
SKABELON FOR VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE 

KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER 

 

Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser      

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Bekendtgørelsesudkastet forventes at medføre væsentlige administrative lettelser for erhvervslivet. De 

administrative lettelser består i, at unoterede forsikringsselskaber, herunder tværgående pensionskasser, 

fremover undtages fra kravet om at skulle aflægge halvårsrapporter. Lettelsen sker på baggrund af en 

anbefaling fra arbejdsgruppen for det finansielle eftersyn og er i forbindelse med eftersynet opgjort til 16,7 mio. 

kr. årligt på samfundsniveau.  

 

Der forventes desuden mindre lettelser i forbindelse med bekendtgørelsens §126. Det foreslås med §126, at 

de nuværende oplysningskrav erstattes af følsomhedsanalyser målrettet relevante risikovariable for den 

enkelte virksomhed. Jf. §126, stk. 3 undtages gruppe-1-forsikringsselskaber, hvis de andetsteds har gengivet 

tilsvarende følsomhedsanalyse i henhold til lov om finansiel virksomhed §126 g. Dette vurderes at medføre 

mindre lettelser for gruppe-1-forsikringsselskaber.  

 

Herudover medfører bekendtgørelsens §57, at værdireguleringer af materielle anlægsaktiver, som af 

virksomheden anses som investeringsobjekter og derfor ikke benyttes, skal indregnes i resultatopgørelsen 

sammen med øvrige værdireguleringer og ikke som ”anden totalindkomst”. Da værdireguleringerne af disse 

aktiver ikke længere skal behandles særskilt, vurderes det at medføre en beskeden lempelse for 

forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som besidder disse aktiver. 

 

De administrative byrder består i, at forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser i årsrapporten skal 

angive oplysninger om antagelser, risici og metoder anvendt ved værdiansættelse af aktiver og forpligtelser, 

der måles til dagsværdi, jf. §95a. Oplysningsforpligtelsen vil primært have betydning for 

livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, da det særligt er disse virksomheder, som foretager 

investeringer i denne type aktiver. Byrden forventes at udgøre omkring 0,5 mio. kr. på samfundsniveau årligt.  

 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 

 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Afskaffelse af krav om halvårsrapporter 
for unoterede forsikringsselskaber og 
tværgående pensionskasser. Lettelsen er 
vurderet til 16,7 mio. kr. årligt på 
samfundsniveau.  

Nye oplysningskrav om aktiver og 
forpligtelser til dagsværdi. Byrden 
forventes at udgøre omkring 0,5 mio. kr. 
årligt på samfundsniveau.  

 


