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Sammendrag 

AP Pension offentliggør hermed for første gang en Rapport om solvens og finansiel situation, 

herefter benævnt SFCR (Solvency and Financial Conditions Report). Rapporten er udformet i 

overensstemmelse med reglerne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 

(herefter Solvens II-forordningen eller forordningen). 

AP Pension er et 100 pct. kundeejet pensionsselskab, og netop det kundeejede sætter 

rammerne for al aktivitet i selskabet. Selskabet har således alene fokus på at opfylde 

kundernes interesser bedst muligt, og skal ikke styre mod at skabe afkast til aktionærer. Det 

er således selskabets vision, at kunderne oplever selskabet som et trygt, enkelt og 

værdiskabende pensionsselskab. 

I afsnit A. Virksomhed og resultater gennemgås en række formalia vedrørende selskabets 

status som virksomhed underlagt tilsyn. Endvidere gennemgås årets investeringsresultat samt 

forsikringsmæssige resultater. Det fremgår heraf, at selskabet har haft et stort negativt 

risikoresultat på dets Syge- og Ulykkesforsikring. Årsagen til det negative resultat forklares. 

I rapportens afsnit B. Ledelsessystem gennemgås og beskrives en række forhold om 

selskabets organisation og ledelse, herunder bestyrelsen. Afsnittet viser, at organiseringen 

understøtter den valgte forretningsmæssige strategi. Strategien skal føres ud i livet i en 

samtid, der er præget af markedsmæssige udfordringer i form af historisk lave renter, stigende 

levetider, hård konkurrencesituation og betydelige omkostninger, der bl.a. er en følge af den 

offentlige regulering. I AP Pension er det vores strategi at holde de gennemsnitlige 

omkostninger nede ved hjælp af lønsom vækst, og ved at sikre et godt afkast ved at investere 

langsigtet med en aktiv og offensiv investeringsstrategi med en passende risiko og 

risikospredning samt tilpasset den aktuelle situation.  

I afsnit C. Risikoprofil gennemgås bl.a. hvordan selskabet styrer sine risici, og hvilke 

instrumenter og processer der anvendes i forhold til den betydelige formue på lidt over 

100 mia. kr., der er betroet selskabet at forvalte.  

I rapportens afsnit D. Værdiansættelse til solvensformål gennemgås bl.a. de få forskelle, der er 

mellem de principper, der følges i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet og de 

principper, der anvendes i forbindelse med opgørelsen af selskabets solvens. I den forbindelse 

kan nævnes, at overgangen til nye Solvens II-regler har medført væsentlige metodeændringer 

i forhold til de hidtidige regler. Ændringerne i reglerne har imidlertid ikke ændret på, at AP 

Pension er et meget solidt selskab. Det fremgår også, at der er foretaget ændringer i 

antagelserne, der ligger til grund for de forsikringsmæssige hensættelser. De væsentlige 

ændringer vedrører hensættelserne til Syge- og Ulykkesforsikring samt levetid. 

Som det fremgår af afsnit E. Kapitalforvaltning har AP Pension en række politikker, 

retningslinjer mv., der har til hensigt at sikre selskabets kapitalforhold. Det nævnes i dette 

afsnit, at selskabet i efteråret 2016 overførte særlige bonushensættelser til kundernes depoter, 

jf. afsnit E.1.3 Oplysninger om tiers. Baggrunden for denne overførsel er et ønske om at stille 

kunderne bedst muligt. 
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Det fremgår af flere af de analyser, der refereres til i denne rapport, at AP Pension er et solidt 

selskab. AP Pension sørger kontinuerligt for at tage stilling til og vurdere de risici, der er 

forbundet med administration og investering af kundernes opsparing. Mange af de analyser 

som gennemføres, er af typen ”hvad-nu-hvis?”. De bidrager til at skabe et overblik over 

selskabets risici – et overblik der er afgørende for at navigere forretningen. 

AP Pension har således udarbejdet en række analyser, der tager udgangspunkt i hvad-nu-hvis 

f.eks. levealderen stiger voldsomt. Det vil selvsagt være glædeligt for eksisterende og 

kommende pensionister, at de lever længere, men det vil betyde, at selskabet skal udbetale 

pension over en længere årrække. På spørgsmål om hvorvidt selskabet er tilstrækkeligt 

velpolstret til at imødekomme dette, er svaret ja. Analyserne viser, at trods pludselige og 

voldsomme stigninger i levealderen vil selskabet kunne leve op til sine forpligtelser. 

Det er også blevet undersøgt, hvad der vil ske, hvis det fremtidige afkast af investeringerne 

ikke lever op til forventningerne. Resultatet er også her, at selskabet er så solidt, at f.eks. en 

halvering af det fremtidige afkast ikke vil give udfordringer med at leve op til forpligtelserne.  

Selskabet forventer, at pensionssektoren også i de kommende år vil være præget af en 

betydelig konkurrence, hvilket kan være med til at øge markedets fokus på lave omkostninger. 

For særligt små pensionsselskaber kan det blive svært både at have lave omkostninger, et 

opdateret produktudbud og at leve op til bl.a. de stigende rapporteringsforpligtelser. AP 

Pension vurderer, at der er betydelige stordriftsfordele i sektoren. Dette skaber et godt 

udgangspunkt for at indgå administrations- og andre typer af samarbejdsaftaler med mindre 

pensionsselskaber. AP Pension har således en betydelig erfaring med at samarbejde med 

mindre selskaber i sektoren, og kan derfor troværdigt præsentere potentielle 

samarbejdspartnere for attraktive, realistiske scenarier. AP Pension forventer at deltage aktivt 

i den fortsatte konsolidering i sektoren. 

AP Pension er således et meget velkonsolideret selskab, der tager kontrollerede risici under 

betryggende vilkår for at sikre, at vi både nu og i fremtiden kan leve op til de ydelser, 

kunderne er blevet stillet i udsigt, og i forhold til at skabe attraktive afkast til kunderne.  

 

Bo Normann Rasmussen 

Adm. direktør (konst.) 
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A. Virksomhed og resultater 

A.1 Virksomhed 

Denne rapport omfatter Foreningen AP Pension f.m.b.a. samt det helejede datterselskab AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab. Foreningens eneste aktivitet er ejerskab af AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab. Hvis ikke andet er anført i det efterfølgende, er de beskrevne 

forhold gældende for såvel Foreningen AP Pension f.m.b.a. (herefter koncernen) som AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab (herefter selskabet). 

Figur 1: Koncerndiagram (datterselskaber er helejede bortset fra AP Invest Kapitalforening (ejes 86 
procent)) 
 

 

Myndighedstilsyn udøves af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, mens den 

eksterne revision udføres af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 

Weidekampsgade 6, 2300 København S, ved Jacques Peronard og Michael Thorø Larsen. 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab driver selve livsforsikringsaktiviteten. 

AP Pensionsservice A/S administrerer pensionskasser og betjener deres medlemmer samt 

køber og leverer herudover it-ydelser til hele AP Pension-koncernen. 

nærpension A/S varetager salgsaktiviteter på vegne af AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

via pengeinstitutter. 
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Følgende selskaber udøver investeringsvirksomhed: AP Invest Kapitalforening, AP 

Ejendomme A/S inkl. underliggende datterselskaber samt Dansk Farmland K/S inkl. 

datterselskaber. 

AP Investeringsforvaltning A/S er opløst ved likvidation i 2016. 

Selskabets væsentligste forretningsområder er pensionsprodukter samt dækninger ved tab af 

erhvervsevne og dødsfald. I selskabets regnskab er ordningerne fordelt på forsikringsklasse I, 

forsikringsklasse III samt Syge- og Ulykkesforsikring (SUL). I Solvens II-sammenhæng er 

brancherne givet ved forsikring med gevinstandele, unit-linked forsikringer, anden 

livsforsikring og sygeforsikring. Nedenfor er selskabets væsentligste produkter angivet ved 

begge definitioner, hvor Solvens II-definitionen er angivet ved kursiv: 

 Forsikringsklasse I:Ordninger under gennemsnitsrenteprincippet (forsikring med 

gevinstandele) og gruppelivsforsikringer mv. (anden livsforsikring) 

 Forsikringsklasse III: (unit-linked forsikringer) 

 SUL: (sygeforsikring) 

 

Selskabet sælger kun forsikrings- og pensionsprodukter i Kongeriget Danmark. 

A.1.1 Begivenheder i året 

For oplysninger om begivenheder i rapporteringsperioden, der har haft væsentlig indvirkning 

på koncernen, henvises til årsrapportens side 4-18 og for selskabet henvises til årsrapportens 

side 3-17. 

A.2 Forsikringsresultater 

Nedenfor er forsikringsresultaterne angivet pr. branche, idet der henvises til afsnit A.1 

Virksomhed. 

Af posten ”risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus” i årsrapportens note 19 fremgår det, 

at der er et samlet positivt risikoresultat for forsikringsklasse I på 110 mio. kr. Af de 

110 mio. kr. stammer 70 mio. kr. fra ordninger under gennemsnitsrenteprincippet, mens 

40 mio. kr. kommer fra gruppelivsforsikringer mv. I forrige periode var resultaterne 

henholdsvis 102 mio. kr. og 13 mio. kr. En del af dette fald skyldes, at der for ordninger under 

gennemsnitrente er givet højere bonus i 2016. Stigningen for gruppelivsordninger mv. skyldes 

hovedsageligt periodisering. 

I den tilsvarende post i årsrapportens note 22 fremgår, at der er et mindre, positivt 

risikoresultat for markedsrente-ordningerne på 13 mio. kr. I forrige periode var der et negativt 

resultat på 5 mio. kr. 

Det fremgår af resultatopgørelsen i årsrapporten, at der er et stort negativt risikoresultat på 

889 mio. kr. for SUL. I dette underskud er der indeholdt mindre, positive rente- og 

omkostningsresultater. Underskuddet er steget sammenlignet med forrige periode, hvor det 

var på 130 mio. kr. Dette er en kombination af øgede hensættelser til indtrufne men endnu 

ikke anmeldte hændelser, et større underskud for året, og at der yderligere hensættes til 
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fremtidige underskud på allerede indgåede kontrakter, hvilket har øget præmiehensættelsen 

betragteligt. 

A.3 Investeringsresultater 

For oplysninger om investeringsresultatet henvises til årsrapportens side 7 samt 11-14 for 

koncernen, og for selskabet henvises til side 6 samt 10-13. 

Investeringsafkast, som regnskabsteknisk tilgår egenkapitalen direkte uden om 

resultatopgørelsen, viderefordeles til de forsikrede. 

Selskabet har foretaget en række investeringer i AAA-ratede securitiserede produkter, såkaldte 

CLO’er. CLO’er er obligationer udstedt på basis af en pulje af udlån. Obligationerne er opdelt i 

trancher, hvor en given tranche først modtager betaling, når foranstående trancher har fået 

betaling, hvilket betyder, at de første trancher har væsentlig bedre kreditkvalitet end de sidste. 

A.4 Resultater af andre aktiviteter 

Resultatet af koncernselskabernes aktiviteter er indregnet i resultatet. Der henvises til note 11 

samt side 15-16 i årsrapporten for selskabet. Selskabet har ikke indgået væsentlige 

leasingaftaler.  

A.5 Andre oplysninger 

Ud over de ovenfor nævnte oplysninger har selskabet ikke andre væsentlige oplysninger om 

virksomheden eller resultaterne. 

B. Ledelsessystem 

B.1 Generelle oplysninger om ledelsessystemet 

 

B.1.1 Bestyrelsen 

Bestyrelsen i koncernen bestod ultimo 2016 af: 

 

Gårdejer Niels Dengsø Jensen (formand) 

Associate Vice President Søren Tinggaard (næstformand) 

Chief Human Ressource Officer Ola Arvidsson 

Næstformand i Finansforbundet Michael Budolfsen 

Afdelingsleder Flemming Frost 

Senior Director Ole E. Hansen 

Group Treasurer Bjørg Houmøller 

Souschef Jens Erik Iversen 

Koncerndirektør, Organisation & Strategi Maria Kofoed Larsen 

Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg 

Adm. direktør Lasse Nyby 

Adm. direktør Jørgen Wisborg 

Økonomidirektør Karsten Laursen (M) 

Mæglerkundechef Peter Thomasen (M) 
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Afdelingschef Jens Muff Wissing (M) 

 

Note: De med (M) markerede er medarbejderrepræsentanter. 

 

Bestyrelsen i koncernen er bl.a. ansvarlig for   

 den overordnede ledelse af koncernen 

 at føre tilsyn med koncernens virksomhed og påse, at denne ledes på forsvarlig måde 

og i overensstemmelse med gældende lovgivning samt koncernens vedtægter  

 at udarbejde valgregulativ til generalforsamlingens godkendelse og udpege en 

valgbestyrelse 

 at ansætte koncernens direktion, den interne revisionschef og den ansvarshavende 

aktuar 

 at udøve stemmeret på aktierne i AP Pensions livsforsikringsselskab. 

 

Koncernens bestyrelse vælger blandt sine medlemmer bestyrelsen for AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab. Bestyrelsen kan dog suppleres med eksterne medlemmer i det 

omfang, lovgivningen kræver det.  

 

Bestyrelsen i selskabet bestod ultimo 2016 af: 

 

Gårdejer Niels Dengsø Jensen (formand) 

Associate Vice President Søren Tinggaard (næstformand) 

Senior Director Ole E. Hansen 

Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg 

Adm. direktør Lasse Nyby 

Adm. direktør Jørgen Wisborg 

Økonomidirektør Karsten Laursen (M) 

Mæglerkundechef Peter Thomasen (M) 

Afdelingschef Jens Muff Wissing (M) 

 

Bestyrelsen i selskabet er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og 

skal bl.a. løbende sørge for, at  

 selskabet har effektive former for virksomhedsstyring,  

 træffe beslutning om virksomhedens forretningsmodel,  

 vurdere, om virksomhedens risikoprofil og politikker samt retningslinjerne til 

direktionen er forsvarlige i forhold til virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter 

mv.,  

 vurdere og tage stilling til virksomhedens budgetter, kapital, likviditet, væsentlige 

dispositioner og særlige risici mv. 

 

Den daglige drift af koncernen sker gennem koncernens 100 procent ejede 

livsforsikringsselskab, AP Pension livsforsikringsaktieselskab. Al forretningsmæssig aktivitet 

foregår således i AP Pension livsforsikringsaktieselskab. Derfor vil det være med reference til 
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bestyrelsen i AP Pension livsforsikringsaktieselskab, medmindre andet er nævnt, når 

bestyrelsen nævnes efterfølgende. 

Bestyrelsen beslutter på basis af indstilling fra direktionen selskabets politik for 

forsikringsmæssige risici og tilhørende retningslinjer for tegnings- og antagelsesregler, 

reassurance og hensættelser samt andre relevante retningslinjer. Bestyrelsen fastsætter 

endvidere selskabets investeringsstrategi og investeringsrammer, og følger løbende op herpå, 

jf. afsnit C. Risikoprofil. Herudover fastsætter bestyrelsen selskabets politikker og 

retningslinjer på en række områder. 

Selskabets kapitalplan, kapitalnødplan, den overordnede metode til og opgørelse af selskabets 

solvenskapitalkrav godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender IT-sikkerhedspolitikken 

og beredskabsplanen, herunder IT-beredskabsplanen. Bestyrelsen påser endvidere, at god 

regnskabspraksis og lovgivning i tilknytning hertil overholdes således, at der fremkommer et 

retvisende billede. Bestyrelsen underskriver selskabets årsrapport.  

Det skal bemærkes, at de i afsnittene nedenfor nævnte krav til ekspertise og færdigheder mv. 

til bestyrelsesmedlemmerne for selskabet ligeledes gælder for bestyrelsen i koncernen. 

Bestyrelsen i selskabet og koncernen lever derfor op til de samme krav til ekspertise og 

færdigheder mv. 

B.1.2 Ledelsen 

Koncernens ledelse bestod ultimo 2016 af: 

Adm. direktør Nils Bo Normann Rasmussen (konstitueret). 

Direktionen varetager den daglige ledelse af Foreningen og skal derved følge de retningslinjer 

og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der 

efter Foreningens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner 

kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre 

bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Foreningens virksomhed. 

Bestyrelsen skal i så fald snarest underrettes om den trufne disposition. 

Selskabs ledelse bestod ultimo 2016 af: 

Adm. direktør Nils Bo Normann Rasmussen (konstitueret). 

Selskabets direktion varetager den daglige ledelse af selskabet. Der foreligger retningslinjer fra 

bestyrelsen, der fastsætter, hvilke dispositioner direktionen som led i dens stilling kan 

foretage, hvilke dispositioner der kan foretages med efterfølgende orientering af bestyrelsen, 

og hvilke dispositioner der kræver bestyrelsens stillingtagen. Der er også retningslinjer for 

direktionens muligheder for at delegere beslutningskompetence. 

Det er direktionens ansvar at følge de politikker, retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen 

har vedtaget. 

I de nedenstående afsnit vil det være ledelsen af AP Pension livsforsikringsselskab, der 

refereres til, når der nævnes selskabets ledelse, medmindre andet er nævnt. 
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Selskabets bestyrelse har igangsat et analysearbejde med henblik på at bemande direktionen i 

AP Pension i forlængelse af Søren Dal Thomsens fratrædelse i november 2016. 

