede: Nej. Det tror de ikke, idet IFRS 17 er principbaseret, hvilket gør at selvom eksempelvis to 

forsikringsselskaber har diskonteringsrenten og non-financial risk adjustment. Så kan denne være opgjort 

forskelligt hvorfor det ikke er sammenligneligt idet det bygger på subjektive antagelser. 

Thomas: Det er selvfølgelig rigtigt nok at hvis man har noget bevægelsesrum for hvordan man skal gøre 

det, men principperne er egentlig de samme, principperne skal drive det I en retning. Principperne, så er 

der også transparens I den samme retning. Det er et spørgsmål hvad man sammenligner med, og hvor 

man kommer fra, og der hvor man kommer fra, IFRS 4, det er ikke sammenligneligt. Min holdning er det 

vil øge sammenligneligheden, og så sammen med at man har transparensen så vil der også være 

konvergens. Hvis det er et selskab der han den samme risikoforretning som nogle andre, og så har en 

risikojustering som er det dobbelte, eller det halve, så vil nogen komme og spørge, hvordan er I kommet 

frem til det. Den effekt skal man jo også se I implementeringen. Så må de jo forklare sig, hvordan de er 

kommet der til, fordi det er transparent.  

Så der er nogle ting I værk, som gør at der ikke er frit spil? 

Thomas: Der er der ikke (læs: ikke frit spil), du skal også lige ind og aflæse resultater på, hvordan du gør 

det, så man kan sige hvis du, f.eks. stadigvæk har en risikomargin inde I dine best estimate, jamen så vil 

de jo vise sig at du har et positivt afløb på det, og hvordan kan det være, det kan godt nok være det skal 

gå nogle år, da det kan være tilfældige udsving, men hvis du har haft det I 10 år, altså det kan ikke være 

best estimate hvis der har været positivt afløb I 10 år. For mig at se hvis man kigger lidt længere ud, og 

ser dynamikken I at noget bliver implementeret, folk begynder at sammenligne muligheden for at 

benchmarke. I dag hvis man benchmarker, så kan man sige hvor meget margen har selskaberne I deres 

hensættelser, så kan de siger det er fuldstændig forskelligt princip, og det kan man ikke bruge til noget. 

Nu er det jo samme principper, og så kan man jo begynde at sammenligne på tværs og samle 

benchmarks ind, så kan man jo udfordre det ene selskab, hvorfor det stikker I ud på det her.  

Det er det analytikerne gør, de får nogle værktøjer til at skabe en meget større base. I dag er der stort 

set ikke nogen der sammenligner forsikringsselskaber uden for landegrænser, da reglerne er helt 

fuldstændigt forskellige. Nu er det jo de samme regler, og de samme principper, så kan det godt være at 

de implementerer dem forskelligt, det vil det også være I en periode, men berettigelsen til at udfordre 

nogen hvorfor de er anderledes, den vil være der. Det skaber konvergens imellem metoder. 

Hvad hvis vi tager udgangspunkt I regnskabsbekendtgørelsen over til IFRS 17, hvad synes du om 

sammenligneligheden derfra? 



Copenhagen Business School IFRS 17 Theis Slebo 
Cand.Merc.Aud - Afhandling Forsikringskontrakter Jóhannes Rasmussen 

Side 119 af 127 
 

Thomas: Regnskabsbekendtgørelsen er I min opfattelse ikke en gennemarbejdet standard, der er en 

masse ting som ikke er klare ud fra Regnskabsbekendtgørelsen. Så IFRS 17 vil klart være bedre end 

Regnskabsbekendtgørelsen. Der er ikke nogle regler for et aggregeringsniveau I 

Regnskabsbekendtgørelsen. Og det er et af de helt væsentlige spørgsmål i forhold til sammenlignelighed 

osv. Det er der ikke nogen regler for.  

4. Hvorvidt mener du om implementering af IFRS 17 vil øge transparensen i regnskabet? 

PwC svarede: Ja, idet det bliver mere synliggjort og tydeliggjort hvor forsikringsvirksomheden tjener sine 

penge. Idet forsikringselementet bliver helt udskilt. 

Thomas: Enig i at Transparensen i regnskabet vil blive øget som følge af implementering af IFRS 17. 

5. Hvorvidt tror du der vil være en øget interesse af nye investorer efter implementering 

af IFRS 17? 

