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Introduktion  
Innehåll i den kommande standarden 

Klassificera 

• Vilka avtal omfattas av standarden? 
• Tillämpningsområde och undantag 
• Definition av försäkringsavtal och försäkringsrisk 

Identifiera 

• Vilka kassaflöden ska vi värdera? 
• Uppdelning av komponenter 
• Kontraktsgränser 

Värdera 

• Hur värderar vi? 
• Kassaflöden, diskonteringsränta, riskjustering och ”contractual service margin” 
• För vilka avtal tillämpas premiereservsmetoden eller spegling? 

Presentera 

• Hur presenteras detta? 
• Resultaträkning, övrigt totalresultat, balansräkning och upplysningar 
• Övergångsregler 
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Introduktion  
Jämförelse mellan IASB:s och FASB:s förslag 

IASB 

Contractual 
service margin 

Riskjustering 

Sannolikhets-
viktat  nuvärde 
av  framtida 
kassaflöden 

FASB 

Sannolikhets-
viktat  nuvärde 
av  framtida 
kassaflöden 
 

“Single 
margin” 

Premie 

Amorteras  och 
justeras för 
förändringar  i 
antaganden om 
framtida kassaflöden 

Amorteras om 
justeras enbart för 
förlustavtal 

Aktuellt  
Aktuellt 

Uppdelade komponenter Uppdelade komponenter 

Alternativ modell: Premium allocation approach (PAA) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Introduktion  
Viktiga förändringar från det föregående utkastet 

Det reviderade utkastet fokuserar på 5 nyckelområden som förändrats, vilka belyses nedan och finns 
inkluderade i de slides med färgad bakgrund: 

Område Förändringar från det föregående utkastet 

Diskonteringsränta och 
övrigt totalresultat 

• Förändringar i diskonteringsränta presenteras i övrigt totalresultat 

• ”Uppifrån och ner” eller ”nerifrån och upp” metod för att fastställa 
diskonteringsränta (Remitteras ej) 

“Contractual service 
margin” 

• Justering av ”contractual service margin” införs 

• Intjäningsmönstret återspeglar utförda tjänster (Remitteras ej) 

Avtal som kräver att ett 
bolag håller 
underliggande poster 
och anger en länk till 
dessa poster 

• Delar upp kassaflöde i olika typer 

• Värdet av vissa kassaflöden avspeglas av värdet på underliggande 
poster 

Presentation • Ny metod för att fastställa intäkter från försäkringsavtal 

• Icke särskiljande investeringskomponenter ska brytas ut från 
resultatredovisningen 

Övergångsregler • Modifierad retroaktiv tillämpning 

• Förenklingar gällande kassaflöden, diskonteringsränta och 
riskjustering 
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Uppdelning av komponenter i ett försäkringsavtal 

• Separera inbäddade derivat, om inte nära relaterat  

• Separera särskiljande finansiella komponenter 

• Separera  särskiljande prestationsåtaganden för att tillhandahålla varor eller tjänster 

• Ej särskiljande finansiella komponenter är en del av försäkringsskulden men redovisas 
inte i resultaträkningen 

• Frivillig uppdelning ej tillåtet 

Inbäddade 
derivat 

Icke-
särskiljande 

finansiell 
komponent 

Separerade 
komponenter 

Särskiljande 
varor och tjänster 

Försäkrings-
komponent 

Särskiljande 
finansiell 

komponent 
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Värderingsmodellen 

• Kassaflöden 

• Diskonteringsränta och användande av övrigt totalresultat 

• Riskjustering 

• “Contractual service margin” 

• “Premium Allocation Approach” 

“Contractual 
service margin” 

Riskjustering 

Sannolikhetsvikt
at  nuvärde av  
framtida 
kassaflöden 
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Värderingsmodellen 
Kassaflöden 

Nuvärde av kassaflöden för att fullgöra avtalet 

• Överensstämmer med observerbara marknadspriser 

• Medelvärdet av möjliga utfall 

• Bolagsperspektiv för övriga uppskattningar av kassaflöden 

• Tar hänsyn till all tillgänglig information, på ett objektivt sätt 

• Inkluderar  optioner, terminer och garantier relaterade till försäkringsskydd i 
existerande avtal 