B.1.3 Nøglepersoner 

Selskabets nøgleposter blev ultimo 2016 beklædt af: 

Ole H. Esbensen, ansvarlig for intern audit-funktionen 

Nøglepersonen for intern audit er udpeget af og rapporterer til bestyrelsen, idet chefen 

for selskabets interne revision er udpeget hertil. Intern audit er operationelt uafhængig 

og er ansvarlig for at evaluere, om det interne kontrolsystem er tilstrækkeligt og 

effektivt. Arbejdet skal være baseret på en risiko- og væsentlighedsvurdering og 

udføres inden for rammerne af funktionens vedtagne årsplan. Den ansvarlige for intern 

audit har adgang til alle oplysninger i selskabet, som nøglepersonen finder relevante, og 

selskabets bestyrelse og direktion har pligt til at informere om forhold af betydning. 

Intern revision og intern audits ressourcer fastlægges årligt i henhold til et separat 

budget, udarbejdet af funktionen selv, som godkendes af bestyrelsen. Se i øvrigt afsnit 

B.5. Intern auditfunktion.  

Anders L. Henriksen, ansvarlig for Compliancefunktionen 

Nøglepersonen for compliance skal sikre, at selskabet ikke pålægges offentlige 

sanktioner, økonomisk tab eller tab af omdømme som følge af at gældende lovgivning, 

markedsstandarder og interne regelsæt ikke kan efterleves. Nøglepersonen kan alene 

ansættes og opsiges af direktionen. Den ansvarlige for funktionen har adgang til alle 

oplysninger, som den finder nødvendige, og skal f.eks. have adgang til relevant 

materiale, herunder referater fra bestyrelses-, bestyrelsesudvalgs- og 

risikokomitémøder og på forlangende andet relevant materiale. Nøglepersonens 

operationelle uafhængighed sikres bl.a. ved muligheden for at orientere bestyrelsen 

direkte. Nøglepersonen fremlægger årligt en plan for funktionens arbejde for 

bestyrelsen og har i denne sammenhæng mulighed for at fremføre ressourcebehov og –

ønsker, bl.a. med udgangspunkt i kravet om at leve op til lovgivningsmæssige vilkår. 

Se i øvrigt afsnit B.4. Internt kontrolsystem. 

 

Peter Lauritsen, ansvarlig for Aktuarfunktionen 

Henset til overlap af ansvarsområder er selskabets ansvarshavende aktuar udpeget som 

nøgleperson for Aktuarfunktionen. Aktuarfunktionens opgaver er nærmere beskrevet i 

afsnit B.6 Aktuarfunktion, hvoraf fremgår, at Aktuarfunktionen har den udførende rolle i 

forhold til aktuaropgaver. Som ansvarlig for funktionen foretager nøglepersonen den 

overordnede kontrol og sikrer, at opgaverne hørende under funktionen udføres på 

betryggende vis. I modsat fald fremsættes forslag til forbedring, herunder eventuelle 

krav om flere ressourcer i form af ansatte eller indkøb af systemer. Der er sikret direkte 

adgang til bestyrelsen og dermed er der operationel uafhængighed. Da nøglepersonen 

samtidigt er ansvarshavende aktuar sker rapporteringen fra nøglefunktionen direkte til 

bestyrelsen, og nøglepersonen har tilsvarende adgang til relevant materiale. 
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Carsten Gjede, ansvarlig for risikostyringsfunktionen 

Som nøgleperson for risikostyringsfunktionen er chefen for selskabets 

Risikostyringsafdelingen udpeget. Nøglepersonen skal bistå risikokomitéen, direktionen 

og bestyrelsen i den effektive drift af selskabets risikostyringssystem og kontrolstruktur 

og fungere som en risiko-partner for selskabet. Det er nøglepersonens ansvar at 

overvåge selskabets risikoprofil, herunder nye risici samt regelmæssigt at rapportere 

om risici til bestyrelsen. Det er således nøglepersonens ansvar at have det fulde 

overblik over selskabets risici og solvens. Risikostyringsfunktionen skal søge at påvirke 

beslutninger inden de træffes. Nøglepersonen refererer til en direktør i direktionen og 

kan alene ansættes og opsiges af direktionen. For at forebygge interessekonflikter er 

risikostyringsafdelingen organiseret som en uafhængig enhed, hvor den ansvarlige for 

funktionen rapporterer direkte til direktionen. Direktionen er endvidere forpligtet til at 

give nøglepersonen alle oplysninger, som skønnes nødvendige for udfyldelsen af 

arbejdet. Risikostyringsfunktionens ressourcer fastsættes med henblik på at leve op til 

kravene i lovgivningen og desuden for at kunne imødekomme bestyrelsens og 

direktionens ønsker til rapportering og analyser, som kan forekomme i tillæg til 

lovgivningen.  

B.1.4 Nedsatte udvalg 

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg og vedtaget et kommissorium herfor. Udvalget 

gennemgår regnskabs- og revisionsforhold samt forhold vedrørende intern kontrol og 

risikostyring. Udvalgets medlemmer består af en formand og to øvrige medlemmer, som 

vælges af bestyrelsen for AP Pension livsforsikringsaktieselskab efter anbefaling fra koncernens 

bestyrelse. Mindst ét medlem af revisionsudvalget skal være uafhængig af AP Pension og have 

kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Revisionsudvalget rapporterer til 

bestyrelsen. Selskabet har endvidere bl.a. etableret en risikokomite, en forsikringskomite, et 

vederlagsudvalg og et TAA-udvalg (Tactical Asset Allocation-udvalg), se afsnit B.3 

Risikostyringssystem, herunder vurderingen af egen risiko og solvens for en nærmere 

beskrivelse heraf. 

Der er ikke i rapporteringsperioden gennemført ændringer i ledelsessystemet.  

B.1.5 Lønpolitik 

AP Pensions lønpolitik er behandlet af selskabets direktion og bestyrelse og er godkendt af 

selskabets generalforsamling. Et hovedprincip i politikken er, at selskabet ikke anvender nogen 

former for incitamentsaflønning. Lønpolitikken er gældende for bestyrelse, direktion og 

væsentlige risikotagere og skal medvirke til at selskabets ledelse og væsentlige risikotagere 

arbejder for at fremme sund og effektiv risikostyring i selskabet. Lønpolitikken er tilgængelig 

for offentligheden på selskabets hjemmeside, og der henvises hertil for yderligere information. 

Der henvises til årsrapportens note 28 og 29 for omtale af transaktioner med nærtstående 

parter (for koncernen alene note 28). 
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B.2 Egnetheds- og hæderlighedskrav 

B.2.1 Spekulationsforbud og andre hverv 

Med henblik på bl.a. at undgå interessekonflikter har selskabet i overensstemmelse med 

gældende lov fastlagt nærmere regler om spekulationsforbud for følgende personkreds: 

 Direktionen 

 Ansvarshavende aktuar 

 Intern revision 

 Ledelsesgruppen 

 Ansatte i Investeringsafdelingen 

 Medlemmer af AP Pensions investeringsudvalg. 

 

Definitionen af de formuedispositioner, der er omfattet af forbuddet, fremgår af Lov om 

Finansiel Virksomhed.  

Ifølge reglerne skal den omfattede personkreds årligt udfylde et indberetningsskema med en 

tro- og loveerklæring, og der gennemføres en stikprøvevis kontrol af indberetningerne. 

Kontrollen gennemføres af en ekstern kontrollant.  

Med henblik på at undgå interessekonflikter har bestyrelsen endvidere fastlagt et sæt 

retningslinjer for godkendelse af medarbejderes andre hverv. For medarbejdere ansat af 

bestyrelsen kræves bestyrelsens godkendelse, hvis de pågældende medarbejdere ønsker at 

have andre hverv. For øvrige medarbejdere skal direktionen godkende andre hverv, hvis der 

foreligger en væsentlig risiko for interessekonflikt. Oplysninger om af bestyrelsen godkendte 

andre hverv offentliggøres, jf. note 30 i årsregnskabet og note 29 i koncernregnskabet. 

B.2.2 Kompetencer 

Bestyrelsen vurderer løbende, om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og 

erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Dette gælder 

særligt ved virksomhedens ibrugtagning af modeller til brug for risikoberegning, ved indførelse 

af nye produkter og andre tiltag, der kan medføre væsentligt øgede risici for virksomheden, 

eller som i væsentlig grad kan påvirke den måde, hvorpå risici opgøres og rapporteres i 

virksomheden.  

Bestyrelsen sikrer, at det enkelte nyvalgte medlem af bestyrelsen har gennemgået en 

egnetheds- og hæderlighedstest (fit & proper-vurdering) i Finanstilsynet, og at medlemmet 

efterfølgende er blevet godkendt af Finanstilsynet. Bestyrelsen sikrer ligeledes, at alle 

medlemmerne af bestyrelsen til hver en tid lever op til fit & proper-kravene i lovgivningen. Der 

er endvidere krav om, at nye bestyrelsesmedlemmer senest 12 måneder efter indtræden i 

bestyrelsen gennemfører et grundkursus i de kompetencer, der er nødvendige for at varetage 

de forpligtelser og funktioner, som kræves af bestyrelsesmedlemmer i selskabet. 

Med henblik på at sikre den løbende vurdering af bestyrelsens efterlevelse af ovennævnte krav 

gennemfører bestyrelsen mindst én gang om året en selvevaluering i overensstemmelse med 

Finanstilsynets vejledning herom.  
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Bestyrelsen har endvidere vedtaget en politik for mangfoldighed med henblik på at sikre, at 

dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne 

forstå virksomhedens aktiviteter og de dermed forbundne risici. 

Bestyrelsen vurderer og fastsætter desuden årligt måltal for og rapportering i forhold til den 

kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan.   

Med henblik på at undgå interessekonflikter gælder der herudover almindelige regler om 

habilitet for bestyrelsens arbejde. Et bestyrelsesmedlem, et direktionsmedlem, den interne 

revisionschef og den ansvarshavende aktuar må således bl.a. ikke deltage i behandlingen af 

spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv.  

Bestyrelsen overvåger løbende, at direktionen varetager sine opgaver på en betryggende 

måde og i overensstemmelse med fastlagte politikker mv. samt gældende lovgivning. 

Bestyrelsen forholder sig løbende til rapporteringen og vurderer bl.a. direktionens evner og 

overblik, implementeringen af politikker og retningslinjer i selskabet, den faglige viden i 

organisationen, afhængighed af nøglepersoner, omfanget af forretningsgange, 

funktionsadskillelse og interne kontroller m.m. samt kvaliteten af selskabets styrings- og 

kontrolværktøjer.  

Selskabet har i funktionsbeskrivelserne for nøglefunktionerne fastsat specifikke krav til 

funktionernes færdigheder, viden og ekspertise jf. nedenfor. En del af kravene er 

sammenfaldende for de fire funktioner og beskrives derfor samlet.  

Den interne revisionschef, som også af bestyrelsen er udpeget som ansvarlig for intern audit, 

skal være godkendt som fit & proper af Finanstilsynet og have tilstrækkelig viden, faglig 

kompetence og erfaring til at kunne bestride stillingen. Desuden stilles der bl.a. en række 

uddannelsesmæssige krav svarende til, hvad der kræves for at blive statsautoriseret eller 

registreret revisor, og vedkommende skal ved ansættelsen have deltaget i praktisk 

revisionsarbejde i mindst tre år inden for de sidste fem år. Den interne revisionschef og 

ansvarlig for intern audit refererer til bestyrelsen. Der henvises for yderligere information til 

afsnit B.5 Intern auditfunktion. 

Compliancefunktionens opgaver skal bestrides af en eller flere personer med en 

uddannelsesmæssig baggrund som cand. jur. eller cand. merc. jur., som har praktisk erfaring 

med compliance i den finansielle sektor og som har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og 

erfaring til at kunne bestride stillingen. Den ansvarlige for compliance er ansat i Juridisk 

afdeling med daglig reference til den juridiske chef, mens udarbejdelse af complianceplan 

og -politik samt afrapportering af compliancemæssige forhold sker med reference til 

direktionen. Compliancefunktionen har mulighed for at rapportere direkte til bestyrelsen. Der 

henvises for yderligere information om Compliancefunktionen til afsnit B.4 Internt 

kontrolsystem. 

 

Nøglepersonen for Aktuarfunktionen foretager den overordnede kontrol af Aktuarfunktionens 

opgaver, hvormed der stilles samme krav om færdigheder til nøglepersonen, som til de 

personer, der indgår i Aktuarfunktionen, det vil sige høj faglig kompetence og erfaring i 

aktuarmæssige metoder. Nøglepersonen er samtidigt selskabets ansvarshavende aktuar, og 
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opfylder dermed de krav, der er til uddannelse og erfaring jf. bekendtgørelse om 

ansvarshavende aktuar. 

Risikostyringsfunktionen skal bestrides på forsvarlig vis af en eller flere personer med 

tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne bestride stillingen. Dette opnås 

ved at funktionens opgaver bestrides af en eller flere personer, som er uddannet cand.act., 

cand.scient.oecon., cand.merc. eller tilsvarende, og som har praktisk erfaring med 

risikostyring, som står i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, 

virksomheden er eller kan blive udsat for. 

For alle de fire nøglepersoner gælder, at de ikke må være involveret i udførelsen af opgaver, 

som de skal kontrollere. Det gælder ligeledes for de fire funktioner, at der endvidere stilles 

krav om, at de ansvarlige for funktionerne skal have et godt omdømme og udvise den 

fornødne hæderlighed, integritet og uafhængighed. Der stilles også krav om, at de ansvarlige 

ikke har været pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle 

lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at stillingen ikke kan varetages på 

forsvarlig vis, og der stilles krav til den ansvarliges personlige økonomiske forhold. Endvidere 

må den ansvarlige ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som den 

pågældende ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, påføre eller have 

påført den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab. Endelig må den ansvarlige ikke have 

udvist en adfærd, der giver grundlag for at antage, at den pågældende ikke kan varetage 

stillingen eller hvervet på forsvarlig vis. 

B.3 Risikostyringssystem, herunder vurderingen af egen risiko og solvens 

Bestyrelsen har vedtaget en risikostyringspolitik, som tilstræber at kontroller skal stå i et 

rimeligt forhold til risiciene på det kontrollerede område. Af risikostyringspolitikken fremgår 

bl.a. en beskrivelse af roller og ansvar, og der foreligger retningslinjer og dertil knyttede 

forretningsgange for, hvordan risici identificeres, måles, overvåges, styres og rapporteres 

løbende. Dette gælder såvel på individuelt som på aggregeret plan for de risici, som selskabet 

er eller kan blive eksponeret mod. 

Den daglige risikostyring sker gennem forretningsmæssige beslutninger, styret af politikker og 

retningslinjer samt organisation og ansvarsfordeling. 

Bestyrelsen skelner mellem Risikostyringsafdelingen og risikostyringssystemet. 

Risikostyringssystemet omfatter alle områder i virksomheden, hvor virksomheden udsættes for 

risiko, hvilket i praksis vil sige alle afdelinger. Risikostyringsafdelingens overordnede ansvar er 

at have det samlede overblik over virksomhedens risici og solvens samt at bistå bestyrelsen og 

direktionen med at sikre risikostyringssystemets effektivitet. 

I henhold til Politik for styring af risici er der nedsat en Risikokomité, der har til formål at 

forankre belysningen af risici således, at der haves et samlet billede af selskabets 

risikotagning. Endvidere skal Risikokomitéen sikre, at der kommer en kontinuerligt forbedret 

risikobaseret beslutningstagning.  

Gennem bestyrelsens ORSA-proces og den løbende risikostyrings- og interne kontrolproces 

kortlægges selskabets risici. Dette giver et godt grundlag for bestyrelsen til at evaluere 
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kvaliteten og hensigtsmæssigheden af risikostyringssystemet med hensyn til organisering, 

rapporteringssystem, rammer og retningslinjer for styring af risici, samt kvaliteten af data og 

IT-systemer relateret til risikostyringssystemet.  

Selskabet har implementeret et system for risikostyring og intern kontrol, der er organiseret 

efter en model med de tre forsvarslinjer (medarbejderledelse og kontrol, styrings- og 

kontrolfunktioner samt Risikokomiteen og intern revision) og de fire nøglefunktioner 

(risikostyring, aktuar, compliance og intern audit). 

Der fokuseres på at sikre sammenhængen mellem risikostyringssystemets processer og 

forretningsstrategier, samt at systemet bliver tilstrækkeligt transparent gennem selskabet og 

op til bestyrelsen. Selskabet får således et helhedsorienteret risikobillede, der gør ledelsen i 

stand til på et fyldestgørende grundlag at vurdere de risici, der påvirker selskabet. 

Risikominimerende foranstaltninger kan dermed implementeres og medvirke til at sikre, at 

selskabet når de strategiske mål og sikrer værdi for kunderne. 

B.3.1 Vurdering af egen risiko og solvens 

Som et led i selskabets proces til at opfylde forpligtelsen til at foretage en vurdering af 

selskabets egen risiko og solvens i henhold til risikostyringssystemet er det bl.a. 

Risikostyringsafdelingens opgave, at 

• bistå den samlede organisation med at sikre et effektivt risikostyringssystem, 

• overvåge risikostyringssystemet, 

• overvåge og rapportere om selskabets risikoprofil, 

• yde rådgivning om væsentlige risikospørgsmål, herunder identifikation og vurdering 

af nye risici.  

Det er Risikomiteens ansvar at behandle bl.a. følgende mindst en gang årligt: 

 Forsikringsmæssige risici  

 Samspil mellem aktiver og passiver, herunder anvendelse af VA-kurve 

 Risici på investeringer, herunder markeds- modparts- og koncentrationsrisiko samt 

prudent person 

 Likviditetsrisiko 

 Operationelle risici, herunder IT sikkerhed 

 Risikoreduktionsteknikker, herunder evt. genforsikringsprogram. 

