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Sammendrag 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. offentliggør hermed Rapport om solvens og 

finansiel situation for 2021, herefter benævnt SFCR (Solvency and Financial 

Conditions Report). Rapporten er udformet i overensstemmelse med Lov om 

finansiel virksomhed § 283, reglerne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 

nr. 2015/35 (herefter Solvens II-forordningen eller forordningen) samt i henhold til 

retningslinjer fra EIOPA. Rapporten efterlever endvidere henstillinger vedrørende 

information om alternative værdiansættelsesprincipper fra F&P. 

 

I overensstemmelse med Solvens II-forordningen skal Foreningen AP Pension 

f.m.b.a., AP Pension livsforsikringsaktieselskab og AP Link Livsforsikring A/S årligt 

offentliggøre en SFCR-rapport. AP Link Livsforsikring A/S skiftede i 2021 navn fra 

Skandia Link Livsforsikring A/S. 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. har søgt, og har den 15. oktober 2021 fået 

Finanstilsynets tilladelse til at offentliggøre oplysningerne i en samlet, 

koncernfælles rapport. 

 

I forhold til SFCR-rapporten for 2020 er koncernstrukturen som udgangspunkt 

uændret. Rapporten indeholder derfor i relevant omfang separate afsnit for 

henholdsvis Foreningen AP Pension f.m.b.a., AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

og AP Link Livsforsikring A/S. AP Link Livsforsikring A/S har dog i løbet af 2021 i 

væsentligt omfang ændret forretningsaktiviteter og har ved årets udgang ikke 

længere pensionsforpligtelser på balancen, ligesom alle forsikringsforpligtelser er 

opsagt med udløb ultimo året. AP Link Livsforsikring A/S’s organisation og 

processer er derfor blevet tilpasset, hvilket er afspejlet i denne rapport.    

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab og AP Link Livsforsikring A/S er via 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 100 procent kundeejede pensionsselskaber, og 

netop kundeejerskabet sætter rammerne for alle aktiviteter i koncernen, hvor 

kundefællesskabets interesser sættes højest. Koncernen har således alene fokus på 

at opfylde kundernes interesser bedst muligt og skal ikke styre mod at skabe afkast 

til aktionærer. 

 

AP Pension-koncernen tilbyder en bred vifte af markedsrenteprodukter, som har 

forskellige karakteristika, så kunder med vidt forskellige investeringsønsker og 

risikoprofiler har mulighed for at tegne relevante pensions- og forsikringsprodukter. 

Derudover tilbyder AP Pension livsforsikringsaktieselskab også det ikke-garanterede 

gennemsnitsrenteprodukt AP Stabil, der har egenskaber, som en del kunder sætter 

pris på, ligesom selskabet udbyder AP Bæredygtig, som omfatter en fuld pallette af 

pensionsprodukter, som har særlig fokus på bæredygtighed. Endelig tilbyder 

selskabet kunderne muligheden for at få garanterede pensionsudbetalinger på basis 

af en grundlagsrente på -1 procent.   
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I lyset af kundefællesskabet er det kun naturligt, at koncernen vedkender sig sit 

samfundsansvar. Dette kommer ikke mindst til udtryk i forbindelse med koncernens 

arbejde med ansvarlige og bæredygtige investeringer. 

 

Det er Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s vision, at kunderne oplever 

pensionsselskabet som trygt, enkelt og værdiskabende. AP Pension-koncernens 

væsentligste forretningsområder er salg i Danmark af pensionsprodukter samt 

forsikringsdækninger ved tab af erhvervsevne og dødsfald.  

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s væsentligste risici i forhold til koncernens 

forpligtelser er forsikringsmæssige risici – først og fremmest levetidsrisici og 

risikoen for invaliditet. På aktivsiden består den væsentligste risiko af 

markedsrisikoen, hvor ændringer i markedspriser i en vis udstrækning direkte 

påvirker kapitalgrundlaget. Koncernen er endvidere eksponeret mod markedsrisiko 

knyttet til størrelsen af aktiverne, idet en del af basiskapitalgrundlaget udgøres af 

den forventede fremtidige indtjening på aktiverne (fortjenstmargen), hvorfor et fald 

i aktivernes værdi reducerer basiskapitalgrundlaget. Ligeledes påvirker evnen til at 

fastholde kunderne den fremtidige indtjening, hvorfor basiskapitalgrundlaget har en 

risiko knyttet hertil. 

 

Af denne rapport fremgår, at Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s solvensdækning 

ultimo 2021 udgjorde 204 procent opgjort med volatilitetsjustering, mens 

solvenskapitalkravet udgjorde 2.735 mio. kr., og det anerkendte 

basiskapitalgrundlag udgjorde 5.583 mio. kr. I henhold til § 126 e i Lov om finansiel 

virksomhed skal der ligeledes oplyses solvensdækningen uden brug af 

volatilitetsjustering. Opgjort på denne måde er solvensdækningen opgjort til 159 

procent. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskabs solvensdækning ultimo 2021 udgjorde 200 

procent opgjort med volatilitetsjustering, mens solvenskapitalkravet udgjorde 2.791 

mio. kr., og det anerkendte basiskapitalgrundlag udgjorde 5.579 mio. kr. Opgjort 

uden brug af volatilitetsjustering, er solvensdækningen opgjort til 156 procent.  

 

AP Link Livsforsikring A/S solvensdækning udgjorde ultimo 2021 485 procent 

opgjort med volatilitetsjustering, mens solvenskapitalkravet udgjorde 152 mio. kr., 

og det anerkendte basiskapitalgrundlag udgjorde 735 mio. kr. AP Link Livsforsikring 

A/S’s solvensdækning er ikke påvirket af brugen af volatilitetsjustering. 

Solvensdækningen uden brug af volatilitetsjusteringer er derfor også opgjort til 485 

procent. 

 

Selskaberne benytter sig ikke af muligheden for at anvende 

overgangsforanstaltninger, og har gennem hele perioden levet op til alle 

solvenskrav. 
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I afsnit A. Virksomhed og resultater gennemgås forhold vedrørende selskabernes 

status som virksomheder underlagt tilsyn. Endvidere gennemgås årets 

investeringsresultat samt forsikringsmæssige resultater. Det påpeges, at AP Link 

Livsforsikring A/S primo 2022 har tilbageleveret sin koncession til Finanstilsynet og 

at selskabet således ikke fremadrettet er et pensionsselskab.  

 

Årets resultat er præget af store udsving på aktiemarkederne mod årets slutning, 

men med samlet set gode afkast for året som helhed. Koncernen er dog fortsat, 

som resten af sektoren, påvirket af betydelige tab på SUL-forsikringerne. 

Koncernen, som er gået foran med pristilpasninger, har således endnu ikke set de 

fulde effekter af den række af initiativer, der er iværksat for at rette op på 

underskuddet. Koncernen har oplevet en indbetalingsvækst på ca. 5 procent i 2021. 

 

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

om selskabernes organisation og ledelse, herunder de respektive virksomheders 

bestyrelsers sammensætning. Afsnittet viser, at organiseringen er tilrettelagt med 

henblik på at styrke understøttelsen af den valgte forretningsmæssige strategi. 

Strategien skal føres ud i livet i en tid, der er præget af markedsmæssige 

udfordringer i form af usikkerhed knyttet til corona-pandemien, lave renter, risiko 

for stigende inflation, stigende levetider, hård konkurrence om kunderne og 

betydelige omkostninger, der bl.a. er en følge af den offentlige regulering og det 

generelt stigende behov for effektiv og sikker digitalisering.  

 

I AP Pension livsforsikringsaktieselskab er det strategien 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. 

Ledelsessystemet har til formål at sikre, at AP Pension livsforsikringsaktieselskab er 

indrettet på en ansvarlig og hensigtsmæssig måde, så kundernes investeringer 

beskyttes bedst muligt. Til at sikre dette udstikker bestyrelsen de overordnede 

retningslinjer, som direktionen har ansvar for at implementere i organisationen.  

 

I afsnit C. Risikoprofil gennemgås bl.a., hvordan selskaberne styrer deres risici, og 

hvilke instrumenter og processer der anvendes i forhold til den betydelige formue 

på mere end 180 mia. kr., det er betroet koncernen 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 

selskabernes solvens. Værdiansættelsesprincipper, som anvendes til fastsættelse af 

værdien af alternative investeringer, berøres også i dette afsnit. 

 

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

og retningslinjer mv., der har til hensigt at sikre selskabernes kapitalforhold. 
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Bestyrelsens overordnede holdning er, at kapitalgrundlaget skal være robust og 

kunne sikre, at koncernen til enhver tid skal kunne leve op til sine forpligtelser. Det 

beskrives, hvad der ligger til grund for opgørelsen af selskabernes 

solvenskapitalkrav og basiskapitalgrundlag.  

 

Bo Normann Rasmussen 

Adm. direktør   
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A. Virksomhed og resultater 

A.1 Virksomhed 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Denne rapport omfatter Foreningen AP Pension f.m.b.a., AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab og AP Link Livsforsikring A/S, jf. Finanstilsynets 

godkendelse af den 15. oktober 2021 i henhold til § 10, stk. 1 i Bekendtgørelse om 

rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. til 

alene at offentliggøre en SFCR-rapport på koncernniveau. Foreningen AP Pension 

f.m.b.a.’s eneste aktivitet er ejerskab af AP Pension livsforsikringsaktieselskab og 

via dette selskab indirekte ejerskab af AP Link Livsforsikring A/S.  

 

Figur 1 Koncerndiagram pr. 31. december 2021 (datterselskaber er direkte eller indirekte 

helejede) 
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Myndighedstilsyn udøves af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, 

mens den eksterne revision til og med den ordinære generalforsamling i 2022 

udføres af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 

Frederiksberg, ved Lars Rhod Søndergaard og Allan Lunde Pedersen (Foreningen AP 

Pension f.m.b.a., AP Pension livsforsikringsaktieselskab samt AP Link Livsforsikring 

A/S). 

 

Selve livsforsikringsaktiviteten drives i AP Pension livsforsikringsaktieselskab og AP 

Link Livsforsikring A/S. 

 

AP Pensionsservice A/S administrerer en pensionskasse og betjener dens 

medlemmer, samt køber og leverer herudover it-ydelser til hele Foreningen AP 

Pension f.m.b.a. 

 

nærpension forsikringsformidling A/S varetager som forsikringsformidler 

salgsaktiviteter på vegne af AP Pension livsforsikringsaktieselskab via 

pengeinstitutter. 

 

Følgende selskaber udøver investeringsvirksomhed: AP Invest Kapitalforening, 

Investeringsselskabet af 15. maj 2017 A/S, AP Ejendomme P/S inkl. underliggende 

datterselskaber, K/S Trælastholmen og K/S Marmormolen, mens Dansk Farmland 

K/S inkl. underliggende datterselskaber udøver investeringsforvaltningsvirksomhed. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

AP Pension livsforsikringsaktieselskabs 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, 

sygeforsikring og indkomstsikring. Nedenfor er de væsentligste produkter angivet 

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

 

• Forsikringsklasse I: Ordninger under gennemsnitsrenteprincippet og 

gruppelivsforsikringer mv. (Forsikring med gevinstandele og Anden 

livsforsikring) 

• Forsikringsklasse III: (unit-linked forsikringer) 

• SUL: Tab af Erhvervsevne (sygeforsikring) og Kritisk Sygdom samt 

ulykkesforsikring (indkomstsikring) 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab sælger kun forsikrings- og pensionsprodukter 

i Danmark. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S’s væsentligste forretningsområder har frem til udgangen 
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af 2021 været pensionsprodukter samt dækninger ved tab af erhvervsevne, 

sundhedsforsikringer og dødsfald. Gruppelivsforsikringer er blevet behandlet under 

forsikringsklasse I. Pensionsprodukter er udelukkende blevet udbudt som 

markedsrenteprodukter, hvor der blev skelnet mellem produkter, hvor kunderne 

selv bar investeringsrisikoen og et produkt, hvor kunderne havde en sikkerhed for 

en minimumsopsparing ved det aftalte pensionstidspunkt og dødsfald. Alle 

pensionsprodukter er regnskabsmæssigt blevet behandlet under forsikringsklasse 

III svarende til unit-linked forsikringer i Solvens II-sammenhæng. Nedenfor er de 

væsentligste produkter angivet ved begge definitioner, hvor Solvens II-definitionen 

er angivet ved kursiv: 

 

• Forsikringsklasse I: Ordninger under gennemsnitsrenteprincippet samt 

gruppelivsforsikringer mv. (forsikring med gevinstandele) og Kritisk Sygdom 

samt ulykkesforsikring (indkomstsikring) 

• Forsikringsklasse III: (unit-linked forsikringer) 

• SUL: Tab af Erhvervsevne (sygeforsikring) og Sundhedsforsikring (Udgifter 

til lægebehandling) 

 

AP Link Livsforsikring A/S solgte kun forsikrings- og pensionsprodukter i Danmark. 

Ved udgangen af 2021 havde AP Link Livsforsikring A/S fortsat koncession til at 

drive forsikringsvirksomhed, mens selskabets sidste forsikringsforpligtelser blev 

afviklet med effekt fra årets udgang. Dette har medført, at selskabet fra primo 

2022 ikke længere har forsikringsforpligtelser på balancen, og i øvrigt ikke har 

intentioner om igen at erhverve sådanne. Selskabet har derfor primo 2022 

tilbageleveret koncessionen til at drive forsikringsvirksomhed til Finanstilsynet og 

har i den forbindelse skiftet navn til Aktieselskabet af 12. maj 1998.  

Frem til tilbageleveringen af koncessionen har selskabet efterlevet hele regelsættet 

omkring Solvens II. Ændring af selskabets status fra at være et 

livsforsikringsselskab til at være et almindeligt aktieselskab har været planlagt 

gennem længere tid, og selskabets organisation og aktiviteter er derfor blevet 

forberedt til den nye forretningsplan i forlængelse af gennemførelsen af 

bestandsoverdragelsen af selskabets pensionsprodukter til AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab i første halvår 2021. I tilknytning til forberedelsen af 

selskabets fremtid uden koncession har selskabet i løbet af 2021 erhvervet enkelte 

ejendomsprojekter, ligesom selskabet er blevet tilført yderligere kapital fra 

moderselskabet AP Pension livsforsikringsaktieselskab.  

Disse ændringer har medført, at f.eks. en række risikostyringsmetoder og -

processer efter bestandsoverdragelsen ikke har været relevante, fordi balancen er 

blevet betydeligt mindre og herunder væsentligt forsimplet. F.eks. har der ikke 

længere været anvendt renteafdækning af passiverne, da der ikke har været 

rentefølsomme passiver på balancen.  
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AP Link Livsforsikring A/S har imidlertid også efter bestandsoverdragelsen 

opretholdt den overordnet set samme organisation og de samme 

rapporteringsrutiner og kontrolprocedurer mv. som tidligere. Dog er disse tilpasset i 

lyset af, at selskabets forsikringsforpligtelser har haft en helt anden og markant 

mindre skala end tidligere. Tilpasningen af rapporteringsrutinerne mv. har også 

skullet ses på baggrund af, at der ikke er sket nysalg, og at de tilbageblevne 

forsikringsforpligtelser har været opsagt og udløb ved årets udgang.  

Oplysningerne i denne SFCR-rapport skal ses i lyset af ovenstående forhold, men da 

SFCR er en statusrapport, der giver information om en række forhold ved årets 

udgang, hvor AP Link Livsforsikring A/S stadig havde koncession, informeres der i 

denne rapport i relevant omfang om alle krævede forhold.   

A.1.1 Begivenheder i året 

For oplysninger om begivenheder i rapporteringsperioden, der har haft væsentlig 

indvirkning på Foreningen AP Pension f.m.b.a., henvises til årsrapporten side 5-16.  

 

A.2 Forsikringsresultater 

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

A.1 Virksomhed for henholdsvis AP Pension livsforsikringsaktieselskab og AP Link 

Livsforsikring A/S. 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Periodens resultat for forsikringsklasse III er negativt med 33 mio. kr., hvor 31 

mio. kr. stammer fra bestanden af forsikringer i AP Link Livsforsikring A/S og 2 mio. 

kr. stammer fra bestanden i AP Pension livsforsikringsaktieselskab. 