“Contractual 
service margin” 

Riskjustering 

Sannolikhetsvikt
at  nuvärde av  
framtida 
kassaflöden 
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Värderingsmodellen 
”Participating contracts” 

• Utbetalningar från befintliga avtal som förser försäkringstagare med andel i 
avkastningen på underliggande poster, ingår i kassaflödet 

• Detta är oberoende av om dessa betalningar görs till nuvarande eller framtida 
försäkringstagare 

 

• ”…if the contract provides policyholders with the right to participate in the whole of 
any surplus of the issuing entity, there would be no equity remaining and no profit 
reported in any accounting period.” (BCA62) 

“Contractual 
service margin” 

Riskjustering 

Sannolikhetsvi
ktat  nuvärde 
av  framtida 
kassaflöden 
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Värderingsmodellen 
Anskaffningskostnader och overheadkostnader 

• Direkt hänförbara anskaffningskostnader som allokerats till portföljen  
på ett rationellt och konsekvent sätt ingår i kassaflödet 

• Inkluderar kostnader som inte direkt kan hänföras till  
enskilda försäkringsavtal 

• Fasta och rörliga indirekta kostnader inkluderas i kassaflödet 

• Icke-direkt hänförbara anskaffningskostnader kostnadsförs direkt 

• Skillnad mot hur investeringsavtal och andra finansiella instrument 
hanteras 

 

“Contractual 
service margin” 

Riskjustering 

Sannolikhetsvi
ktat  nuvärde 
av  framtida 
kassaflöden 
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Värderingsmodellen 
Kassaflöde– Kontraktsgränser 

• Kassaflöden är inom avtalets gränser när bolaget 

1. kan tvinga försäkringstagaren att betala premier; eller 

2. har en fortsatt skyldighet att tillhandahålla försäkringstagaren med 
försäkringsskydd eller andra tjänster enligt villkoren i avtalet. 

• En skyldighet att tillhandahålla försäkringsskydd eller andra tjänster upphör när 
bolaget har rätten, eller den praktiska möjligheten, att omvärdera risken för en enskild 
försäkringstagare och kan därmed sätta ett pris eller en ersättningsnivå som till fullo 
återspeglar den risken; eller om båda av följande är uppfyllda: 

- bolaget har rätten, eller den praktiska möjligheten, att omvärdera risken för en 
portfölj av försäkringsavtal och kan därmed sätta ett pris eller en ersättningsnivå 
som till fullo återspeglar risken för portföljen, och 

- Premiesättningen för perioden fram till tillfället då bolaget kan  
omvärdera risken inte tar hänsyn till risker som avser framtida perioder. 

“Contractual 
service margin” 

Riskjustering 

Sannolikhetsvikt
at  nuvärde av  
framtida 
kassaflöden 
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Värderingsmodellen 
Diskonteringsränta – Överblick 

• Återspeglar egenskaper i försäkringsskuldens kassaflöden: 

- Använd diskonteringsränta med samma kännetecken som kassaflödet (som valuta 
och likviditet) 

- Exkludera effekter som inte finns i kassaflödet  

- Om åtagandet är kopplat till avkastningen från underliggande poster ska 
diskonteringsräntan återspegla detta  

- Ingen justering för risk för utebliven fullgörelse 

Contractual 
service margin 

Risk 
adjustment 

Sannolikhetsvikt
at  nuvärde av  
framtida 
kassaflöden 
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Värderingsmodellen 
Diskonteringsränta– ”Uppifrån och ner” eller ”nerifrån och upp” 