 

Endvidere skal komiteen behandle bl.a. investeringsrammer, lovpligtige rapporter, strategiske 

risici, omdømmerisici samt compliance risici. Komiteen sender kvartalsvist (fra 2017 

månedligt) en risikorapport til bestyrelsen.   

 

I overensstemmelse med ledelsesbekendtgørelsen foretager selskabets bestyrelse mindst en 

gang om året en risikovurdering af egen risiko og solvens (ORSA), som selskabet er eller kan 

blive mødt med i sin strategiske planlægningsperiode. Risikostyringsafdelingen og 

Risikokomiteen bidrager til tilvejebringelsen af materialet for ORSA-rapporten på baggrund af 
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de af bestyrelsen identificerede risici. Den endelige ORSA-rapport godkendes på et 

bestyrelsesmøde. 

 

Selskabet har beregnet sit solvenskapitalkrav i henhold til standardformlen under Solvens II-

reglerne. Solvensdækningen anses som betryggende, og fremskrivningsmodellen viser, at 

selskabet kan forvente, at solvensdækningen også er betryggende i fremtiden. 

For at vurdere standardsolvensmodellens egnethed til at beskrive selskabets risikoprofil er 

standardsolvensmodellens resultater holdt op mod egne vurderinger af risikoen på de områder, 

som selskabet vurderer som væsentlige. Beregningerne viser, at standardsolvensmodellens og 

selskabets egne beregninger i al væsentlighed er i overensstemmelse.  

Det kan dermed konkluderes, at solvensmodellen i tilstrækkelig grad afspejler selskabets 

risiko. I henhold til beregningerne har selskabet således en så høj solvensdækning, at det må 

siges at være velkapitaliseret.  

Selskabet er i den sammenhæng opmærksom på, at den af EIOPA foreskrevne rentekurve ikke 

fuldt ud afspejler markedsforholdene. Selskabet har derfor i løbet af 2016 gennemført en 

række analyser baseret på rentekurver, der kan genfindes på de finansielle markeder, og på 

baggrund af levetidsforudsætninger, der adskiller sig fra forudsætningerne i Finanstilsynets 

model.  Analysen viste således, at anvendelsen af en dansk swap-rentekurve ville medføre, at 

hensættelserne ville stige med omkring 2 mia. kr. pga. den lavere diskonteringsrente. Det vil 

fortsat under disse forudsætninger gælde, at samtlige rentegrupper vil have positivt kollektivt 

bonuspotentiale. Analysen viste også, at solvensdækningen fortsat ville være på over 200 

procent, og at selskabet således også under disse omstændigheder ville være velkapitaliseret. 

I forbindelse med selskabets risikostyring gennemføres i Risikostyringsafdelingen og i 

Aktuariatet en række analyser, som tilgår Risikokomiteen, og som indgår i processen med 

fastlæggelsen af benchmarks og rammer mv. Blandt disse analyser, som er gennemført i 

2016, kan nævnes: 

 Analyse af mulig ændring af renteafdækning 

 Analyse af alternative forudsætninger til fastsættelse af forsikringsmæssige 

hensættelser  

 Renteanalyse 

 Analyse af risikomargen 

 Analyse af optionsstød i solvensmodellen 

 Analyse af risikoniveauer. 

 

Ovenstående analyser og aktiviteter indgår i det overordnede udgangspunkt for selskabets 

investeringsbeslutninger og dermed kapitalforvaltningsaktiviteter.  Selskabet har etableret en 

række rammer og benchmarks for dets investeringer, jf. afsnit C. Risikoprofil.  Disse rammer 

og benchmarks er bl.a. fastlagt ud fra selskabets risikoprofil og -appetit, og samspillet mellem 

selskabets risikostyringssystem og kapitalforvaltning er således integreret i selskabets 

aktiviteter. I det langsigtede perspektiv spiller risikostyringssystemet særligt en rolle i forhold 

til at bidrage med analyser vedrørende selskabets og de enkelte produkters risikokapacitet. 
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B.4 Internt kontrolsystem 

Selskabets interne kontrolsystem er bygget op omkring en række initiativer iværksat af 

bestyrelsen. Bestyrelsen har således vedtaget en række politikker og retningslinjer i forhold til 

selskabets administrative procedurer, regnskabsprocedurer, interne kontrolstruktur, 

rapporteringsrutiner samt etableret en compliancefunktion.  

I forhold til selskabets administrative procedurer er den grundlæggende tanke som nævnt, at 

kontroller skal stå i et rimeligt forhold til risiciene på det kontrollerede område. Kontrolmiljøet 

og -kulturen skal derfor være sund, hvor den daglige risikostyring beror på medarbejdere, som 

udfører det daglige arbejde gennem velbeskrevne processer og relevante og fornuftige 

kontroller. 

Regnskabsprocessen er en tværgående proces, som er dokumenteret i et proceslandskab med 

identifikation af nøgleleverancer mellem de udførende afdelinger. Kontroller mv. udføres hvert 

kvartal og i et tilpasset, mindre format også hver måned. Blandt de løbende kontroller kan 

nævnes makkerkontrol samt anvendelse af kontrollister og regnskabschecklister. Endvidere 

kan nævnes kontroller udført af regnskabschefen, økonomidirektøren og den ansvarshavende 

aktuar. 

Selskabets udgangspunkt for arbejdet med den interne kontrolstruktur er risikovurderinger. 

Målet med risikovurderinger er at identificere områder, hvor der kan igangsættes initiativer, 

som kan reducere risikoniveauet. Det er selskabets målsætning i videst muligt omfang at 

systemunderstøtte og automatisere kontrolaktivitererne således, at de kommer til at indgå 

som et naturligt element i dagligdagen. Bærende principper i forbindelse med arbejdet med 

selskabets risici er funktionsadskillelse og klare rolle- og ansvarsbeskrivelser. 

Selskabet har etableret rapporteringsrutiner med udgangspunkt i en holdning om, at 

informationsformidlingssystemet skal være effektivt. Der er således defineret klare rolle- og 

ansvarsfordelinger og herunder et klart hierarki med beskrivelser af, hvilken information der 

skal tilgå de relevante niveauer i virksomheden, jf. afsnit B.3 Risikostyringssystem, herunder 

vurderingen af egen risiko og solvens. Der er også fastlagt rammer for overvågningen heraf, jf. 

nedenfor om compliance. 

For compliancefunktionen er der udarbejdet en funktionsbeskrivelse, og der er udarbejdet en 

complianceplan. Med complianceplanen sikres fokus på efterlevelse af lovgivning og interne 

regler mv. Compliancefunktionen skal sikre gode og sunde forretningsprincipper og udøve 

compliance balanceret i forhold til AP Pensions størrelse og kompleksitet. Den ansvarlige for 

funktionen har adgang til alle oplysninger, som denne finder nødvendig for at varetage 

funktionens ansvarsområde på tilfredsstillende vis. Den ansvarlige skal f.eks. modtage relevant 

materiale samt referater fra bestyrelses-, bestyrelsesudvalgs- og risikokomitémøder og på 

forlangende andet relevant materiale. 

Compliancefunktionen skal sikre, at: 

 

 Selskabet ikke opnår væsentlige anmærkninger fra Finanstilsynet under inspektion. 
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 Selskabet efterlever relevant lovgivningen, og at compliance opleves som 

værdiskabende, dvs. compliance for forretningens skyld. 

 Bestyrelsen oplever et væsentligt bidrag til udøvelsen af bestyrelsens ansvar og hverv. 

B.5 Intern auditfunktion 

Selskabets interne revisionschef, der er udpeget af bestyrelsen, er ligeledes af bestyrelsen 

udpeget som ansvarlig for intern audit. Den ansvarlige for intern audit rapporterer til 

Revisionsudvalget og bestyrelsen. Intern audits arbejde tilrettelægges under hensyn til 

væsentlighed og risiko i henhold til et årshjul, og gennemføres efter et rotationsprincip aftalt 

med de øvrige nøglepersoner. Intern audit vurderer, om selskabets interne kontrolsystem er 

tilstrækkeligt og effektivt og om selskabets ledelsessystemer er hensigtsmæssige og 

betryggende. 

Med henblik på at sikre den ansvarlige for intern audits uafhængighed og objektivitet kan 

denne alene ansættes og afskediges af bestyrelsen, til hvem vedkommende refererer. Af 

samme grund skal den ansvarlige for intern audit leve op til Finanstilsynets krav om egnethed 

og hæderlighed samt en række yderligere krav, som bl.a. et spekulationsforbud, sikring mod 

interessekonflikter og specifikke krav til uddannelse og kompetencer. Det er et krav, at den 

ansvarlige for intern audit ikke må erklære sig om forhold, som funktionen selv har udarbejdet 

grundlaget for. Disse og en række yderligere krav er fastsat i den af bestyrelsen godkendte 

funktionsbeskrivelse for området. 

B.6 Aktuarfunktion 

Aktuarfunktionen udgøres af selskabets Aktuarafdeling – Aktuariatet. Aktuariatet råder over 16 

fastansatte medarbejdere med forskellige aktuarmæssige kompetencer. Som nøgleperson og 

ansvarlig for Aktuarfunktionen er selskabets ansvarshavende aktuar, Peter Lauritsen, udpeget.  

Aktuarfunktionen varetager: 

 Beregning af de forsikringsmæssige hensættelser, herunder 

o Sikre at metoder, underliggende modeller og antagelser, der anvendes og 

lægges til grund for beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser er 

fyldestgørende, herunder sammenligne bedste skøn med hidtidige erfaringer. 

o Vurdere tilstrækkeligheden af de anvendte data. 

 Informere bestyrelse og direktion om troværdigheden af de forsikringsmæssige 

hensættelser. 

 Afgive udtalelse om overordnede tegningspolitik. 

 Afgive udtalelse om tilstrækkeligheden af genforsikringsprogrammet. 

 Bidrage til et effektivt risikostyringssystem, særligt i forhold til risikomodellerne der 

ligger til grund for kapitalkrav og ORSA. 

 Vurdering af de IT-systemer, der anvendes til aktuarfunktionens opgaver. 

 

Aktuarfunktionen varetager samtidigt de opgaver, der hører under den ansvarshavende 

aktuar. Ansvarsområderne for den ansvarshavende aktuar og nøgleperson for 

Aktuarfunktionen er sammenfaldende både med hensyn til opgaver og interesser.  
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Opgaver fordeles i afdelingen, og der udføres kontroller efter ”4-øjne-princippet”. Den 

ansvarshavende aktuar og nøglepersonen for Aktuarfunktionen udfører den overordnede 

kontrol. 

B.7 Outsourcing 

I forhold til outsourcing af væsentlige aktivitetsområder har bestyrelsen udfærdiget følgende 

retningslinjer for outsourcing af væsentlige aktivitetsaktivitetsområder, jf. 

outsourcingbekendtgørelsen, der er gældende for de af AP Pension-koncernens finansielle 

selskaber, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 

Retningslinjerne omhandler outsourcing og videreoutsourcing af væsentlige aktivitetsområder 

fra de omfattede selskaber til leverandører såvel indenfor som udenfor koncernen. 

Selskabets bestyrelse har identificeret de områder, som den opfatter som kritiske eller vigtige 

sammenholdt med selskabets art, størrelse og sædvane. Outsourcing inden for disse områder 

skal godkendes af bestyrelsen, og skal finde sted i overensstemmelse med selskabets 

Retningslinjer for outsourcing: 

 Regnskabsforhold, herunder regnskabsaflæggelse 

 Kapitalforhold, herunder solvensopgørelse og risikostyring 

 IT-drift (kernesystemer) 

 Forsikringsforretningen, herunder sagsbehandling 

 Investeringsaktiver (porteføljepleje mv.). 

I Tabel 1 fremgår de væsentlige, kritiske eller vigtige operationelle funktioner/aktiviteter, der 

er outsourcet. Det fremgår af denne oversigt bl.a., at der er en aftale registreret mellem AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab og AP Pensionsservice A/S. Der er tale om 100 procent 

personsammenfald i de nævnte selskaber. 

Tabel 1: Outsourcet funktioner og aktiviteter  

 

B.8 Andre oplysninger 

Selskabets bestyrelse har vurderet, hvordan selskabet mest hensigtsmæssigt indretter sit 

ledelsessystem. Udgangspunktet for denne vurdering har været arten, omfanget og 

kompleksiteten af selskabets virksomhed. I denne sammenhæng har bestyrelsen vedtaget en 

Selskab Væsentlig opgave Outsourcet til

AP Liv IT drift /G82-system AP Pensionsservice

AP Pensionsservice IT drift / AIA KMD A/S

AP Pensionsservice IT – Sekundært serverrum T26 Technology A/S

AP Liv Investering
BLS Capital 

Fondsmæglerselskab A/S

AP Liv Investering
Fondsmæglerselskabet 

Maj Invest A/S

AP Liv
Agentaftale – Investering (Projekt 

Trio)

Ringkjøbing Landbobank 

A/S

AP Liv
Agentaftale – Investering (Projekt 

Kappa III)

Ringkjøbing Landbobank 

A/S
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politik for governance, hvor der lægges vægt på, at selskabet har en hensigtsmæssig og 

gennemsigtig organisationsstruktur med en klar fordeling og passende adskillelse af 

ansvarsområder samt et effektivt informationsformidlingssystem. Politikken indeholder bl.a. en 

fastlæggelse af de fire nøglefunktioner, og er implementeret og afspejles i selskabets 

kommunikations- og organisationsstruktur. Det vurderes således, at selskabets ledelsessystem 

er fyldestgørende i forhold til selskabets samlede virksomhed.  

Med henblik på at sikre, at selskabet kan leve op til de forpligtelser, som følger af selskabets 

rolle som outsourcingsleverandør i forbindelse med administrationen af ISP, er en række 

funktioner i AP Pension indrettet på en sådan måde, at de pågældende medarbejdere er ansat i 

både AP Pension og ISP.   

C. Risikoprofil 

C.1 Forsikringsrisici 

Selskabet har en lang række forsikringsrisici, herunder levetidsrisiko, dødsfaldsrisiko, 

sygdoms- og invaliderisiko, katastroferisiko, risiko på kollektive elementer som ægtefælle- og 

samleverdækninger samt børnerenter, risiko på forsikringstagernes muligheder for overførsler, 

genkøb og præmieophør. To af disse er i forbindelse med ORSA-processen udpeget som 

væsentlige, og de behandles nærmere nedenfor. 

Overvågningen og vurderingen af disse risici sker primært ved løbende analyser af 

risikoresultaterne samt ved fastsættelsen af de metoder og antagelser, der anvendes til 

opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser og input til beregning af solvenskapitalkravet. 

Overordnet set er konklusionen på afsnittene nedenfor vedr. forsikringsrisici, at selskabet gør 

sig betydelige bestræbelser på vedvarende at styre og have overblik over de 

forsikringsmæssige risici. Selskabets løbende overvågning og analyser viser således, at AP 

Pension er et meget solidt pensionsselskab, hvor risikoen for at blive ramt af negative 

forsikringsmæssige begivenheder, der kan bevirke, at selskabet ikke kan leve op til sine 

forpligtelser, er yderst begrænset.  

C.1.1 Forsikringsrisici, beskrivelse af væsentlige risici 

Selskabet har to væsentlige forsikringsrisici. Levetidsrisiko og risiko ved Tab af Erhvervsevne 

(herefter benævnt TAE) under SUL. 

C.1.1.1 Forsikringsrisici, levetidsrisici 

Levetidsrisikoen består i, at kunder, som har produkter med garanteret livsvarig udbetaling, 

lever længere end forudsat i beregningen af pensionen, og at selskabet derfor må hensætte 

mere til udbetaling af pensionerne. Derudover kan levetidsrisikoen give anledning til risiko for 

utilfredse kunder, dårligt omdømme og klager fra de kunder, der har markedsrenteprodukter 

eller udbetaling fra AP Stabil og derfor selv dækker deres levetidsrisiko i form af ændrede 

pensioner. Sidstnævnte risiko er til en vis grad imødegået, da selskabet løbende opdaterer 

beregningsgrundlaget for pensionerne på markedsrenteprodukterne. 
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Risikoen vurderes ved årligt tilbagevendende analyser af selskabets egne dødelighedsdata 

samt demografiske data fra befolkningen i Danmark. Til brug for dette anvender selskabet en 

model fra Finanstilsynet, der suppleres med interne vurderinger. Ved seneste ORSA-proces, 

hvor der har været særlig fokus på levetidsrisikoen, er analysen og modellen blevet udvidet, 

og data fra Schweiz og Sverige er ligeledes inddraget for at vurdere levetidsforbedringerne. 

I den årligt tilbagevendende analyse baseret på modellen fra Finanstilsynet, opdaterer 

selskabet levetidsforudsætningerne opdelt på den observerbare, nuværende dødelighed og en 

forventet fremtidig levetidsforbedring. Den observerbare, nuværende dødelighed findes på 

baggrund af udviklingen i et benchmark opbygget af data fra livs- og pensionsselskaber i den 

danske pensionsbranche og justeret med udviklingen i egne data. Den forventede, fremtidige 

levetidsforbedring findes på baggrund af udviklingen i levetiden for hele Danmarks befolkning 

over de seneste 30 år. 

Den seneste analyse har givet anledning til en stigning i den forventede restlevetid og således 

en forøget hensættelse for selskabet. Resultatet er en nettoeffekt af, at den observerbare 

nuværende levetid er faldet, mens de forventede fremtidige levetidsforbedringer er steget.   