 

For forsikringsklasse I stammer indtægter fra de opkrævede risikopræmier. 

Indtægterne kan være negative, som det er tilfældet ved livrenter. Udgifterne er 

reservespring, når kunderne dør eller invalideres, stigning i erstatningshensættelser 

samt den bonus, der gives. Udgifterne kan være positive, som det er tilfældet ved 

livrenter, hvis erstatningshensættelserne falder eller, hvis der gives negativ bonus. 

Der er et positivt resultat på 38 mio. kr. i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Resultatet 

består af et overskud på bestanden i AP Link Livsforsikring A/S på 3 mio. kr. og et 

overskud på bestanden i AP Pension livsforsikringsaktieselskab på 35 mio. kr.  

 

Det væsentligste forsikringsresultat kommer fra SUL-forretningen. Der er et 

negativt resultat for perioden på 243 mio. kr. mod et underskud på 131 mio. kr. i 

2020. Årsagen til tilbagegangen i resultatet kan primært henføres til indtægter 

afledt af enkeltstående reguleringer af hensættelserne i 2020. 

  

Der henvises i øvrigt til afsnittene for AP Pension livsforsikringsaktieselskab og AP 

Link Livsforsikring A/S nedenfor. Det bemærkes, at koncernens SUL-resultat også 
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indeholder resultateffekt af reguleringer af købesummen og garantier vedrørende 

AP Link Livsforsikring A/S. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Af posten ”risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus” i årsrapportens note 21 

fremgår det, at der er et samlet positivt risikoresultat for forsikringsklasse I på 35 

mio. kr. Af de 35 mio. kr. stammer 44 mio. kr. fra ordninger under 

gennemsnitsrenteprincippet, mens et underskud på 9 mio. kr. kommer fra 

gruppelivsforsikringer mv. I forrige periode var resultaterne henholdsvis 17 mio. kr. 

og 85 mio. kr.  

 

I den tilsvarende post i årsrapportens note 22 fremgår det, at der er et negativt 

risikoresultat for markedsrenteordningerne på 2 mio. kr. I forrige periode var der et 

resultat på -8 mio. kr. Der har været, og der vil løbende blive, foretaget justeringer 

i beregningsgrundlaget og ugaranterede pensionsydelser på 

markedsrenteordningerne, således at området over tid er i balance. 

 

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

305 mio. kr. for SUL. Resultatet for 2021 er værre end i 2020. Dette skyldes 

primært, at 2020-resultatet var positivt påvirket af enkeltstående reguleringer af 

hensættelserne samt øgede priser.  

  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Størstedelen af AP Link Livsforsikring A/S’s forretning lå i unit-link i 

forsikringsklasse III. For forsikringsklasse III er forsikringsresultaterne af mindre 

betydning, da størstedelen af den forsikringsmæssige risiko er placeret i SUL-

forretningen.  

 

Det væsentligste forsikringsresultat kommer fra SUL-forretningen. Der er et 

negativt resultat for perioden på 74 mio. kr. idet der også her er indeholdt PAL-

udgift vedrørende 2021 og tidligere år på 73 mio.kr. Det tilsvarende resultat i 2020 

var et underskud på 120 mio. kr.  

 

A.3 Investeringsresultater 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

For oplysninger om investeringsresultatet henvises til årsrapportens omtale af 

investeringsafkastet. 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

For oplysninger om investeringsresultatet henvises til årsrapportens omtale af 

investeringsafkastet. 
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AP Link Livsforsikring A/S 

For oplysninger om investeringsresultatet henvises til årsrapportens omtale af 

investeringsstrategi og afkast. 

 

A.4 Resultater af andre aktiviteter 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Resultatet af koncernselskabernes aktiviteter er indregnet i resultatet. Der henvises 

til afsnittene for selskaberne. Foreningen AP Pension f.m.b.a. har ikke indgået 

væsentlige leasingaftaler.  

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til årsregnskabets note 11. 

AP Link Livsforsikring A/S 

Selskabet har ikke andre aktiviteter. 

 

A.5 Andre oplysninger 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Der er ikke yderligere relevante oplysninger under dette punkt. 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab  

Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a.  
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B. Ledelsessystem 

B.1 Generelle oplysninger om ledelsessystemet 

I AP Pension-koncernen er Foreningen AP Pension f.m.b.a. en 

forsikringsholdingvirksomhed, der ejer AP Pension livsforsikringsaktieselskab 100 

procent. AP Pension livsforsikringsaktieselskab har til formål at drive 

forsikringsvirksomhed og er dermed et finansielt datterselskab. AP Link 

Livsforsikring A/S er et finansielt datterselskab til AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab, se i øvrigt afsnit A.1 Virksomhed. 

 

De finansielle virksomheder i AP Pension-koncernen følger reglerne for ledelse og 

styring af forsikringsselskaber. 

 

Koncernen er indrettet således, at al forretningsmæssig aktivitet foregår i 

datterselskabet AP Pension livsforsikringsaktieselskab og i dets datterselskaber. Det 

er besluttet, at al løbende drift i AP Link Livsforsikring A/S varetages af AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab i henhold til en outsourcingsaftale.  

 

Med udgangspunkt i denne interne arbejdsdeling i koncernen, hvor den 

forretningsmæssige aktivitet er koncentreret i AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab, er det bestyrelsen i AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab, der har fokus på den daglige drift, mens bestyrelsen i 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. har særlig fokus på de samlede ledelsesforhold, 

overordnede og strategiske forhold, aflønning, kompetencer og forhold vedrørende 

kundedemokratiet. Bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a. har på denne 

måde udstukket en række strategiske pejlemærker for selskaberne i koncernen. 

 

B.1.1. Ledelse i Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

Foreningen AP Pension f.m.b.a. ejes af sine medlemmer. Alle kunder, der har en 

pensionsordning gennem AP Pension livsforsikringsaktieselskab bliver automatisk 

medlemmer af Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. er AP Pensions øverste 

myndighed. Én gang om året, inden udgangen af april, afholdes der ordinær 

generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Generalforsamlingen i 2021 

blev afholdt den 13. april 2021. 

Alle kunder har ret til at deltage i generalforsamlingen, men det er kun delegerede, 

der har stemmeret. De delegerede vælges af og blandt kunderne og repræsenterer 

kundernes interesser. Arbejdsgivere og medarbejdere vælger hver deres 

delegerede. Det er de delegerede, der vælger bestyrelsen for Foreningen AP 

Pension f.m.b.a. 
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Bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

På generalforsamlingen vælges op til 14 bestyrelsesmedlemmer til Foreningen AP 

Pension f.m.b.a. Derudover vælges op til fire medarbejderrepræsentanter fra AP 

Pension-koncernen til bestyrelsen. Bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

består derfor samlet af op til 18 medlemmer. 

Bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. er bl.a. ansvarlig for:  

• Den overordnede ledelse af Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

• At føre tilsyn med Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s virksomhed og påse, at 

denne ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende 

lovgivning samt Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s vedtægter  

• At udarbejde valgregulativ til generalforsamlingens godkendelse og udpege 

Valgudvalg og Vederlags- og kompetenceudvalg 

• At ansætte Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s direktion og den interne 

revisionschef  

• At udøve stemmeret på aktierne i AP Pensions livsforsikringsselskab 

• Udarbejde Politik for aflønning, udføre kontrol af overholdelsen af Politik for 

aflønning og udarbejde den årlige aflønningsrapport, der skal offentliggøres 

på AP Pensions hjemmeside 

 

Bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. har udarbejdet en forretningsmodel, 

hvori strategiske og væsentlige aktivitetsområder er fastlagt. På denne baggrund 

har bestyrelsen vedtaget relevante politikker og retningslinjer for, hvordan 

koncernen mest hensigtsmæssigt indretter sit ledelsessystem. Udgangspunktet for 

disse politikker og retningslinjer er arten, omfanget og kompleksiteten af AP 

Pension-koncernens virksomhed, hvor der lægges vægt på, at AP Pension-

koncernen har en hensigtsmæssig og gennemsigtig organisationsstruktur med en 

klar fordeling og passende adskillelse af ansvarsområder samt et effektivt 

informationsformidlingssystem.  

Politikkerne og retningslinjerne indeholder bl.a. en fastlæggelse af nøglefunktioner, 

og disse er implementeret og afspejlet i koncernens organisationsstruktur. 

Herudover fastsætter bestyrelsen politikker og retningslinjer på en række andre 

områder. 

Bestyrelsen har nedsat følgende bestyrelsesudvalg: 

• Vederlags- og kompetenceudvalg 

• Valgudvalg. 

 

Se nærmere under punkt B.1.6 Nedsatte udvalg. 

 

Bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. bestod ultimo 2021 af: 
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Gårdejer Niels Dengsø Jensen (formand)  

Adm. direktør Lasse Nyby (næstformand) 

Vice President Søren Dalum Tinggaard  

Site Director Ole Ernstsen Hansen 

Direktør, bestyrelsesmedlem Jesper Munck Loiborg 

Chief Human Resource Officer Hans Ola Arvidsson  

Souschef Jens Erik Guldbjerg Iversen  

Næstformand Michael Budolfsen 

Filialsupporter og tillidsrepræsentant Niels Jørgen Ellegaard 

Formand Lasse Bolander  

Journalist Lene Sarup Rattenborg 

Group CFO Lars Aage Sørensen 

Direktør Ejvind Næsvang Jensen  

Erhvervsspecialist Peter Thomasen  

Senior Projektleder Morten Kirkeby Sørensen 

                                                  Programleder Birgitte Birn Køngerskov  

Seniorrådgiver Ulrik Munk Yde 

 

Direktionen 

Direktionen bestod ultimo 2021 af:  

• Adm. direktør Bo Normann Rasmussen 

• Direktør, COO, Henrik Engmark 

• Direktør, CMO, Thomas Møller  

 

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse og skal sikre efterlevelse af de 

politikker og retningslinjer, som bestyrelsen har vedtaget. 

B.1.2 Ledelse i AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

 

Generalforsamlingen 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab er organiseret som et aktieselskab, der er 

100 procent ejet af Foreningen AP Pension f.m.b.a. Valget til bestyrelsen sker på 

selskabets generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen i Foreningen AP 

Pension f.m.b.a, som vælger bestyrelsen blandt sine egne bestyrelsesmedlemmer. I 

henhold til virksomhedens vedtægter er formand og næstformand for bestyrelsen i 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. automatisk valgt til bestyrelsen for AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab. Der kan endvidere vælges op til to særligt sagkyndige 

og eventuelt eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvis det er påkrævet for at opfylde 

kompetencekravene. 

Bestyrelsen 
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Bestyrelsen i AP Pension livsforsikringsaktieselskab 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. 

 

Bestyrelsen har fastsat kapitalplaner, kapitalnødplaner og den overordnede metode 

til og opgørelse af selskabets solvenskapitalkrav. Bestyrelsen godkender it-

sikkerhedspolitikken og beredskabsplanen, herunder it-beredskabsplanen og 

fastlægger politikker og retningslinjer for selskabets væsentlige aktivitetsområder. 

Bestyrelsen påser endvidere, at god regnskabspraksis og lovgivning i tilknytning 

hertil overholdes, således at der fremkommer et retvisende billede af 

virksomhedens økonomi. Bestyrelsen underskriver årsrapporten.  

 

Bestyrelsen i AP Pension livsforsikringsaktieselskab bestod ultimo 2021 af: 

 

Gårdejer Niels Dengsø Jensen (formand) 

Adm. direktør Lasse Nyby (næstformand) 

Vice President Søren Dalum Tinggaard  

Site Director Ole Ernstsen Hansen 

Direktør, bestyrelsesmedlem Jesper Munck Loiborg 

Formand Lasse Bolander  

Aktuar Flemming Windfeld 

Erhvervsspecialist Peter Thomasen  

Senior projektleder Morten Kirkeby Sørensen 

Programleder Birgitte Birn Køngerskov 

Seniorrådgiver Ulrik Munk Yde 

 

Bestyrelsen har nedsat følgende bestyrelsesudvalg under AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab: 

• Revisionsudvalg  

• Risiko- og aktuarudvalg 

• Investeringsudvalg 

• It-kerne- og dataudvalg 

 

Se nærmere under punkt B.1.6. Nedsatte udvalg. 

 

Direktionen 

Direktionen bestod ultimo 2021 af:  
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• Adm. direktør Bo Normann Rasmussen, som har følgende ansvarsområder: 

o Økonomi 

o Salg 

o Investering 

o nærpension 

o Ejendomme 

o HR, kommunikation og strategi 

 

• Direktør, COO, Henrik Engmark, som har følgende ansvarsområder:  

o It 

o Projekter 

o Forretningsudvikling og digitale kanaler 

o Kundeservice 

o Sundhed 

 

• Direktør, CMO, Thomas Møller, som har følgende ansvarsområder: 

o Aktuariat 

o Risikostyring 

o Data og analyse  

o Koncernsekretariatet 

o Governance 

 

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse og skal sikre efterlevelse af de 

politikker og retningslinjer, som bestyrelsen har vedtaget. 

B.1.3 Ledelse i AP Link Livsforsikring A/S 

 

Generalforsamling  

AP Link Livsforsikring A/S er organiseret som et aktieselskab, der er 100 procent 

ejet af AP Pension livsforsikringsaktieselskab og ultimativt af Foreningen AP Pension 

f.m.b.a. Valget til bestyrelsen sker på selskabets generalforsamling efter indstilling 

fra bestyrelsen i AP Pension livsforsikringsaktieselskab.  

Bestyrelse 

Bestyrelsen i AP Link Livsforsikring A/S bestod ultimo 2021 af: 

• Bo Normann Rasmussen (formand) 

• Henrik Engmark 

• Thomas Møller 

 

Bestyrelsen i AP Link Livsforsikring A/S er ansvarlig for den overordnede og 

strategiske ledelse af selskabet, og skal bl.a. løbende sørge for, at:  

• Selskabet har effektive former for virksomhedsstyring  
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• 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. 

 

Bestyrelsen har fastsat kapitalplaner, kapitalnødplaner og den overordnede metode 

til og opgørelse af selskabets solvenskapitalkrav. Bestyrelsen godkender it-

sikkerhedspolitikken og beredskabsplanen, herunder it-beredskabsplanen og 

fastlægger politikker og retningslinjer for selskabets væsentlige aktivitetsområder. 

Bestyrelsen påser endvidere, at god regnskabspraksis og lovgivning i tilknytning 

hertil overholdes, således at der fremkommer et retvisende billede. Bestyrelsen 

underskriver årsrapporten.  

 

Driften af AP Link Livsforsikring A/S varetages i henhold til en outsourcingaftale af 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab. I 2020 blev der ansøgt om godkendelse til 

bestandsoverdragelse af kundebestanden i AP Link Livsforsikring A/S til AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab. Tilladelse til bestandsoverdragelse blev givet den 16. 

april 2021 og gennemført med virkning fra 1. maj 2021. Der henvises i øvrigt til 

afsnit A.1 Virksomhed. 

 

Direktion 

Direktionen i AP Link Livsforsikring A/S består af den administrerende direktør, 

Karsten Laursen, som står for den daglige ledelse, og som sikrer efterlevelse af 

politikker og retningslinjer fastlagt af bestyrelsen, og som er ansvarlig for den 

løbende overvågning og kontrol af outsourcingpartneren. 

 

B.1.4 Organisatoriske ændringer i 2021 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Følgende ændringer i Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s bestyrelse er foretaget i 

2021: 

• Kenth Nelander er indtrådt som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem 

• Bjørg Houmøller er fratrådt som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem 

• Betina Christensen er fratrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 

• Birgitte Birn Køngerskov er indtrådt som medarbejdervalgt 

bestyrelsesmedlem 

• Ulrik Munk Yde er indtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 

 

Følgende ændringer i Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s direktion er foretaget i 

2021: 



  

 

     Side 19/121 

• Sara Brinks Larsen er udtrådt af direktionen. 

 

 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Følgende ændringer i AP Pension livsforsikringsaktieselskabs bestyrelse er foretaget 

i 2021: 

• Bjørg Houmøller er fratrådt som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem 

• Lasse Bolander er indtrådt som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem 

• Betina Christensen er fratrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 

• Birgitte Birn Køngerskov er indtrådt som medarbejdervalgt 

bestyrelsesmedlem 

• Ulrik Munk Yde er indtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 

 

Sara Brinks Larsen er udtrådt af direktionen.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Sara Brinks Larsen er udtrådt af bestyrelsen.  

