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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af be-
kendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber 

og tværgående pensionskasser 

 

Forsikring & Pension vil gerne takke for at blive hørt i forbindelse med den kom-

mende ændring af de finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen). Vi vil også gerne takke for det kon-

struktive samarbejde, vi har haft med Finanstilsynet i forbindelse med udarbej-

delsen af denne ændringsbekendtgørelse. 

 

Det er to væsentlige områder, som adresseres i den kommende ændringsbekendt-

gørelse. Dels indføres der en bestemmelse om dataetik, og dels ændres præsen-

tationen af de skadesforebyggende tiltag for eksisterende forsikringskontrakter i 

skadesforsikring. Begge tiltag hilser vi meget velkomne som vigtige elementer i, 

at selskabernes årsrapporter udvikles og tilpasses til den øvrige samfundsudvik-

ling.  

 

Der er med implementeringen af en bestemmelse om dataetik tale om et rent 

nationalt krav – vi finder det vigtigt, at Danmark er et foregangsland på dette 

område, og det er væsentligt at sikre, at danske virksomheder herunder også 

forsikringsvirksomheder understøttes i at udnytte potentialet i data på en etisk 

ansvarlig måde. Da forslaget er i tråd med de dataetiske principper, som forsik-

ringsbranchen har valgt at implementere i 2020, har vi ikke generelle bemærk-

ninger til bestemmelsen. 

 

Finanstilsynet har valgt at implementere bestemmelsen identisk med bestemmel-

sen i Årsregnskabsloven. Vi enige i, det er en god tilgangsvinkel.  
 

Den foreslåede ændring af regnskabsbekendtgørelsen i forhold til de skadesfore-

byggende tiltag i skadesforsikring kan Forsikring & Pension også bakke fuldt op 

om. Forebyggelse af skader er et vigtigt element i den grønne omstilling, og det 

vil medvirke til at begrænse CO2-udledningen. Ændringen påvirker ikke selska-

bernes resultater, det vil kun påvirke præsentationen således, at de skadesfore-

byggende tiltag præsenteres som det de er - udbetalinger til kunderne - i stedet 

for den nuværende praksis, hvor de præsenteres som administrationsomkostnin-

ger.  
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Side 2 

 
Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2021 med virkning for regn-

skabsåret, der begynder 1. januar 2021. Forsikring & Pension vil foreslå, at det 

gøres muligt for de omfattede virksomheder at anvende bestemmelserne i æn-

dringsbekendtgørelsens § 1 nr. 1-4 i årsrapporterne for 2020. 

 

I er naturligvis velkomne til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål eller kommen-

tarer til ovenstående. 

Med venlig hilsen 

Anne-Mette Munck 

 


