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tværgående pensionskasser

01.10.2018

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1

Forsikring & Pension har modtaget udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt vejledning om oplysninger om aktiver og forpligtelser til dagsværdi i årsrapporter for forsikringsselskaber i høring. Det vil vi gerne takke for.
Forsikring & Pension har været inviteret til drøftelser med Finanstilsynet om de
foreslåede ændringer, og det foreliggende udkast til både ændringsbekendtgørelse og vejledning afspejler disse drøftelser.

2900 Hellerup
Tlf.:

41 91 91 91

Fax:

41 91 91 92

fp@forsikringogpension.dk
www.forsikringogpension.dk
Anne-Mette Munck
Chefkonsulent

Forsikring & Pension har følgende kommentarer til ændringsbekendtgørelsen:


§ 69 a stk. 5
Af regnskabsbekendtgørelsens § 69a stk. 5 fremgår det, at det er en forudsætning for anvendelsen af den forenklede metode til opgørelse af præmiehensættelserne, at virksomheden ikke indregner en fortjenstmargen for de
pågældende forsikringer i opgørelsen af virksomhedens kapitalgrundlag. Det
er Forsikring & Pensions opfattelse, at denne bestemmelse bør fjernes. Metoden for hvorledes kapitalgrundlaget skal opgøres reguleres i værdiansættelsesbekendtgørelsen, og det bør ikke reguleres i regnskabsbekendtgørelsen.



§ 128 a stk. 1
Forsikring & Pension er enig i den foreslåede ændring. For yderligere at øge
læsbarheden af bestemmelsen foreslår vi, den formuleres på følgende måde:
”Solvensdækning, som er forholdet mellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav angivet i procent, samt solvenskapitalkravet skal oplyses. Solvensdækning oplyses tillige for de fire foregående regnskabsår.”



§ 145 a stk. 1
Forsikring & Pension er enig i den foreslåede ændring. Da virksomheder også
aflægger delårsrapporter for en længere periode end 6 måneder foreslår vi,
at der i bestemmelsen ikke nævnes noget om kortere perioder end et halvt
år. Forsikring & Pension foreslår derfor følgende formulering af bestemmelsen:

Dir.

41919092

amm@forsikringogpension.dk
Sagsnr.

GES-2014-00302

DokID

368578

Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

”Offentliggør virksomheden halvårsrapporter uden at være forpligtet hertil, jf.
§ 2, eller kvartalsrapporter, skal disse være udarbejdet efter reglerne i § 145,
stk. 1-6 med de nødvendige tilpasninger.”

Forsikring & Pension
Sagsnr.

GES-2014-00302

DokID

368578

Derudover har Forsikring & Pension følgende kommentarer til vejledningen:


Forsikring & Pension er enig i, at det i forbindelse med det nye notekrav vedrørende oplysninger om aktiver og forpligtelser til dagsværdi er hensigtsmæssigt i noten at medtage oplysninger om associerede virksomheder, hvis selskabets underliggende aktiver primært er investeringsaktiver, som værdiansættes til dagsværdi. Selvom associerede selskaber værdiansættes til indre
værdi vil denne type associerede selskaber de facto være værdiansat til dagsværdi. Associerede selskaber, som er regulære driftsselskaber, bør derimod
ikke medtages i noten, idet den indre værdi for disse selskaber vil afvige fra
dagsværdien. For at præcisere dette foreslår vi, at de to øverste linjer på side
2/10 i vejledningen erstattes af følgende formulering:
”Associerede virksomheder, hvis primære aktivitet er investeringsvirksomhed,
indgår til den regnskabsmæssige værdi.”

Hvis ovenstående kommentarer giver anledning til spørgsmål eller kommentarer,
så må I endelig tage fat på mig.

Med venlig hilsen

Anne-Mette Munck

Side 2