B.1.5 Ansvarlige for funktionerne 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. havde ultimo 2021 følgende nøglepersoner, der var 

ansvarlige for funktionerne: 

• Ansvarlig for Intern auditfunktionen 

• Ansvarlig for Risikostyringsfunktionen 

• Ansvarlig for Compliancefunktionen 

• Ansvarlig for Aktuarfunktionen 

• Ansvarlig for Informationssikkerhedsfunktionen 

• Ansvarlig for Investeringskontrolfunktionen. 

 

Intern audit er placeret i 3. forsvarslinje med reference til direktion og bestyrelse. 

Den ansvarlige for intern audit er udpeget af og rapporterer til bestyrelsen, idet 

chefen for selskabets interne revision er udpeget hertil. 

De andre funktionsansvarlige er organisatorisk placeret i 2. forsvarslinje i 

Governanceområdet, hvor også selskabets Data Protection Officer (DPO) er 

placeret. Governanceområdet er etableret for at styrke samarbejdet i 2. 

forsvarslinje, synliggøre området og bidrage til en samlet og ensartet 

kommunikation til organisationen. AP Pension har også valgt at styrke 2. 
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forsvarslinje med to specialistfunktioner. Nøglefunktionerne og DPO får støtte fra en 

stabsfunktion med to fuldtidsmedarbejdere, hvoraf den ene er underdirektør. 

De funktionsansvarlige i 2. forsvarslinje rapporterer direkte til direktion og 

bestyrelse. Hverken direktion eller underdirektør for Governance har 

instruktionsbeføjelse over for de ansvarlige for funktionerne.  

De ansvarlige for funktionerne sikrer, at funktionerne udfører de relevante opgaver 

i henhold til funktionsbeskrivelserne og reguleringen på området. Intern audit-,  

Compliance-, Informationssikkerheds- og Investeringskontrol-funktionen beskrives i 

afsnit B.4, Risikostyringsfunktionen beskrives i afsnit B.3.1 og Aktuarfunktionen 

beskrives i afsnit B.6. 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

De ansvarlige for nøglefunktionerne i AP Pension livsforsikringsaktieselskab er 

sammenfaldende med de ansvarlige for nøglefunktionerne i Foreningen AP Pension 

f.m.b.a. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S har fire nøglefunktioner: Compliance-, Risikostyrings-, 

Aktuar- og Intern auditfunktion. De ansvarlige for disse fire nøglefunktioner er 

sammenfaldende med de ansvarlige for nøglefunktionerne i Foreningen AP Pension 

f.m.b.a.  

 

B.1.6 Nedsatte udvalg 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. har nedsat Vederlags- og kompetenceudvalget samt 

et Valgudvalg.  

 

Valgudvalget har det overordnede ansvar for at tilrettelægge valgprocessen på 

generalforsamlingen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. og skal sikre transparens i 

kundedemokratiet i AP Pension-koncernen. Udvalget vurderer ændringer i 

valgprocesser, herunder opstilling, procedurer og valgets gennemførsel samt 

ønsker om modernisering og forenkling af kundedemokratiet i AP Pension-

koncernen og kan af egen drift komme med oplæg herom. Udvalget består af tre 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Vederlags- og kompetenceudvalget har ansvaret for det forberedende arbejde for 

bestyrelsens beslutninger om AP Pensions lønpolitik og øvrige aflønningsforhold. 

Desuden forestår udvalget det forberedende arbejde til brug for bestyrelsens 

beslutning om kompetencer, kvalifikationer og diversitet i ledelsesorganerne. 

Vederlags- og kompetenceudvalget gennemgår, reviderer og forelægger årligt 

Politik for aflønning, Politik for mangfoldighed i bestyrelsen, Politik for den 
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kønsmæssige sammensætning og diversitet i direktionen og i de øvrige ledelseslag 

mv. til godkendelse i bestyrelsen. Udvalget kontrollerer endvidere overholdelse af 

Politik for aflønning og fastsætter gruppen af væsentlige risikotagere og forholder 

sig til ledelsessystemet og til de nødvendige kompetencer i ledelsen og hos 

nøglefunktioner. Vederlags- kompetenceudvalget består af fire 

bestyrelsesmedlemmer, heraf én medarbejderrepræsentant.  

  

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Selskabet har nedsat en række udvalg under bestyrelsen samt en række komitéer. 

Udvalgene består af tre bestyrelsesmedlemmer og på møderne kan direktion, 

nøglepersoner, DPO samt andre relevante deltage efter aftale med formanden. 

Komitéerne har deltagelse af direktion med flere. De to udvalg, som er nedsat 

under Foreningen AP Pension f.m.b.a., er medtaget i nedenstående oversigt for at 

give et samlet overblik.  

 

Revisionsudvalget gennemgår regnskabs- og revisionsforhold samt forhold 

vedrørende det interne kontrolmiljø for hele koncernen. Udvalgets medlemmer 

består af en formand og to øvrige medlemmer, som udpeges af bestyrelsen for AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab efter anbefaling fra bestyrelsen for Foreningen 

AP Pension f.m.b.a. Det ene medlem af Revisionsudvalget skal have kvalifikationer 

inden for regnskabsvæsen eller revision. Udvalgets medlemmer skal samlet have 

kompetencer af relevans for virksomhedens sektor. Revisionsudvalget rapporterer 

til bestyrelsen. 

 

Risiko- og aktuarudvalget forbehandler bestyrelsens beslutninger og selskabets 

rapportering om AP Pension-koncernens samlede risikobillede, risikostyring og 

aktuarmæssige forhold. Udvalget består af tre bestyrelsesmedlemmer. 

 

Investeringsudvalget forbehandler bestyrelsens fastsættelse af selskabets 

investeringsstrategi, herunder grænser og mandater samt overvåger, at strategien 

på investeringsområdet bliver fulgt. Konkrete investeringsindstillinger forud for 

bestyrelsesmøderne behandles ligeledes. Udvalget består af tre 

bestyrelsesmedlemmer. 
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It-kerne- og dataudvalget forbehandler bestyrelsens involvering i it-strategiske 

beslutninger inden for emner som it-sikkerhed, datakvalitet, dataetik, 

databeskyttelse og nyt kernesystem. Udvalget består af tre bestyrelsesmedlemmer. 

 

Model- og værdiansættelseskomitéen er et beslutnings- og rapporteringsorgan, 

som behandler modeller, parametre og modelrisici vedrørende værdiansættelse af 

aktiver og passiver. Komitéen beslutter væsentlige ændringer til modeller eller 

teknisk grundlag, og komitéen etablerer samt sikrer overholdelse af 

beslutningsproces for værdiansættelse.  

 

Risiko- og aktuarkomitéen er et beslutnings- og rapporteringsorgan i forhold til AP 

Pension-koncernens samlede risikobillede og risikostyring. Her behandles 

forretningsmæssige risici, solvens- og kapitalrisici, forsikringsrisici, operationelle 

risici samt risikomitigerende indsatser. Bestyrelsesindstillinger på 

investeringsområdet, risikoområdet og aktuarområdet behandles også. 

 

Investeringskomitéen er et beslutnings- og rapporteringsorgan vedrørende 

investeringsrelaterede emner. Komitéen træffer beslutninger om at foretage 

investeringer og drøfter problemstillinger relateret til AP Pension 

livsforsikringsaktieselskabs investeringsaktiviteter, herunder overholdelse af 

risikoprofil, mandater og rammer samt forbehandler emner, der skal behandles i 

Investeringsudvalget beskrevet ovenfor. 

   

It-kerne- og datakomitéen drøfter og forbehandler emner, der skal behandles It-

kerne- og dataudvalget, som er beskrevet nærmere ovenfor. 

 

Komité for kommercielle forhold er et beslutnings- og rapporteringsorgan, der 

vedrører prissætning, salg og produkter samt acceptregler. 

 

Komité for samfundsansvar har til opgave at udvikle og forankre arbejdet med 

samfundsansvar på tværs af organisationen, herunder udstikke de overordnede 

rammer for arbejdet med samfundsansvar på baggrund af den af bestyrelsen 

vedtagne politik.   

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S har ikke nedsat udvalg under bestyrelsen, men 

selskabets forhold behandles i Revisionsudvalget, som er beskrevet ovenfor. 

 

AP Link Livsforsikring A/S har nedsat en række komiteer, herunder Asset liability-

komité (ALCO), Risiko- og Compliance-komité (RICO), Finansiel 

risikostyringskomité (FRK), Lønsomhedskomité samt en Investeringskomité (IK, 

SAMF). Risiko- og aktuarkomitéen i AP Pension livsforsikringsaktieselskab behandler 

overordnede forhold vedrørende risici og aktuarmæssige forhold i AP Link 
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Livsforsikring A/S. Aktiviteten i komitéerne er i 2021 tilpasset det reducerede 

forretningsomfang i AP Link Livsforsikring A/S.  

 

B.1.7 Politik for aflønning 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s Politik for aflønning er behandlet af direktionen og 

bestyrelsen og er godkendt på generalforsamlingen i Foreningen AP Pension 

f.m.b.a. Politik for aflønning gælder for bestyrelsesmedlemmer, direktionen og 

væsentlige risikotagere og øvrige medarbejdere i koncernen.  

 

Politikken har til formål at fremme sund og effektiv virksomhedsdrift og 

risikostyring, samt medvirke til at sikre, at der ikke tages risici, der overstiger de af 

bestyrelsen fastsatte risikotolerancegrænser.  

 

Politik for aflønning omfatter principper for fast løn, variabel løn og vederlag, 

særlige godtgørelser, pension og øvrige personalegoder samt særlige regler for 

aflønning af væsentlige risikotagere. Politikken er tilgængelig for offentligheden på 

AP Pension-koncernens hjemmeside, og der henvises hertil for yderligere 

information.  

    

Koncerninterne transaktionen elimineres på koncernniveau. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

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

parter.  

AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Der henvises til årsrapportens note 20 for omtale af transaktioner med nærtstående 

parter. 

B.2 Egnetheds- og hæderlighedskrav 

 

Bestyrelse og direktion 

 

Lovgivningens egnetheds- og hæderlighedskrav til medlemmer af bestyrelse og 

direktion medfører, at medlemmerne til enhver tid skal have tilstrækkelig viden, 

faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve deres hverv eller varetage deres 

stilling i den pågældende virksomhed. Medlemmerne skal desuden have ordnede 

personlige økonomiske forhold, have et godt omdømme og udvise hæderlighed, 
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integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser, 

truffet af den daglige ledelse. Tilsvarende krav gælder tillige nøglepersoner. 

Proceduren for vurdering af, om en person er egnet, omfatter en vurdering af 

personens faglige og formelle kvalifikationer, viden og relevant erfaring inden for 

forsikringsbranchen, anden finansiel virksomhed eller anden virksomhed.  

I vurderingen indgår overvejelser om de opgaver, som tildeles til personen, samt – 

hvor det er relevant – vedkommendes erfaring inden for forsikring, økonomi, 

regnskab, aktuarvidenskab og ledelse. Vurderingsproceduren for, om en person er 

hæderlig, omfatter en vurdering af personens ærlighed og omdømme, herunder 

økonomisk integritet, hvilket baseres på dokumentation i forhold til personlig 

adfærd og forretningsadfærd - inklusive eventuelle kriminelle, økonomiske eller 

tilsynsmæssige forhold, som er relevante for formålet med vurderingen. 

Vurderingsprocedurerne udføres som led i ansættelsesprocessen og i 

overensstemmelse med interne administrative procedurer herfor. Vurderingerne 

bekræftes årligt ved selverklæring. 

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

færdigheder mv. til bestyrelsesmedlemmerne for selskaberne gælder for 

bestyrelserne i Foreningen AP Pension f.m.b.a., AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab og AP Link Livsforsikring A/S. Bestyrelserne i selskaberne 

og Foreningen AP Pension f.m.b.a. lever derfor op til de samme krav til ekspertise 

og færdigheder mv. 

Nøglepersoner 

Der er en proces for nøglepersoner for at vurdere, om nøglepersonen er egnet, 

hvilket omfatter en vurdering af personens faglige og formelle kvalifikationer, viden 

og relevant erfaring inden for forsikringsbranchen, anden finansiel virksomhed eller 

anden virksomhed.  

Der ses konkret på personens hæderlighed og omdømme, herunder personens 

økonomisk integritet. Dette baseres på dokumentation i forhold til personlig adfærd 

og forretningsadfærd og omfatter desuden eventuelle kriminelle, økonomiske eller 

tilsynsmæssige forhold, relevant for vurderingen. Processen gennemføres inden, en 

nøglefunktion indsættes.  

Egnetheds- og hæderlighedskrav Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a. vælges af og blandt de delegerede 

på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Ved opstilling og valg af 

kandidater til bestyrelsen opfordrer bestyrelsen til, at en række kriterier tillægges 

vægt. Kandidater til bestyrelsen skal således have de fornødne kvalifikationer og 

kompetencer, som sikrer, at bestyrelsen samlet set har en tilstrækkelig viden, 

faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå AP Pension-koncernens aktiviteter 
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og hermed forbundne risici. Bestyrelsen har for at understøtte 

kompetencemangfoldighed fastlagt et katalog over de emner, som bestyrelsen 

samlet set skal have viden om samt faglige kompetencer og erfaring med. 

Kataloget fastlægger de områder, som er relevante for driften af et 

forsikringsholdingselskab, og omfatter blandt andet markedskendskab, 

forretningsmodel, strategi, ledelsessystemer, regnskabsforhold, finansielle risici, 

forsikringsmæssige risici, risikostyring, gennemsnitsrente- og 

markedsrenteprodukter, it, lovgivning, kendskab til den demokratiske proces og 

kultur i kundeejede selskaber samt erfaring fra ledelse af anden relevant finansiel 

virksomhed.  

Bestyrelsen afgør årligt selskabets risikoprofil og hvilke kompetencer og erfaringer, 

der er nødvendige. Bestyrelsesmedlemmernes viden og faglige kompetencer skal 

være af en sådan beskaffenhed, at bestyrelsesmedlemmet med den plads i 

bestyrelsen, som vedkommende beklæder, skal kunne forstå virksomhedens 

aktiviteter og dermed forbundne risici.  

Forud for valg af bestyrelsesmedlemmer på den årlige generalforsamling henstiller 

bestyrelsen til, at der opstilles egnede kandidater med erfaring og kompetencer 

inden for det kompetencefelt, som bestyrelsen finder nødvendigt for den samlede 

bestyrelse. Bestyrelsen ønsker at præge rekrutteringen af kandidater til bestyrelsen 

således, at generalforsamlingen får mulighed for at vælge bestyrelsesmedlemmer 

med relevante og nødvendige kompetencer i form af uddannelses-, erhvervs-, 

ledelsesmæssige og personlige erfaringer, gerne inden for den finansielle branche 

og særligt inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Heri indgår også muligheden 

for at rekruttere flere kandidater af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Kravene til bestyrelsens kvalifikationer og kompetencer, som beskrevet under 

punktet ovenfor, gælder på tilsvarende vis med de fornødne tilpasninger, som 

virksomhedens aktivitetsområde tilsiger, for AP Pension livsforsikringsaktieselskab. 

Kravene til niveauet for kompetencer er forskellige selskaberne imellem og afpasset 

virksomhedernes forskellige aktiviteter. 

Bestyrelsen afgør årligt selskabets risikoprofil og hvilke kompetencer og erfaringer, 

der er nødvendige. Bestyrelsesmedlemmernes viden og faglige kompetencer skal 

være af en sådan beskaffenhed, at bestyrelsesmedlemmet med den plads i 

bestyrelsen, som vedkommende beklæder, skal kunne forstå virksomhedens 

aktiviteter og dermed forbundne risici. 

AP Link Livsforsikring A/S 

Kravene til bestyrelsens kvalifikationer og kompetencer, som beskrevet under 

punktet ovenfor, gælder på tilsvarende vis med de fornødne tilpasninger, som 
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virksomhedens aktivitetsområde tilsiger for AP Link Livsforsikring A/S. Kravene til 

niveauet for kompetencer er forskellige selskaberne imellem og afpasset 

virksomhedernes forskellige aktiviteter. 