Uppifrån och ner 

Avkastning på faktisk portfölj eller referensportfölj 7.0% 

Skillnader i duration 0.3% 

Marknadens riskpremie för förväntade kreditförluster -1.0% 

Marknadens riskpremie för oväntade kreditförluster -0.6% 

Försäkringsavtalets diskonteringsränta 5.7% 

Eventuell avvikelse mellan de två metoderna behöver ej stämmas av 

Nerifrån och upp 

Försäkringsavtalets diskonteringsränta 5.5% 

Likviditetspremie 1.5% 

Riskfri avkastning 4.0% 
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Värderingsmodellen 
Diskonteringsränta– användning av övrigt totalresultat 

Tillämpa 
byggstensmodellen med 
olika indata: 

• Räntekänsliga 
antaganden 

• Andra antaganden 

Redovisa den 
ackumulerade  

differensen 
mellan beräkningarna i 

övrigt totalresultat 

Kör beräkning med 
aktuella 

diskonteringsräntor 
(balansräknings-

värdering) 

Kör beräkning med de 
diskonteringsräntor som 

gällde vid första 
redovisningstillfället 

Redovisa räntekostnad 
beräknad utifrån de 

diskonteringsräntor som 
gällde vid första 

redovisningstillfället i 
resultaträkningen 
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Värderingsmodellen 
Diskonteringsränta– användning av övrigt totalresultat 

Räntebärande 
värdepapper till upplupet 

anskaffningsvärde  eller till 
verkligt värde via övrigt 

totalresultat (FVOCI) 

Bristande 
överensstämmelser i 

redovisningen elimineras 
till större delen i 

resultaträkningen 

Skulder i 
försäkringsavtalet 

Skapar bristande 
överensstämmelser i 
redovisningen som 

framkommer i 
resultaträkningen  

Räntebärande värde-
papper till verkligt värde 

via resultaträkningen 

Aktier 

Derivat 

Förvaltningsfastigheter 
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Värderingsmodellen 
Riskjustering 

• Återspeglar den ersättning som bolaget kräver för den osäkerhet som 
försäkringsavtalet medför 

• Mäter den ersättning som skulle göra bolaget likgiltig mellan: 

- Ett spann av möjliga utfall  

- Fasta kassaflöden med samma förväntade nuvärde 

• Allmänna egenskaper snarare än specifika metoder 

• Beräkningsenhet  är ej angiven 

“Contractual 
service margin” 

Riskjustering 

Sannolikhetsvikt
at  nuvärde av  
framtida 
kassaflöden 
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Värderingsmodellen 
“Contractual service margin” 

• “Contractual service margin” avser ej intjänad vinst i försäkringsavtalet 

• Beräknas på portföljnivå 

• Ränta ackumuleras med den räntesats som var aktuell vid första redovisningstillfället 

• Justeras för förändringar i kassaflödet relaterat till framtida tjänster 

• Amorteras över täckningsperioden på ett systematiskt sätt som återspeglar de tjänster 
som utförs 

• Marginalen kan inte vara negativ, men kan återupprättas 

“Contractual 
service margin” 

Riskjustering 

Sannolikhetsvikt
at  nuvärde av  
framtida 
kassaflöden 
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Värderingsmodellen 
“Contractual service margin” – Intjäningsmönster 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Pro rata Förväntade skador Netto belopp i risk

“Vilka är tjänsterna i ett 
försäkringsavtal?” 
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Värderingsmodellen 
“Contractual service margin” – Justering för ändrade antaganden 

Ä
n

d
ra

d
e 

a
n

ta
g

a
n

d
en

  
 

Ändrad marknadsränta 

Aktuell bedömning 

Erfarenhetsjusteringar 

Ränta fastställd vid första 
redovisningstillfället 

RR 

ÖTR 

Amortering av “contractual 
service margin” 

“Contractual 
service  

margin” 

Sannolikhets-
viktat   

nuvärde av  
framtida 

kassaflöden 

Riskjustering 
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Värderingsmodellen 
“Premium allocation approach (PAA)” - Premiereservsmetod 

• Förenklad metod för att fastställa 
skulden  för resterande täckning  
(≈ premiereserv) 

• Skuld gällande inträffade skador 
(skadereserv) enligt byggstensmetoden 

• Premiereservsmetoden är valfri  

• Gäller vid: 

