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1  Innledning

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper

Årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper er gjennom forskriftsendringer i 2008 og
2009 tilpasset kravene i IFRS. Det er innført to nivåer av krav i enkelte av bestemmelsene for
innregning og måling samt for noteopplysninger. De mest omfattende kravene (heretter kalt
"nivå 1 krav") er forbeholdt selskaper i konsern, der konsernregnskapet utarbeides etter IFRS,
samt selskaper som har utstedt verdipapirer som er notert på regulert marked i en EØS-stat.
Øvrige selskaper har i større grad adgang til å fravike kravene i IFRS (heretter kalt "nivå 2
krav").

Etter "nivå 1 kravene" skal berørte selskaper anvende kravene til innregning og måling i IFRS
med enkelte begrensninger av valgmuligheter. Fravik fra kravene til innregning og måling er i
begrenset grad tillatt. Når det gjelder noteopplysninger kreves det at alle opplysningskravene i
IFRS 4 om forsikringskontrakter, IFRS 7 om finansielle instrumenter, IAS 37 om avsetninger,
betingede forpliktelser og betingede eiendeler samt IAS 40 om investeringseiendommer skal
følges fullt ut.

Det følger av "nivå 2 kravene" at berørte selskaper kan anvende regler for innregning og
måling i regnskapsloven kapittel 4 og 5 istedenfor IFRS på mindre sentrale områder. Videre
er kravene til å gi noteopplysninger mindre omfattende enn "nivå 1 kravene" når det gjelder
IFRS 4 om forsikringskontrakter, IFRS 7 om finansielle instrumenter og for
skadeforsikringsselskaper også IAS 40 om investeringseiendommer. Det er også gitt en
overgangsregel som for årene 2008 og 2009 har muliggjort anvendelse av tidligere
bestemmelser i årsregnskapsforskriften på sistnevnte områder.

I dette høringsnotatet (kapittel 2) vurderes innføring av et tredje nivå av notekrav (heretter
kalt "nivå 3 krav") gjeldende for små forsikringsselskaper. Bakgrunnen er at det i
høringsrunden i forbindelse med innføring av IFRS-tilpassede notekrav for nivå 2, fremkom
synspunkter på at foreslåtte krav var for byrdefulle for de minste forsikringsselskapene. I
samme høring fremkom det synspunkter på at filialer av utenlandske forsikringsselskaper og
captives ikke burde være underlagt "nivå 1 kravene". Høringsnotatet inneholder også en
vurdering av sistnevnte forhold (se kapittel 3).

2 Ytterligere lettelser fra IFRS for små
forsikringsselskaper

2.1 Tidligere høringsuttalelser

To nivåer av krav til noteopplysninger i årsregnskapsforskriften ble innført 18. desember
2009 (se § 5-6). Forskriftsendringen gjennomførte i hovedsak Finanstilsynets forslag i
høringsnotat av 27. mai 2009. På bakgrunn av høringsinstansenes merknader ble
overgangsregelen som tillot anvendelse av tidligere bestemmelser videreført i påvente av en
nærmere vurdering av merknadene.
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Samtlige høringsinstanser som avga merknader til opplysningskravene kommenterte at det er
behov for ytterligere lettelser fra opplysningskravene i IFRS for små forsikringsselskaper.
FNH uttalte blant annet at "Forslaget innebærer at små forsikringsselskaper vil bli stilt
overfor mer omfattende notekrav enn tidligere. Slik vi ser det vil ikke nytteverdien av dette stå
i rimelig forhold til ressursbruken". Lignende generelle synspunkter ble fremført av Den
norske Revisorforening (Revisorforeningen), brannkassene i Gjensidigegruppen og Havtrygd
Gjensidig Forsikring (på vegne av flere). Sistnevnte høringsinstanser nevner videre særlig
opplysningskravene i IFRS 7 som uforholdsmessige, krevende eller tilsvarende sett i forhold
til brukernes nytteverdi av opplysningene.

2.2 Hvilke ytterligere lettelser?

Høringsinstansenes merknader i siste høring tyder på at det først og fremst er kravene i
samsvar med IFRS 7 Finansielle instrumenter — opplysninger som anses som
uforholdsmessige for de mindre skadeforsikringsselskapene. Finanstilsynets nærmere
vurderinger og forslag til særskilte lettelser er derfor knyttet til krav i henhold denne
standarden.