Bestyrelsen afgør årligt selskabets risikoprofil og hvilke kompetencer og erfaringer, 

der er nødvendige. Bestyrelsesmedlemmernes viden og faglige kompetencer skal 

være af en sådan beskaffenhed, at bestyrelsesmedlemmet med den plads i 

bestyrelsen, som vedkommende beklæder, skal kunne forstå virksomhedens 

aktiviteter og dermed forbundne risici. 

 

B.3 Risikostyringssystem, herunder vurderingen af egen risiko 

og solvens 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Bestyrelsen har vedtaget en politik for risikostyring, som tilstræber at skabe en 

sund risikokultur og et robust risikostyringssystem. Af risikostyringspolitikken 

fremgår blandt andet 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. Denne daglige 

risikostyring sker under iagttagelse af den interne arbejdsdeling i koncernen, 

hvorfor den praktiske udførelse finder sted i AP Pension livsforsikringsaktieselskab.   

 

Bestyrelsen skelner mellem Risikostyringsfunktionen og risikostyringssystemet. 

Risikostyringssystemet omfatter alle områder i virksomheden, hvor virksomheden 

udsættes for risiko, hvilket i praksis vil sige alle afdelinger. De enkelte afdelinger 

skal identificere risici som en del af deres forretningsaktiviteter for at sikre, at 

passende kontroller er på plads for at afbøde risici. Risikostyringsfunktionens 

overordnede ansvar er at have det samlede overblik over virksomhedens risici og 

solvens, samt at bistå bestyrelsen og direktionen med at sikre 

risikostyringssystemets effektivitet. 

 

Bestyrelsen skal sikre, at risikostyringssystemet har en hensigtsmæssig og 

gennemsigtig organisationsstruktur med en klar fordeling og passende adskillelse af 

ansvarsområder samt et effektivt informationsformidlingssystem.  

 

I henhold til Politik for risikostyring skal selskabet have en Risiko- og aktuarkomite. 

Komiteen skal medvirke til at sikre, at det samlede risikobillede dannes, og at alle 

væsentlige risici identificeres og styres. Komiteen understøtter nøgleperson for 
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Risikostyringsfunktionen i dennes ansvar for at danne og vedligeholde det samlede 

risikobillede. Komiteen understøtter endvidere nøglepersonerne for 

Risikostyringsfunktionen og aktuarfunktionen i forhold til at bidrage til et effektivt 

risikostyringssystem. Foreningen AP Pension f.m.b.a. har også etableret en 

whistleblowerproces. 

 

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

kontrolproces, samt rapportering i henhold hertil, kortlægges selskabets risici. 

Operationelle hændelser over en vis størrelse rapporteres til bestyrelsen individuelt, 

ligesom der generelt rapporteres om hændelser og om status og udviklingen heri. 

Dette giver samlet set et godt grundlag for bestyrelsen til at evaluere 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.  

 

Der fokuseres på at sikre sammenhængen mellem risikostyringssystemets 

processer og forretningsstrategier, samt at systemet bliver tilstrækkeligt 

transparent gennem selskabet og op til bestyrelsen. Målet er, at AP Pension-

koncernen får et helhedsorienteret risikobillede, der gør ledelsen bedre til at 

vurdere de risici, der påvirker selskabet, således at risikominimerende 

foranstaltninger kan implementeres og medvirke til at sikre, at selskabet når de 

strategiske mål og sikrer værdi for kunderne. 

 

AP Pension-koncernen har implementeret processer i forhold til at sikre, at alle 

aktiver investeres i henhold til Prudent Person-princippet. Det betyder, at 

koncernen kun investerer i investeringsaktiver, som kan identificeres, måles, 

overvåges, styres, kontrolleres, forvaltes og rapporteres, hvorved de kan indgå i 

det helhedsorienterede risikobillede. Da kundernes interesser skal varetages bedst 

muligt, sikres det på overordnet niveau gennem investeringsstrategien og den 

løbende afstemning mellem aktiver og passiver, at investeringernes varighed 

afspejler forpligtelserne. Gennem god investeringspolitik og den løbende kontrol 

sikres, at der tages hensyn til kvaliteten, sikkerheden, likviditeten, lønsomheden og 

tilstedeværelsen af aktiverne. Der henvises til afsnit C.6. for en yderligere 

beskrivelse af håndteringen af Prudent Person. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

B.3.1 Risikostyringsfunktionen 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Risikostyringsfunktionen har det overordnede ansvar for at have det samlede 
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overblik over koncernens risici, og skal bistå direktionen med at sikre effektiviteten 

af risikostyringssystemet, og skal rådgive direktionen og bestyrelsen om 

risikostyringsspørgsmål.  

 

Risikostyringsfunktionen har blandt andet ansvar for at sikre, at væsentlige risici er 

behandlet, at der er indført rapportering og overvågning af risikostyringssystemet, 

samt at funktionen inddrages ved produktudvikling. 

  

Overvågningen og håndteringen af risici omfatter blandt andet forsikringsmæssige 

risici, finansielle risici, operationelle og strategiske risici, samt samspillet mellem 

disse, herunder samspil mellem aktiver og passiver.  

 

Risikostyringsfunktionen har en række tilbagevendende opgaver, herunder blandt 

andet løbende udførelse af solvensopgørelser, stresstest, hændelsesrapportering, 

assistance til bestyrelsens arbejde med selskabets egen risikovurdering (ORSA) 

samt kapital- og kapitalnødplaner.  

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

AP Link Livsforsikring A/S 

 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

B.3.2 Vurdering af egen risiko og solvens, ORSA 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

AP Pension-koncernen har i de senere år søgt om og fået Finanstilsynets 

godkendelse til alene at udfærdige en koncernfælles vurdering af egen risiko og 

solvens, ORSA. Rapporten udfærdiges mindst årligt og i overensstemmelse med 

lovgivningen og de principper, der er fastlagt i AP Pension-koncernens politik 

herfor. Dette medfører, at den koncernfælles ORSA-rapport i relevant omfang 

indeholder separate afsnit for de enkelte selskaber. Opbygningen af den 

koncernfælles ORSA svarer derfor præsentationsmæssigt til denne SFCR, som 

Finanstilsynet også har godkendt udfærdiges på koncernniveau. 

ORSA-processen består i, at bestyrelserne med udgangspunkt i et oplæg fra 

Risikostyringsfunktionen, som er behandlet i Risiko- og aktuarkomiteen på møder i 

typisk første halvår, identificerer de væsentlige risici, som ønskes belyst i den 

aktuelle ORSA-proces. Der rapporteres løbende til bestyrelserne om selskabernes 

aktuelle risiko- og solvenssituation, ligesom bestyrelsernes strategiske diskussioner 

og beslutninger om forretningsmodellen mv. er et godt udgangspunkt for at udpege 

relevante emner til rapporten. På baggrund af bestyrelsernes ønsker udarbejder 

Risikostyringsfunktionen de relevante analyser samt et udkast til ORSA-rapporten. 

Der udarbejdes ligeledes kapitalplaner og dertilhørende kapitalnødplaner, der 
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vurderer de risici, som selskabet vil eller kan blive mødt med i sin strategiske 

planlægningsperiode. De fremregninger, der fremgår af kapitalplanerne, danner 

grundlag for fremregningerne i ORSA. Risiko- og aktuarkomiteen behandler 

rapporten før fremsendelse til bestyrelserne.  

 

Efter behandling i bestyrelserne for AP Pension livsforsikringsaktieselskab og AP  

Link Livsforsikring A/S behandles og godkendes den endelige rapport af bestyrelsen 

i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Selskaberne i AP Pension-koncernen lever således 

op til kravet om at vurdere egen risiko og solvens. Efter færdiggørelse af rapporten 

fremsendes den til Finanstilsynet, og der informeres om rapportens væsentligste 

konklusioner internt.  

 

Selskaberne i AP Pension-koncernen beregner solvenskapitalkravene i henhold til 

standardformlen under Solvens II-reglerne. Risici fra datterselskaberne aggregeres 

således ved regnskabsmæssig konsolidering. Solvensdækningen anses som 

betryggende, og fremskrivningerne viser, at Foreningen AP Pension f.m.b.a. såvel 

som datterselskaberne i koncernen kan forvente, at solvensdækningen også er 

betryggende i fremtiden. 

 

For at vurdere standardformlens egnethed til at beskrive selskabernes risikoprofil, 

er standardformlens resultater holdt op mod egne vurderinger af risikoen på de 

områder, som selskaberne har vurderet som væsentlige. Beregningerne har vist, at 

standardformlen og selskabernes egne beregninger i al væsentlighed er i 

overensstemmelse.  

 

Det kan dermed konkluderes, at standardformlen i rimelig grad afspejler 

selskabernes risiko. I henhold til beregningerne har selskaberne således en 

tilstrækkelig solvensdækning.  

 

Koncernen er endvidere opmærksom på, at den af EIOPA foreskrevne rentekurve 

inklusiv volatilitetsjustering (VA-tillæg) ikke fuldt ud afspejler markedsforholdene, 

og at der er udsigt til, at metoden bag rentekurven kan blive ændret. Koncernen 

har derfor gennemført en række analyser baseret på de forventede nye rentekurver 

og på baggrund af levetidsforudsætninger, der adskiller sig fra forudsætningerne i 

Finanstilsynets model. Derudover er der gennemført analyser, hvor det antages, at 

genkøb reduceres til nul. 

 

Analyserne har blandt andet vist, at hensættelserne er følsomme over for en 

reduktion af VA-tillægget, og at de vil stige betydeligt, hvis genkøb reduceres til 

nul.    

 

I forbindelse med AP Pension-koncernens risikostyring gennemføres der i 

Risikostyringsafdelingen og i Aktuariatet en række analyser, som tilgår Risiko- og 

aktuarkomiteen, og som indgår i processen med fastlæggelse af 
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Investeringsstrategien mv. Ovenstående analyser og aktiviteter indgår i det 

overordnede udgangspunkt for AP Pension-koncernens investeringsbeslutninger og 

dermed kapitalforvaltningsaktiviteter. AP Pension-koncernen har etableret en række 

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

rammer og benchmarks er bl.a. fastlagt ud fra koncernens risikoprofil og -appetit, 

og samspillet mellem risikostyringssystemet og kapitalforvaltningen er således 

integreret i koncernens aktiviteter. I det langsigtede perspektiv spiller 

risikostyringssystemet særligt en rolle i forhold til at bidrage med analyser 

vedrørende koncernens og de enkelte produkters risikokapacitet. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

B.4 Internt kontrolsystem 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

AP Pension-koncernens interne kontrolsystem er defineret af bestyrelsen i Politik for 

intern kontrol. Bestyrelsen har derudover besluttet retningslinjer i forhold til 

selskabets administrative procedurer, regnskabsprocedurer, interne kontrolstruktur, 

rapporteringsrutiner samt etableret en compliancefunktion, der er beskrevet i 

særskilt afsnit B.4.1 nedenfor. 

 

Målet med intern kontrol i AP Pension-koncernen er, at kontrollerne skal 

understøtte den daglige drift, selskabets rapporteringsmål og selskabets 

compliancemål. Direktionen skal, som en del af selskabets ledelsessystem og 

samlede risikostyring, sikre, at kontrollerne bidrager til etablering og opretholdelse 

af et sundt kontrolmiljø, således at kontrollerne understøtter, at AP Pension-

koncernen når sine mål i henhold til forretningsstrategien. AP Pension-koncernens 

interne kontrolsystem er opbygget med tre forsvarslinjer, som beskrives nærmere 

nedenfor. 

 

1. forsvarslinje er defineret som udførende ansatte i AP Pension-koncernen, 

herunder direktionen, direktører, underdirektører og afdelingschefer, som referer til 

direktionen i AP Pension-koncernen. I denne forsvarslinje ligger den operationelle 

drift af virksomheden, og her er implementeret forretningsgange og kontroller samt 

risikovurderinger. 

 

2. forsvarslinje er defineret som funktioner, der er organiseret uafhængigt af den 

operative drift i 1. forsvarslinje. 2. forsvarslinje er ansvarlig for at overvåge risici, 

udføre kontrolundersøgelser samt rapportere til ledelsen. Funktionerne er beskrevet 
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i særskilte afsnit: B.3.1 Risikostyringsfunktionen, B.4.1 Compliancefunktionen, 

B.4.2 Informationssikkerhedsfunktionen, B.4.3 Investeringskontrolfunktionen samt 

B.6 Aktuarfunktion. 

 

3. forsvarslinje består af Intern auditfunktion og Intern revision, som har ansvar for 

at udtale sig om effektiviteten af det interne kontrolsystem. Den interne 

auditfunktion er beskrevet nærmere i afsnit B.5 nedenfor. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

AP Link Livsforsikring A/S 

De overordnede principper for kontrolsystemet er som beskrevet i afsnittet om 

Foreningen AP Pension f.m.b.a., dog er aktiviteter i det interne kontrolsystem i 

2021 tilpasset det reducerede forretningsomfang i AP Link Livsforsikring A/S.  

 

Direktøren og nøglepersonerne i AP Link Livsforsikring A/S afholder derudover 

møder til koordinering og sikring af effektiviteten af driften. 

 

B.4.1 Compliancefunktionen 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Compliancefunktionen er placeret i 2. forsvarslinje og deltager ikke i driften, som er  

1. forsvarslinje. Det sikres således, at Compliancefunktionen ikke er involveret i 

udførelsen af opgaver, som denne skal kontrollere. 

 

Compliancefunktionens arbejde ledes og defineres af den ansvarlige for funktionen, 

jf. afsnit B.1.5. Compliancefunktionen bidrager til at sikre, at AP Pension-koncernen 

efterlever relevant lovgivning. Den ansvarlige for Compliancefunktionen rådgiver 

direktion og bestyrelse om overholdelse af den finansielle lovgivning for 

virksomheden.  

  

Compliancefunktionen er blandt andet ansvarlig for at vurdere konsekvenserne af 

udvikling i den finansielle lovgivning, gennemføre kontrolundersøgelser, udarbejde 

risikobillede samt vurdere, hvorvidt foranstaltninger, som AP Pension-koncernen 

har truffet for at sikre overholdelse af den finansielle lovgivning, 

markedsstandarder og interne regelsæt, er tilstrækkelige.  

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 
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AP Link Livsforsikring A/S 

 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

B.4.2 Informationssikkerhedsfunktionen 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

  

AP Pension-koncernen har etableret en Informationssikkerhedsfunktion i 2. 

forsvarslinje, som ikke deltager i driften, som er 1. forsvarslinje. Det sikres således, 

at Informationssikkerhedsfunktionen ikke er involveret i opgaver og 

implementeringer af informationssikkerhed, som denne skal kontrollere. 

 

Rollen som ansvarlig for Informationssikkerhedsfunktionen er tildelt en 

fuldtidsmedarbejder, som også udgør bemandingen i nøglefunktionen. 

 

Nøglepersonen for Informationssikkerhedsfunktionen kontrollerer ud fra en 

risikobaseret tilgang overholdelse af gældende lovgivning, markedsstandarder og 

interne regelsæt på informationssikkerhedsområdet.  

 

Det overordnede ansvar for Informationssikkerhedsfunktionen er at have det fulde 

overblik over AP Pensions risici relateret til informationssikkerhed, samt at 

monitorere ændringer i lovgivningen inden for fagområdet, som kan påvirke AP 

Pensions risikobillede på området.  

 

Nøglefunktionen er ansvarlig for at forelægge risici til vurdering for direktionen, 

samt at bistå denne med at sikre risikostyringssystemets effektivitet for 

informationssikkerhedsrisici. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

AP Link Livsforsikring A/S 

Spørgsmål vedrørende informationssikkerhed håndteres for AP Link Livsforsikring 

A/S inden for rammerne af selskabets ledelsessystem. 

B.4.3 Investeringskontrolfunktionen 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

AP Pension har etableret en Investeringskontrolfunktion i 2. forsvarslinje, som ikke 

deltager i driften, som er 1. forsvarslinje. Det sikres således, at 
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Investeringskontrolfunktionen ikke er involveret i opgaver og implementeringer, 

som denne skal kontrollere.  

