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Behov for avklaringer knyttet til innføringen av IFRS 17
IFRS 17 Forsikringskontrakter skal etter planen tre i kraft fra 2021, forutsatt EU-godkjenning.
IFRS 17 er en meget omfattende regnskapsstandard som vil kreve betydelige ressurser og
god planlegging for å kunne implementeres på en korrekt og effektiv måte. På grunn av
standardens kompleksitet er mange forsikringsforetak allerede godt i gang med
implementeringsarbeidet.
IFRS 17 vil gjelde i konsernregnskapet til noterte foretak. Her vil standarden gjelde fullt ut
slik den er fastsatt av IASB. Det er imidlertid uavklart om IFRS 17 vil bli gjort gjeldende for
forsikringsforetakenes selskapsregnskap. Dette er et spørsmål norske myndigheter må ta
stilling til. Myndighetene må også avklare om unoterte forsikringsforetak skal følge IFRS 17.
Finans Norge ga i kontaktmøte med Finanstilsynet 04.12.17 samt i vedlagte brev til tilsynet
av 14.12.17 uttrykk for at det er viktig at standardens virkeområde blir raskt avklart. Det ble
på møte i kontaktforumet Regnskapsutvalg forsikring 20.06.18 orientert om at Finanstilsynet
tar sikte på å vurdere de nevnte spørsmålene i 2019 og oversende et forslag til høringsnotat
til Finansdepartementet mot slutten av neste år. Denne tidsplanen innebærer at nytt
regelverk ikke vil være avklart før i 2020. Dette er svært sent når forsikringsforetakene ved
slike omfattende regelverksendringer som det her er tale om vil ha behov for minst ett år til
testing av systemer, beregningsmetoder mv. for å sikre god kvalitet i rapporteringen.
Finans Norge vil på denne bakgrunn anmode om at Finansdepartementet og Finanstilsynet i
fellesskap søker å korte ned på saksbehandlingstiden. Et tiltak som eventuelt kan vurderes er
at tilsynet har en løpende dialog med departementet i forbindelse med utarbeidelsen av
høringsnotatet slik at forslaget kan sendes på høring med en gang det er ferdigstilt.

Vi mener videre at det med den foreliggende tidsplan synes mest realistisk at en eventuell
innføring av IFRS 17 i forsikringsforetakenes selskapsregnskap ikke blir pliktig før tidligst fra
2023. Begrunnelsen for vårt syn er at forsikringsforetakene må gis tilstrekkelig tid til
implementering fra det tidspunkt departementet vedtar regelverket. Det vil i denne
sammenheng ikke være relevant å se hen til tidspunktet for IASBs fastsettelse av
standarden.
Vi vil i tillegg be om at det allerede nå blir informert om at dersom det skulle bli besluttet at
unoterte forsikringsforetak skal følge IFRS 17, vil innføringstidspunktet bli utsatt for disse
foretakene slik at de får god tid til å forberede overgangen til nytt regelverk. Det vil være
uheldig om de unoterte forsikringsforetakene skal måtte bruke tid og ressurser på IFRS 17
før det er tatt stilling til om de vil bli underlagt krav om å følge standarden.
Vi vil også bemerke at filialer av utenlandske foretak møter spesielle utfordringer og bør
reguleres særskilt. Utfordringene er spesielt store i tilfeller der konsernet har etablert filial i
flere land og regelverket i de enkelte landene ikke er sammenfallende. Dette blir komplisert
og ressurskrevende å håndtere. Det er derfor ønskelig at det norske regelverket åpner for at
filialer av utenlandske foretak kan følge regelverket for morselskapets regnskap.
Vi imøteser en snarlig tilbakemelding fra departementet.
Med vennlig hilsen
Finans Norge
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