- Rimlig uppskattning av 
byggstensmodellen; eller 

- täckningsperiod 12 månader eller 
mindre 

• Rimlig uppskattning när bolaget inte 
förväntar sig någon större variation i 
kassaflödet 

Skuld för 
återstående 

täckning 

 

 

 

 

  

Diskonterad 
skuld för 
inträffade 

skador 

DAC 

Onerös 

+ = Försäkrings-
skuld 
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Presentation 
Försäkringsintäkt 

Försäkringsintäkt - Faktiskta skador och 
räntekostnader 

= “Summarised margin” 

+ Förväntade skador och 
kostnader 

- Förväntade skador och 
kostnader 

+/- Erfarenhetsjusteringar +/- Erfarenhetsjusteringar 

+/- Förändrade antaganden som 
inte ryms inom “contractual 
service margin” 

+/- Förändrade antaganden som 
inte ryms inom “contractual 
service margin” 

+ Amortering 
anskaffn.kostn 

- Amortering anskaffn.kostn 

+ Förändring av “contrac-
tual service margin” 

+ Förändring av “contractual 
service margin” 

+/- 
 

Förändring i riskjustering +/- 
 

Förändring i riskjustering 
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Presentation 
Resultaträkning och övrigt totalresultat 

“Contractual 
service 
margin” 

Riskjustering 

Aktuellt 
objektivt 
sannolikhets-
viktat  nuvärde 
av  framtida 
kassaflöden 

20XX 20XX 

Försäkringsintäkt X X 

Inträffade skador och kostnader (X) (X) 

“Tekniskt resultat” X X 

Kapitalavkastning X X 

Ränta försäkringsskuld (X) (X) 

Räntenetto och kapitalavkastning X X 

Årets resultat  X X 

Effekt av omvärdering av 
försäkringsskuld vid ändrad 
diskonteringsränta 

(X) (X) 

Summa totalresultat X X 

Försäkrings-
komponenter 

~
 

~
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Avtal med kassaflöden som varierar med avkastningen på 
underliggande poster 
Tillämpningsområde 

• ”…The contract 

- requires the entity to hold underlying items such as 

◦ specified assets and liabilites, 

◦ an underlying pool of insurance contracts, or 

◦ if the underlying item specified in the contract is the assets and liabilites of the 
entity as a whole; and 

- Specifies a link between the payments to the policyholder and the return on those 
underlying items.” (p 33) 

 

• Länk till underliggande poster enligt avtal, bolagsordning eller lag 

• Det finns en rad olika typer av avtal, de viktigaste är:  

- Fondförsäkring 

- Avtal med återbäring i någon form 

- Avtal i ömsesidiga företag 

Sid 23 
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Avtal med kassaflöden som varierar med avkastningen på 
underliggande poster 
Värdering av avtal med “participation features” 

• Kassaflöden kan brytas ned i tre komponenter: 

Fasta kassaflöden 

Indirekt varierande 
kassaflöden 

Variabla kassaflöden 
 

Värdering enligt byggstensmetoden (förändringar relaterade 
till framtida tjänster justerar “contractual service margin”) 

Värdering enligt byggstensmetoden (förändringar optioner 
och garantier redovisas i resultaträkningen) 

Värdera med hänvisning till det redovisade värdet på de 
underliggande posterna (Speglingsmetod) 
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Avtal med kassaflöden som varierar med avkastningen på 
underliggande poster 
Presentation 

Resultaträkning och övrigt totalresultat 

• Förändringar aktuell skuld återspeglar förändringar i de underliggande tillgångarna 

• Speglingsmetoden visar i vilken utsträckning skulden varierar med avkastningen på 
underliggande poster 

• Förändringar i värdet av optioner och garantier redovisas direkt i resultaträkningen 
(och inte mot ”contractual service margin eller övrigt totalresultat) 

• Resultatet återspeglar ekonomisk ”mismatch” mellan skulden och underliggande 
poster 