 

Rollen som ansvarlig for Investeringskontrolfunktionen er tildelt en 

fuldtidsmedarbejder, som også udgør bemandingen i nøglefunktionen. 

 

Nøglepersonen for Investeringskontrolfunktionen kontrollerer ud fra en 

risikobaseret tilgang overholdelse af gældende lovgivning, markedsstandarder og 

interne regelsæt på investeringsområdet.  

 

Det overordnede ansvar for Investeringskontrolfunktionen er at have det fulde 

overblik over AP Pensions compliancerisici relateret til investeringsområdet, samt at 

monitorere ændringer i lovgivningen inden for fagområdet, som kan påvirke AP 

Pensions risikobillede på området.  

 

Nøglefunktionen er ansvarlig for at forelægge risici til vurdering for direktionen, 

samt at bistå denne med at sikre risikostyringssystemets effektivitet for 

investeringsrisici. 

 

 

 

  

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

AP Link Livsforsikring A/S 

Spørgsmål vedrørende investeringskontrol håndteres for AP Link Livsforsikring A/S 

inden for rammerne af selskabets ledelsessystem. 

 

B.5 Intern auditfunktion 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s 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 

en koncernrevisionsstrategiplan og gennemføres efter et rotationsprincip 

koordineret med de øvrige funktionsansvarlige. Intern audit vurderer, om 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s interne kontrolsystem er tilstrækkeligt og 

effektivt, om det har fungeret i årets løb, samt om Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s 
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ledelsessystemer er hensigtsmæssige og betryggende, herunder de øvrige 

nøglefunktioner. 

 

Arbejdet er baseret på en risiko- og væsentlighedsvurdering og udføres inden for 

rammerne af funktionens vedtagne koncernrevisionsstrategiplan. Den ansvarlige for 

Intern auditfunktion har adgang til alle relevante oplysninger, og bestyrelse og 

direktion har pligt til at informere om forhold af betydning. Intern revision og intern 

auditfunktionens ressourcer fastlægges årligt i henhold til et separat budget, 

udarbejdet af funktionen selv, som godkendes af bestyrelsen.   

 

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. omfatter 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. 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a., da den interne audit 

for AP Pension livsforsikringsaktieselskab er den samme som for Foreningen AP 

Pension f.m.b.a. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a., da den interne audit 

for AP Link Livsforsikring A/S er den samme som for Foreningen AP Pension 

f.m.b.a. 

 

B.6 Aktuarfunktion 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

Aktuarfunktionen er organisatorisk placeret som en del af Aktuariatet i AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab. Aktuarfunktionen er placeret i 2. forsvarslinje i  

ledelsessystemet, hvorfor funktionen ikke er udførende i driften. 

Aktuarfunktionen har det overordnede ansvar for at kontrollere, at de 

forsikringsmæssige hensættelser til solvensformål er tilstrækkelige og betryggende 

opgjort. Aktuarfunktionen har i den forbindelse ansvar for at vurdere data, metoder 

og modeller og usikkerheder samt foretage analyser og sammenligninger med 

hidtidige erfaringer.  
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Aktuarfunktionen informerer direktionen om, hvorvidt opgørelsen af de 

forsikringsmæssige hensættelser til solvens er troværdig og fyldestgørende, og 

afgiver endvidere udtalelse om betryggelsen i tegningspolitikken og de valgte 

genforsikringsarrangementer. 

Aktuarfunktionen bidrager til risikostyringssystemet, hovedsageligt vedrørende de 

modeller, der ligger til grund for beregningen af selskabets solvenskapitalkrav og 

minimumskapitalkrav samt til selskabets vurdering af egen risiko og solvens 

(ORSA) og input til kapitalplan med videre. 

Ud over den løbende rapportering udarbejder Aktuarfunktionen mindst én gang 

årligt en skriftlig rapport, der forelægges direktionen med orientering til 

bestyrelsen. Aktuarfunktionens rapport beskriver alle væsentlige aktiviteter for 

aktuarfunktionen i året samt Aktuarfunktionens anbefalinger og konklusioner. 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

 

 

B.7 Outsourcing 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab har vedtaget Politik for outsourcing, der er 

gældende for AP Pension livsforsikringsaktieselskab og datterselskaber. Politikken 

finder anvendelse på outsourcing af livsforsikringsvirksomhed.  

 

Selskabets overordnede strategiske mål med outsourcing er bl.a. at sikre adgang til 

kompetencer, skalerbarhed i ydelserne, gennemsigtighed på ydelser og pris samt 

compliance. Outsourcing kan ske koncerninternt og til eksterne leverandører. 

 

Politik for outsourcing omfatter de vigtigste faser i outsourcingarrangementernes 

livscyklus og fastlægger principper, ansvar og processer i forbindelse med 

outsourcing. Derudover tager politikken hensyn til indvirkningen af outsourcingen 

på virksomheden.  

 

Politikken omfatter blandt andet en beskrivelse af processen for outsourcing og 

videreoutsourcing af kritiske og/eller vigtige aktivitetsområder fra de omfattede 

selskaber til leverandører, såvel inden for som uden for AP Pension koncernen. 

 

Et outsourcingsarrangement er fra start til slut delt ind i faser. Disse er blandt 

andet følgende:  

• Vurdering af kritisk eller vigtig outsourcing 

• Forudgående undersøgelser (risikovurdering, due diligence mm.) 
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• Kontrakt (kontrakten skal overholde krav til outsourcing)  

• Underretning af Finanstilsynet ved kritisk eller vigtig outsourcing 

• Overvågning og revision (opfølgning på leverandøren mm.) 

 

Af Tabel 1 fremgår de væsentlige, kritiske eller vigtige operationelle 

funktioner/aktiviteter, der er outsourcet.  

Tabel 1: Outsourcede funktioner og aktiviteter pr. 31. december 2021 

  

Selskab Væsentlig opgave Outsourcet til 

AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab 

It-drift / G82-

system 

Digital arbejdsplads 

(Microsoft Office 

365) 

Data warehouse 

(Microsoft Azure) 

NNIT A/S via AP 

Pensionsservice A/S 

Microsoft Corporation, Irland 

via AP Pensionsservice A/S 

AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab 

Investeringsaktiver 

(porteføljepleje 

mv.) - Nykredit 

Danske Fokus Aktier 

IMA  

Nykredit Bank, Nykredit Asset 

Management 

AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab 

Investeringsaktiver 

(porteføljepleje 

mv.) - IMA 

BankInvest Danske 

Aktier  

BankInvest Asset Management 

Fondsmæglerselskab A/S 

AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab 

Investeringsaktiver 

(porteføljepleje 

mv.) - Globale 

Aktier Bæredygtig 

Udvikling 

BankInvest Asset Management 

Fondsmæglerselskab A/S 

AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab 

Driften af AP 

Sundhedsforsikring 

(Skadeshåndtering) 

Dansk Sundhedssikring 

AP Link Livsforsikring A/S  Administrations 

ydelser 

AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab 

AP Pensionsservice A/S It drift NNIT  

AP Pensionsservice A/S It drift 

Digital arbejdsplads 

(Microsoft Office 

365) 

Data warehouse 

(Microsoft Azure) 

Microsoft Corporation, Irland 
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AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

AP Link Livsforsikring A/S 

Al løbende drift i AP Link Livsforsikring A/S er outsourcet til AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab. Der er et begrænset antal medarbejdere, herunder 

nøglepersoner, der har ansættelse i AP Link Livsforsikring A/S. Der henvises i øvrigt 

til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

 

 

B.8 Andre oplysninger 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s bestyrelse har vurderet, hvordan Foreningen AP 

Pension f.m.b.a. mest hensigtsmæssigt indretter sit ledelsessystem. 

Udgangspunktet for denne vurdering har været arten, omfanget og kompleksiteten 

af Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s virksomhed. I denne sammenhæng lægger 

bestyrelsen vægt på, blandt andet i Politik for ledelsessystem og nøglefunktioner, 

Politik for risikostyring samt Politik for intern kontrol, at Foreningen AP Pension 

f.m.b.a. har en hensigtsmæssig og gennemsigtig organisationsstruktur med en klar 

fordeling og passende adskillelse af ansvarsområder samt et effektivt 

informationsformidlingssystem. Politik for ledelsessystem og nøglefunktioner 

indeholder en fastlæggelse af nøglefunktioner og er implementeret og afspejlet i 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s kommunikations- og organisationsstruktur. Det 

vurderes således, at Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s ledelsessystem er 

fyldestgørende i forhold til den samlede virksomhed.  

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 
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C. Risikoprofil 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. er eksponeret mod en række forskellige risici, og 

styring heraf er dermed centralt for Foreningen AP Pension f.m.b.a. Risikostyring er 

imidlertid ikke ensbetydende med, at risiciene nødvendigvis søges elimineret, men 

påtagelsen af risici skal være bevidst og kontrolleret, og det er afgørende, at 

betalingen for at påtage sig risiko står mål med risikoen. Risikostyring er således 

centralt for, at Foreningen AP Pension f.m.b.a. via ejerskabet af AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab kan opfylde sin målsætning om at give kunderne 

attraktive pensionsprodukter med et højt, risikojusteret afkast.  

 

I forbindelse med minimering af operationelle risici afvejes konsekvenserne af en 

fejl eller hændelse med omkostningen forbundet med at eliminere risikoen for, at 

den opstår. Dette medfører, at selvom selskabet som hovedregel ikke får et afkast 

af at løbe operationelle risici, er det ikke et mål i sig selv helt at fjerne operationelle 

risici.   

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s risikoprofil afspejler grundlæggende de risici, som 

det helejede datterselskab AP Pension livsforsikringsaktieselskab er eksponeret 

mod, herunder i dette selskabs helejede datterselskab, pensionsselskabet AP Link 

Livsforsikring A/S. Koncernen overfører ikke risiko til special purpose vehicles.  

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

AP Pension livsforsikringsaktieselskabs overordnede risikoprofil er præget af, at 

selskabet på balancen har både traditionelle, garanterede 

gennemsnitsrenteprodukter, hvor selskabet bærer risikoen på garantien, og 

markedsrenteprodukter hvor kunderne som hovedregel selv bærer risikoen. Risici 

knyttet til de garanterede produkter er derfor som udgangspunkt kapitalkrævende, 

mens kapitalkrav knyttet til markedsrenteprodukterne er væsentligt mindre. For AP 

Pension livsforsikringsaktieselskabs vedkommende gælder dog det forhold, at det 

løbende afkast på de aktiver, der er knyttet til de garanterede produkter, har 

muliggjort opbygning af buffere. Disse buffere vil skulle bære eventuelle tab før 

egenkapitalen, hvorved solvenskapitalkravet reduceres tilsvarende.  

I de senere år har langt størstedelen af de løbende indbetalinger sket til 

markedsrenteprodukter, og den garanterede bestands andel af forpligtelserne har 

således været faldende og vil falde yderligere i de kommende år.   

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskabs risikoprofil er endvidere overordnet set 

præget af risici knyttet til salg af Tab af Erhvervsevne-produkter (herefter TAE), se 

nedenfor. Produktområdet er præget af betydelig konkurrence, hvorfor det har 

været vanskeligt at sikre, at produktet isoleret set løber rundt. 

 

I de følgende afsnit gennemgås selskabets tilgang til styring af de væsentligste 

risikokategorier.  
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AP Pension livsforsikringsaktieselskab anvender standardformlen til at opgøre 

kapitalkravet til afdækning af risiciene og anvender således ikke en intern model, 

idet selskabet vurderer, at standardformlen i tilstrækkelig grad afspejler dets 

risikoprofil. For så vidt angår opgørelse af levetiden vurderer selskabet, at 

anvendelse af en partiel intern model ville medføre, at selskabet ville kunne 

reducere solvenskapitalkravet. Målt ved standardformlen er selskabets 

solvenskapitalkrav pr. ultimo 2021 på 2.791 mio. kr. opdelt i følgende elementer. 

Den relative fordeling af solvenskapitalkravet fremgår af Figur 2 nedenfor.  

 
Figur 2. Fordeling af bidrag fra risikokategorier til kapitalkravet ultimo 2021, AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab 

 

 

I Figur 2 er fordelingen af bidrag fra risikokategorierne til solvenskapitalkravet 

illustreret. Der er tale om en opgørelse, hvor bidragene indgår før reduktion som 

følge af diversifikation mellem kategorierne, men efter reduktion som følge af 

forsikringstagernes egen evne til at bære tab. Af den årsag er det samlede bidrag 

til kapitalkravet fra forsikringsrisici i relation til liv væsentligt reduceret, da en del af 

risikoen kan dækkes af bufferne. Tilsvarende er markedsrisikoen i absolutte tal 

reduceret væsentligt som følge af, at risikoen i markedsrenteprodukter bæres af 

kunderne selv, og der skal derfor ikke sættes kapital af hertil. 

 

Derimod skal forsikringsrisici i relation til helbred, der vedrører TAE-produkter, 

primært dækkes af egenkapitalen, ligesom det er tilfældet for den operationelle 

risiko. Disse risikokategorier fylder derfor meget i det samlede billede. Når risici 

beskrives som væsentlige i dette afsnit, tages der udgangspunkt i risikoen før 

tabsabsorbering.  
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Af hensyn til læsevenligheden behandles en række risici vedrørende Prudent 

Person-princippet samlet under afsnit C.6 Andre væsentlige risici og ikke under de 

enkelte risikokategorier. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Den overordnede risikoprofil for AP Link Livsforsikring A/S ultimo 2021 er præget af 

selskabets afhændelse af den samlede bestand af pensionsforpligtelser til AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab i første halvår 2021 og de per ultimo 2021 

opsagte gruppelivsforsikringer.  

 

Selskabet anvender standardformlen til at opgøre kapitalkravet til afdækning af 

risiciene, og anvender således ikke en intern model, idet selskabets bestyrelse 

vurderer, at standardformlen i tilstrækkelig grad afspejler selskabets risikoprofil. 

Målt ved standardformlen er selskabets solvenskapitalkrav pr. ultimo 2021 på 152 

mio. kr. opdelt i følgende elementer. Den relative fordeling af solvenskapitalkravet 

fremgår af Figur 3.  

 
Figur 3. Fordeling af bidrag fra risikokategorier til kapitalkravet ultimo 2021, AP Link 

Livsforsikring A/S 

 

C.1 Forsikringsrisici 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. har alene forsikringsrisici i AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab og AP Link Livsforsikring A/S, som behandles nedenfor. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Selskabet har en række forsikringsrisici, herunder levetidsrisiko, dødsfaldsrisiko, 

sygdoms- og invaliditetsrisiko, politisk risiko og inflationsrisiko knyttet til TAE-
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produktet, katastroferisiko, risiko på kollektive elementer som ægtefælle- og 

samleverdækninger samt børnerenter, risiko på forsikringstagernes muligheder for 

overførsler, genkøb og præmieophør. En del af disse risici er i forbindelse med 

ORSA-processen udpeget som væsentlige, og de behandles nærmere nedenfor. 

 

Bidraget fra forsikringsrisici til det samlede kapitalkrav stammer primært fra to 

forskellige kilder, jf. Figur 2. For det første fra kapitalkrav, der stammer fra 

livsforsikringsrisici, som hovedsageligt dækker over den risiko, selskabet løber i 

relation til levetiden i de garanterede bestande. Denne risiko bliver i stort omfang 

absorberet af rentegruppernes solide buffere, hvormed egenkapitalen ikke fuldt ud 

skal bære risikoen. For det andet stammer kapitalkravet fra sygeforsikringsrisici, 

der hovedsageligt vedrører risikoen på TAE, hvor der ikke er buffere, og 

egenkapitalen derfor skal bære hele risikoen. 

 

Kunder med markedsrenteprodukter bærer selv, og der sker således ingen 

kapitalbelastning af egenkapitalen. 

 

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 livsforsikringsaktieselskab er et 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 begrænset. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S er lukket for nytegning, og bortset fra selskabets 

ejerandel af Forenede Gruppeliv, er hele bestanden i første halvår 2021 overdraget 

til AP Pension livsforsikringsaktieselskab. Der henvises i øvrigt til afsnit A.1 

Virksomhed. 

