
DEN NORSKE AKTUARFORENING

Medlemsmøte og årsmøte torsdag 13. februar 2019 kl 17.15

Sted: Thon Hotel Opera (Dronning Eufemias gt 4) 

Medlemsmøte: 
1. Referat fra medlemsmøte 28.11.2019 
2. Søknad om medlemskap

a. Xiaoyan Zhang
b. Sverre Hauso Haugen

3. Meddelelse om internasjonalt medlemskap
4. Valg av revisor 2019
5. Meddelelser 
6. Eventuelt 

 
Årsmøte: 

1. Godkjenne innkalling 
2. Godkjenne dagsorden 
3. Valg av møteleder  
4. Valg av referent 
5. Valg av to personer til å signere protokoll  
6. Foreningens regnskap for 2019 
7. Foreningens budsjett og fastsettelse av årskontingent for 2020
8. Styrets årsberetning 
9. Valg av økonomiansvarlig 2020-2023 
10. Valg av medlem i valgkomiteen 2020-2023 
11. Valg av revisor for 2020
12. Innføring av ISAP 4 - Aktuarstandard for IFRS 17- regnskapsføring av forsikringskontrakter 

som veiledende standard 

 Ad. Pkt 9: Valg av økonomiansvarlig. Valgkomiteen foreslår følgende kandidater: 
 Carl Axel Holtsmark, født 1989, Senior Associate, KPMG
 Linda Mon Xi, født 1987, Model Analyst, Skuld

Ad. Pkt 10: Valg av nytt medlem til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår følgende kandidater: 
 Solveig Torske Bøhmer, født 1990 , Aktuar, Eikos
 Kari Halvorsen Holter, født 1961, Direktør, Fremtind Forsikring

Ad. Pkt 12: se Vedlegg til innkallingen (på neste side) 
 
 
Etter møtet er det fellesmåltid. Påmeldingsfristen for fellesmåltidet er passert. Det er ikke behov for 
påmelding til årsmøtet.

  
  
Ad. Pkt 12: Vedlegg 
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Ad. Pkt 12: Innføring av ISAP 4 - Aktuarstandard for IFRS 17- regnskapsføring av 
forsikringskontrakter som veiledende standard

Den internasjonale aktuarforeningen (IAA) har vedtatt  standard for hvordan aktuarer bør forholde seg 
når de er involvert i beregninger for IFRS 17. Selv om IFRS 17 er en regnskapsstandard, så hviler mye
av standarden på aktuariell modellering. Dette gjelder spesielt beregningen av Fullfilment Cashflows 
som er verdien av den neddiskonterte sannsynlighetsvektede fremskrivningen av alle fremtidige 
kontantstrømmer og Risikojusteringen som er et uttrykk for usikkerheten i disse kontantstrømmene.  

Formålet med denne standarden er å gi veiledning til aktuarer når de utfører aktuarmessige tjenester 
internt eller eksternt i forbindelse med IFRS 17. Formålet er videre å sikre at brukerne av et 
finansregnskap har tilstrekkelig tillit til det aktuarmessige arbeidet som utføres slik at:

 Aktuarmessige tjenester utføres profesjonelt og med tilstrekkelig aktsomhet
 Resultatene er relevante for regnskapets interessenter, presenteres tydelig og forståelig samt er

komplette
 Forutsetningene og metodikken (inkludert modeller og modelleringsteknikker) som er brukt 

blir fremstilt på en korrekt måte.

Standarden er tiltenkt å gjelde for de aktuarer som utfører aktuarmessige tjenester relatert til IFRS 17 
ved utarbeidelse av virksomhetens IFRS regnskap. I tillegg er den tenkt å gjelde aktuarer som utfører 
andre aktuarielle tjenester i forbindelse med IFRS 17. Dette kan for eksempel være en aktuar som 
rådgir  en tredjepart. Eksempel på en slik tredjepart kan være revisor, regulerende myndigheter eller 
som rådgiver for en mulig kjøper.

ISAP 4 standarden hviler tungt på den generelle ISAP 1 standarden og er, litt populistisk sagt, kun en 
tydeliggjøring av hvordan ISAP 1 bør forstås når det gjelder aktuarielle beregninger under IFRS 17. I 
tillegg til å ha referanser til ISAP 1, så har også ISAP 4 mange referanser til selve IFRS 17 standarden.

Når det gjelder relevante kunnskapskrav som ISAP 4 setter til utførelse av IFRS 17 arbeid, så henvises
det til ISAP 1 (2.2) som sier at aktuaren skal ha eller kunne tilegne seg tilstrekkelig kunnskap og 
forståelse av den informasjonen som er nødvendig for å utføre oppgaven.  Dette gjelder f.eks. 
forståelse for når andre IFRS-standarder kommer til anvendelse i stedet for IFRS 17, foretakets 
regnskapsprinsipper og andre relevante prosesser som blir anvendt ved utarbeidelse av IFRS-
regnskaper. Eksempler på dette kan være tilstrekkelig kunnskap om finansmarkedene som det 
innhentes data fra og foretakets appetitt på risiko. I tillegg bør aktuaren ha inngående produktkunnskap
samt kunnskap om metodologien og antagelsene som brukes av foretaket i andre relevante 
sammenhenger. Hvis aktuaren avviker fra disse generelle antagelsene i IFRS 17 regnskapet skal dette 
begrunnes. Videre skal aktuaren ha tilstrekkelig kunnskap om lover og regler samt de relevante 
revisjonsstandardene.

Standarden går gjennom punkt for punkt de stegene som aktuaren vil måtte gå gjennom for beregning 
av IFRS 17 og peker ut hvordan aktuaren best skal forholde seg til de forskjellige stegene og ofte 
refereres det til ISAP 1 og/eller selve IFRS 17 standarden.  For eksempel at aktuaren skal validere 
valget av metode (BBA, PAA eller VFA), forutsetninger, kostnadsfordeling, bruk av diskontering, 
aggregering av CSM og risikojustering.

Generelt sett så setter ISAP 4 en god og generell ramme for hvordan man som aktuar skal forholde seg
faglig korrekt til beregningen av IFRS 17. Dette inkludert de nevnte referansene til ISAP 1 og IFRS 17
standarden. 

Gruppe for aktuarstandarder planlegger å gjennomføre seminar og eventuelt en artikkel som 
eksemplifiserer bruk av ISAP4 i 2020.
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Forslag til vedtak: 

ISAP 4 vedtas som en veiledende standard for medlemmene av foreningen når de foretar beregninger 
og andre aktuaroppgaver ved bruk av IFRS 17. 