Levetidsrisikoen bestemmes ud fra standardsolvensmodellens stød på 20 procent til 

dødeligheden, svarende til et varigt fald i antal dødsfald på 20 procent på et år. Da selskabet 

allerede har indregnet levetidsforbedringer i bedste skøn, er et stød af denne størrelse 

umiddelbart meget konservativt, når man henser til, at det er en risiko på et års sigt. 

Selskabets egen vurdering af risikoen på et års sigt er derfor lavere. Levetidsrisikoen på langt 

sigt kan være betydelig større, men er meget svær at kvantificere. Derfor analyseres de 

forventede fremtidige levetidsforbedringer løbende for at opnå en øget indsigt, som det f.eks. 

er sket ved årets ORSA-proces. 

C.1.1.2 Forsikringsrisici, tab af erhvervsevne (TAE) 

Den primære risiko i forhold til TAE består i risikoen for et øget omfang af invalidetilkendelser 

eller at invalideperioden forlænges i et omfang større end forudsat i beregningen af præmierne 

og de tilhørende præmierabatter. Risikoen rammer basiskapitalen direkte gennem 

forretningsområdet SUL. Konkurrencen på priser på risikodækninger og særligt på invalide-

dækninger er hård, der er derfor stor fokus på denne risiko i såvel aktuarfunktionen, 

direktionen som bestyrelsen. 

Risikoen vurderes ved løbende at analysere de underliggende antagelser om 

invalidesandsynligheder, dødelighed, reaktivering samt forsinkelse af skadesanmeldelser i 

forhold til skadestidspunktet. 

Selskabet vurderer, at standardmodellen på passende vis beskriver SUL-forretningens risiko. 

Fordi udsving i SUL-forretningens resultater påvirker basiskapitalen direkte, har selskabet et 

ønske om at kunne vurdere andet end 200-års begivenheder. Derfor foretages i den løbende 

forretningsstyring også analyser ud fra mere sandsynlige scenarier. 
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C.1.2 Forsikringsrisici, risikokoncentration 

Selskabets eksponering for risikokoncentration, f.eks. en hændelse, der medfører stort tab, 

som følge af at mange kunder er koncentreret på et mindre geografisk område, er afdækket 

ved genforsikring mod katastrofehændelser.  

C.1.3 Forsikringsrisici, risikoreduktionsmetoder 

Selskabet har tegnet genforsikringskontrakter. Genforsikringskontrakterne er af typen Risk XL, 

der tager toppen af de store risici, og hvor AP Pension selv bærer en risiko på op til 10 mio. kr. 

pr. skade ved sygdom og dødsfald. 

Udover de tegnede genforsikringskontrakter indgår en del af ordningerne med TAE-risiko i et 

internationalt pooling-samarbejde, hvor de indgående ordninger er 100 procent genforsikret. 

Endelig har selskabet tegnet genforsikring mod katastrofe, hvor flere kunder bliver syge eller 

dør som følge af samme hændelse. 

Aktuarfunktionen foretager løbende analyser af genforsikringsresultaterne. Ansvarlig for 

Aktuarfunktionen udtaler sig desuden om, hvorvidt genforsikringsordningen er fyldestgørende 

og i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer for genforsikring. 

Derudover har selskabet acceptregler, som har til hensigt at reducere forsikringsrisikoen ved 

at undgå tiltrækning af kunder med højere risiko. Effekten af disse regler og behovet for 

ændringer følger af de løbende analyser af risikoresultaterne. 

Der anvendes ikke genforsikring i forhold til levetidsrisikoen, men levetidsrisikoen søges 

begrænset fremadrettet ved løbende justering af beregningsgrundlag anvendt til nytegning og 

bonus, og regulering af ugaranterede pensioner. 

Den løbende risikostyring i form af analyser og overvågning af de forsikringsmæssige risici 

bidrager ligeledes til risikoreduktion. 

C.1.4 Forsikringsrisici, følsomhedsanalyser 

Selskabet foretager løbende følsomhedsanalyser af TAE- og levetidsrisikoen.  

For levetidsrisikoen beregnes løbende forskellige stress-test, hvor dødeligheden nedsættes i 

forhold til niveauet for bedste skøn, og følsomhed på hensættelser og solvenskrav undersøges. 

Som følge af store buffere skal der ske fald i dødeligheden langt over det niveau, der ved 

solvensberegningen antages at repræsentere en 200 års begivenhed for, at overdækningen 

rammer en kritisk grænse for selskabets solvensoverdækning. Ved årets ORSA er der 

yderligere regnet på risikoscenarier, hvor selskabet rammes af nedgang i dødelighed og 

rentefald på samme tid, og også her har selskabet et tilstrækkeligt basiskapitalgrundlag. 

For TAE-risikoen beregnes stress-test, hvor niveauet for reaktivering nedsættes, og hyppighed 

for invaliditet forøges i forhold til bedste skøn. Der er ikke buffere knyttet til denne del af 

forretningen, og resultatet rammer derfor solvensbehov og overdækning direkte. Selskabet er 

velkonsolideret og kan tåle stress, der er langt over det niveau, der ved solvensberegningen 

antages at repræsentere en 200 års begivenhed. 
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C.2 Markedsrisici 

Markedsrisiko er risikoen for tab eller gevinst forårsaget af ændringer i markedsværdien af 

selskabets finansielle mellemværender. Disse ændringer kan være forårsaget af bl.a. 

ændringer i markedspriser, valutakurser eller renter. Ændringerne påvirker selskabet og/eller 

de kunder, der er i besiddelse af de pågældende aktiver.  

I AP Pension benyttes en lang række instrumenter til at identificere markedsrisikoen. 

Instrumenterne kan generelt deles op i to grupper. En gruppe bestående af systemværktøjer, 

dvs. værktøjer i form af kontroller, rammer og modeller samt en gruppe bestående af 

procesorienterede instrumenter. Sidstnævnte del indeholder bl.a. manageropfølgning, Taktisk 

Asset Allocations møder (TAA), Investeringsudvalgsmøder samt Risikokomitémøder.  

Udover de allerede nævnte procesorienterede foranstaltninger kan der af systemmæssige 

foranstaltninger bl.a. nævnes: 

 Selskabets egne modeller til vurdering af risikoen 

 Aktiv/Passiv styring 

 Solvensmodellen 

 Benchmarks og rammer. 

 

Selskabet har udviklet egne modeller til vurdering af risikoen for aktier og renter med henblik 

på at sikre sig, at anvendelsen af standardsolvensmodellen giver et retvisende billede af 

selskabets solvenskapitalkrav. 

Aktiv/Passiv styring er en model, selskabet benytter til at sikre sig, at risikoen på aktivsiden og 

passivsiden i forhold til renteændringer stemmer overens med den risikoprofil, selskabet og 

kunderne ønsker. 

I selskabet benyttes som nævnt ligeledes standardsolvensmodellen til at styre de 

markedsrisici, som selskabet er eksponeret mod. Endvidere anvender Investeringsafdelingen 

gængse analysemetoder til vurdering af individuelle investeringer.  

Benchmarks og rammer benyttes på tværs af hele selskabet til at sikre, at der ikke løbes 

unødige risici. Disse indeholder bl.a. rammer på aktivtyper, koncentrationer, varigheder og 

rammer på afvigelse fra benchmarks. 

Selskabet har etableret omfattende procedurer til løbende kontrol, opfølgning og rapportering 

vedrørende overholdelse af rammer og benchmarks.   

Afsnittene nedenfor vedrørende markedsrisici viser, at selskabet anvender en række forskellige 

mekanismer til at overvåge, styre og kontrollere disse risici. Givet karakteren af selskabets 

forretningsområde kan markedsrisici ikke undgås. Det er derfor afgørende, at selskabet sikrer, 

at det alene tager bevidste risici. Selskabet anvender således en lang række målrettede 

værktøjer for at sikre sig, at der ikke løbes uhensigtsmæssige risici.  
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C.2.1 Markedsrisici, beskrivelse af væsentlige risici 

Selskabet benytter en bred investeringsstrategi. Dette betyder, at investeringsporteføljen også 

i valutamæssige sammenhæng er veldiversificeret. Herved er risikoen for, at selskabet vil blive 

væsentligt påvirket af bevægelser i valutakursen for enkelte lande lille. Selskabet har valgt i 

vid udstrækning at afdække valutarisikoen på hovedvalutaerne (USD, JPY, CHF og GBP). 

Afdækning af eksponeringen mod Euro finder sted i mindre omfang end mod de øvrige 

hovedvalutaer. Selskabet har desuden to væsentlige markedsrisici, disse er aktie- og 

renterisiko, som overordnet set kontrolleres ved anvendelse af benchmarks og rammer samt 

ved anvendelse af afledte instrumenter. Selskabet har for knap 27 mia. kr. aktier og for ca. 

50 mia. kr. rentebærende fordringer.  

C.2.1.1 Markedsrisici, aktier  

Aktier er ejerandele i virksomheder, hvis værdi knytter sig til virksomhedens fremtidige 

indtjeningspotentiale. Aktier er således det mest risikable i kapitalstrukturen i en virksomhed, 

da ejerne på den ene side skal tage tab før alle andre kreditorer. På den anden side tilfalder 

hele det fremtidige overskud aktionærerne. Aktierisikoen for AP Pension er knyttet til 

aktiekursfald, men selskabet har mulighed for, via anvendelse af afledte instrumenter, at 

afbøde effekten af et aktiekursfald. 

AP Pensions investeringsstrategi beror på en relativ stor eksponering mod aktier, jf. Tabel 2. 

Derfor betragtes aktier som en væsentlig risiko for selskabet. Eksponering mod aktier er størst 

i produkter, hvor kunden selv vælger og bærer investeringsrisikoen. I den forløbne 

regnskabsperiode er der ikke sket væsentlige ændringer i selskabets eksponering mod aktier. 

Som det fremgår af Tabel 2, finder langt den største del af selskabets aktieinvesteringer sted i 

børsnoterede aktier og størstedelen heraf er placeret på det amerikanske marked. Forskellen i 

risikoen på børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier består primært i en generelt mindre 

likviditet af ikke-noterede aktier, jf. nedenfor, samt det generelle fravær af observerbare priser 

for de ikke-børsnoterede aktier. Den til aktiebeholdningen knyttede valutakursrisiko indgår i 

selskabets samlede styring af valutakursrisikoen.  

Tabel 2: AP Pensions aktieeksponering i mio. kr.  

 

C.2.1.2 Markedsrisici, rente 

AP Pension holder en lang række rentebærende fordringer, og er dermed eksponeret mod 

renterisiko. Det vil sige, at ændringer i renteniveauet kan påvirke investeringsresultatet.  

For de produkter hvor selskabet har afgivet en garanti, vil selskabets passiver være 

rentefølsomme. Denne rentefølsomhed er helt eller delvist afdækket afhængigt af den enkelte 

garanti og den risikokapacitet, der er til rådighed. De forsikringsmæssige hensættelser er 

endvidere påvirket af en diskonteringsrente, som ikke kan genfindes i markedet, og som derfor 

som udgangspunkt ikke kan afdækkes fuldt ud via markedet. Herved opstår der en risiko, som 

er af regulatorisk karakter snarere end en traditionel renterisiko. 

AktieType DKK EUR USD CHF GBP Andet Total

Børsnoteret 4.387 2.484 10.996 1.149 1.714 4.360 25.089

Ikke børsnoteret 348 493 928 0 52 0 1.821

Total 4.735 2.977 11.924 1.149 1.766 4.360 26.910
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I den forløbne regnskabsperiode er der fortaget tilpasninger af afdækningen i enkelte 

produkter. Således er afdækningen tilpasset produkternes aktuelle risikokapacitet. 

C.2.2 Markedsrisici, Prudent Person 

Når selskabet investerer, skal Prudent Person-princippet være overholdt. Prudent Person-

princippet går i korte træk ud på, at selskabet skal sikre, at der investeres i overensstemmelse 

med det, som kunderne er stillet i udsigt. Herudover indeholder Prudent Person-princippet 

også en række krav til selskabet, som skal sikre, at der er styr på risikoen i selskabet på tværs 

af alle produkterne. 

I selskabet håndteres Prudent Person-princippet i henhold til selskabets politik herfor bl.a. ved:  

 Procedurer for håndtering af investeringerne i selskabet  

 Investeringsrammer for aktiverne, både i forhold til selskabet og selskabets 

produkter 

 Benchmarks på investeringer, både i forhold til selskabet og selskabets produkter 

 Løbende følsomhedsanalyser og stresstests på væsentlige risici 

 Diverse analyser på selskabs- og produktniveau 

 Realistiske prognoser. 

Ved hjælp af disse procedurer, rammer og analyser sikrer selskabet sig, at alle væsentlige 

risici er identificeret og indeholdt i rammer således, at det er muligt at skabe sig et samlet 

overblik over produkternes risikoprofil såvel som selskabets risikoprofil. 

Ved nye investeringer eller ved reallokeringer sikrer selskabet sig, at alle procedurer og 

rammer er overholdt, for herved at leve op til Prudent Person-princippet.  

Markedsrisici er risikoen for tab på selskabets finansielle mellemværender. I selskabet 

håndteres disse risici primært på baggrund af rammer og de 4 søjler i kapitalplanen. De 4 

søjler i kapitalplanen er selskabets interne rammer, som fungerer som ”early warnings” i 

forhold til selskabets solvensmæssige risikoappetit. I henhold til Prudent Person-princippet er 

disse rammer knyttet til selskabet såvel som til de produkter, selskabet har solgt til kunderne. 

Med henblik på at overvåge robustheden af investeringerne i henhold til Prudent Person 

foretages endvidere følsomhedsanalyser og stresstests. 

Rammerne vedtages af bestyrelsen, hvorefter de efterleves af Investeringsafdelingen. I den 

interne månedlige investeringsrapport rapporteres det til bestyrelsen, om de af bestyrelsen 

vedtagne rammer er overholdt. Endvidere rapporteres det om de foranstaltninger, der er 

gennemført, hvis en eller flere rammer skulle være overskredet.  

Den ansvarshavende aktuar fører endvidere bl.a. tilsyn med det aktuarmæssige indhold i 

markedsføringsmateriale, hvilket bidrager til selskabets overholdelse af Prudent Person-

princippet. 

C.2.3 Markedsrisici, risikokoncentration 

En væsentlig risikokoncentration eksisterer for selskabet, hvis det både har en betydelig 

eksponering mod en bestemt udbyder, modpart, et geografisk område, et bestemt 
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investeringsaktiv eller en bestemt branche, og hvis der er en væsentlig sandsynlighed for, at 

mellemværendet vil medføre tab. Hvis sandsynligheden for at risikoen manifesterer sig er lav, 

vurderes risikokoncentrationen derfor ikke som væsentlig i selskabets interne styring. 

Selskabet har et betydeligt mellemværende med en række modparter på investeringsaktiver. 

Risikoen består i, at de modparter, hvor selskabet har et indestående eller de modparter, som 

selskabet har indgået derivataftaler med, ikke lever op til deres del af aftalen. Men da der er 

indgået aftaler om sikkerhedsstillelse med modparterne, er den aktuelle risiko væsentlig 

mindre end det tilgodehavende, som instrumenterne umiddelbart befordrer. Selskabets 

bruttoeksponering mod den største modpart udgør ca. 2,8 mia. kr., svarende til 2,6 procent af 

selskabets samlede balance. Modregnes sikkerheden, selskabet har modtaget fra modparten, 

er nettomellemværende på ca. 0,1 procent af selskabets samlede aktiver, og vurderes derfor 

samlet set ikke som en væsentlig risiko.  

Ud over ovennævnte risikokoncentration er selskabet eksponeret mod det danske 

ejendomsmarked. Selskabets ejendomsportefølje er veldiversificeret, og en stor del er udlejet 

på lange kontrakter.  

C.2.4 Markedsrisici, risikoreduktionsmetoder 

Selskabet benytter primært tre risikoreduktionsmetoder. Disse er:  

 Finansielle værktøjer i form af derivater 

 Procesorienterede foranstaltninger 

 Rammer.  

 

De finansielle værktøjer består af rente-, valuta-, og aktie-derivater. Den modpartsrisiko, som 

kan opstå i forbindelse med anvendelsen af derivater, afdækkes ved anvendelse af aftaler om 

sikkerhedsstillelse. Den hyppigste form for sikkerhedsstillelse finder sted i form af 

kontantindskud i banker. Selskabet kan disponere over disse indskud, hvorved risikoen ikke 

genopstår som risiko på de pågældende banker. 

De procesorienterede foranstaltninger indeholder bl.a. fastlagte rutiner for behandling i en 

række interne fora. Et væsentligt element i disse foranstaltninger er, at der løbende holdes øje 

med og rapporteres om investeringsporteføljen. Endvidere anvendes forretningsgange, 

kontroller, afstemning og stikprøver i bestræbelserne på at reducere selskabets risici. 

For så vidt angår de investeringer, der ikke er noteret på et organiseret marked, etableres der 

selvstændige rapporteringsprocedurer. F.eks. har selskabet ejendomseksperter ansat, og der 

er etableret en praksis for rapportering af selskabets eksponering mod ejendomssektoren, 

herunder at der ved værdiansættelse bl.a. anvendes eksterne vurderingsmænd.  

Rammerne består af investeringsrammer og risikorammer.  Et eksempel på den praktiske 

anvendelse af sådanne rammer er selskabets kapitalplan. 