PwC svarede: Ja, idet udenlandske investorer ikke længere skal forholde sig til lokal lovgivning da de 

fremover følger IFRS 17, og idet regnskabet bliver lettere at forstå. 

Thomas: Fordi det er en standard som vil gå på tværs af landegrænser, så ser jeg det mere som at der er 

flere virksomheder som vil interessere sig for forsikringsselskaber, flere investorer som vil interessere sig 

for forsikringsselskaber end før, da de kan sammenligne det med andre brancher.  

Du vil selvfølgelig også sammenligne på tværs af lande, men du kan også bedre sammenligne banker og 

forsikringsselskaber i forhold til cost / income ratio. Det vil ikke skræmme nogen væk og alt andet end 

lige vil der komme flere da det vil blive mere transparant. 

Så det vil blive mere tilgængeligt for global kapital? 

Thomas: Ja, der er selvfølgelig alle kapitalkravenende som holder investorerne væk fordi de ikke forstår 

hvordan man kan geare virksomhederne. 

6. Hvorvidt tror du at de fremtidige kontrakter inden for skadesforsikring, at de vil blive 

designet således at man kan bruge den simplificerede metode, frem for den generelle 

metode? 

PwC svarede: Det mener PwC at de i høj grad allerede er. Det var vidst kun ejerskifteforsikringer inden 

for skadesforsikring som ikke ville følge den simplificerede metode.  
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Thomas: Igen, så bliver det i hvert fald hvis man ser det fra dansk udgangspunkt, så er jeg enig. Hvis man 

i stedet kigger internationalt perspektiv. Så tror jeg at man hælder mere til at det i højere grad på en 

eller anden måde, så vil man se på hvorvidt man kan an vende den simplificerede metode. De 

nuværende danske produkter inden for skadesforsikring er allerede nu i langt hen af vejen tilpasset den 

simplificerede metode.  

7. Skaber IFRS 17 værdi for forsikringsvirksomhederne som skal til at implementerer 

dem? 

PwC svarede: Spørgsmålet er tiltænkt forsikringsvirksomhederne. PWC mener ikke at der er nogen 

forsikringsvirksomheder som på kort sigt syntes at det skaber værdi for dem, da de netop lige har brugt 

energi på at rette ind efter Solvens II. 

Thomas: Ingen vil her og nu sige at det skaber værdi for dem at IFRS 17 bliver implementeret. Der er 

ikke nogen tvivl om at skadesforsikring, selv skal være interesseret i at få lavere kapitalomkostninger 

fremadrettet.  

Lavere kapitalomkostninger, vil du uddybe det? 

Thomas: Hvis der er større sammenlignelighed og transparens, hvis der kommer flere investorer. Så 

falder kapitalomkostninger, fordi det bliver et større marked, også skaber det netop værdi for 

forsikringsvirksomhederne. Og disse kapitalomkostninger, de kommer både ejere og kunder til gode hvis 

de falder. Og det er noget EFRAG undersøgte i processen for godkendelse af standarden. Om hvad der 

skete på kapitalomkostningerne, og her tydede det netop på at kapitalomkostningerne kunne blive 

betydeligt reduceret. 

Det er hele essensen af at lave en bedre regnskabsstandard, du får bedre transparens, mere 

troværdighed omkring regnskaberne, det vil sige, der er mange som siger der er en høj discount på 

forsikringsselskaber fordi det ikke er transparens, hvis noget af den discount forsvinder, så vil der blive 

givet værdi til alle. Som er til deling mellem kunder og aktionærer.  

8. Hvorvidt tror du at værdien ved implementering af IFRS 17 opvejer de omkostninger 

implementeringen koster? 

PwC svarede: Nej, der er ingen Danske forsikringsvirksomheder der ser det her skabe værdi for dem, jeg 

tror de har minimuns implementerings hensigt. 
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Thomas: Præcis, der skal ikke ret meget til før at en besparet kapitalomkostning. Der er nogen hvor at 

transparensen vil gøre, hvor at nogen forhold som virksomheden måske ikke vil vise, bliver vist. Det kan 

derfor opstå scenarie hvor at transparensen gør at regnskabet viser hvordan det reelt set går, og måske 

ikke går så godt som de tidligere havde fremstillet. Men generelt set vil det, alt andet lige, betyde at 

kapitalomkostningen vil blive mindre, hvilket vil betyde at omkostningen tjener sig hjem. 