 

Selskabet har historisk været eksponeret mod en række væsentlige forsikringsrisici, 

herunder risiko på tab af erhvervsevne (invalide- og sygdomsrisiko), 

dødsfaldsrisiko, sygdomsrisiko, katastroferisiko og omkostningsrisiko, men disse 

risici er i forlængelse af bestandsoverdragelsen og henset til de meget begrænsede 

forpligtelser i forhold til Forenede Gruppeliv stort set elimineret. Ikke desto mindre 

er de tilbageblevne risici i relevant omfang blevet overvåget løbende, og der er 

blevet rapporteret herom.  
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C.1.1 Forsikringsrisici, beskrivelse af væsentlige risici 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Selskabet har tre væsentlige forsikringsrisici: Levetidsrisiko, risiko ved TAE under 

syge- og ulykkesforretningen samt livsforsikringsoptionsrisiko. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Som beskrevet ovenfor er selskabets forsikringsrisici ved årets udgang stort set 

elimineret, og de ved årsafslutningen tilbageblevne forsikringsrisici, der er knyttet 

til Forenede Gruppeliv, er ikke væsentlige.  

C.1.2 Forsikringsrisici, levetidsrisici 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Levetidsrisikoen består primært 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. 

 

Risikoen vurderes årligt ved 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.  

 

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 er baseret på de seneste 20 års data for den 

forsikrede del af den danske befolkning.  

 

Ved opdatering af levetidsmodellen ultimo 2021 har selskabet oplevet en stigning i 

hensættelserne. Stigningen skyldes hovedsageligt, at selskabets statistiske test 

mod Finanstilsynets benchmark viste, at selskabet for mænd over 80 år skulle 

anvende en modeldødelighed i stedet for som tidligere Finanstilsynets benchmark. 

 

Levetidsrisikoen bestemmes ud fra standardformlens 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 
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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 

ORSA-processen. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

 

Som beskrevet ovenfor har AP Link Livsforsikring A/S ikke længere forpligtelser 

med væsentlige forsikringsrisici på balancen. 

C.1.3 Forsikringsrisici, tab af erhvervsevne (TAE) 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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

invalidetilkendelser, eller at invalideperioden forlænges i et større omfang end 

forudsat i beregningen af præmierne og de tilhørende præmierabatter. Risikoen 

rammer basiskapitalgrundlaget direkte gennem forretningsområdet SUL. 

Konkurrencen på priser, risikodækninger og særligt invalidedækninger er hård, og 

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

Risikostyringsfunktionen, direktionen som bestyrelsen. I tilknytning til selskabets 

basisprodukt kan kunderne tilkøbe tillægsdækninger. Som tilkøb kan kunderne få 

tillægsdækning, hvis de modtager den offentlige jobafklarings- eller 

ressourceforløbsydelse, og kunderne kan også tilkøbe inflationsregulering af 

ydelsen. Tilkøb af moduler sker kollektivt gennem aftaler med arbejdsgiveren. 

Langt størstedelen vælger begge dækninger til. Udvidelsen af dækningsomfanget 

giver anledning til risici, der omfatter garantier på inflation, udvikling i offentlige 

ydelser og samspillet mellem selskabets ydelser og de offentlige ydelser. Inflation, 

herunder udviklingen i offentlige ydelser, er indregnet i standardformlens opgørelse 

af solvenskapitalkravet. Den politiske risiko vurderes som en del af selskabets 

ORSA-proces. 

 

Risikoen vurderes ved løbende at analysere de underliggende antagelser om 

invalidesandsynligheder, dødelighed, reaktivering, sandsynlighed for forskellige 

offentlige forløb samt forsinkelse af skadesanmeldelser i forhold til 

skadestidspunktet. 

 

Selskabet vurderer, at standardformlen på passende vis beskriver SUL-

forretningens risiko. Fordi udsving i SUL-forretningens resultater påvirker 

basiskapitalgrundlaget direkte, har selskabet et ønske om at kunne vurdere andet 

end 200-års begivenheder. Derfor foretages der i den løbende forretningsstyring 

også analyser ud fra mere sandsynlige scenarier. 
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AP Link Livsforsikring A/S 

 

Som beskrevet ovenfor har AP Link Livsforsikring A/S ikke længere forpligtelser 

med væsentlige forsikringsrisici på balancen. 

 

C.1.4 Forsikringsrisici, livsforsikringsoptionsrisiko 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Livsforsikringsoptionsrisiko dækker over risikoen for, at kunderne udnytter deres 

optioner i større eller mindre grad end forventet i fastsættelsen af hensættelserne. 

Det er særligt optionen om, at kunderne kan genkøbe (eller overføre) deres 

pensionsordning, der har betydning, og særligt genkøb af markedsrenteordninger. 

 

Genkøbsoptionen kan også have betydning i gennemsnitsrente, hvis kunderne 

genkøber mindre end forudsat, hvilket kan udhule selskabets buffere. Når 

livsforsikringsoptionsrisikoen betragtes i standardformlen, ses der på det 

optionsstress, der samlet set er det værste for selskabets kapitalgrundlag. For AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab er det værste stress massegenkøb. 

 

Genkøbsrisikoen i markedsrente knytter sig til, at den fremtidige indtjening fra 

eksisterende policer indregnes i kapitalgrundlaget baseret på bedste skøn for de 

fremtidige indtægter og udgifter. Risikoen relateret til denne indtjeningsstrøm 

indgår i solvenskapitalkravet som livsforsikringsoptionsrisiko. 

 

Når en kunde i markedsrente genkøber sin pensionsordning, bortfalder den 

forventede indtjeningsstrøm, hvilket giver anledning til et tab opgjort efter 

principperne i Solvens II. Såfremt kunden også har en forsikringsdækning med 

syge- og ulykkesforsikring, hvor der kan være en hensættelse til ikke-afløben 

risiko, frigives denne hensættelse og bliver en indtægt for selskabet. 

 

Risikoen opgøres ved et umiddelbart tab af 40 procent af kunderne i markedsrente. 

Dette er ud over de i forvejen forventede genkøb og omskrivninger til fripolicer. 

Risikoen er i høj grad forbundet med indregning af fremtidig fortjeneste i 

kapitalgrundlaget.  

 

Risikoen vurderes ved løbende at analysere de underliggende antagelser om 

fripolice- og genkøbssandsynligheder, der indgår i opgørelsen af de 

forsikringsmæssige hensættelser. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Som beskrevet ovenfor har AP Link Livsforsikring A/S ikke længere forpligtelser 

med væsentlige forsikringsrisici på balancen. 
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C.1.5 Forsikringsrisici, risikokoncentration 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Selskabets eksponering mod risikokoncentration, f.eks. en hændelse, der medfører 

et stort tab som følge af, at mange kunder er koncentreret på et mindre geografisk 

område, hvor en begivenhed indtræffer, er afdækket ved genforsikring mod 

katastrofehændelser.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Som beskrevet ovenfor har AP Link Livsforsikring A/S ikke længere forpligtelser 

med væsentlige forsikringsrisici på balancen. 

C.1.6 Forsikringsrisici, risikoreduktionsmetoder 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Selskabet har tegnet genforsikringskontrakter. Genforsikringskontrakterne er af 

typen Risk XL, der tager toppen af de store risici, og hvor AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab selv bærer en risiko på op til 15 mio. kr. pr. skade ved 

sygdom og op til 8 mio. kr. pr. skade ved dødsfald. 

 

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

risiko i et internationalt pooling-samarbejde, hvor de indgåede ordninger er 100 

procent genforsikrede. Endelig har selskabet tegnet genforsikring mod en 

katastrofe, hvor flere kunder bliver syge eller dør som følge af samme hændelse. 

 

Aktuarfunktionen foretager løbende analyser af genforsikringsresultaterne. Den 

ansvarlige 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, idet overvågningen 

kan være med til at identificere mulige, fremtidige problemer, hvilket gør det muligt 

at tilpasse sig i forhold hertil i tide. 
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AP Link Livsforsikring A/S 

Kunderne i AP Link Livsforsikring A/S er begrænset til dækninger i 

gruppelivsordningen Forenede Gruppeliv. Dette er i forvejen en sammenslutning af 

flere forsikringsselskaber med det formål at reducere de enkelte selskabers risiko. 

Der foretages derfor ikke yderligere risikoreduktion. 

C.1.7 Forsikringsrisici, følsomhedsanalyser 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab foretager løbende følsomhedsanalyser af 

TAE-, levetidsrisikoen og forsikringsoptionsrisikoen.  

For levetidsrisikoen beregnes løbende forskellige stress-test, hvor dødeligheden 

nedsættes i forhold til niveauet for bedste skøn, og følsomhed på hensættelser og 

solvenskrav undersøges. 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 for naturlig forsikringsrisiko, hvor niveauet 

for reaktivering nedsættes, og hyppighed for invaliditet forøges i forhold til bedste 

skøn. Der er ligeledes regnet stress-test på den samfundsøkonomiske risiko og den 

politiske risiko. 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 over det niveau, der ved 

solvensberegningen antages at repræsentere en 200 års begivenhed. 

For forsikringsoptionsrisiko beregnes stress-test af genkøb og omskrivning til 

fripolice. Selskabet har særligt to modsatrettede genkøbsrisici, idet flere genkøb 

end forventet medfører tab af kapitalgrundlag i markedsrente, mens færre genkøb 

end forventet i gennemsnitsrente medfører større behov for hensættelser til 

garantier. 

AP Link Livsforsikring A/S 

Selskabet gennemfører stress-test og følsomhedsanalyser i relevant omfang efter 

samme principper som beskrevet ovenfor for AP Pension livsforsikringsaktieselskab. 

Analyserne viser, at selskabet kan modstå meget betydelige stress.  

C.2 Markedsrisici 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

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.  
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Figur 4 Fordeling af bidrag fra risikokategorier til kapitalkravet for markedsrisici ultimo 2021,     
Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 
 

Som det fremgår af Figur 4, bidrager særligt aktier, kreditspænd, ejendomme og 

renterisici til kapitalkravet til afdækning af markedsrisici. Fordelingen af bidrag til 

kapitalkravet fra de enkelte kategorier er før fradrag, som følge af diversifikation 

mellem kategorierne, men efter reduktion som følge af forsikringstagernes egen 

evne til at bære tab. 

 

Det er centralt for Foreningen AP Pension f.m.b.a., at AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab kan påtage sig markedsrisiko, da det er en forudsætning 

for at kunne leve op til selskabets målsætning om at levere et attraktivt, 

risikojusteret afkast til kunderne. De individuelle markedsrisici og den samlede 

markedsrisiko skal være i overensstemmelse med bestyrelsens fastsatte 

risikoappetit. 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s markedsrisici er alene forårsaget af markedsrisici i 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab og dets datterselskaber, hvorfor Foreningen 

AP Pension f.m.b.a.’s håndtering af markedsrisici ikke beskrives yderligere.   

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

I AP Pension livsforsikringsaktieselskab benyttes en lang række instrumenter til at 

identificere, kontrollere og styre 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, Investeringskomitémøder og Risiko- og aktuarkomitémøder.  

Ud over de allerede nævnte procesorienterede foranstaltninger kan der af 

systemmæssige foranstaltninger bl.a. nævnes: 
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• Selskabets egne modeller til vurdering af risici 

• Aktiv/Passiv styring 

• Solvensmodellen 

• Investeringsstrategi og dertilhørende benchmarks og rammer 

 

Selskabet har gennemført egne analyser til vurdering af risici for aktier og renter 

med henblik på at vurdere og sikre sig, at anvendelsen af standardformlen giver et 

retvisende billede af selskabets solvenskapitalkrav. 

 

Selskabet styrer risikoen på aktiv- og passivsiden med henblik på at sikre, at 

effekten af renteændringer stemmer overens med den risikoprofil, selskabet og 

kunderne ønsker. 

 

I selskabet benyttes som nævnt ligeledes standardformlen 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 forretningsmodel 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. Med henblik på fastsættelse af individuelle 

afkastkrav for alternative investeringer har selskabet udviklet en model, hvor 

effekten fra identificerede risikoelementer sammenvejes til et samlet afkastkrav.   

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S er eksponeret mod ejendomsmarkedet og anvender 

overordnet set de samme mekanismer som AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

til overvågning, rapportering og kontrol.   

C.2.1 Markedsrisici, beskrivelse af væsentlige risici 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Selskabet benytter en investeringsstrategi, som sigter mod at skabe en portefølje, 
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hvor blandt andet koncentrationsrisiko er reduceret. I forhold til valuta løber 

selskabet en koncentrationsrisiko, særligt mod USD, og har derfor valgt i vid 

udstrækning at afdække risikoen 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 renterisici, som er rammesat ved anvendelse af benchmarks og rammer. 

Selskabet har for ca. 59 mia. kr. aktier og for ca. 73 mia. kr. rentebærende 

fordringer. Derivater og andele i investeringsforeninger er ikke indregnet i de 

nævnte tal. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S er ud over eksponeringen mod ejendomsmarkedet ikke 

eksponeret mod markedsrisici, hvis der ses bort fra selskabets likviditet, der som 

en del af egenkapitalen er placeret i korte, kreditværdige obligationer og i 

bankindskud. Der henvises i øvrigt til afsnit A.1 Virksomhed. 

C.2.2 Markedsrisici, aktier 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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, og på den anden side tilfalder hele det fremtidige overskud 

aktionærerne. Aktierisikoen for AP Pension livsforsikringsaktieselskab er knyttet til 

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

instrumenter, at afbøde effekten af et aktiekursfald. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskabs 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. Selskabets aktierisiko er bl.a. knyttet til 

fortjenstmargenens og dermed basiskapitalgrundlagets afhængighed af størrelsen 

af den samlede aktieposition. Som det fremgår af Tabel 2, er langt den største del af 

selskabets aktieinvesteringer 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 løbende overvågning og de tilknyttede omkostninger er 

desuden typisk mere arbejdskrævende og større for ikke-noterede aktier. Den til 

aktiebeholdningen knyttede valutakursrisiko indgår i selskabets samlede styring af 

valutakursrisikoen. 
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Tabel 2: AP Pension livsforsikringsaktieselskabs aktieeksponering i mio. kr. ultimo 2021 

   

 
AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S holder ikke aktier og har derfor ikke nogen 

aktiekursrisiko. Der henvises i øvrigt til afsnit A.1 Virksomhed. 

 
Tabel 3: AP Link Livsforsikringsselskab A/S’s aktieeksponering i mio. kr. 

 

 

C.2.3 Markedsrisici, rente 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Renterisiko på selskabets aktiver er risikoen for, at værdien af rentebærende 

værdipapirer ændres som følge af ændringer i renteniveauet.  

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab holder en lang række rentebærende 

fordringer, og er dermed eksponeret mod renterisiko. Det vil sige, at ændringer i 

renteniveauet kan påvirke investeringsresultatet.  

 

Renterisikoen på selskabets passiver er risikoen for, at nutidsværdien af 

forsikringsmæssige hensættelser ændres som følge af ændringer i renteniveauet.  

 

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

være rentefølsomme. Denne rentefølsomhed er helt eller delvist afdækket afhængig 

af den enkelte garanti og den risikokapacitet, der er til rådighed. Risikokapaciteten 

måles bl.a. ved størrelsen af de enkelte rentegruppers buffere. 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. Denne risiko har i 2021 

manifesteret sig, idet den regulatorisk fastsatte del af diskonteringsrenten, det 

såkaldte VA-tillæg, har udvist store udsving, der ikke har kunnet afdækkes. Fra 

primo til ultimo året er VA-tillægget således steget med mere end 20 basispoint. 

 

AktieType DKK EUR USD CHF GBP JPY Andet Total

Boersnoteret 9.967 6.126 30.470 2.979 1.962 2.264 4.301 58.070    

Ikke boersnoteret 2.662 370 1.109 1 34 0 179 4.354      

Total 12.629 6.496 31.579 2.980 1.996 2.264 4.480 62.425

Note: Uden Aktiederivater

Aktivtype 2020 2021 Andel (2021)

Aktiefonde/aktier 4.750 1 100%

Derivater 9.847 0 0%

Aktieeksponering i alt 14.597 1 100%
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Der foretages løbende tilpasninger i afdækningen af de enkelte produkter. Således 

er afdækningen tilpasset produkternes aktuelle risikokapacitet og den risiko, som 

selskabet accepterer, at produktet påfører selskabet, i overensstemmelse med 

bestyrelsens risikotolerancegrænser. Der er etableret rammer for renteafdækningen 

flere steder på rentekurven med henblik på at undgå, at ikke-parallelle skift i 

rentekurven medfører for store asymmetriske påvirkninger mellem aktiver og 

passiver.  

