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Forsikring & Pension har modtaget Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i
høring. Vi takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelsen.

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

Forsikring & Pension afgav i marts 2016 bemærkninger til Finanstilsynet i forbindelse med præhøringen. Det er Forsikring & Pensions opfattelse, at udkastet i
høring ikke adskiller sig fra præhøringsudkastet, og at vores bemærkninger fra
præhøringen ikke er indarbejdet.
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Forsikring & Pensions bemærkninger til bekendtgørelsen er overvejende af generel karakter. Vi mener således fortsat, at bekendtgørelsen og de tilhørende bilag
bør tilpasses de ændrede krav til rapportering og til ledelse og styring, der følger
af Solvens II. Forsikring & Pension har desuden bemærkninger til en række enkelt punkter. Jf. vores bemærkning oven for så forbeholder Forsikring & Pensions sig retten til at komme med yderligere kommentarer i forbindelse med en
eventuel ny høring.
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Generelt
Forsikring & Pension mener helt overordnet, at bekendtgørelsens bilag 1 og bilag
2 bør gennemgås for rapportering, der indgår andre steder, eller ikke længere er
tidssvarende. Formålet er at sikre, at der ikke dobbelt-rapporteres, og at relevant rapportering i anden sammenhæng kan indgå i aktuarens beretning.
Forsikring & Pension mener, at det er vigtigt, at bekendtgørelsen samtænkes
med bekendtgørelse om ledelse og styring, så den både forholder sig til situationen, hvor det er samme person, der er ansvarshavende aktuar og
leder af aktuarfunktionen og den situation, hvor det er forskellige personer, der
udfylder de to roller.
Det er vores holdning, at aktuarens beretning bør afspejle de produktudviklinger, der er sket, hvor en større del af kundernes opsparing er flyttet fra gennemsnitsrente med og uden kontribution til markedsrente. Derfor bør et emne
som prognoser indtænkes, mens mange af afsnittene omkring opgørelse af realiseret resultat med fordel kan nedtones. På området for risikodækninger er der
sket et skift, så syge- og ulykkesprodukter i høj grad har erstattet de traditionelle invalide- og dødsfaldsprodukter, hvilket beretningen også bør afspejle.

Brancheorganisation
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Alle skemaer i beretningen bør vurderes i forhold til QRT-skemaerne, og dobbeltindberetninger bør undgås.
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Bemærkninger til enkelt punkter
§ 11
Vi mener, at en ikrafttræden fra 1. januar 2017 og anvendelse på regnskabsåret
2016 ikke giver selskaberne den nødvendige tid til tilpasning af forretningsgange
og systemer.
Bilag 1
Kontributionsbekendtgørelsen, der er i høring, og som vil være gældende for
årsregnskabet for 2016, indfører også fortjenstmargen for risiko- og omkostningsgrupper. Udkastet til aktuarbekendtgørelsen omtaler kun fortjenstmargen
på rentegrupper. Vi mener, at bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar bør
tilpasses den version af kontributionsbekendtgørelsen, der er gældende for årsrapporter for 2016 og fremover.
Bilag 1 punkt 2.4
Vi mener, at ordet egenkapitalforrentningsregler bør erstattes af risikoforrentningsregel, så der er ensartet sprogbrug i forhold til bekendtgørelse om kontributionsprincippet.
Bilag 1 punkt 2.8 og punkt 3.6
Forsikring & Pension mener, at tilføjelsen om, at aktuaren skal kommentere på
omfordeling mellem generationer, skal udgå. Generationsomfordelingsanalysen
opstod som en midlertidig foranstaltning frem til Solvens II-rentekurven forelå
pga. en lettelse i rentekurven og den afledte nervøsitet for, at selskaberne blev
uforsigtige på depotrenterne. Med afklaring omkring Solvens II-rentekurven, bør
der ikke længere være behov for denne særskilte analyse og dette fokus. Det
bør derfor være tilstrækkeligt, at aktuaren forholder sig til om kontributionen giver anledning til omfordeling.
Udover at kriterierne for et særligt fokus rettet mod generationer er bortfaldet,
er vi også af principielle årsager uenige i, at én enkelt type omfordeling fremhæves. Systematisk omfordeling mellem generationer er hverken værre eller
bedre end systematisk omfordeling mellem grupper efter andre inddelingskriterier.
Hvis Finanstilsynet på trods af ovenstående vælger at fastholde kravet om
kommentarer til omfordeling mellem generationer, bør generationsomfordelingsanalysen der følger af bekendtgørelse om kontributionsprincippet af 23. november 2015, udgå for at undgå dobbelt rapportering.
Bilag 1, punkt 9.1, bilag 2 punkt 3.1
Forsikring & Pension påskønner, at beregningerne med udgangspunkt i det gule
trafiklysscenarie er afskaffet, da det gule trafiklysscenarie til alle andre formål
blev afskaffet i 2012. Vi mener dog, at det gule trafiklys ikke skal erstattes af en
følsomhedsanalyse på renteelementet.
Side 2

Forsikring & Pension har indbragt bekendtgørelse om følsomhedsanalyser for
implementeringsrådet, da vi mener, at kravet om følsomhedsanalyser er et eksempel på overimplementering. Vi er derfor stærkt modstandere af, at følsomhedsanalyser, der i 2017 og frem tager udgangspunkt i bekendtgørelse om følsomhedsanalyser, indarbejdes i øvrig dansk lovgivning.
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Herudover ønsker Forsikring & Pension at påpege, at for selskaber der har fuld
renteafdækning, vil et stress af renteelementet ikke føre til, at solvensdækningen falder ned under 125 pct. Et mere relevant scenarie vil være en parallelforskydning af rentekurven med fx 100 bp. Det bør under alle omstændigheder
fremgå, at skema L kun skal udfyldes, hvis det er relevant.
Bilag 1, skema F
Skema F mangler opdeling i gammel (før 31. december 2015) og ny skyggekonto (efter 1. januar 2016).
Bilag 2
Bilag 2 bør tilføjes en generel bagatelgrænse, svarende til bagatelgrænsen, der
gælder for indirekte livsforsikringsvirksomhed tegnet i et livsforsikringsselskab,
så der ikke forskelsbehandles mellem indirekte livsforsikring tegnet i livsforsikringsselskaber og indirekte livsforsikring tegnet i skadesforsikringsselskaber.

Med venlig hilsen
Jenny Maria Thers Rée
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