9. CSM skal revurderes årligt i forhold til ændrede forhold for eksisterende 

forsikringskontrakter. Hvorvidt mener du at det kan udledes at CSM har en større 

nytteværdi for regnskabsbruger frem for fortjenstmargen, da fortjenstmargen jo er en 

statisk værdi som indregnes lineært over kontraktperioden? 

Thomas: Det som er princippet for IFRS 17, det er at det eneste tidspunkt hvor man kan måle en 

kontrakt på, hvor der er noget reelt markedsinput i forhold til kontraktparterne, det er når man indgår 

kontrakten. Og når man indgår kontrakten, og her er alle konstantstrømmende foran en, hvorved man 

kan opgøre CSM på residualen med kapitalværdien. Senere hen kan man også godt måle 

kontantstrømmene, men man kan ikke måle CSM. For hvis man skulle måle CSM, så skulle man jo kunne 

måle hvad en 3. part ville give for kontrakten på det tidspunkt, og det er egentlig det princip som 

ISAÅP?? Der er en fair value metode i overgangsreglerne. Og det som de siger, du kan godt måle den fra 

start af, derefter kan der kun laves en prospektiv beregning for en senere opgørelse. Derfor måles CSM 

fra start af også holdes CSM fra sig, den kan ikke måle sidenhen. Derfor sker ændringer til kontrakten 

ved direkte modregning i CSM, idet øvrige parametre er fastlåst. Det synes jeg giver god mening. Jeg 

synes ikke der er noget princip i regnskabsbekendtgørelsen for fortjenstmargen, og den måde det i 

praksis bliver opgjort på, der er det ikke opgjort efter et princip. For skadesforsikringskontrakter, der 

bliver det i praksis opgjort ved at man den måde som fortjenstmargen fremkommer på, der tager man 

den tidligere prorata hensættelse også trækkes kontantværdien fremadrettet samt trækker 

risikomargen frem, så har du en residual som er fortjenstmargen. Det betyder så også at ved 

tegningstidspunktet, når man betaler sing tegningsomkostninger, så falder hensættelsen til fremtidige 

betalinger, men så samtidig forøges fortjenstmargen. 23:30. 

Giver CSM så en større nytteværdi end fortjenstmargen?  

Thomas: Det synes jeg den gør ja. 

10. Det fremgår af IFRS 17 §120, at man kan aggregere flere grupper af 

forsikringskontrakter så den oplyste afkastkurve enten kan opgøres som vægtet 
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gennemsnit eller den skal ligge indenfor et meget smalt interval. Synes du / synes du 

ikke at metodefriheden bidrager til sammenligneligheden? 

Thomas: §120 er et notekrav, og har ikke noget med selve indregningen at gøre. Så det er hvordan man 

skal oplyse om hvad for nogen rentekurver man har anvendt. Og det her bliver sådan lidt med hvordan 

man skal gøre det for at man ikke ender med at skulle vise samtlige rentekurver for hver eneste kontrakt 

man har indgået. 

Det her med at man skal komme med vægtet gennemsnit, det er ren præsentation og oplysning, og har 

ikke noget med indregning at gøre. Det handler i høj grad om at oplyse om nogen principper også give 

hvordan disse principper er udmøntet. Så det går mere på notekrav. Det kan altid diskuteres om 

fastlæggelsen af rentekurven, om det er okay at den er principbaseret eller ej.  

§120 mener jeg går på hvordan man skal gøre det i praksis for at virksomheden ikke skal skrive bøger 

omkring det. Der er nogen der siger at hvis jeg var tvunget til at vælge en rentekurve, og mine 

kontantstrømme var anderledes, så ville det afspejles det dårligere, end hvis jeg selv lavede en 

rentekurve til de kontantstrømme jeg her. Det kunne godt være et validt argument.  

Hvad er din personlige holdning?  

Thomas: Det er lidt ligesom andre ting i standarden, så tror jeg på at du får konvergens. Selskaber skal 

fortælle hvad de gør, og dem som vælger noget gunstigt for dem selv, det bliver ret hurtigt fanget af det. 

Idet deres år til år sammenligning vil blive dårligere. Så vælger man eksempelvis en høj rentekurve, så 

bliver man fanget af det over tid. På sigt så tror jeg at der skabes konvergens i metoder. Og det er der 

allerede og det er der lavet allerede som eksempelvis Eiopa.  