Etter gjeldende "nivå 2 krav" (§ 5-6 annet ledd) har berørte selskaper krav til å følge de fleste
bestemmelsene i IFRS 7. Det kreves opplysninger i samsvar med:

• IFRS 7 nr. 7 om finansielle instrumenters betydning for foretakets finansielle stilling
og inntjening

• IFRS 7 nr. 8 om kategorier av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser
• IFRS 7 nr. 9-11 om finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over

resultatet
• IFRS 7 nr. 12 og 12A om omklassifisering
• IFRS 7 nr. 13 om fraregning
• IFRS 7 nr. 14 og 15 om sikkerhetsstillelse
• IFRS 7 nr. 16 om avsetningskonto for kredittap
• IFRS 7 nr. 17 om sammensatte finansielle instrumenter
• IFRS 7 nr. 18 og 19 om mislighold og manglende oppfyllelse
• IFRS 7 nr. 21 om regnskapsprinsipper
• IFRS 7 nr. 22-24 om sikringsbokføring
• IFRS 7 nr. 25-26, nr. 27B bokstav a, nr. 29 og nr. 30 bokstav b om virkelig verdi
• IFRS 7 nr. 31-42 om art og omfang av risiko som oppstår av finansielle instrumenter

I tillegg gjelder tilhørende bestemmelser i standardens vedlegg B, jf. årsregnskapsforskriften
§ 5-6 annet ledd bokstav b.

I vurderingen av hvilke lettelser som kan være aktuelle for små forsikringsselskaper (nivå 3
krav), er det naturlig å se hen til IASBs nye regnskapsstandard for små og mellomstore
foretak (IFRS for SMEs). Standarden stiller enkelte tilsvarende eller lignende krav til
opplysninger som i IFRS 7. For øvrig er opplysningskravene i IFRS 7 utelatt. Det gjelder ikke
flere krav selv om foretakene benytter adgangen etter standarden til å innregne og måle
instrumentene i samsvar med IAS 39.

Sammenlignet med gjeldende rett vil en tilpasning til IFRS for SMEs innebære ytterligere
unntak fra krav i IFRS 7 om finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over

4 I  Finanstilsynet



Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper

resultatet (nr. 9-11), om omklassifisering (nr. 12 og 12a), om sikkerhetsstillelse (nr. 15), om
mislighold og manglende oppfyllelse (nr. 19), om virkelig verdi (nr. 25-26, nr. 27B bokstav a
og nr. 29) samt opplysninger knyttet til art og omfang av risiko som oppstår av finansielle
instrumenter (nr. 31-42).

Et tilleggsrnoment ved utformingen av nivå 3 krav er at bestemmelsen må avstemmes mot
nivå 2 kravene, se gjeldende § 5-6 annet ledd. IFRS for SMEs krever for finansielle
instrumenter målt til virkelig verdi, at det gis opplysninger om grunnlaget for verdsettelsen.
Ved bruk av verdsettelsesteknikker kreves opplysninger om forutsetningene som er benyttet. I
IFRS 7 følger tilsvarende krav av nr. 27. Selskaper med nivå 2 krav er imidlertid unntatt fra
bestemmelsen, jf. gjeldende § 5-6 annet ledd bokstav b. Finanstilsynet foreslår derfor at
bestemmelsen heller ikke skal gjelde som nivå 3 krav. I stedet foreslås det inntatt krav til
opplysninger i samsvar med nr. 27B bokstav a, dvs, krav til opplysninger om andelen virkelig
verdi målt til noterte priser i aktive markeder mv.

Finanstilsynet antar at en slik tilpasning vil innebære betydelige lettelser for de aktuelle
selskapene. Samtidig kan det innvendes at særlig kravene knyttet til finansiell risiko er av
sentral betydning for forsikringsselskaper. Denne innvendingen modereres imidlertid av
forskriftens krav i § 2-3 annet ledd til i årsberetningen å gi en beskrivelse av selskapets
finansielle risikoer. Videre kan opplysninger om finansiell risiko likevel følge av den
alminnelige opplysningsplikten i årsregnskapsforskriften § 5-2. Finanstilsynets vurdering er at
små skadeforsikringsselskaper er tilstrekkelig regulert gjennom disse bestemmelsene.

