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HØRINGSSVAR
Den Danske Aktuarforening takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovennævnte lovforslag.
Bekendtgørelsen vedrører værdiansættelse til brug for solvensberegning. Udkastet til bekendtgørelse henviser derfor generelt til reglerne i Solvens II-forordningen.

DEN DANSKE AKTUARFORENING HAR FØLGENDE KOMMENTARER TIL FORSLAGET
§ 3 STK. 3:
Vi mener henvisning til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser bør udgå.
Dels henvises til opgørelse af hensættelser til regnskab i regnskabsbekendtgørelsen (dog eksklusive fortjenstmargen, som ikke hører under hensættelser ved solvensberegning, men er et kapitalgrundlagselement).
Sammenhængen mellem regnskabsbekendtgørelse og værdiansættelsesbekendtgørelse giver dog anledning
til spørgsmål, idet Solvens II-forordningens artikel 16, stk. 1, klart forbyder værdiansættelse til kostpris eller
amortiseret kostpris, mens regnskabsbekendtgørelsens §§ 44-48 flere steder omtaler en sådan værdiansættelse.
Endvidere forhindre henvisningen, at selskaberne der anvender § 69 a i forbindelse med aflæggelse af regnskab anvender en anden metode til opgørelse af præmiehensættelserne i forbindelse med solvensbalancen.
Der synes ikke at være lovmæssig hjemmel for et sådant forbud.

§ 4:
Det bør præciseres, at den omtalte segmentering ikke har sammenhæng til kontributionsreglernes inddeling i
homogene risikogrupper, ligesom der kan være behov for en afklaring af segmenteringen i forhold til segmentering i QRT'er.

§ 7:
Endelig ønskes en afklaring af behovet for § 7, der omhandler tilsynets reaktion, hvis §§ 3-6 ikke følges. Da
der ikke ses mulighed i reglerne fra at fravige §§ 3-6, og da en sådan fravigelse i øvrigt er straffebelagt, jf. §
9, er det svært at se behovet for § 7.
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KONTAKT
Disse bemærkninger er forberedt af foreningens regnskabsudvalg. Hvis ovenstående giver anledning til
spørgsmål, eller der er forhold, I måtte ønske uddybet, er I velkommen til at kontakte Jette Lunding Sandqvist, formand for aktuarforeningens solvensudvalg eller Thomas Ringsted, formand for aktuarforeningens
regnskabsudvalg.
Med venlig hilsen
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