Jeg hører ikke andet end at folk vil anvende EIOPA rentekurven i praksis. Så er det altid om de bruger det 

med eller uden volativitetstillæg, eller deres eget volativitetstillæg. Hvilket er småting.  

11. IFRS 17 medfører øget krav til noteoplysninger, som gør regnskabet mere komplet. Synes du 

at det opvejer den manglende neutralitet som følge af flere skønsmæssige posteringer I 

regnskabet, da IFRS 17 har en principbaseret tilgang og dermed løse definitioner – og at vi så 

får en mere troværdig repræsentation i "bregrebsrammen"? 

Thomas: Når der sammenlignes i forhold til begrebsrammen. Hvis vi tager danske, så er det bedste skøn, 

hvor vi får et nyt sæt bedste skøn. Det der så lægger i det, det er at der jo på en række områder er 

nogen styrende elementer på hvad man må vælge. SÅ renten er bestemt i regnskabsbekendtgørelsen.  



Copenhagen Business School IFRS 17 Theis Slebo 
Cand.Merc.Aud - Afhandling Forsikringskontrakter Jóhannes Rasmussen 

Side 123 af 127 
 

Jeg har da nogen som er begyndt at sige, at livsforsikringshensættelserne, er det egentlig en 

skønsmæssig opgørelse.  

Kan man sige at renten og riskmargen bliver mere skønsmæssig? 

Thomas: Jo, det bliver lidt mere skønsmæssig, men bliver det mere eller mindre? Det er nuancer af det. 

Det er ikke nødvendigvis bedre. Det gør ikke nødvendigvis at det bliver mindre skønsmæsigt. Det kunne 

også være at forsikringsselskaberne selv havde en mening, og at den mening gav bedre mening og mere 

retvisende for regnskabet. Og det er de forhindret i i dag, at bruge egne meninger.  

Der er masser af lande hvor der er udfordringer, hvor myndighederne sætter sig på nogen faste værdier 

som deres skøn skal lande på, hvilket IFRS 17 bryder og gør op med. 

Men tror du at vi får en mere troværdig repræsentation? 

JEg tror på, at det med at metoderne og principperne er mere ensartet, det skaber konvergens, også 

udfordre de hinanden på det. Jeg synes derfor at IFRS 17 er et langt bedre rammeværk end 

regnskabsbekendtgørelsen, da den tager stillingen til nogen af de komplicerede ting, som unit of 

account og en række andre ting som eksempelvis grupperinger. Hvilket skal forholdes til da det ikke 

findes i regnskabsbekendtgørelsen. Hvad for et modregningsvniveau er der. Det er der ikke beskreven i 

regnskabsbekendtgørelsen.  

De fleste forsikringsvirksomheder udgiftsfører deres erhvervelsesomkostninger direkte. Det er derfor 

lidt underligt at de tager et tab på en kontrakt som egentlig er gevinstgivende i år 1.  

Resultatet vil med IFRS 17 over tid ikke blive anderledes. Det som vil blive anderledes, det er at det vil 

være transparent at der er nogen af kontrakterne som er tabsgivende. I dag får man bare lov til at sige 

at det tab man har på en kontrakt som eventuelt måtte være tabsgivende. Jamen det bliver bare dækket 

af overskuddet fra nogen andre kontrakter, og vi siger ikke noget om hvad der kommer fra hvad. Det 

som kommer i IFRS 17, der skal oplyses at her var en kontrakt som var tabsgivende, selvom det fører til 

samme resultat. Men det i sig selv at du siger den er tabsgivende, det er en yderligere information som 

man ikke har i dag. Og det synes jeg vil være bedre. 

En hver analytiker ved, at når selskaber tegner ny forretning, så er det dyrere at tegne ny forretning ind, 

i forhold til forretning der er fornyet. En dynamik som alle selskaber kender og bekender sig til. 

Det vil IFRS 17 opfange, og vise transparent. Der er nogen kontrakter der er tabsgivende. Så kan man 

altid sige, at hvis de så senere hen bliver overskudsgivende. Men det vil vise en manglende dynamik. Så 
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er der nogen der siger de ikke kan li at vise at de tegner noget som er tabsgivende. Men det er det som 

analytikerne kigger efter. Og hvis de kan se at man tegner meget ny forretning som er tabsgivende til at 

starte med, det kan de sagtens se ud over. Der er mange som ser det som noget negativt. Men det kan 

man måske godt vende til noget positivt. 