Selskabet sikrer sig løbende, at disse risikoreduktionsmetoder virker efter hensigten ved bl.a. 

at foretage analyser, hvormed derivaterne indgår eller ved beregninger af risikoen, for herved 

at kontrollere, at selskabet ikke løber en uhensigtsmæssig risiko. Selskabet har endvidere 
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mange års erfaring med anvendelse af derivater, som er indgået i henhold til internationale 

standardaftaler (f.eks. ISDA), hvorved den juridiske risiko for at kontrakter ikke er holdbare, 

er meget begrænset. 

C.2.5 Markedsrisici, følsomhedsanalyser 

I selskabet foretages en række analyser af markedsrisikoen, som selskabet og kunderne er 

eksponeret mod. Analyserne foretages med jævne mellemrum således, at selskabet løbende 

kan følge den aktuelle risiko. Analyserne indeholder bl.a. stresstest af renter, priser og 

rentespænd. I analyserne ses typisk på ændringer i individuelle risikofaktorer, men det 

forekommer ligeledes, at der ses på ændringer i flere risikofaktorer samtidig. 

Der foretages herudover stresstests af garanterede produkters buffere. Disse analyser, kaldet 

reverse stresstest, stresser risikofaktorerne med henblik på at gruppernes buffer opbruges. 

Det vil sige, at det undersøges, hvor stort stød der skal til, for at bufferne netop er opbrugt.  

Selskabet analyserer ligeledes jævnligt det samlede solvenskapitalkrav med det formål at 

kontrollere selskabets risikoprofil både i forhold til det overordnede niveau og i forhold til 

diverse risikofaktorer. 

Da selskabet har en væsentlig eksponering i forhold til både aktier og renter, foretages der 

følsomhedsanalyser på bl.a. disse risici. 

I Figur 2 ses en analyse af aktivernes rentefølsomhed. I analysen foretages en back test af, 

om afkastet på de rentebærende aktiver kan siges at ligge inden for et 200 års risikoscenarie. 

Udgangspunktet for analysen er en 10 årige europæisk rente. Volatilitet herpå beregnes som 

et 30 dages glidende gennemsnit. Den herved udledte volatilitet benyttes til at estimere en 

rentebevægelse, som statistisk set kun sker i et ud af 200 år. Dette gøres ved at benytte 

antagelsen om, at udsvingene i renterne sker uafhængig af det nuværende renteniveauet og 

fordeler sig efter en normalfordeling. Den udledte rentebevægelse anvendes herefter på 

selskabets rentefølsomhed, for herved at estimere effekten for selskabet.  

Kurverne Forventet maks. tab og Forventet maks. gevinst afspejler det forventelige tab eller 

gevinst (200 års scenarie), der vil opstå på de rentebærende aktiver givet et sådant scenarie. 

Kurven Afkast, viser aktivernes faktiske afkast på den enkelte dag. Af grafen ses, at 

renterisikoen holdes på et nogenlunde konstant niveau over perioden. Udsvingene i graferne 

for gevinst og tab afspejler fortrinsvist, at de daglige udsving i markedspriserne (volatiliteten) 

varierer over tid. Den høje værdi af afkastet midt på året afspejler den renteuro, der var efter 

BREXIT-afstemningen.  
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Figur 2: Rentefølsomhedsanalyse 

 

I Figur 3 ses ligeledes resultatet af en back test af udsving i markedsværdien af selskabets 

aktiebeholdning i et 200 års scenarie. Udgangspunktet for denne analyse er et bredt 

verdensindeks (MSCI World). Volatiliteten i MSCI World beregnes efter samme princip som i 

renteanalysen ovenfor. Under antagelsen om uafhængighed i kursændringerne, og at disse 

sker efter en normalfordeling, estimeres der en kursbevægelse som statistisk set kun sker i ét 

ud af 200 år. Kursbevægelsen benyttes på selskabets aktiver for på den måde at estimere 

effekten.  

Kurverne Forventet maks. tab og Forventet maks. gevinst afspejler aktiernes daglige risiko 

baseret på 30 dages risiko (200 års scenarie). Kurven Afkast afspejler selskabets afkast på den 

enkelte dag. Som for følsomhedsanalysen af de rentebærende fordringer ovenfor er den 

væsentligste årsag til udsvingene i gevinst- og tab-graferne ændringerne i volatiliteten over 

tid. De store udsving i markedsværdien midt på året skal også for aktiers vedkommende ses i 

lyset af BREXIT-afstemningen.  
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Figur 3: Aktiefølsomhedsanalyse 

 

C.3 Kreditrisici 

I forbindelse med ethvert finansielt mellemværende er der en risiko for, at modparten ikke er i 

stand til eller ikke ønsker at honorere sine forpligtelser i overensstemmelse med det aftalte, 

denne risiko benævnes kreditrisiko. Kreditrisici kan styres og kontrolleres ved hjælp af en 

række teknikker, hvilket selskabet i udstrakt grad gør brug af. 

Overordnet set diversificerer selskabet aktiverne således, at der undgås dels en 

uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt type aktiv, en bestemt udsteder, en bestemt 

koncern eller et bestemt geografisk område, dels en uforholdsmæssig akkumulering af risici i 

porteføljen som helhed. Det gennemgående instrument til styring af kreditrisiko er 

fastlæggelse og implementering af rammer og benchmarks.  

I Tabel 3 ses selskabets samlede obligationsportefølje opdelt på basis af varighed (hhv. lange 

og korte) og ratingkategorier. I tabellen ses, at hovedparten af obligationerne tilhører den 

mest sikre ratingkategori, AAA. I denne kategori findes bl.a. danske realkreditobligationer og 

en stor andel af statsobligationer. Den danske stat og de danske realkreditinstitutter anses 

som særdeles kreditværdige, jf. bl.a. deres høje rating fra kreditvurderingsinstitutterne, og 

kreditrisikoen herpå vurderes derfor som yderst begrænset. Det vurderes derfor ikke, at 

selskabet løber en væsentlig kreditrisiko i forhold til disse investeringer. Som det fremgår, er 

vægten af obligationer med lav varigheden væsentlig højere blandt obligationer med en lavere 

rating end A eller ingen rating end blandt obligationer med høj rating. Dette afspejler, at der 

bevidst investeres i korte obligationer, når ratingen er lav for derved at reducere 

kreditrisikoen.  
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Tabel 3: Obligationsbeholdning opdelt på varighed og ratingkategori, mio. kr. 

 

Når man overordnet skal forholde sig til kreditkvaliteten af selskabets fordringer, skal man 

tage udgangspunkt i, at selskabets portefølje gennemgående har en meget høj kreditkvalitet, 

hvilket bl.a. er illustreret i Tabel 4 nedenfor. Heraf fremgår, at mere end ¾ af selskabets 

rentebærende aktiver har den absolut højeste rating, AAA. Uafhængigt af at risikoen for at lide 

kredittab på langt den største del af selskabets rentebærende fordringer således er meget lav, 

har selskabet en betydelig fokus på overvågning af kreditrisikoen.  

C.3.1 Kreditrisici, beskrivelse af væsentlige risici 

I forhold til kreditrisiko er selskabets væsentligste risici forbundet med investering i de 

obligationer, hvor den underliggende kreditkvalitet ikke er så høj som for stats- eller 

realkreditobligationers vedkommende. I Tabel 3 er det hovedsageligt ratingkategorierne fra 

BBB til C samt kategorien Ingen rating, hvor hovedparten af kreditrisikoen findes. Investering i 

disse typer af papirer finder overvejende sted via særligt udvalgte fondsforvaltere, der har 

specialiseret sig i dette marked, hvorved de i meget vid udstrækning kan undgå at tabe penge 

på modparter, der ikke kan leve op til deres forpligtelser. Låntagere, der tilhører denne 

kategori, må typisk betale noget mere i rente end mere kreditværdige låntagere. Derfor kan 

det være interessant at investere, via erfarne fondsforvaltere, i sådanne aktiver. Investering i 

denne type produkter styres kontinuerligt via rammer og benchmarks. 

C.3.2 Kreditrisici, Prudent Person 

Selskabet sikrer sig, at det løbende kan leve op til de løfter, som selskabet har givet til 

kunderne. I forhold til kreditrisiko sker dette ved at have benchmarks og rammer for 

eksponeringen mod forskellige aktivtyper og indenfor hver aktivtype samt ved at give 

kunderne mulighed for via selskabets hjemmeside løbende at kunne tilgå information vedr. 

deres investeringers risikoprofil. For markedsrenteprodukter har den enkelte kunde selv valgt 

sin risikoprofil, og selskabet har derfor fokus på, at der investeres i overensstemmelse med 

det, som kunderne er blevet stillet i udsigt.  

C.3.3 Kreditrisici, risikokoncentration 

Koncentrationen af kreditrisiko på selskabets aktivside er primært relateret til selskabets 

investeringer i obligationer med lav eller ingen rating. Denne risiko styres ved hjælp af rammer 

fastsat af bestyrelsen samt ved, at der alene anvendes meget erfarne fondsforvaltere, der har 

specialiseret sig i de mere risikofyldte aktiver. Hver enkelt fondsforvalter er endvidere 

underlagt en række krav til investeringernes placering.  

C.3.4 Kreditrisici, risikoreduktionsmetoder 

Ud over de ovenfor nævnte risikoreduktionsmetoder, der fortrinsvis er relateret til anvendelse 

af rammer, anvendes der endvidere i vid udstrækning sikkerhedsstillelse til reduktion af 

kreditrisikoen.  

Obligationstype AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Ingen 

Rating
Total

Lange 16.685 0 425 445 1 513 0 0 0 462 18.531

Korte 21.898 11 564 839 3.870 2.872 359 1 1 1.342 31.757

Total 38.583 11 989 1.284 3.871 3.385 359 1 1 1.805 50.288
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I forhold til anvendelsen af rammer er én måde at vurdere deres effektivitet at undersøge, om 

de nogensinde overskrides, eller om porteføljen ville have været anderledes, hvis ikke 

rammerne havde været der. Historisk set er rammerne fra tid til anden blevet overtrådt, og de 

på forhånd fastsatte procedurer for at rette op herpå er derfor trådt i kraft. Til at understøtte 

AP Pensions opfattelse af at have et effektivt risikostyringssystem kan oplyses, at selskabets 

interne porteføljemanagere i ny og næ opfatter rammerne som snærende. Forslag om ændring 

af rammer bliver typisk stillet til bestyrelsen i forbindelse med ønsker om tilpasninger i 

investeringsstrategien. Anvendelsen af rammer til reduktion af kreditrisiko kan således 

opfattes som effektiv, og rammerne sikrer, at selskabets risikotagning er bevidst og i 

overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. 

Der anvendes endvidere sikkerhedsstillelse i forbindelse med udlån og til sikring af 

modpartsrisikoen på finansielle mellemværender. Når sikringsakter mv. i forbindelse med 

sikkerhedsstillelse/pant er overholdt, og det juridiske grundlag i øvrigt er i orden, betragter 

selskabet sikkerhedsstillelse som en effektiv metode til at reducere kreditrisici. Til reduktion af 

kreditrisikoen i forbindelse med indskud i banker anvendes i vid udstrækning 

genkøbsforretninger, hvor AP Pension i henhold til standardaftaler modtager sikkerhed for 

indskuddet, herefter benævnt repo’er. Det fremgår af de enkelte aftaler, der ligger til grund for 

sikkerhedsstillelsen, hvilke krav der stilles til kvaliteten af sikkerheden sådan, at kreditrisikoen 

ikke genopstår som risiko på sikkerheden. I praksis stilles der fortrinsvis sikkerhed i form af 

kontantindskud i banker og i mindre omfang i form af statsobligationer og 

realkreditobligationer. 

C.3.5 Kreditrisici, følsomhedsanalyser 

Med henblik på at få et samlet billede af risikoen på de enkelte porteføljer har selskabet 

etableret en simpel målestok, aktieækvivalent risiko, som giver et overordnet billede af 

risikoen på tværs af alle aktiverne i en portefølje, både aktier, obligationer, kredit og andet. 

Det samlede tal er summen af de enkelte instrumenters volatilitet set i forhold til, hvis 

porteføljen var placeret i aktier. De enkelte instrumenters volatilitet vil bl.a. afspejle 

instrumentets underliggende kreditrisiko, hvorved aktieækvivalent risiko for det enkelte aktiv 

er med til at give et billede af følsomheden af kreditrisikoen. Kreditrisikoens følsomhed indgår 

derfor som et element i investeringsbeslutningerne. 

I forbindelse med den årlige ORSA-proces udføres der endvidere følsomhedsanalyser, der 

viser, hvordan solvenskravet påvirkes af en række forskellige stød. En række af disse stød kan 

sidestilles med effekterne af en kreditbegivenhed, og viser derfor solvenskravets følsomhed i 

forhold til den konkrete hændelse. 

Tabel 4 viser selskabets rentebærende aktiver pr. ultimo 2016 fordelt på rating. Følsomheden 

for disse aktiver er analyseret ved at tage udgangspunkt i de konstaterede stød, som 

rentemarkederne blev udsat for i 2008 under finanskrisen. Rentestigningen var meget 

afhængig af aktivernes kreditkvalitet målt ved rating, og den observerede stigning på AAA-

ratede papirer er således opgjort til 350 basis point, mens den er opgjort til godt 2.900 basis 
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point1 for C-ratede papirer. Den meget forskelligartede reaktion på de overordnet set samme 

markedsmæssige omstændigheder afhængig af rating kan for en stor dels vedkommende 

opfattes som et udtryk for markedets opfattelse af at kreditrisikoen for de lavt-ratede papirer 

steg disproportionalt. Resultatet giver sig udslag i, at de aktiver, der er ratet B eller under, 

udgør ca. 21 procent af risikoen på trods af at aktivernes andel kun udgør 12 procent. Grunden 

til den relative lille risiko på aktiverne i ratingkategorierne A – BB, skyldes aktivernes lave 

varighed. 

Tabel 4: 2008 Rentescenarieanalyse på de rentebærende aktiver 

 

C.4 Likviditetsrisici 

Et livsforsikringsselskab vil qua sit forretningsområde være udsat for likviditetsrisici. 

Likviditetsrisiko er risikoen for at selskabet ikke, på kort eller langt sigt, vil være i stand til at 

betale sine forpligtelser efterhånden som de forfalder.  

Selskabet har en overordentlig komfortabel likviditet. Dette illustreres i Tabel 5 nedenfor, 

hvoraf fremgår, at mere end ¾ af selskabets aktiver tilhører en kategori, som det vurderes 

muligt at sælge med en minimal markedspåvirkning i løbet af 1-2 dage. 

En situation med likviditetsmangel, uafhængigt af selskabets solvens, kan opstå af flere 

årsager. På kort sigt kan der opstå mangel på likviditet, fordi markedet for selskabets aktiver 

er blevet ramt af en begivenhed, og at omsætningen i markedet derfor er væsentligt mindre 

end sædvanligt. Altså en situation hvor der er en generel mangel på likviditet i markedet. I en 

sådan situation kan likviditetsrisikoen manifestere sig ved, at det vil kræve et 

                                                           
1 De kvantificerede stød er baseret på en blanding af amerikanske og europæiske data. Data 

for ratings på B og bedre er amerikanske, mens dårligere ratings er både amerikanske og 

europæiske. 

 

Rating
Markedsværdi 

i mio. kr.

Fordeling 

i Pct. 

Risiko 2008 

Scenarie

i mio. kr.

Risikofordeling

AAA 38.583 77% 6.519 76 %

AA 11 0% 1 0 %

A 989 2% 151 2 %

BBB 1.284 3% 171 2 %

BB 3.871 8% 10 0 %

B 3.385 7% 835 10 %

CCC 359 1% 2 0 %

CC 1 0% 0 0 %

C 1 0% 0 0 %

Ingen Rating 1.805 4% 941 11 %

Total 50.288 100% 8.629 100 %
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uforholdsmæssigt stort prisafslag at sælge et aktiv. Likviditetsrisiko kan også opstå i 

forbindelse med et ønske om et hurtigt salg af et sjældent omsat aktiv. Også i denne situation 

kan der opstå behov for et uforholdsmæssigt stort prisafslag for at få aktivet afhændet hurtigt.  

Likviditetsrisikoen på langt sigt kan opstå som følge af en uhensigtsmæssig sammensætning af 

aktiverne i forhold til forpligtelserne. Aktiverne kan være sammensat på en sådan måde, at 

aktiver, der ikke egner sig til at blive afhændet hurtigt, f.eks. visse alternative investeringer, 

har for stor vægt i porteføljen. I det omfang illikvide aktiver skal afhændes med henblik på 

fremskaffelse af likviditet, drejer det sig om at forberede dette i god tid forinden sådan, at 

salget ikke skal forceres. 

Kravet til forrentningen af illikvide aktiver tillægges derfor generelt en præmie, 

likviditetspræmien, og illikvide aktiver giver derfor som udgangspunkt et højere afkast end 

mere likvide aktiver, hvis de holdes til udløb.  

I forbindelse med styring af likviditetsrisikoen skal et livsforsikringsselskab derfor balancere 

risikoen for at havne i en situation, hvor det vil være nødvendigt at sælge aktiver med 

uforholdsmæssigt store afslag, med den omkostning i form af lavere rente, der er forbundet 

med at investere i likvide frem for mindre likvide aktiver. 

Med henblik på at undgå at skulle afhænde aktiver under ufordelagtige forhold anvender 

selskabet muligheden for at optage lån via repo’er og ved at have etableret en 

trækningsrettighed (”kassekredit”) i et pengeinstitut. 