Det gjøres før øvrig oppmerksom på at Finanstilsynet, ved utforming av den nye
bestemmelsen, har funnet det mest hensiktsmessig å referere til IFRS 7 og ikke til IFRS for
SMEs, jf. utkast til § 5-6 nytt fjerde ledd.

2.3 Hvilke selskaper bør gis ytterligere lettelser?

Innføring av tre nivåer av notekrav vil komplisere et allerede komplisert regelverk. På den
annen side er det en erkjennelse av at ressurssituasjonen i brannkassene og i små gjensidige
forsikringsselskaper er begrenset. Etterspørselen etter regnskapsinformasjon fra disse antas
også å være mindre enn fra andre forsikringsselskaper. Fra et brukerperspektiv vil det også
lettere forsvares at ytterligere lettelser i notekravene begrenses til de minste
skadeforsikringsselskapene. Lettelsene foreslås ikke gjort gjeldende for
livsforsikringsselskapene, da informasjon om virkelig verdi og finansiell risiko anses å være
av særskilt interesse som følge av at selskapene forvalter finansielle eiendeler på vegne av
kundene (kapitalforvaltning).

Innføring av tre nivåer har paralleller til regnskapslovens inndeling som stiller differensierte
krav til opplysninger for små foretak, store foretak og øvrige foretak, jf. regnskapslovens
kapittel 7 og definisjonen av små foretak i regnskapsloven § 1-6. Regnskapsloven definerer
små foretak ved terskelverdier for salgsinntekt, balansesum samt antall ansatte.

Et annet forhold av betydning for utformingen av grenseverdi for små forsikringsselskaper er
Solvens II-regelverket som skal gjennomføres i norsk rett. Solvens II inneholder krav om at
forsikringsselskaper skal gi offentlig informasjon om blant annet finansiell risiko. Kravene
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gjelder imidlertid ikke for forsikringsselskaper med brutto premieinntekter på 5 millioner euro
eller lavere, jf. direktiv 2009/138/EC artikkel 4 nr. 1 bokstav a.

Finanstilsynet foreslår derfor at lettelsene som nevnt i avsnitt 2.2 gis til forsikringsselskaper
med brutto premieinntekter som ikke overstiger 40 millioner kroner, jf. utkast til ny § 1-7
første ledd.

For å sikre kontinuitet for selskaper som er på grensen av terskelverdien foreslås tilsvarende
regulering som for små foretak i regnskapsloven § 1-6 annet og tredje ledd, jf. utkast til ny
§ 1-7 annet og tredje ledd.

3 Lettelser for filialer og captives

3.1 Tidligere høringsuttalelser

I høringen til høringsnotatet av 27. mai 2009 ga Revisorforeningen uttrykk for at
virkeområdet for lettelsene burde utvides til å omfatte filialer av utenlandske IFRS-
rapporterende konsern og captives i ordinære norske IFRS-rapporterende industrikonsern.
"For filialer er bruken av regnskapene svært begrenset i og med at disse regnskapene i
utgangspunktet ikke er offentlig tilgjengelige, jf regnskapsloven § 8-1. Vi kan ikke se at
kostnadene ved fulle notekrav kan forsvare nytten av disse. Captives er ofte ikke vesentlig i
IFRS-rapporterende konsern som ikke er finanskonsern, og bør derfor  få  samme lettelser i
notekravene som andre små forsikringsselskaper. Captives har som oftest også andre
brukerbehov enn det børsnoterte selskapet det er en del av, samtidig som informasjonen
videre ikke alltid er lett tilgjengelig, da vesentlighetsvurderinger som gjøres  i  forbindelse med
notekrav vil være forskjellige for det enkelte captive og for det IFRS-rapporterende konsern
hvor det inngår".