 

Givet markedsrenteprodukternes betydelige beholdning af rentebærende fordringer 

vil en rentestigning som udgangspunkt medføre et fald i værdien af disse kunders 

depoter.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Selskabets renterisiko på egenkapitalens aktiver er meget begrænset, og samlet 

set vurderes selskabets renterisiko helt ubetydelig. 

C.2.4 Markedsrisici, ejendomme 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Ejendomsrisiko knytter sig til et fald i ejendommenes markedsværdi. Et sådant fald 

vil betyde direkte tab på AP Pension livsforsikringsaktieselskabs aktiver. 

Ejendomme omfatter investeringer i fast ejendom, enten direkte ejede ejendomme 

eller indirekte ejede ejendomme gennem ejendomsfonde. Mere indirekte vil et fald i 

ejendomspriserne også kunne betyde tab relateret til udlån mod sikkerhed i fast 

ejendom, herunder tab på realkreditobligationer.  

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab er eksponeret mod ejendomsmarkedet, 

herunder særligt det danske. Eksponeringen består dels af direkte ejede 

ejendomme, dels af investeringer i ejendomsfonde og endelig af udlån mod 

sikkerhed i fast ejendom. Blandt de direkte ejede ejendomme findes 

boligejendomme, kontorer, detailejendomme, blandede bolig/detailejendomme, 

industri- og logistikejendomme samt hoteller. Der sker løbende en tilpasning af 

porteføljen i form af frasalg, nyindkøb og deltagelse i udviklingsprojekter med 

henblik på at sikre, at porteføljen også fremadrettet har en hensigtsmæssig 

sammensætning. Denne løbende tilstedeværelse i markedet er med til at sikre, at 

selskabet har et til stadighed opdateret kendskab til forholdene i det professionelle 

ejendomsmarked.  

 

Selskabet har også en vis eksponering mod udenlandske ejendomme, fortrinsvis i 

Europa. Disse investeringer er med til at sprede risikoen i forhold til udsving i 

ejendomspriserne. Den danske del af porteføljen er geografisk spredt over hele 

landet, men er dog fortrinsvis placeret i de større byer og i hovedstadsområdet. 

Selskabet har endvidere investeringer i landbrug via datterselskabet Dansk 

Farmland.  
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Selskabets ejendomsportefølje er veldiversificeret, og en stor del er udlejet på 

lange kontrakter.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Selskabet væsentligste aktiv består af ejendomme. Der henvises i øvrigt til afsnit 

A.1 Virksomhed. 

C.2.5 Markedsrisici, valuta 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Valutakursrisiko relaterer sig til et fald i valutakurserne, idet selskabet har aktiver i 

udenlandsk valuta, mens passiverne som hovedregel alene er i danske kroner. Et 

fald i valutakurserne medfører, at den del af AP Pension livsforsikringsaktieselskabs 

investeringer, der er opgjort i udenlandsk valuta, mister værdi, når de omregnes til 

danske kroner. Selskabet har dog som nævnt valgt i vid udstrækning at afdække 

valutarisikoen på hovedvalutaerne. Afdækning af eksponeringen mod euro finder 

sted i mindre omfang. Den samlede valutakursrisiko er begrænset.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S har ingen valutarisiko og derfor ikke behov for at 

afdække den. Der henvises i øvrigt til afsnit A.1 Virksomhed. 

C.2.6 Markedsrisici, risikokoncentration 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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

betydelig eksponering mod en bestemt udbyder, modpart, et geografisk område, et 

bestemt 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. Selskabets koncentration af risiko på bl.a. 

danske realkreditinstitutter og den danske stat anses, som følge af meget lav risiko 

for misligholdelse, derfor ikke som væsentlig på trods af selskabets betydelige 

eksponering herimod.  

 

Selskabet har et betydeligt mellemværende med en række modparter på 

investeringsaktiver. Risikoen består i, at de modparter, som selskabet har indgået 

derivataftaler med, ikke lever op til deres del af aftalen. Særligt i forhold til 

rentederivater har selskabet en betydelig bruttoeksponering mod kreditinstitutter, 

men som følge af aftaler om sikkerhedsstillelse er nettoeksponeringen væsentligt 

reduceret, og risikokoncentrationen vurderes derfor ikke som væsentlig. Denne 

type risikokoncentration bliver løbende reduceret i takt med at derivater cleares 

dagligt mod en godkendt, central modpart, jf. nedenfor.   
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AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S’s har en koncentreret risiko mod ejendomsmarkedet, 

men da selskabet ikke har forsikringsforpligtelser, er der ikke behov for afdækning 

heraf. Der henvises i øvrigt til afsnit A.1 Virksomhed. 

C.2.7 Markedsrisici, risikoreduktionsmetoder 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Selskabet benytter primært tre risikoreduktionsmetoder: 

  

• Finansielle værktøjer i form af derivater 

• Procesorienterede foranstaltninger 

• Rammer 

 

De finansielle værktøjer består af rente-, valuta-, og aktie-derivater. Desuden 

anvendes inflationsswaps til afdækning af inflationsrisikoen knyttet til indekseringen 

af solgte TAE-dækninger. 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 har mulighed for at investere disse midler i 

f.eks. obligationer eller aktier, hvorved risikoen ikke genopstår som risiko på de 

pågældende banker. Selskabet er endvidere begyndt at foretage daglig clearing af 

markedsværdien af derivater mod en godkendt, central modpart, hvorved den 

traditionelle modpartsrisiko i bilaterale derivathandler elimineres. Modpartsrisikoen 

på den centrale modpart vurderes meget begrænset.  

 

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 og anerkendte 

værdiansættelsesmodeller, se afsnit D.1.1.  

 

Rammerne består af investeringsrammer og risikorammer. Et eksempel på den 

praktiske anvendelse af sådanne rammer er selskabets kapitalplan, hvor 

bestyrelsen har fastsat en kapitalmålsætning og rammer for, hvornår der skal 

iværksættes initiativer med henblik på f.eks. at mindske risikoen og/eller øge 

kapitalgrundlaget. 
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Selskabet sikrer sig løbende, at disse risikoreduktionsmetoder virker efter 

hensigten ved bl.a. at analysere positionerne med og uden derivater for herved at 

kontrollere, at selskabet ikke løber en uhensigtsmæssig risiko. Selskabet har 

endvidere 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. Selskabet har således 

betydelig erfaring med, at derivaterne har den ønskede risikoreducerende virkning.  

 

Ud over de ovennævnte teknikker til risikoreduktion anvendes også helt 

grundlæggende, at de individuelle porteføljer diversificeres, således at enkelt-

hændelser på markederne ikke slår for hårdt igennem. Dette medfører også en 

solvensmæssig lempelse som følge af den i solvensmodellen anvendte 

diversifikationseffekt.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S’s aktiver og passiver er overordnet set meget simple, og 

selskabet har derfor ikke behov for at anvende risikoreduktionsteknikker. Der 

henvises i øvrigt til afsnit A.1 Virksomhed.  

C.2.8 Markedsrisici, følsomhedsanalyser 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Selskabet opgør ugentligt det samlede solvenskapitalkrav med det formål at 

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

forhold til diverse risikofaktorer. I sammenhæng med den ugentlige opgørelse af 

solvenskapitalkravet gennemføres også beregning af solvenssituationen under 

såkaldte mini-scenarier, som kombinerer en række negative markedsbegivenheder, 

som antages at finde sted samtidigt. Disse mini-scenarier kan bruges som ”early 

warnings” og giver mulighed for i givet fald at reagere, før situationen bliver kritisk.   

 

I selskabet foretages yderligere 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. stress-test af renter, priser og rentespænd. I analyserne ses der 

typisk på ændringer i individuelle risikofaktorer, men der ses også på ændringer i 

flere risikofaktorer samtidig. 

 

Der foretages herudover stress-tests af garanterede produkters buffere. Disse 

analyser, kaldet reverse stress-test, 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.  

 

I forbindelse med bestyrelsens årlige ORSA-proces er der blevet gennemført en 

række følsomhedsanalyser, der har vist, at selskabet kan modstå store udsving i 
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priserne på de finansielle markeder og stadig leve op til solvenskravene. For så vidt 

angår markedsrenteprodukterne skyldes dette, at risikoen i vid udstrækning bæres 

af kunderne selv, mens det for de garanterede produkter skyldes, at der generelt er 

betydelige buffere i grupperne, at renterisikoen i vid udstrækning er afdækket, og 

at selskabet i øvrigt er tilstrækkeligt kapitaliseret, hvorved egenkapitalen kan 

absorbere tab, hvis behov herfor skulle opstå. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

I forbindelse med den løbende opgørelse af selskabets solvens er der historisk set 

blevet gennemført en række følsomhedsanalyser, som viser påvirkningen af 

selskabets solvens som følge af bl.a. ændringer i markederne, herunder ændringer i 

renter, aktier og valuta. Givet selskabets nuværende balancesammensætning, jf. 

afsnit A.1 Virksomhed, bliver selskabet ikke længere nævneværdigt påvirket af 

disse ændringer. 

 

C.3 Kreditrisici 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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

modparten ikke er i stand til 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, og som gennemgås nedenfor. 

 

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, ligesom kreditrisiko indgår i solvensopgørelsen.  

 

I Tabel 4 ses selskabets samlede obligationsportefølje (indeholder også direkte 

udlån) 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, jf. at renten på statsobligationer ofte betegnes som ”den 

risikofrie rente”. Det vurderes derfor ikke, at selskabet løber en væsentlig 

kreditrisiko i forhold til disse investeringer. Som det fremgår, er hovedparten af 

selskabets obligationer med lav eller ingen rating korte obligationer. Dette 

afspejler, at der bevidst investeres i korte obligationer, når ratingen er lav for 

derved at reducere kreditrisikoen. Ratings fra anerkendte ratinginstitutter anvendes 
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således bl.a. til at vurdere selskabets kreditrisiko. For obligationer uden rating 

gælder, at en væsentlig del heraf udgøres af direkte udlån, hvor der er stillet 

sikkerhed i bl.a. fast ejendom.  

 
Tabel 4: AP Pension livsforsikringsaktieselskabs obligationsbeholdning opdelt på varighed og 

ratingkategori, ultimo 2021, mio. kr. 
 

 

Note: Uden rentederivater 

 

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. Heraf fremgår, at mere 

end to tredjedele 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. 

  

Ud over at den vurderede kreditrisiko således er meget begrænset på højtratede 

obligationer, er der en kreditspændsrisiko knyttet til en ændring i ratingen, hvor 

kurserne på en obligationsudsteders obligationer vil falde ved en reduktion i 

ratingen eller ved en ændring i markedets prisfastsættelse af kreditrisiko.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Som det fremgår af Tabel 5 er AP Link Livsforsikring A/S’ obligationsportefølje 

reduceret til et meget begrænset beløb. 

 
Tabel 5: AP Link Livsforsikring A/S’ obligationsbeholdning, mio. kr. 

 

C.3.1 Kreditrisici, beskrivelse af væsentlige risici 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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.  

Obligationstype AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
Ingen 

Rating
Total

Lange, over 3 år 20.686 194 662 2.994 1.480 1.131 161 0 0 8 6.577 33.894

Korte, under 3 år 45.819 0 674 565 861 2.632 1.179 16 0 47 7.156 58.950

Total 66.505 194 1.336 3.559 2.341 3.764 1.340 16 0 55 13.733 92.844

Rating 2020 2021

AAA 13.731 0

AA 2.584 0

A 1.103 0

BBB 1.033 0

BB eller lavere 2.263 0

Ingen rating 1.094 19
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I Tabel 4 er det fortrinsvis ratingkategorierne fra BBB til D 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. For at investering i denne type aktiver er 

interessant, skal den merrente, som kan opnås, være højere end de tab, som måtte 

opstå som følge af låntagerens misligholdelse. Investering i denne type produkter 

styres kontinuerligt via rammer og benchmarks. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Som det fremgår af Tabel 5, har AP Link Livsforsikring A/S en meget begrænset 

eksponering mod obligationer, der på trods af den manglende rating har en høj 

kreditkvalitet. 

C.3.2 Kreditrisici, risikokoncentration 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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, herunder krav til porteføljens diversifikation i forhold til 

enkeltmodparter, brancher og regioner mv.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Koncentrationen af kreditrisiko på selskabets aktivside begrænset og er relateret til 

selskabets investeringer i ejendomme. Denne risiko styres ved hjælp af rammer 

fastsat af bestyrelsen. 

 

C.3.3 Kreditrisici, risikoreduktionsmetoder 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Ud over de ovenfornævnte risikoreduktionsmetoder, der fortrinsvis er relateret til 

anvendelse af rammer, anvendes der endvidere i en vis udstrækning 

sikkerhedsstillelse til reduktion af kreditrisikoen. Dette gælder bl.a. i forbindelse 

med direkte udlån, hvor der i henhold til kreditpolitikken kun udlånes mod 

passende sikkerhed, hvor lånet som udgangspunkt maksimalt må udgøre op til 70 

procent af værdien af sikkerheden.  
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I forhold til anvendelsen af rammer er én måde at vurdere deres effektivitet på 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. Det opfattes ikke nødvendigvis som et alvorligt 

problem, at en ramme er blevet overskredet. Det afhænger af årsagen, hvor hastigt 

stigende aktiekurser f.eks. kan have medført, at en porteføljes aktieandel kortvarigt 

er kommet for højt op og obligationsandelen tilsvarende for langt ned med 

tilhørende behov for rebalancering. Til at understøtte AP Pension 

livsforsikringsaktieselskabs opfattelse af at have et effektivt risikostyringssystem 

kan oplyses, at selskabets interne porteføljemanagere i ny og næ opfatter 

rammerne som snærende. Hvis rammerne i realiteten ikke indsnævrer selskabets 

handlemuligheder, har de ingen effekt, og vil derfor være overflødige. Der 

rapporteres om alle rammebrud.  

 

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 (repo’er), hvor AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab i henhold til standardaftaler modtager sikkerhed for 

indskuddet. 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. 

  

Inden for bestyrelsesfastsatte rammer anvender selskabet endvidere 

kreditderivater i form af Credit Default Swaps på standardiserede indeks, som kan 

benyttes til såvel at afdække som til at tage kreditrisiko. Anvendelse af 

kreditderivater kan være en omkostningseffektiv metode til at opnå en ønsket 

krediteksponering. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S væsentligste instrument til styring af kreditrisiko er 

anvendelse af bestyrelsesgodkendte rammer. Der henvises i øvrigt til afsnit A.1 

Virksomhed. 
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C.3.4 Kreditrisici, følsomhedsanalyser 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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 udelukkende 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 tidsmæssigt sammenfaldende stød. Elementer af disse stød kan 

sidestilles med effekterne af en kreditbegivenhed og viser derfor blandt andet 

solvenskravets følsomhed i forhold hertil. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Som for AP Pension livsforsikringsaktieselskab gennemføres der som led i ORSA-

processen i relevant omfang følsomhedsanalyser, der viser, hvordan solvenskravet 

påvirkes af en række forskellige tidsmæssigt sammenfaldende stød. Elementer af 

disse stød kan sidestilles med effekterne af en kreditbegivenhed og viser derfor 

blandt andet solvenskravets følsomhed i forhold hertil. Der henvises i øvrigt til 

afsnit A.1 Virksomhed. 

C.4 Likviditetsrisici 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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. Særligt 

betalingsforpligtelser, der ikke er forventede, udgør en likviditetsrisiko. 

 

Selskabet har en overordentlig komfortabel likviditet. Dette illustreres i  

Tabel 6: Likviditetsanalyse nedenfor, hvoraf det fremgår, at mere end to tredjedele af 

selskabets aktiver tilhører en kategori, som det vurderes muligt at sælge med en 

minimal markedspåvirkning i løbet af få 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 væsentlig mindre end sædvanligt. Altså en situation hvor der er en 

generel mangel på likviditet i markedet. I en sådan situation kan likviditetsrisikoen 
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manifestere sig ved, at det vil kræve et uforholdsmæssigt stort prisafslag at sælge 

et normalt let omsætteligt 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, således at salget ikke skal 

forceres. AP Pension livsforsikringsaktieselskab vurderer, at selskabets 

betalingsforpligtelser har en betydelig grad af forudsigelighed. Denne 

forudsigelighed kombineret med selskabets betragtelige beholdning af likvide 

aktiver medfører, at det vurderes, at risikoen for at skulle blive tvunget til med kort 

varsel at afhænde illikvide aktiver for at fremskaffe likviditet, er meget lav.   

