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Høring - IFRS-tilpasning
forsikringskontrakter
Gabler Triton AS er et autorisert
regnskapsførsel og rapportering,
egenforsikringsselskaper.

av årsregnskapsforskrifter

regnskapsførerforetak
både til myndigheter

som har spesialisert seg på
og innad i konsern, for

Gabler Triton AS ønsker med dette å gi en høringsuttalelse
årsregnskapsforskrifter
— IFRS 17 forsikringskontrakter.

Ih

rin snotatet

unkt 3.6.3 under

kt2

er Finanstils

— IFRS 17

om forslaget til IFRS-tilpasning

nets vurderin

o

forsla

av

at:

'SkadeforS/krlngsforetak, som inngår lIFRS-konsern, må for konsol/derlngsformål an vende
IFRS J 7. For disse foretakene samt brukerne av regnskapet, vil det være en fordel om
samme regnskapsprinS/pper an vendes i selskapsregnskapet. "
Da egenforsikringsforetakene
er heleide datterselskap av konsernspissen, mener vi at dette
ikke er et relevant argument siden egenforsikring er konserninterne transaksjoner som
elimineres, og konsernregnskapet vil derfor ikke inneholde noen regnskapsposter som

innregnes og måles etter IFRS 17.

I h rin snotatet

unkt 3.6.3 siste avsnitt

er Finanstils

nets vurderin

Mellomstore og små skadeforsikringsse/skap
Finanstilsynet foreslår at gjeldende regler videreføres for mellomstore
forsikringsforetak,
men med adgang til å anvende IFRS 1 7.

o

forsla

at:

og små skade-

Dette innebærer en forskjellsbehandling
sammenlignet med mellomstore
skadeforsikringsforetak,
som det er naturlig for egenforsikringsforetakene
seg med.

og små
å sammenligne

Vi ser ingen reell begrunnelse for en forskjellsbehandling
sammenlignet med små og
mellomstore skadeforsikringsforetak,
så lenge IFRS 17 ikke vil bli benyttet i
konsernregnskapet egenforsikringsforetaket
inngår i.
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I h rin snotatet

unkt 4 andre avsnitt

under»

Økonomiske

o

administrative

konsekvenser»:

Regnskapsprodusenter
For noterte skadeforS/kringsforetak
som ikke utarbeider konsernregnskap, vil an vende/se av
IFRS fullt ut i selskapsregnskapet kreve betydelig kompetanseutvikling.
Finanstilsynet antar
at de største utfordringene er kn yttet til å opparbeide seg forståelse av regelverket.
Egenforsikringsforetakene
har en liten administrasjon sammenlignet med store
skadeforsikringsforetak.
En full anvendelse av IFRS 17 vil fremstå som et betydelig resurskrevende regelverk for små
og mellomstore skadeforsikringsforetak.
Dette vil i samme utstrekning også gjelde for
egenforsikringsforetakene,
uavhengig av i hvilken grad og omfang av
egenforsikringsselskapene
har utkontraktert sine oppgaver.
En eventuell implementering av reglene for innregning og måling i IFRS 17 fremstår som
unødvendig ressurskrevende for egenforsikringsforetakene.

Bemerkning:
Høringsnotatet tar ikke opp regnskapsføring av finansielle instrumenter. IA539 er blitt
videreført for forsikringsforetak og pensjonsforetak fram til 2023 regnskapet i påvente av
IFRSl7.
Dersom et forsikringsforetak og pensjonsforetak ikke anvender IFRS 17, bør foretaket heller
ikke anvende IFRS 9, men fortsette å benytte IA539.

Avslutningsvis:
Finanstilsynet konkluderer i sin vurdering under pkt 3.6.1 siste avsnitt at : «Anvendelse av
IFRS 17 fremfor gjeldende regler i årsregnskapsforskriften
vil ikke nødvendigvis gi større
beløpsmessige forskjeller, hvilket kan tilsi at gjeldende regler foreløpig, videreføres for
mellomstore og små skadeforsikringsforetak».

Oppsummert, av våre synspunkter beskrevet over, henstiller vi om at Finansdepartementet
gjennom oppdatert årsregnskapsforskrift
for skadeforsikringsforetak
ikke pålegger
egenforsikringsforetak
å implementere reglene for innregning og måling etter IFRS 17.

Med vennlig hilsen
Gabler Triton AS
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Lena Øiseth
Daglig leder
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