Rapport över finansiell ställning 

• Länkade kassaflöden speglar det bokförda värdet  på de underliggande posterna 

• Övriga kassaflöden värderas i enlighet med byggstensmetoden 

Sid 25 
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Övergångsregler 
Överblick 

• Varje portfölj värderas med byggstensmetoden inklusive “contractual service margin” 

• Skillnad mellan byggstensmetoden och aktuellt bokfört värde förs mot balanserade 
vinstmedel vid övergångstidpunkten 

• Retroaktiv tillämpning gäller såvida det inte är praktiskt ogenomförbart 

• Om det bedöms praktiskt ogenomförbart, gäller följande förenklingar: 

 

• Ta bort balanser  gällande förutbetalda anskaffningskostnader 

Förenklingar Detaljer 

Kassaflöden • Alla ändringar av antaganden var kända vid första redovisningstillfället 

Diskonteringsränta • Uppskatta diskonteringsräntan genom att använda avkastningskurva från 
minst tre år  innan övergången 

• Om ej tillgänglig, tillämpa spreaden på observerbar avkastningskurva 

Riskjustering • Riskjustering vid första redovisningen uppskattas till det belopp som gäller 
vid övergångstillfället 
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Upplysningar 

Belopp 

• Detaljerade IB=> UB analyser och avstämningar 
• Avstämning av olika vinstkällor (∆ i CSM, 

riskjustering eller diskonterade kassaflöden) 
• Effekt av nya avtal tecknade under perioden 
• Samband mellan räntekostnad och avkastning 

Väsentliga 
bedömningar 

• Process för att komma fram till antaganden 
• Effekt av förändrade metoder och antaganden 
• Konfidensnivå för riskjusteringen 
• Räntekurva (or) som används för att diskontera 

kassaflödet 

Karaktär på och 
omfattning av risker 

• Karaktär på och omfattning av risker 
• Försäkringsrisk på brutto/netto basis 
• Koncentration av försäkringsrisk och skadeutveckling 
• Kvantitativa upplysningar om icke-försäkringsrisker 
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Vad är nästa steg? 

Lobbying 

• Denna ED kan vara sista chansen att påverka den 
kommande standarden (remissvar?) 

• Modellen är komplex (t ex krav på redovisning i övrigt 
totalresultat, speglingsredovisning i praktiken) 

• Rundabordsamtal i Stockholm i början av oktober 

Konsekvens-
bedömning 

• När är bästa tillfället att utföra en konsekvensanalys? 

Samspel med 
andra 
förändrings-
projekt 

• Bedöm vilka krav ställer en anpassning till den nya 
standarden (krav på resurser och system) och när ska 
anpassningen göras 

• Samspel med Solvens 2 och andra förändringsprojekt.  
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En del av svensk Försäkring i samverkan 

En del av svensk Försäkring i samverkan 

Så viktigt är Obamas besök 

”Det bästa med besöket är 
att det är ett kvitto på att 
Sveriges röst i världen 
betyder något.” 

”Det ger en viss prestige och 
placerar Sverige på den 
internationella politiska 
kartan.” 
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En del av svensk Försäkring i samverkan 

Så viktigt är IASBs besök  
 
Stephen Cooper, IASB boardmember 

 
”Det bästa med besöket är 

att det är ett kvitto på att 
Sveriges röst i världen 
betyder något.” 

”Det ger en viss prestige och 

placerar Sverige på den 
internationella politiska 
kartan.” 

En del av svensk Försäkring i samverkan 
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En del av svensk Försäkring i samverkan 

Det lönar sig att påverka –  
IASB lyssnar! 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=svensk+f%C3%B6rs%C3%A4kring&source=images&cd=&cad=rja&docid=1EZNuI-th_mQqM&tbnid=Z2wXtC5b76mwKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/forsakringsforbundet/pressrelease/view/sveriges-foersaekringsfoerbund-blir-svensk-foersaekring-627046&ei=TlUnUsDSGYibtQadhIBY&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNH06dxypQxGHLB2eU03WOh6WaYywQ&ust=1378395809473026