Likviditetsrisikoen bliver desuden styret ved, at der er opstillet en ramme for den maksimale 

andel i de enkelte aktivtyper, der må placeres i illikvide investeringer. For et enkelt af 

selskabets produkter er der endvidere opstillet rammer for andelen af aktiver i forskellige 

likviditetskategorier, der afspejler likviditetsgraden af de enkelte aktiver. Likviditetsgraden af 

de enkelte aktiver afgøres ud fra en række betragtninger om børsnotering og papirets 

omsætning mv. For hver kategori foreligger der en vurdering af, hvor hurtigt aktiverne skal 

kunne afvikles.  

Det kan endvidere oplyses, at det forventede positive nettocashflow, hvor indbetalingerne 

overstiger udbetalingerne, for markedsrenteprodukter bevirker, at disse produkter på længere 

sigt, alt andet lige, er mindre følsomme over for likviditeten af aktiverne. I modsætning hertil 

har garanterede gennemsnitsrenteprodukter et forventet negativt nettocashflow, hvilket øger 

kravene til likviditeten af de investerede midler.  

C.4.1 Likivditetsrisici, Prudent Person 

Der gennemføres årligt en overordnet analyse af selskabets langsigtede likviditetsrisiko i 

forbindelse med anvendelse af den volatilitetsjusterede rentekurve til opgørelse af 

hensættelser. Denne analyse tager udgangspunkt i de projicerede cashflows på aktiv- og 

passivsiden, og resultatet heraf indgår i de langsigtede, overordnede investeringsovervejelser. 

Netop denne analyse er relevant at gennemføre i forhold til overholdelse af Prudent Person-

princippet, idet der heri indgår en tidsmæssig kvantificering af de løfter, som selskabet har 

stillet kunderne i udsigt. Dette cashflow holdes så op mod det projicerede cashflow på 

aktivsiden, og eventuelle likviditetsproblemer vil herefter vise sig. Det vil i givet fald være 
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muligt at træffe investeringsmæssige beslutninger, der vil kunne rette op herpå. Konklusionen 

er, at selskabet har en meget god korrespondance mellem aktiver og passiver, og at det derfor 

lever op til Prudent Person-princippet. 

C.4.2 Likviditetsrisici, risikokoncentration 

Som nævnt anvendes repo-markedet til at fremskaffe likviditet. Repo-markedet anvendes 

desuden til den løbende styring af selskabets renteafdækning. Repo-markedet er meget likvidt 

og tilgængeligt for en investor som selskabet med en stor beholdning af meget kreditværdige 

obligationer. Af omkostningsmæssige grunde anvendes repo’er derfor i betydeligt omfang i 

porteføljeplejen. Hvis repo-markedet skulle blive ramt af et stød, der reducerer markedets 

villighed til at ”rulle” eksisterende aftaler, vil det udgøre en likviditetsrisiko for selskabet.  

Det kan tilføjes, at selskabets geografiske og andre rammer for investeringsaktivernes 

placering bidrager til en reduktion af risikokoncentrationen i forhold til likviditetsfremskaffelse. 

Som følge af det forventede, negative nettocashflow i de garanterede 

gennemsnitsrenteprodukter er kravene til den langsigtede likviditet større for disse produkter, 

og aktiverne tilpasses derfor i overensstemmelse hermed.  

C.4.3 Likviditetsrisici, risikoreduktionsmetoder 

Ovenstående metoder til håndtering af Prudent Person og koncentration af likviditetsrisiko på 

selskabets aktiver fungerer også i forhold til risikoreduktion. Imidlertid kan man som alternativ 

til at likvidere aktiver benytte sig af lånemarkedet til at fremskaffe likviditet (dvs. på 

selskabets passivside), hvilket selskabet i vid udstrækning gør i praksis. Den typisk anvendte 

model til likviditetsfremskaffelse er repomarkedet. 

Det kan herudover påpeges, at det at have en veldiversificeret portefølje, som selskabet har, 

generelt er med til at minimere likviditetsrisikoen, idet diversifikation blandt aktiver på såvel 

aktivtyper som på markeder er med til at reducere risikoen for, at flere almindeligvis likvide 

aktiver er illikvide på netop det tidspunkt, hvor fremskaffelse af likviditet er nødvendigt. 

C.4.4 Likviditetsrisici, følsomhedsanalyser 

Årligt gennemføres som nævnt en analyse af selskabets fremtidige likviditetssituation. I denne 

sammenhæng gennemføres en følsomhedsanalyse i form af en scenarieanalyse, hvor effekten 

af stød beregnes, f.eks. et fald i det forventede afkast, og selskabets fremtidige likviditet 

analyseres herefter. Hvis likviditeten som følge af det pågældende stød vurderes at blive for 

stram, kan der tages højde herfor i forbindelse med investeringsbeslutningerne. Den 

overordnede konklusion af denne analyse er, at selskabet har rigelig likviditet. 

Selskabet har foretaget en analyse af den samlede balances sammensætning i henhold til de 

definerede likviditetskategorier, jf. Tabel 5. Som det fremgår, vurderes langt den største del af 

selskabets aktiver at tilhøre den allermest likvide kategori, og selskabets følsomhed i forhold til 

likviditet må dermed betegnes som meget lav. 
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Tabel 5: Likviditetsanalyse 

 

C.4.5 Likviditetsrisici, Likviditetsrisici hørende til forsikringsmæssige hensættelser 

Størstedelen af selskabets forventede fremtidige fortjeneste (fortjenstmargen) kommer fra 

indtjening på de allerede indbetalte præmier. For forsikringsklasse III hidrører en mindre del, 

svarende til 110 mio. kr. før skat, af fortjenesten fra de præmier, der forventes indbetalt i 

2017. Det bemærkes, at det er en mindre del af den forventede fremtidige fortjeneste, som 

stammer fra fremtidige præmier, og likviditetsrisikoen knyttet til denne fortjeneste er således 

meget begrænset. Det bemærkes i øvrigt, at såfremt de pågældende præmieindtægter skulle 

bortfalde, så ville det samtidig medføre, at underskud, jf. afsnit A.2 Forsikringsresultater om 

SUL, på forretningen hørende til disse præmier også ville bortfalde. For forsikringsklasse I er 

indtjeningen vedrørende fremtidige præmier ikke væsentlig og derfor ikke opgjort.  

C.5 Operationelle risici 

Operationel risiko er en samlebetegnelse for de risici, som selskabet er udsat for, og som ikke 

er indfanget af de øvrige risikobegreber. Det er f.eks. en operationel risiko, at selskabet bliver 

udsat for et nedbrud i IT-systemerne, eller at selskabet som følge af en begået fejl skal betale 

erstatning eller bøde.  

Som det fremgår af afsnittene nedenfor om operationel risiko, arbejder selskabet målrettet 

mod at reducere disse mest muligt, og selskabet forholder sig således løbende aktivt til, hvilke 

tiltag, der skal gøres på området. Det fremgår, at de midler, der tages i brug i forhold til at 

håndtere operationel risiko, har en meget forskelligartet karakter. Midlerne spænder fra 

uddannelse af medarbejdere over etablering af automatiserede kontroller til sikring af stabile 

IT-systemer.  

C.5.1 Operationelle risici, beskrivelse af Risikoen 

I forhold til operationelle risici er det målet at sikre, at alle væsentlige risici søges minimeret til 

et acceptabelt niveau. Indsatsen for at minimere tab som følge af operationelle risici skal ske 

under hensyn til en afvejning mellem konsekvens og sandsynlighed på den ene side og 

omkostningerne ved at minimere risikoen på den anden. Afgørelser om operationel risiko skal 

også være i overensstemmelse med selskabets værdigrundlag. Sådanne afvejninger finder 

sted på baggrund af risikovurderinger, og disse vurderinger er således centrale i selskabets 

arbejde med operationelle risici. Det er målet med risikovurderingerne, at der løbende 

identificeres områder, hvor der kan iværksættes initiativer, der kan reducere risikoen. Der er 

endvidere gennemført en analyse, der gennemgår en række generelle, overordnede 

operationelle risici med henblik på klassificering af disse i hhv. gruppen af risici, som ikke kan 

inddæmmes og risici, som kan inddæmmes. For gruppen af risici, der kan inddæmmes, 

Beskrivelse Pct.

Kan sælges med minimal markedspåvirkning indenfor 1-2 dage 76 %

Kan sælges med minimal markedspåvirkning indenfor 1-2 uger 0 %

Kan sælges med minimal markedspåvirkning indenfor 1 kvartal 7 %

Kan sælges med minimal markedspåvirkning indenfor 1 år 1 %

Kan sælges med minimal markedspåvirkning indenfor > 1 år 16 %

Total 100 %
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vurderes sandsynlighed og konsekvens, og passende foranstaltninger implementeres som led i 

den almindelige prioritering. 

Arbejdet med operationel risiko finder sted i henhold til en række politikker og retningslinjer. 

Blandt retningslinjerne kan nævnes Retningslinjer for styring af operationelle risici, 

Retningslinjer for kundekommunikation, Retningslinjer for koncerninterne transaktioner samt 

selskabets Beredskabsplan. Endvidere findes en række forebyggende foranstaltninger 

vedrørende outsourcing, fravær af incitamentsordninger i lønpolitikken, spekulationsforbud, 

kvalitetsmåling af kundeservicen og en lang række kontroller knyttet hertil. 

Selskabet har fastlagt en lang række forretningsgange og procedurer med henblik på at 

reducere den operationelle risiko. Disse forretningsgange indeholder en række kontroller, der 

gennemføres løbende. Centrale elementer i disse kontroller er funktionsadskillelse og 

anvendelse af 4-øjne-princippet i forbindelse med gennemførelse af betalinger og bevægelser 

ind og ud af værdipapirdepoter. Endvidere er der etableret en log, hvor operationelle fejl, der 

har medført tab for selskabet, registreres, og der er etableret procedurer for rapportering af 

sådanne fejl.  

Endeligt gennemføres der løbende analyser og andre initiativer, der medvirker til at reducere 

den operationelle risiko. Blandt initiativerne kan nævnes løbende uddannelse af medarbejderne 

samt gennemførelse af awareness-kampagner. Tilsvarende sikrer selskabet, at det ved 

nyansættelser ansætter medarbejdere med de rigtige kompetencer og kvalifikationer. I forhold 

til den juridiske risiko på derivater minimeres denne ved alene at indgå aftaler i henhold til 

internationalt anerkendte standardaftaler (ISDA). 

C.5.2 Operationelle risici, Prudent Person 

I forhold til at håndtere operationelle risici i forbindelse med fejl som bevirker, at selskabet 

ikke kan overholde Prudent Person-princippet, er der fokus på: 

 Fejl i forbindelse med investering af midlerne 

 Fejl i ekspeditionen af kunder der gør, at selskabet ikke kan honorere afgivne løfter 

 Forkert kommunikation. 

 

Derved sikres det, at selskabet ikke stiller kunderne løfter i udsigt, som selskabet vil have 

svært ved at overholde. Endvidere sikrer en lang række procedurer og retningslinjer mv. på 

aktivsiden, at der opretholdes en passende overensstemmelse mellem aktiver og passiver.  

C.5.3 Operationelle risici, risikokoncentration 

Selskabet er grundlæggende afhængig af en velfungerende IT-infrastruktur, og har derfor 

dedikeret betydelige ressourcer på at sikre, at risikoen for omfattende IT-nedbrud er 

minimeret. Selskabet har bl.a. udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik og en lang række 

dertilhørende retningslinjer samt en Beredskabsplan. Den daglige opfølgning på politikken 

håndteres af IT-sikkerhedsorganisationen, som er etableret i tilknytning til IT-

Sikkerhedspolitikken. Endvidere stilles der vidtgående kvalitetskrav til selskabets outsourcing-

leverandører på området, og risikokoncentrationen i forhold til IT-nedbrud mv. bliver derfor 

løbende håndteret. 
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Den i disse år ekstraordinært store projektportefølje, bl.a. som følge af bølgen af 

lovgivningsmæssige initiativer, kræver, at selskabet har særligt fokus på implementeringen og 

afslutningen af projekterne.  

C.5.4 Operationelle risici, risikoreduktionsmetoder 

Som nævnt i afsnittene C.5.1 Operationelle risici, beskrivelse af Risikoen, C.5.2 Operationelle 

risici, Prudent Person og C.5.3 Operationelle risici, risikokoncentration søges operationel risiko 

minimeret ved fastlæggelse af relevante politikker, implementering af en lang række 

forretningsgange samt løbende overvågning, rapportering og opfølgning herpå. Endvidere er 

den løbende uddannelse af selskabets medarbejdere et væsentligt element i håndteringen af 

den operationelle risiko.  

C.5.5 Operationelle risici, følsomhedsanalyser 

Selskabet anvender standardsolvensmodellen til den kvantitative opgørelse af 

solvenskapitalkravet til afdækning af den operationelle risiko. Herudover har selskabet 

gennemført analyser, der har belyst følsomheden af resultaterne. Disse analyser har bl.a. 

bestået i at opgøre solvenskravet, hvis selskabet bliver ramt af en række på hinanden følgende 

operationelle hændelser. Analyserne har givet resultater, der stemmer overens med 

standardsolvensmodellen.  Sammenholdt med at kapitalkravet i henhold til 

standardsolvensmodellen blot lægges til det basale solvenskrav uden at tage højde for 

korrelation og buffere, kan det alt i alt konkluderes, at følsomheden af det opgjorte 

solvenskapitalkrav for operationel risiko er lav.  

C.6 Andre væsentlige risici 

Selskabet er yderligere eksponeret mod andre forskellige risici, men bestyrelsen har vurderet, 

at disse ikke er væsentlige. 

D. Værdiansættelse til solvensformål 

Posterne i solvensbalancen indregnes og værdiansættes efter reglerne i Solvens II- 

forordningen. Processen er, at der tages udgangspunkt i balancen i årsrapporten baseret på 

regnskabsbekendtgørelsen, som herefter omarbejdes til en solvensbalance. 

Regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser om indregning og værdiansættelse af aktiver, 

forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser er i vid udstrækning videreført og 

anvendt ved indregning og værdiansættelse i solvensbalancen. 

Der henvises derfor for selskabet til note 39 og for koncernen note 38 indeholdende anvendt 

regnskabspraksis i årsrapporten. Praksis for poster i solvensbalancen, hvor indregning og 

værdiansættelse ikke er enslydende med principperne i årsrapporten, er gengivet i afsnit D.1 

Aktiver, D.2 Forsikringsmæssige hensættelser og D.3 Andre forpligtelser. 

I Bilag 1 er balancen fra årsrapporten henholdsvis solvensbalancen gengivet. 
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D.1 Aktiver 

Immaterielle aktiver, for hvilke der ikke kan demonstreres en pris på et aktivt marked, skal 

værdiansættes til nul, herunder også for sådanne aktiver beliggende i dattervirksomhederne. 

Da forudsætningen for at demonstrere en pris på et aktivt marked ikke vurderes at være til 

stede, er de immaterielle aktiver i AP Pensionsservice A/S og nærpension A/S værdiansat til 

nul. Der tages ved reguleringen højde for udskudt skat. 

D.1.1 Værdiansættelse af investeringsaktiver på inaktive markeder  

Det vurderes for hvert investeringsaktiv, om dagsværdiansættelse kan ske med udgangspunkt 

i priser fra aktive markeder, hvilket er tilfældet for langt størstedelen af selskabets 

investeringsaktiver. 

Unoterede kapitalandele optages til dagsværdi eller markedsværdiansættes på 

balancetidspunktet med udgangspunkt i andelen af seneste kendte indre værdi for 

opgørelsesdagen; typisk urevideret kvartalsregnskab reguleret for foretagne indbetalinger og 

udbetalinger (udlodninger/dividende på bruttobasis) fra kvartalsregnskabet frem til 

balancetidspunktet.  

Såfremt der er kendskab via markedet eller yderligere information fra den pågældende 

forvalter, der indikerer en lavere markedsværdi end den regulerede indre værdi, vil der 

specifikt blive foretaget en yderligere vurdering af niveauet for værdiansættelsen. Det kan 

resultere i yderligere nedskrivning eller reservation på balancetidspunktet med henblik på 

fastsættelse af en så realistisk dagsværdi som muligt. 

Værdiansættelsen af ydede lån sker som udgangspunkt til kurs 100. Denne prisfastsættelse 

afspejler kreditrisikoen på lånene. Enkelte eksportkreditrelaterede lån opskrives matematisk, 

lineært til kurs 100 på udløbstidspunktet. Hovedparten af lånene er ydet med variabel rente. 

For værdiansættelse af investeringsejendomme henvises til afsnittet herom i anvendt 

regnskabspraksis. 

D.2 Forsikringsmæssige hensættelser 

De forsikringsmæssige hensættelser er opdelt på de overordnede forretningsområder angivet i 

afsnit A.1 Virksomhed. 

Som det fremgår af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten, opgøres de forsikringsmæssige 

hensættelser som summen af livsforsikringshensættelser for de to forsikringsklasser, 

hensættelser til Syge- og Ulykkesforsikringer samt fortjenstmargen.  

Livsforsikringshensættelser opgøres i overensstemmelse med regler anmeldt til Finanstilsynet, 

som er offentligt tilgængelige, og til hvilke der henvises for yderligere detaljer. I 

livsforsikringshensættelserne er der udover bedste skøn bestående af hensættelser til 

garanterede ydelser og bonuspotentialer indregnet et risikotillæg. 

Risikotillægget er det beløb, selskabet forventeligt vil skulle betale en anden 

forsikringsvirksomhed, for at denne vil overtage risikoen for, at udgifterne ved at afvikle 

virksomhedens bestand af forsikringer afviger fra den opgjorte nutidsværdi af de forventede 
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betalingsstrømme. Risikotillægget opgøres for selskabet som helhed ud fra reglerne i Solvens 

II og fordeles ud på de enkelte grupper i forhold til deres bidrag til opgørelsen.  