Det er et spørgsmål om hvordan man bygger sin historie op omkring resultatet. Et forsikringsselskab 

som taber mange penge fordi de har fået mange nye overskudsgivende kontrakter ind, og hvis de har en 

kort kontrakts grænse. Det ville andet lige være fornuftigt nok. Så kommer hele den her, men skulle man 

så ikke have en kontrakts grænse, men det er nok en af de ting som IFRS 17 ikke adresserer. Hvor længe 

forventes det at kontrakten bliver gentegnet efter udløb, det er svært at lave en standard omkring.  

Idet at IFRS 17 kommer til at blive implementereret. Så har man stadig Solvens II. Er det en 

problemstilling, at det giver en udfordring at de skal til at udarbejde to balancer? En til rapportering 

og en til årsrapport? 

Thomas: Selvfølgelig er der nogen problemstillinger at man har to opgørelser, men jeg er ikke enig i at 

den i dag er det samme. For i dag, der er den fortjenstmargen der er, den er jo ikke en del af 

solvensbalancen. Så det er ikke 100% det samme i dag og det vil heller ikke være det samme 

fremadrettet.  

IFRS 17 fortæller hvordan skal indregne performance over tid. Og det siger solvens II ikke noget om. Det 

siger den at det skal man bare gøre på T = 0. Det er derfor mærkeligt, at ved solvensregnskab siger man 

at lige så snart du har tegnet kontrakten, så har du tjent pengene, hvilket ikke reelt er rigtigt. Hvorimod 

det efter IFRS 17 er at man tager fortjenesten over kontraktens løbetid. Hvor CSM indregnes. Det er jo 

det en regnskabsstandard skal definere, hvad performance er. Og det tager solvens 2 ikke stilling til, da 

denne er balanceorienteret. Og der bliver det overkørt som kapital med det samme. 

Men der er fortjenstmargen i den danske regnskabsbekendtgørelse og kapital i solvens II. Det er derfor 

lidt forskelligt.  

Det som er anderledes det er reglerne for hvordan fortjenstmargen indtjenes. Hvor det er hvad 

regnskabsstandarden skal fastlægge, og det synes jeg er meget reglerne i IFRS 17 er meget mere, klare, 

gennemtænkte og detaljeret end hvad der ligger i regnskabsbekendtgørelsen. 

12. Ud fra de emner vi har været igennem i forhold til IFRS 17, er der noget som vi ikke er kommet 

ind på som du synes kunne være interessant at vende? 
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Thomas: Jeg syntes godt at man kunne komme på nogen tydelige eksempler på hvor IFRS 17 er en bedre 

regnskabsstandard end hvad der er i dag. Og det kommer især til udtryk i kontrakter for livsforsikringer.  

Så IFRS 17 ligner lidt mere IFRS 15 i forhold til hvordan indtægten skal tages? 

Thomas: Ja, sammenligning med IFRS 15, det kan man bruge meget tid på. Det man også kan sige som 

kan sammenlignes hermed, er anskaffelsesomkostningerne som ligeledes skal udjævnes henover 

kontraktlevetiden. De fleste har en forventning at praktikken i IFRS 15 er at den er ligesom man gør det i 

dag.  

En anden ting, det er, at US GAAP ikke har valgt at følge IFRS 17 100%. De har valgt at lave en opdeling, 

idet de siger at de har defineret hvad skadesforsikringskontrakter og livsforsikringskontrakter er. Her har 

de valgt kun at følge den del som vedrører livsforsikringer. De synes at det er for teoretisk 

principbaseret at have to margener (fortjenstmargen og risikomargen), de har derfor valgt at lægge det 

sammen til én margen. I USA har de også noget liggende CSM. Når denne justeres, så justerer de den på 

tegningstidpunktet, det vil sige går tilbage og omregner fra startstidspunktet. Det påvirker derfor både 

resultatet og balancen for den fremadrettede resterende del af kontrakten. Så de har nogen lidt andre 

principper. Hvor de ved ændring laver en komplet revurdering af kontrakten, hvilket er lidt andet end 

IFRS 17’s tilgang. 
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Bilag 4 – Teoretisk case eksempel efter regnskabsbekendtgørelsen 
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Bilag 5 – Teoretisk case eksempel efter regnskabsbekendtgørelsen 

 