3.2 Filialer av utenlandske forsikringsselskap

Filialer av utenlandske forsikringsselskap har krav til å utarbeide fullstendig årsregnskap for
filialen, men er unntatt fra kravet om offentliggjøring, jf. regnskapsloven § 8-1. Årsregnskapet
skal likevel innsendes til Regnskapsregisteret, jf. regnskapsloven § 8-2. Brukergrupper for
filialregnskapene er begrenset til kontroll- og statistikkmyndigheter.

Finanstilsynet har for egen del ingen innvendinger til at kravene til noteopplysninger gjøres
mindre krevende for filialer av utenlandske forsikringsselskap som inngår i selskap/konsern
der regnskapet utarbeides etter IFRS. I den grad tilsynet har behov for det, vil informasjon
kunne innhentes på annen måte. Finanstilsynet foreslår derfor at filialene unntas fra de mest
krevende notekravene (nivå 1 kravene), jf. utkast til ny § 1-6.
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3.3 Captives (egenforsikringsselskaper)

Et rendyrket captive eller egenforsikringsselskap er et forsikringsselskap som kun forsikrer
risikoer i morselskapet eller andre selskaper i samme konsern. Et captive inngår i en
konsernstruktur der de øvrige selskapenes virksomhet ikke er forsikring.

Finanstilsynet er enig i Revisorforeningens vurderinger, jf. avsnitt 3.1, og foreslår at captives
unntas fra de mest krevende notekravene (nivå 1 kravene), jf. utkast til ny § 1-6.
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4 Merknader til utkast til forskriftsendringer

Merknader til utkast til endringer i forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om
årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Til § 1-5
Tekniske endringer som har sammenheng med ny § 1-6.

Til ny § 1-6
Første ledd regulerer virkeområde for de mest omfattende kravene (nivå 1 krav) til
noteopplysninger i samsvar med IFRS. Bestemmelsen gjelder selskaper som inngår i IFRS-
konsern og selskaper som har utstedt verdipapirer som er notert på regulert marked i en EØS-
stat. Bestemmelsen omfatter likevel ikke egenforsikringsselskaper (captives) og filialer av
utenlandske forsikringsselskaper. Det vises til omtale i kapittel 3.

Annet ledd regulerer hvilke selskaper som omfattes av mellomnivået av krav (nivå 2 krav) til
noteopplysninger i samsvar med IFRS. Filialer av utenlandske forsikringsselskaper og
captives som ikke er små skadeforsikringsselskaper, jf. tredje ledd, omfattes av
bestemmelsen.

Tredje ledd regulerer virkeområde for de minst omfattende kravene (nivå 3 krav) til
noteopplysninger i samsvar med IFRS. Bestemmelsen omfatter kun små
skadeforsikringsselskaper, jf. § 1-7. Videre er det et vilkår at selskapene ikke omfattes av
første ledd.

Fjerde ledd avgrenser egenforsikringsselskaper (captives) til selskaper som utelukkende
forsikrer risiko i morselskapet og andre selskaper i samme konsern.

Til ny § 1-7
Med forfalte bruttopremier menes premieinntekter som føres i resultatregnskapets post 1.1, jf
forskriften § 4-4 og § 4-12 første ledd.

Annet og tredje ledd skal forstås tilsvarende som regnskapsloven § 1-6 annet og tredje ledd,
se NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak punkt 1.2. Årsregnskapsforskriften § 1-7 annet
ledd innebærer at skadeforsikringsselskaper som er over beløpsgrensen i regnskapsåret, men
som var under grensen i året før regnskapsåret, regnes som små skadeforsikringsselskaper.
Årsregnskapsforskriften § 1-7 tredje ledd innebærer at skadeforsikringsselskaper som er under
beløpsgrensen i regnskapsåret, men som var over grensen i de to årene før regnskapsåret, ikke
regnes som små skadeforsikringsselskaper.

Til § 5-6 første ledd
Teknisk endring.

Til § 5-6 annet og tredje ledd
Tekniske endringer som har sammenheng med ny § 1-6 og nytt fierde ledd. Nåværende annet
og tredje ledd er byttet om slik at "nivå 1 krav" kommer først, deretter "nivå 2 krav" (og "nivå
3 krav" i fjerde ledd).
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Til 5-6 nytt fjerde ledd
Bestemmelsen innebærer at små skadeforsikringsselskaper kan fravike opplysningskrav i
IFRS 7 i større utstrekning enn andre skadeforsikringsselskaper. Det vises til omtale i punkt
2.2.