Hensættelser til Syge- og Ulykkesforsikring har 4 poster: Præmiehensættelser, 

erstatningshensættelser, hensættelser til bonus- og præmierabatter samt det før omtalte 

risikotillæg. De tre førstnævnte udgør bedste skøn. Præmiehensættelserne udgøres af 

forudbetalte præmier og hensættelser til ikke-afløben risiko. Erstatningshensættelserne 

indeholder udover hensættelser til skader under udbetaling også hensættelser til indtrådte 

men endnu ikke anmeldte skader (IBNR), samt anmeldte men endnu ikke opgjorte skader 

(RBNS). 

Da hensættelserne er opgjort efter bedste skøn på baggrund af modeller og forudsætninger 

om forventninger til fremtiden, er der i sagens natur en vis usikkerhed knyttet til opgørelsen. 

Der er identificeret flere former for kilder til usikkerhed i forbindelse med opgørelsen: 

Modelusikkerheder, parameterusikkerheder, usikkerhed i datagrundlag samt usikkerhed fra 

operationelle hændelser. Usikkerhederne er håndteret dels i kontrolmiljøet, dels i den årlige 

revurdering af parametre og dels i risikostyringssystemet, herunder følsomhedsberegninger. 

Det er vurderet, at de væsentlige kilder til usikkerhed på de forsikringsmæssige hensættelser 

er rentekurven og levetidsforudsætningerne på opgørelsen under forsikringsklasse I. Af samme 

grund har der været særlig fokus på disse i 2016, hvor selskabet har udført yderligere analyser 

på områderne.  

Indregning og værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser er identisk i årsrapportens 

balance og solvensbalancen bortset fra, at fortjenstmargen i solvensbalancen indregnes i 

basiskapitalgrundlaget. Ved omgrupperingen af fortjenstmargen fra forsikringsmæssige 

hensættelser til basiskapitalgrundlaget tages der højde for skatteeffekter. 

AP Pension benytter volatilitetsjustering (VA) i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om 

matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-

forsikringsselskaber”. 

VA-påvirkningen på hensættelserne samt på solvenskapitalkravet, minimumkapitalkravet og 

på kapitalgrundlaget kan ses i Skema 22.01, der er vedlagt som bilag.  

AP Pension bruger ikke Match Tilpasning i opgørelsen af hensættelserne. AP Pension bruger 

heller ikke overgangsforanstaltninger på den risikofrie rente eller på andre områder jf. 

direktivets artikel 308d. 

I årsrapportens balance under Aktiver fremgår selskabets tilgodehavende hos 

genforsikringsselskaberne af posten ”genforsikringsandele af hensættelser til 

forsikringskontrakter i alt”.  

I forhold til forrige periode anses præmiehensættelsen nævnt under afsnit A.2 

Forsikringsresultater samt ændring i levetiden nævnt under afsnit C.1.1 Forsikringsrisici, 
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beskrivelse af væsentlige risici, som væsentlige ændringer i antagelserne anvendt til beregning 

af de forsikringsmæssige hensættelser. 

D.3 Andre forpligtelser 

Regnskabsbekendtgørelsen undtager specifikt at indregne udskudt skat af ubeskattede 

sikkerhedsfonde samt ubeskattet egenkapital ved en fusion med en pensionskasse. 

Værdiansættelsesprincipperne i solvensbalancen baserer sig på IFRS, som bl.a. er mere 

restriktiv med hensyn til at undlade indregning af udskudt skat på skattepligtige midlertidige 

forskelle. 

I solvensbalancen indregnes der derfor udskudt skat på ubeskattede sikkerhedsfonde og 

ubeskattet egenkapital ved fusion med en pensionskasse. 

For ikke-balanceførte forpligtelser henvises til årsrapportens note 27 (selskabet og koncernen). 

D.4 Alternative værdiansættelsesmetoder 

AP Pension anvender ikke alternative værdiansættelsesmetoder. 

D.5 Andre oplysninger 

AP Pension vurderer, at alle væsentlige oplysninger vedrørende værdiansættelse til 

solvensformål er indeholdt i afsnittene her over, hvorfor der ikke er yderligere oplysninger på 

dette område.  

E. Kapitalforvaltning 

E.1 Kapitalgrundlag 

E.1.1 Formål, politikker og processer 

I selskabet forefindes flere politiker og retningslinjer, der alle bl.a. har til formål at sikre 

selskabets basiskapitalgrundlag. Sikringen af kapitalgrundlag kan ske på flere måder. Enten 

ved at sikre afkast til kapitalgrundlaget, ved at styre risici således, at tabene på 

kapitalgrundlaget ikke er større end bestyrelsen vil tillade i ekstreme situationer eller ved at 

have en plan for at tilvejebringe yderligere kapital, såfremt det skulle være nødvendigt. 

Følgende politikker og retningslinjer har direkte påvirkning på forvaltningen af 

kapitalgrundlaget. 
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Politik Afledt retningslinje Hvordan påvirker den forvaltningen af kapitalgrundlaget

Benchmark og rammer

Retningslinjer om Prudent Person

Retningslinje for styring af operationelle risici

Politik for IT-sikkerhed

Retningslinjer for kundekommunikation

Retningslinjer for koncerninterne transaktioner

Retningslinjer for outsourcing

Beredskabsplan.

Retningslinjer for risikokomite

Retningslinjer for risikostyringsfunktion

Politik for forsikringsmæssige risici Retningslinje for tegning- og antagelsesregler.

Retningslinje for hensættelser.

Retningslinje for reassurance.

Politikken indeholder bestemmelser om virksomhedens risikoprofil og 

det ønskede risikoniveau (risikoappetit) for forsikringsmæssige 

risici. Det ønskede risikoniveau fastsættes ud fra selskabets 

kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav. De tilhørende retningslinje 

for tegning- og antagelsesregler sikrer at enkelte kunder og nye 

produkter ikke udgør en for stor risiko for kapitalgrundlaget. 

Endvidere sikrer Retningslinje for hensættelser, at disse udgør 

kapitalværdien af selskabets fremtidige forpligtelser, således at 

kapitalgrundlaget ikke skal supplere med yderligere kapital og 

dermed lide et tab. Dette kan ses i sammenhæng med retningslinjer 

for reassurance.

Operationelle fejl er direkte aflæselige på basiskapitalgrundlaget, 

hvorfor stryring af disse risici er meget vigtige. 

Politiken og de dertil hørende retningslinjer har konkret til formål, 

at forebygge eller opdage fejl og uregelmæssigeheder, sikre 

rapportering af operationelle risici og ikke-ønskede hændelser og 

undgå uacceptable risici.

Disse politikker og retningslinjer beskriver bestyrelsens overordnede 

strategiske mål for investeringsområdet og dennes anvisninger på, 

hvordan disse mål nås samt bestemmelser om rapportering til 

bestyrelsen om manglende overholdelse af forhold i politikken. 

Politikken indeholder bestemmelser om virksomhedens risikoprofil og 

appetit, samt  det ønskede risikoniveau for investeringsområdet. 

Endvidere skal de afledte retningslinjer sikre, at de enkelte 

grupper, via risikospredning,  er robuste over for udsving på de 

finansielle markeder i forhold til det kunden er stillet i udsigt. Denne 

robusthed sikrer også, at grupperne ikke udgør en for stor risiko for 

basiskapitalgrundlaget. Dette skal ses i sammenhæng med 

Retningslinjer for risikokomite, bilag om kapitalplan og 

kapitalnødplan , der angiver hvor stor en risiko hver gruppe må 

udgøre for basiskapitalgrundlaget. Retningslinjen for Prudent 

Person har til formål at sikre, at selskabets kunder på betryggende 

vis er beskyttet. Det er et krav, at selskabets investeringsstrategi 

skal afspejle de ydelser, som kunderne er stillet i udsigt, så det 

stemmer ovenens med selskabets udbudte produkter. Herudover 

skal de investeringer, som dækker hensættelser til kunderne være 

investeret, så det tjener kundernes interesser bedst muligt.

Formålet med denne politik og de tilhørende retningslinjer er at 

styre og begrænse tabsrisici i driften af selskabet. 

Risikohåndteringen er proaktiv og fremsynet, samt er en naturlig 

del af den daglige styring af selskabet. Risikohåndteringen opererer 

på en sådan måde, at selskabet er i kontrol og ikke som en 

kontrolleret virksomhed. Risikokulturen er derfor sund, hvor den 

daglige risikostyring beror på medarbejdere, som udfører det 

daglige arbejde gennem velbeskrevne processer og relevante og 

fornuftige kontroller. Risikokomiteens formål er at forankre 

belysningen af risici, således at der haves et samlet billede af 

selskabets risikotagning. Endvidere skal risikokomiteen sikre, at der 

kommer en løbende forbedret risikobaseret beslutningstagning.

Risikokomiteen skal i samarbejde med bestyrelsen sikre en sund 

risikotagning i hele organisationen i henhold til selskabets politkker 

og retningslinjer.

Risikokomiteen skal sikre kontrol af risikopåtagelse samt opgørelse 

og rapportering af risici. Retningslinjen udstikker retninglinjer for 

styring af likviditetsrisiko samt anvendelse af VA tillægget. 

Endvidere udstikker det retningslinjer for selskabets kapitalstruktur 

og anskaffelse af yderligere basiskapital. Her er også udarbejdet en 

kapitalplan og en kapitelnødplan, som skal sikre, at 

risikostyringsfunktionen har nogle kvantitative størrelser for, 

hvornår kapitalgrundlaget tager en for stor risiko. Det er endvidere 

risikostyringsfunktionens overordnede ansvar at have det samlede 

overblik over virksomhedens væsentligste risici og solvens og bistå 

direktionen med at sikre risikostyringssystemets effektivitet.

Poltik for investeringsområdet

Politik for operationelle risici

Politik for styring af risici

Tabel 6: Politikker og retningslinjer med påvirkning på forvaltning af kapitalgrundlaget 
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E.1.2 Tidshorisont for forretningsplanlægning og eventuelle ændringer i løbet af 

rapporteringsperioden 

Strategiperioden er på 5 år, og den nuværende løber frem til 2018 (LEV2020 I 2018). 1 år 

inden udløb af den indeværende strategiperiode, igangsættes forarbejderne til en ny 

strategiperiode. 

E.1.3 Oplysninger om tiers 

Nedenfor fremgår opdelingen af anerkendt basiskapitalgrundlag opdelt på tiers (i t.kr.): 

Tabel 7: Basiskapital fordelt på tiers samt dækning af solvenskapitalkrav 31.12.2016 

 

 

Tabel 8: Basiskapital fordelt på tiers samt dækning af solvenskapitalkrav 01.01.2016 

 

Basiskapitalen pr. 31.12.2016 er udover periodens resultat til egenkapitalen især påvirket af to 

modsatrettede forhold: Særlige bonushensættelser er pr. 30.09.2016 overført til de forsikredes 

depoter, hvilket har reduceret basiskapitalen med ca. 260 mio. kr. Omvendt er 

fortjenstmargen i solvensbalancen forøget netto med ca. 400 mio. kr. primært som følge af to 

modsatrettede forhold i form af opdaterede forventninger til fremtidig indtjening og 

forventninger til fremtidige tab i syge- og ulykkesforretningen. 

  

I alt

Tier 1 - 

unrestricted 

Tier 1 - 

restricted Tier 2 Tier 3

Tilgængelig basiskapital i forhold til SCR 4.605.277           4.515.277           -                     90.000                -                     

Tilgængelig basiskapital i forhold til MCR 4.605.277           4.515.277           -                     90.000                -                     

Anerkendt basiskapital i forhold til SCR 4.605.277           4.515.277           -                     90.000                -                     

Anerkendt basiskapital i forhold til MCR 4.580.190           4.515.277           -                     64.913                -                     

SCR 721.255              

MCR 324.565              
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Sammenhængen med hensyn til egenkapitalen i årsrapporten og ’overskydende aktiver i 

forhold til passiver’ i Solvens II-balancen kan opgøres således, idet der henvises til afsnit D.1 

Aktiver, D.2 Forsikringsmæssige hensættelser og D.3 Andre forpligtelser for beskrivelse af 

forskellene i indregnings- og værdiansættelsesprincipper: 

Tabel 9: Fra egenkapital i årsregnskabet til ’overskydende aktiver i forhold til passiver’ i solvensbalancen 

 

E.2 Solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav 

Solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet for AP Pension fremgår pr. 31.12.2016 af 

Bilag 2, Skema S.25.01.21. 

Kapitalkravene er beregnet i henhold til standardmodellen. Solvens II-forordningens 

underafdeling 6 angiver en række forenklinger, som kan anvendes ved beregning af 

solvensbehovet i standardmodellen. Af disse forenklinger anvender selskabet kun forenklingen 

omkring livsforsikringskatastroferisiko, jf. artikel 96 i forordningen.  

Livsforsikringskatastroferisikoen udgør 30 mio. kr. (før tabsabsorbering) og anses ikke at være 

en betydelig risiko for selskabet. Det er vurderet, at den forenklede beregning står i rimeligt 

forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af livsforsikringskatastroferisikoen. 

AP Pension anvender ikke selskabsspecifikke parametre ved beregningerne af risikomodulerne 

til beregning af solvenskapitalkravet. 

Der er i øjeblikket ikke pålagt et kapitaltillæg til solvenskapitalkravet fra tilsynsmyndighederne. 

MCR pr. 31.12.2016 fremgår af Bilag 2, Skema S.28.01.01. 

Til beregning af koncernsolvensen anvendes metode 1, og det fulde kapitalkrav stemmer 

overens med det for AP Pension Livsforsikringsaktieselskab. 

E.3 Anvendelse af delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici til beregningen af 

solvenskapitalkravet 

AP Pension anvender ikke delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici til beregningen af 

solvenskapitalkravet. 

E.4 Forskelle mellem standardformlen og en intern model 

AP Pension anvender ikke intern eller partiel intern model. 

Forklaring af påvirkninger på egenkapital:

Egenkapital ifølge  regnskabsbekendtgørelse 3.345.887

Nedskrivning af immaterielle aktiver -220.583

Udskudt skat heraf 48.528

Udskudt skat på sikkerhedsfond/FSP-egenkapital -239.786

Nettopåvirkning afledt af flyt af fortjenstmargen 1.583.231

Egenkapital ifølge Solvens II balance 4.517.277

Overskudskapital 0

Overskydende aktiver i forhold til passiver ifølge solvens-balancen 4.517.277



 
 
 
 
 
 
 

Side 45 af 58 

E.5 Manglende overholdelse af minimumskapitalkravet og manglende overholdelse 

af solvenskapitalkravet 

AP Pension har overholdt minimumskapitalkravet og solvenskapitalkravet i hele 

rapporteringsperioden. 

E.6 Andre oplysninger 

Det er bestyrelsens vurdering, at der ikke er andre væsentlige oplysninger i forhold til 

selskabets kapitalforvaltning.  