Til § 5-6 femte ledd
Teknisk endring.

Til § 5-9
Teknisk endring som har sammenheng med endringene i § 5-6.

Til opphevelse av § 7-3
Overgangsreglene er ikke lenger virksomme og foreslås derfor fjernet.
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5 Utkast til forskriftsendringer

Utkast til forskrift om endringer i forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap
m.m. for forsikringsselskaper

I forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper
gjøres følgende endringer:

Overskriften i § 1-5 skal lyde:
Utvidet adgang til å fravike internasjonale regnskapsstandarder - innregning og måling

§ 1-5 annet ledd oppheves.

Ny § 1-6 skal lyde:
§  1-6. Utvidet adgang til å fravike internasjonale regnskapsstandarder - noteopplysinger

(1) Plikten i § 5-6 annet ledd til å gi opplysninger i samsvar med IFRS gjelder:
a. Selskaper som inngår i konsern der konsernregnskapet utarbeides etter

internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 med
unntak av:

i. Egenforsikringsselskaper (captives)
Filialer av utenlandske forsikringsselskaper

b. Selskaper som har utstedt verdipapirer som er notert på regulert marked i en
E0S-stat med unntak av:

i. Egenforsikringsselskaper (captives)
Filialer av utenlandske forsikringsselskaper

(2) Den begrensede plikten i § 5-6 tredje ledd til å gi opplysninger i samsvar med IFRS
gjelder selskaper som ikke omfattes av denne paragafs første eller tredje ledd.

(3) Den begrensede plikten i § 5-6 fjerde ledd til å gi opplysninger i samsvar med IFRS
gjelder for små skadeforsikringsselskaper, jf. § 1-7, med unntak av selskaper som omfattes
av denne paragrafs første ledd.

(4) Som egenforsikringsselskaper regnes selskaper som kun forsikrer konsernets risiko.

Ny § 1-7 skal lyde:
§  1-7. Definisjon av små skadeforsikringsselskaper

(1) Som små skadeforsikringsselskaper regnes skadeforsikringsselskaper med forfalte
bruttopremier (jf. § 4-4 post 1.1) som ikke overstiger 40 millioner kroner på balansedagen.

(2) Skadeforsikringsselskaper som ikke er omfattet av første ledd men som var omfattet av
første ledd i foregående regnskapsår, regnes likevel som små skadeforsikringsselskaper.

(3) Skadeforsikringsselskaper som er omfattet av første ledd men som ikke var omfattet av
første ledd eller annet ledd på foregående balansedag, regnes likevel ikke som små
skadeforsikringsselskaper.

§ 5-6 første ledd skal lyde:
(1) Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om opplysninger i noter til årsregnskapet
kan fravikes med de unntak som følger av annet til  fjerde  ledd.

§ 5-6 tredje ledd blir nytt annet ledd og innledningen skal lyde:
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§ 7-3 oppheves.
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(-

Selskaper som nevnt i § 1-6 første ledd skal gi opplysninger i henhold til:

§ 5-6 annet ledd blir nytt tredje ledd og innledningen skal lyde:
Selskaper som nevnt i § 1-6 annet ledd skal gi opplysninger i henhold til:

§ 5-6 nytt fjerde ledd skal lyde:
(4) Selskaper som nevnt i § 1-6 tredje ledd (små skadeforsikringsselskaper) skal gi
opplysninger i henhold til:

a. IFRS 4 nr. 37 a og d
b. IFRS 7 nr. 7, nr. 8, nr. 13 a-c, nr. 14, nr. 18, nr. 21-24, nr. 27B a og nr. 30 b
c. IAS 37
d. IAS 40 nr. 75 a, d, e, nr. 76, nr. 78 a-b og nr. 79 a-d
e. Forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

regnskapsstandarder § 4-2 nr. 1-4 og nr. 7-19

§ 5-6 nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

§ 5-9 skal lyde:
(1) Det skal gis opplysninger om investeringseiendommer i samsvar med IAS 40 i den
utstrekning som følger av § 5-6.

Finanstilsynet 11



••

•• •• : -

II 111 • •

•

I