F. Bilag 

Bilag 1  

Balance efter regnskabsbekendtgørelsen og solvensbalance efter Solvens II for AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab. 
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AKTIVER
Regnskabet Solvens-

Alle beløb er anført i hele 1.000 kr. 31.12.2016 balance

Driftsmidler 3.069 3.069

MATERIELLE AKTIVER, I ALT 3.069 3.069

Investeringsejendomme 180.845 7.190.457

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 9.241.057 -99.289

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.073.548 0

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt 10.314.605 -99.289

Kapitalandele 558.323 0

Investeringsforeningsandele 10.040.440 0

Obligationer 35.325.288 0

Equities 6.457.430

Bonds 43.215.107

Pantesikrede udlån 4.409.543 4.409.543

Andre udlån 699 699

Øvrige 5.677.647 5.677.647

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 56.011.940 59.760.426

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 66.507.390 66.851.594

INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET MARKEDSRENTEPRODUKTER 37.346.697 37.346.697

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 180.166 180.166

Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 180.166 180.166

Tilgodehavender hos forsikringstagere 258.025 258.025

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt 258.025 258.025

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 161.451 161.451

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 169.133 169.133

Andre tilgodehavender 37.389 37.389

TILGODEHAVENDER, I ALT 806.164 806.164

Aktuelle skatteaktiver 222.578 222.578

Pensionsafkastskat 0 0

Udskudte skatteaktiver 0

Likvide beholdninger 443.300 443.300

Øvrige aktiver 0

ANDRE AKTIVER, I ALT 665.878 665.878

Tilgodehavende renter 564.788 0

Andre periodeafgrænsningsposter 25.329 25.329

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT 590.117 25.329

AKTIVER, I ALT 105.919.315 105.698.731
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PASSIVER 
Regnskabet Solvens-

Alle beløb er anført i hele 1.000 kr. 31.12.2016 balance

Aktiekapital 1.000 1.000

Sikkerhedsfond 273.849 273.849

Reserver, i alt 273.849 273.849
 

Overført overskud 3.069.038 4.240.428

Foreslået udbytte 2.000 2.000
7

EGENKAPITAL, I ALT 3.345.887 4.517.277

Overskudskapital 0 0

Anden ansvarlig lånekapital 90.000 90.000

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL, I ALT 90.000 90.000

Præmiehensættelser 600.033 600.033

Fortjensmargen på skadesforsikringskontrakter 0

Livsforsikringshensættelser, gennemsnitsrente 54.422.553 54.422.553

Livsforsikringshensættelser, markedsrente 36.041.922 36.041.922

Fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter 1.719.226 0

Erstatningshensættelser (skadesforsikringer) 2.573.558 2.573.558

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 107.225 107.225

Hensættelser til bonus og præmierabatter 35.168 35.168

HENSÆTTELSER TIL 

FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT 95.499.685 93.780.459

Udskudte skatteforpligtelser 112.700 750.510

Andre hensættelser 5.062 5.062

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 117.762 755.572

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 259.327 259.327

Gæld i forbindelse med genforsikring 2.329 2.329

Gæld til kreditinstitutter 728.039 728.039

Gæld til tilknyttede virksomheder 451.109 451.109

Aktuelle skatteforpligtelser 0

Anden gæld 5.321.057 5.010.499

GÆLD, I ALT 6.761.861 6.451.303

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 104.120 104.120

PASSIVER, I ALT 105.919.315 105.698.731
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Balance efter regnskabsbekendtgørelsen og solvensbalance efter Solvens II for koncernen

 

AKTIVER 
Regnskabet Solvens II

Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr. 31.12.2016 Balance

IMMATERIELLE AKTIVER, I ALT 220.583 0

9 Driftsmidler 16.129 16.129

Domicilejendomme 325.355 325.355

MATERIELLE AKTIVER, I ALT 341.484 341.484

10 Investeringsejendomme 5.102.023 6.845.263

11 0

12 Kapitalandele i associerede virksomheder 1.250.803 0

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt 1.250.803 0

Kapitalandele 6.853.406 0

Investeringsforeningsandele 10.040.440 0

Obligationer 35.522.531 0

Equities 5.776.227

Bonds 46.734.926

Pantesikrede udlån 4.321.602 4.321.602

Andre udlån 47.032 47.032

36 Øvrige 5.677.647 5.677.647

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 62.462.658 62.557.434

13 INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 68.815.484 69.402.697

14 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET MARKEDSRENTEPRODUKTER 37.346.697 37.346.697

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 180.166 180.166

Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 180.166 180.166

Tilgodehavender hos forsikringstagere 258.025 258.025

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt 258.025 258.025

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 161.451 161.451

Andre tilgodehavender 105.048 105.048

TILGODEHAVENDER, I ALT 704.690 704.690

Aktuelle skatteaktiver 264.471 264.471

Likvide beholdninger 747.266 747.266

Øvrige aktiver 1.559 1.559

ANDRE AKTIVER, I ALT 1.013.296 1.013.296

Tilgodehavende renter 587.213 0

Andre periodeafgrænsningsposter 26.891 26.891

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT 614.104 26.891

AKTIVER, I ALT 109.056.338 108.835.755
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PASSIVER 
Regnskabet Solvens II

Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr. 31.12.2016 Balance

15 Grundkapital 500.964 500.964

16 Sikkerhedsfond 0

Reserver, i alt 0
 

Overført overskud 2.845.883 4.017.273

Foreslået udbytte 0 0

17 AP-KONCERNENS ANDEL AF EGENKAPITAL, I ALT 3.346.847 4.518.237

Minoritetsinteresser 2.884.647 2.884.647

KONCERNEGENKAPITAL I ALT 6.231.494 7.402.884

Overskudskapital 0 0

Anden ansvarlig lånekapital 90.000 90.000

18 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL, I ALT 90.000 90.000

Præmiehensættelser 600.033 600.033

19 Livsforsikringshensættelser, gennemsnitsrente 54.422.553 54.422.553

Livsforsikringshensættelser, markedsrente 36.041.922 36.041.922

Fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter 1.719.226 0

Erstatningshensættelser (skadesforsikringer) 2.573.558 2.573.558

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 107.225 107.225
 

Hensættelser til bonus og præmierabatter 35.168 35.168

HENSÆTTELSER TIL 

FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT 95.499.685 93.780.459

23 Udskudte skatteforpligtelser 134.180 771.990

Andre hensættelser 5.062 5.062

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 139.242 777.052

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 259.327 259.327

Gæld i forbindelse med genforsikring 2.329 2.329

24 Gæld til kreditinstitutter 728.039 728.039

Anden gæld 5.999.607 5.689.050

GÆLD, I ALT 6.989.302 6.678.745

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 106.615 106.615

PASSIVER, I ALT 109.056.338 108.835.755

0
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Bilag 2 

Liste med vedlagte skemaer 

S.02.01.02 Balance 

S.05.01.02 Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger 

S.12.01.02 Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring 

S.22.01.21 Virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger 

S.23.01.01 Kapitalgrundlag 

S.25.01.21 Solvenskapitalkrav – for selskaber, der anvender standardformlen 

S.28.01.01 Minimumskapitalkrav 
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S.02.01.02 Balance

Solvency II værdi
C0010

Aktiver
Immaterielle aktiver R0030 -                         
Udskudte skatteaktiver R0040 -                         
Pensionsmæssigt overskud R0050 -                         
Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug R0060 3.069                     
Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) R0070 62.441.352           

Ejendomme (bortset fra til eget brug) R0080 7.190.457             
Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser R0090 -99.289                 
Aktier R0100 6.457.430             

Aktier — noterede R0110 5.463.979             
Aktier — unoterede R0120 993.451                

Obligationer R0130 43.215.107           
Statsobligationer R0140 10.927.958           
Erhvervsobligationer R0150 21.359.191           
Strukturerede værdipapirer R0160 10.927.958           
Sikrede værdipapirer R0170 -                         

Kollektive investeringsinstitutter R0180 -                         
Derivater R0190 5.677.647             
Indskud R0200 -                         
Øvrige investeringer R0210 -                         

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler R0220 37.346.697           
Lån, herunder realkreditlån R0230 4.410.242             

Policelån R0240 -                         
Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer R0250 -                         
Andre lån, herunder realkreditlån R0260 4.410.242             

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra: R0270 180.166                
Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring R0280 -                         

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring R0290 -                         
Sygeforsikring svarende til skadesforsikring R0300 -                         

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked R0310 180.166                
Sygeforsikring svarende til livsforsikring R0320 180.166                
Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked R0330 -                         

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked R0340 -                         
Indskud til cedenter R0350 -                         
Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere R0360 -                         
Tilgodehavender fra genforsikring R0370 -                         
Tilgodehavender (handel, ikke forsikring) R0380 848.576                
Egne aktier (som besiddes direkte) R0390 -                         
Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt R0400 -                         
Likvider R0410 443.300                
Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds R0420 25.330                   

Aktiver i alt R0500 105.698.732        
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S.02.01.02 Balance (side 2) 

 

 

  

Passiver
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring R0510 -                         

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) R0520 -                         
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0530 -                         
Bedste skøn R0540 -                         
Risikomargin R0550 -                         

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) R0560 -                         
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0570 -                         
Bedste skøn R0580 -                         
Risikomargin R0590 -                         

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) R0600 57.738.536           
Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) R0610 3.315.984             

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0620 -                         
Bedste skøn R0630 3.208.759             
Risikomargin R0640 107.225                

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) R0650 54.422.552           
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0660 -                         
Bedste skøn R0670 54.316.892           
Risikomargin R0680 105.660                

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked R0690 36.041.923           
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0700 -                         
Bedste skøn R0710 35.975.875           
Risikomargin R0720 66.048                   

Eventualforpligtelser R0740 -                         
Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser R0750 5.062                     
Pensionsforpligtelser R0760 -                         
Indskud fra genforsikringsselskaber R0770 -                         
Udskudte skatteforpligtelser R0780 750.509                
Derivater R0790 4.629.854             
Gæld til kreditinstitutter R0800 728.039                
Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter R0810 -                         
Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere R0820 259.327                
Forpligtelser vedrørende genforsikring R0830 2.329                     
Forpligtelser (handel, ikke forsikring) R0840 831.755                
Efterstillet gæld R0850 90.000                   

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget R0860 -                         
Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget R0870 90.000                   

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds R0880 104.121                

Passiver i alt R0900 101.181.455        

Overskydende aktiver i forhold til passiver R1000 4.517.277            
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S.05.01.02 Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

Sygeforsikring

Forsikring med 

gevinstandele

Indeksreguleret 

og unit-linked 

forsikring

Anden 

livsforsikring

Annuiteter 

hidrørende fra 

skadesforsikringsa

ftaler og relateret 

til 

Annuiteter 

hidrørende fra 

skadesforsikringsa

ftaler og relateret 

til andre Sygeforsikring Livsgenforsikring Total

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Tegnede præmier
Brutto — Direkte virksomhed R1410 -119.824                 2.238.234               3.606.939               587.370                  -                           -                           -                           -                           6.312.720         

Genforsikringsandel R1420 20.178                     17                             -                           -                           -                           -                           -                           -                           20.195               

Netto R1500 -140.002                2.238.217              3.606.939              587.370                  -                          -                          -                          -                          6.292.525         

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed R1510 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                      

Genforsikringsandel R1520 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                      

Netto R1600 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Erstatningsudgifter
Brutto — Direkte virksomhed R1610 -305.078                 -3.320.687             -4.034.008             -551.303                 -                           -                           -                           -                           -8.211.075        

Genforsikringsandel R1620 -41.183                   -20.560                   -                           -                           -                           -                           -                           -                           -61.743              

Netto R1700 -263.895                -3.300.127             -4.034.008             -551.303                -                          -                          -                          -                          -8.149.332       

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed R1710 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                      

Genforsikringsandel R1720 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                      

Netto R1800 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Omkostninger R1900 -96.864                   -193.360                 -141.430                 -23.730                   -                           -                           -                           -                           -455.383           

Andre omkostninger R2500 -                      

Samlede omkostninger R2600 -455.383           

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser Livsgenforsikringsforpligtelser
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S.12.01.02 Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

Forsikring med 

gevinstandele

Aftaler uden 

optioner eller 

garantier

Aftaler med 

optioner eller 

garantier

Aftaler uden 

optioner eller 

garantier

Aftaler med 

optioner 

eller 

garantier

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0010 -                          -                 -                 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter 

justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med 

forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0020 -                          -                 -                 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen
Bedste skøn

Bedste bruttoskøn R0030 53.847.953            35.975.875     -                   430.471          38.468           

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, 

efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse R0080 -                          -                   -                   -                   -                 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt R0090 53.847.953           35.975.875    -                  430.471          38.468          

Risikomargin R0100 100.507                 66.048           5.153             

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0110 -                          -                 -                 

Bedste skøn R0120 -                          -                   -                   -                   -                 

Risikomargin R0130 -                          -                 -                 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt R0200 53.948.460           36.041.923  474.092        

Indeksreguleret og unit-linked Anden livsforsikring

Annuiteter 

hidrørende fra 

skadesforsikringsaf

taler og relateret til 

andre 

Accepteret 

genforsikring

I alt (anden 

livsforsikring 

end 

sygeforsikring, 

herunder unit-

Aftaler uden 

optioner eller 

garantier

Aftaler med 

optioner 

eller 

garantier

Annuiteter 

hidrørende fra 

skadesforsikrin

gsaftaler og 

relateret til 

Sygeforsikring 

(accepteret 

genforsikring)

I alt 

(sygeforsikring 

svarende til 

livsforsikring

C0090 C0100 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0010 -                             -                  -                        -               -                      -                     -                      

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter 

justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med 

forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0020 -                             -                  -                        -               -                      -                     -                      

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen
Bedste skøn

Bedste bruttoskøn R0030 -                             -                  90.292.767         3.208.758        -                -                      -                     3.208.758          

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, 

efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse R0080 -                             -                  -                        180.166           -                -                      -                     180.166              

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt R0090 -                            -                 90.292.767         3.028.592       -               -                     -                     3.028.592         

Risikomargin R0100 -                             -                  171.708               107.225       -                      -                     107.225              

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0110 -                             -                  -                        -               -                      -                     -                      

Bedste skøn R0120 -                             -                  -                        -                    -                -                      -                     -                      

Risikomargin R0130 -                             -                  -                        -                      -                     -                      

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt R0200 -                            -                 90.464.475         3.315.983  -                     -                     3.315.984         

Sygeforsikring (direkte virksomhed)
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S.22.01.21 Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Beløb med langsigtede 

garantier og 

overgangsforanstaltnin

ger

Virkning af 

overgangsforanstaltnin

ger vedrørende 

forsikringsmæssige 

hensættelser

Virkning af 

overgangsforanstaltnin

ger vedrørende 

rentesatsen

Virkning af 

volatilitetsjustering sat 

til nul

Virkning af 

matchtilpasning sat til 

nul

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Forsikringsmæssige hensættelser R0010 93.780.459                       -                                     -                                     86.432                               -                                     

Basiskapitalgrundlag R0020 4.605.277                         -                                     -                                     -73.223                             -                                     

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravetR0050 4.605.277                         -                                     -                                     -73.223                             -                                     

Solvenskapitalkrav R0090 721.255                            -                                     -                                     1.146.353                         -                                     

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravetR0100 4.580.190                         -                                     -                                     -73.223                             -                                     

Minimumskapitalkrav R0110 324.565                            -                                     -                                     515.859                            -                                     
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S.23.01.01 Kapitalgrundlag

Total

Tier 1 - 

Ubegrænset

Tier 1 - 

begrænset Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35
Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) R0010 1.000               1.000               -                   

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital R0030 -                   -                   -                   

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber R0040 -                   -                   -                   

Efterstillede gensidige medlemskonti R0050 -                   -                   -                   -                   

Overskudskapital R0070 -                   -                   

Præferenceaktier R0090 -                   -                   -                   -                   

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier R0110 -                   -                   -                   -                   

Afstemningsreserve R0130 4.514.277       4.514.277       

Efterstillet gæld R0140 90.000             -                   90.000             -                   

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto R0160 -                   -                   

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden. R0180 -                   -                   -                   -                   -                   

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II
Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne 

for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II R0220 -                   

Fradrag

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis

modelleret inden for komponenter R0230 -                   -                   -                   -                   -                   

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag R0290 4.605.277       4.515.277       -                   90.000             -                   

Supplerende kapitalgrundlag
Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt R0300 -                   -                   

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende 

basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt R0310 -                   -                   

Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt R0320 -                   -                   -                   

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning R0330 -                   -                   -                   

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF R0340 -                   -                   

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF R0350 -                   -                   -                   

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF R0360 -                   -                   

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF R0370 -                   -                   -                   

Andre former for supplerende kapitalgrundlag R0390 -                   -                   -                   

Samlet supplerende kapitalgrundlag R0400 -                   -                   -                   

Til rådighed stående og anderkendt kapitalgrundlag
Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet R0500 4.605.277       4.515.277       -                   90.000             -                   

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet R0510 4.605.277       4.515.277       -                   90.000             

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet R0540 4.605.277       4.515.277       -                   90.000             -                   

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet R0550 4.580.190       4.515.277       -                   64.913             

Solvenskapitalkrav R0580 721.255          

Minimumskapitalkrav R0600 324.565          

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav R0620 639%

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav R0640 1411%

C0060

Afstemningsreserve
Overskydende aktiver i forhold til passiver R0700 4.517.277       

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte) R0710 -                   

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer R0720 2.000               

Andre basiskapitalgrundlagselementer R0730 1.000               

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde R0740 -                   

Afstemningsreserve R0760 4.514.277       

Forventet fortjeneste
Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring R0770 110.000          

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring R0780 -                   

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier R0790 110.000          
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S.25.01.21 Solvenskapitalkrav - for selskaber, der anvender standardformlen

Bruttosolvens-

kapitalkrav

Selskabsspecifikke 

parametre Forenklinger

C0040 C0090 C0100

Markedsrisici R0010 6.364.187                     Ingen

Modpartsrisici R0020 20.953                           

Livsforsikringsrisici R0030 1.169.820                     Ingen Ingen

Sygeforsikringsrisici R0040 471.026                         Ingen Ingen

Skadesforsikringsrisici R0050 -                                  Ingen Ingen

Diversifikation R0060 -1.121.324                    

Risici på immaterielle aktiver R0070 -                                  

Primært solvenskapitalkrav R0100 6.904.662                     

Værdi

C0100

Operationelle risici R0130 274.951                         

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne R0140 -6.254.927                    

Udskudte skatters tabsabsorberende evne R0150 -203.431                       

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF R0160 -                                  

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg R0200 721.255                         

Kapitaltillæg R0210 -                                  

Solvenskapitalkrav R0220 721.255                         

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet
Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici R0400 -                                  

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del R0410 -                                  

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde R0420 -                                  

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer R0430 -                                  

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske 

solvenskapitalkrav for afgrænsede fonde med henblik på artikel 304 R0440 -                                  
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S.28.01.01 Minimumskapitalkrav – Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

Lineært formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser
C0040

MCRL Result R0200 1.315.970

Bedste skøn og 

forsikringsmæssige 

hensættelser beregnet 

under et, netto 

(dvs. med fradrag af 

genforsikring/ SPV'er)

Samlet risikosum, 

netto 

(dvs. med fradrag af 

genforsikring/SPV'er)

C0050 C0060

Forpligtelser med gevinstandele — Garanterede ydelser R0210 37.837.211

Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige diskretionære ydelser R0220 16.010.743

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsikring R0230 35.975.875

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser R0240 3.677.697

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser R0250 500.180.513

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav
C0070

Lineært minimumskapitalkrav R0300 1.246.607

Solvenskapitalkrav R0310 721.255

Loft for minimumskapitalkrav R0320 324.565

Bundgrænse for minimumskapitalkrav R0330 180.314

Kombineret minimumskapitalkrav R0340 324.565

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav R0350 27.602

C0070

Minimumskapitalkrav R0400 324.565