 

Kravet til forrentningen af illikvide aktiver tillægges 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 netto-cash flow, 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 
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gennemsnitsrenteprodukter et forventet negativt nettocashflow, hvilket øger 

kravene til likviditeten af de investerede midler. 

 

Selskabet har etableret et finmasket system til opgørelse af det fremtidige 

likviditetsbehov baseret på detaljerede cash flows fra både aktiv- og passivsiden. 

Systemet letter den detaljerede kort- til mellemsigtede likviditetsstyring, idet 

opdaterede, forventede cash flows løbende vil foreligge med en horisont på op til 

tre måneder.    

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Den likviditetsrisiko, som AP Link Livsforsikring A/S står over for, har en anden 

karakter end AP Pension livsforsikringsaktieselskabs likviditetsrisiko, idet selskabets 

likviditet først og fremmest skal tilvejebringes til at imødekomme behov for 

likviditet knyttet til selskabets byggeprojekter, mens der ikke eksisterer 

forsikringsforpligtelser, der kan give anledning til et likviditetsbehov. Der henvises i 

øvrigt til afsnit A.1 Virksomhed.  

C.4.1 Likviditetsrisici, risikokoncentration 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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 netto-cash flow i de garanterede 

gennemsnitsrenteprodukter er kravene til den langsigtede likviditet større for disse 

produkter, og aktiverne tilpasses derfor i overensstemmelse hermed.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Selskabets likvide aktiver er fordelt på flere modparter med typisk meget høj 

kreditkvalitet, hvorfor selskabet vurderer, at koncentrationsrisikoen er lav. Der 

henvises i øvrigt til afsnit A.1 Virksomhed. 

C.4.2 Likviditetsrisici, risikoreduktionsmetoder 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Ovenstående metoder til håndtering af koncentration af likviditetsrisiko på 
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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 repo-markedet. 

 

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 nødvendig. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Selskabet anvender i relevant omfang de samme metoder som AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab til reduktion af koncentration af likviditetsrisiko. Der 

henvises i øvrigt til afsnit A.1 Virksomhed. 

C.4.3 Likviditetsrisici, følsomhedsanalyser 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der gennemføres årligt som nævnt en analyse af selskabets fremtidige 

likviditetssituation. Hvis likviditeten 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 6. Som det fremgår, 

vurderes langt den største del af selskabets aktiver at tilhøre de mest likvide 

kategorier, og selskabets følsomhed i forhold til likviditet må dermed betegnes som 

meget lav. Der indgår et subjektivt element i vurderingen af det enkelte aktivs 

placering i kategorierne, og bevægelser skal derfor ikke overfortolkes. Den 

væsentligste konklusion af analysen er derfor, at en meget stor del af selskabets 

aktiver er meget likvide. 
 
Tabel 6: Likviditetsanalyse, ultimo 2021 
 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Selskabets aktiver består af ejendomme og obligationer, mens selskabet ikke har 

nævneværdige forsikringsmæssige forpligtelser, der vil kunne foranledige et 

uventet likviditetsbehov. Ejendomsprojekter vil kunne medføre et likviditetsbehov, 

Likviditetsscore Definition Fordeling 

1 Kan sælges med minimal markedspåvirkning indenfor 1-2 dage 69 % 

2 Kan sælges med minimal markedspåvirkning indenfor 1-2 uger 13 % 

3 Kan sælges med minimal markedspåvirkning indenfor 1 kvartal 3 % 

4 Kan sælges med minimal markedspåvirkning indenfor 1 år 4 % 

5 Kan sælges med minimal markedspåvirkning > 1 år 11 % 
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der vil kunne imødekommes ved salg af obligationer eller tilførsel af likviditet fra 

moderselskabet. Dermed vurderes, at selskabets følsomhed over for likviditetsrisiko 

er meget lav.  

C.4.4 Likviditetsrisici, likviditetsrisici hørende til forsikringsmæssige 

hensættelser 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Størstedelen af selskabets forventede fremtidige fortjeneste (fortjenstmargen) 

kommer fra indtjening på de allerede indbetalte præmier. En mindre del af den 

forventede fremtidige fortjeneste stammer fra fremtidige præmier, i alt 412 mio. 

kr., og likviditetsrisikoen knyttet til denne fortjeneste er således begrænset. Det 

bemærkes i øvrigt, at såfremt de pågældende præmieindtægter skulle bortfalde, 

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.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S har opgjort den forventede fortjeneste til nul, og den 

forventede fremtidige fortjeneste fra fremtidige præmier er derfor også nul.  

 

C.5 Operationelle risici 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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. Omdømmerisici og 

strategiske risici behandles efter de samme principper som operationelle risici, men 

kategoriseres ikke formelt som operationelle risici. Definitionen inkluderer 

compliance-risiko, dvs. risiko for brud på efterlevelse af det eksterne og interne 

regelværk samt juridisk risiko.  

Konsekvensen af operationelle risici optræder normalt i form af øgede 

omkostninger eller tab i forbindelse med negativt omdømme. 

Da en aftale om pensionsopsparing af natur er langsigtet, er troværdighed 

afgørende for relationen mellem kunden og selskabet. Et omfattende tab af 

omdømme og dermed troværdighed vil derfor kunne have betydelige negative 

implikationer for selskabet f.eks. i form af mistet salg eller højere genkøb.  

AP Pension livsforsikringsaktieselskab er ultimativt kundeejet og skal derfor alene 

tjene kundernes interesser. Selskabet gør sig derfor betydelige bestræbelser på at 

sikre sig, at det agerer i overensstemmelse med det, som kunderne med rette kan 
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forvente af et ansvarligt kundeejet pensionsselskab. Dette betyder bl.a., at AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab i overensstemmelse med sin Politik for 

ansvarlige investeringer bl.a. via medlemskab af forskellige internationale 

organisationer og ved samarbejde med andre investorer, som vi deler værdier med, 

bestræber os på, at alle selskabets investeringer er ansvarlige, og at der er 

etableret procedurer for, hvordan selskabet skal reagere i tilfælde af, at en 

investering i en virksomhed ikke lever op til kravene. Tilsvarende har AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab etableret et sæt procedurer med henblik på at sikre, at 

selskabet ikke bliver brugt til hvidvask og terrorfinansiering. Selskabet har også 

tilsluttet sig en række pensionsselskabers fælles skatteprincipper for at sikre 

ansvarlig skatteadfærd i forbindelse med unoterede investeringer. 

    

Som det fremgår af afsnittene nedenfor om operationelle risici, 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 og sikre it-systemer.  

 

På tværs af hele organisationen er der udpeget såkaldte ”risikopartnere”, der bl.a. 

har til opgave at hjælpe Risikostyringsfunktionen med at få et samlet overblik over 

selskabets væsentligste operationelle risici. Herudover har de til opgave at 

registrere de hændelser knyttet til risiciene, der uvægerligt vil materialisere sig. Til 

hver identificeret risiko og hændelse udpeges en ”risikoejer”, som er et vigtigt led i 

den videre proces med at undersøge hvilke tiltag, der kan iværksættes for at styre 

risikoen yderligere samt for at prioritere og afsætte ressourcer til udmøntning af 

tiltag. I processen, som er systemunderstøttet, indgår også risikostyrings- og 

compliancefunktionerne, som varetager den løbende rapportering og opfølgning på 

registreringerne. Det overordnede sigte hermed er at skabe en risikokultur, hvor 

selskabet er forberedt på, hvad der kan ske, og dermed allerede har overvejet 

nødvendige forholdsregler, hvis det sker, således at selskabet kan komme styrket 

ud af enhver begivenhed. Selskabet ønsker at lære af sine fejl, så gentagelse af 

uønskede hændelser undgås fremadrettet.  

 

I forhold til opgørelsen af selskabets kapitalkrav til afdækning af operationelle risici 

udgør kravet i henhold til standardformlen ca. 7 procent af det samlede 

solvenskapitalkrav før fradrag for diversifikation, jf. Figur 2. Operationel risiko er 

dermed en væsentlig faktor i vurderingen af selskabets risikoprofil. Størrelsen heraf 

er bl.a. knyttet til, at risikoen skal bæres direkte af egenkapitalen uafhængigt af, 

om der er tale om garanterede eller markedsrenteprodukter.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Karakteren af de operationelle risici for de to selskaber er sammenfaldende, jf. 

ovenfor. I forhold til opgørelsen af selskabets kapitalkrav til afdækning af 
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operationelle risici udgør kravet i henhold til standardformlen ca. 4 procent af det 

samlede solvenskapitalkrav før fradrag for diversifikation, jf. Figur 3. Der henvises i 

øvrigt til afsnit A.1 Virksomhed. 

C.5.1 Operationelle risici, beskrivelse af risikoen 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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. Da reduktion af operationelle risici således som udgangspunkt er 

forbundet med en omkostning, er det typisk ikke optimalt helt at eliminere risikoen, 

men alene at nedbringe den til et økonomisk forsvarligt niveau. Beslutninger om 

mitigering af operationelle risici skal dog 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 og rapporteringen om identificerede risici og 

hændelser, at der løbende identificeres områder, hvor der kan iværksættes 

initiativer, der kan reducere risikoen.   

 

På it-området er der således etableret procedurer i henhold til hvilke, der årligt 

gennemføres en overordnet it-sikkerhedsrisikovurdering. Denne samlede vurdering 

indgår i rapporteringen til bestyrelsen. Derudover udarbejdes og vedligeholdes der 

en risikovurdering for det enkelte system, hvis dette er klassificeret som værende 

forretningskritisk. Identificerede risici behandles, og det vurderes, om de skal 

accepteres eller om der skal igangsættes tiltag, der kan nedsætte risikoen 

yderligere. 

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, principper for 

incitamentsordninger i Politik for aflønning, spekulationsforbud, kvalitetsmåling af 

kundeservicen og en lang række kontroller knyttet hertil. 

Selskabet har fastlagt et stort antal forretningsgange og procedurer med henblik på 

at reducere operationelle risici. 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. På 

andre områder, hvor risikoen for svindel og personlig berigelse er mindre, er typen 
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af kontroller typisk mindre rigide og gennemføres for eksempel først efter, at 

handlingen er gennemført. Her kan der eksempelvis være tale om, at der skal 

anvendes afstemningslister, som skal signeres af nærmeste chef.  

 

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, f.eks. 

i forhold til overholdelse af persondataforordningen og i relation til cyber security. 

Tilsvarende søger selskabet at sikre, at nyansatte medarbejdere har de rigtige 

kompetencer og kvalifikationer ved bl.a. gennemførelse af en struktureret 

ansættelsesproces, hvori der indgår tests.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Operationel risiko er som nævnt en naturlig og uundgåelig følge af at drive 

virksomhed, og da driften af AP Link Livsforsikring A/S er outsourcet til AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab, er karakteren af de operationelle risici for de to 

selskaber også sammenfaldende, jf. ovenfor. Der henvises i øvrigt til afsnit A.1 

Virksomhed. 

C.5.2 Operationelle risici, risikokoncentration 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Selskabet er grundlæggende afhængigt af velfungerende it-infrastruktur og -

systemer og har derfor dedikeret betydelige ressourcer på at sikre, at risikoen for 

omfattende it-nedbrud eller brud på tilgængelighed, fortrolighed eller integritet 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. Overordnede it-sikkerhedsmæssige emner rapporteres 

endvidere til Risiko- og aktuarkomiteen. Herudover stilles der vidtgående 

kvalitetskrav til selskabets outsourcing-leverandører på området, og 

risikokoncentrationen i forhold til it-nedbrud mv. bliver derfor løbende håndteret. 

 

I henhold til persondataforordningen kan de potentielle økonomiske konsekvenser 

af ikke-overholdelse af kravene til håndtering af persondata være betydelige. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S er i høj grad it-afhængig, hvilket medfører, at de 

væsentlige operationelle risici er knyttet til it- eller systemprocesser. Der henvises i 

øvrigt til afsnittet for AP Pension livsforsikringsaktieselskab ovenfor samt til afsnit 

A.1 Virksomhed. 
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C.5.3 Operationelle risici, risikoreduktionsmetoder 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Som nævnt i ovenstående afsnit søges operationel risiko minimeret ved 

fastlæggelse af relevante politikker, implementering af en lang række 

forretningsgange samt løbende overvågning, rapportering og opfølgning herpå. Et 

gennemgående element i reduktionen af operationelle risici er automatisering af 

kontroller og en reduktion af manuelle procedurer. Endvidere er den løbende 

uddannelse af selskabets medarbejdere et væsentligt element i håndteringen af den 

operationelle risiko. I forbindelse med arbejdet med at sikre, at selskabet kan leve 

op til kravene, der følger af persondataforordningen, gennemføres løbende 

uddannelse og awareness-kampagner.  

 

I forhold til den juridiske risiko på derivater minimeres denne alene ved at indgå 

aftaler i henhold til internationalt anerkendte standardaftaler (f.eks. ISDA). 

Endvidere har selskabet fokus på, at alle formalia omkring gennemførelse af 

sikringsakter i forbindelse med pantsætning mv. gennemføres korrekt. Dette gør 

sig ikke mindst gældende i forbindelse med modtagelse af sikkerhed uden for 

Danmarks grænser og i henhold til udenlandsk lovgivning. Hermed mindskes 

sandsynligheden for, at der opstår tvister i forlængelse af misligholdelse af lån mv.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Selskabet bruger overordnet set de samme metoder til risikominimering som AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab, jf. ovenfor. Et væsentligt element i 

risikominimeringen er for AP Link Livsforsikring A/S dog knyttet til den løbende 

opfølgning på outsourcing-kontrakten med AP Pension livsforsikringsaktieselskab og 

de initiativer, der er iværksat i forlængelse heraf. 

C.5.4 Operationelle risici, følsomhedsanalyser 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab anvender som nævnt standardformlen til den 

kvantitative opgørelse af solvenskapitalkravet til afdækning af den operationelle 

risiko og gennemfører i tilknytning hertil en række følsomhedsanalyser. Herudover 

har selskabet ud fra en risikobaseret tilgang foretaget en række analyser baseret 

på potentielle operationelle hændelser. Sådanne analyser er med til at illustrere 

selskabets følsomhed over for operationelle hændelser. Analyserne viser, at 

selskabet kan modstå selv betydelige operationelle hændelser.  

 

AP Link Livsforsikring A/S  

Selskabet anvender som AP Pension livsforsikringsaktieselskab standardformlen og 

de følsomhedsanalyser, der er knyttet hertil, til kvantificering af de operationelle 

risici. Der henvises i øvrigt til afsnit A.1 Virksomhed. 
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C.6 Andre væsentlige risici 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

AP Pension livsforsikringsaktieselskab skal som livsforsikringsselskab sikre, at 

Prudent Person-princippet vedvarende er 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. Dette medfører bl.a., at de aktiver, der 

medgår til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, skal investeres på en 

måde, der passer til arten og varigheden af forsikringsforpligtelserne. Herudover 

indeholder Prudent Person-princippet også en række krav, som skal sikre, at der er 

styr på risikoen på tværs af alle produkterne. Det er derfor en forudsætning, at det 

er muligt at identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om de 

risici, der er tilknyttet investeringerne og produkterne. Det drejer sig 

grundlæggende om at give kunderne det bedste risikojusterede afkast med 

udgangspunkt i det, kunderne er blevet stillet i udsigt. I forhold til at leve op til de 

nævnte forudsætninger kan det være særligt ressourcekrævende at efterleve 

kravene i relation til alternative investeringer.  

 

Finanstilsynet har offentliggjort en vejledning vedrørende netop overholdelsen af 

Prudent Person-princippet i relation til alternative investeringer. Med udgangspunkt 

heri har Foreningen AP Pension f.m.b.a. tilrettelagt en række interne processer 

knyttet til den initiale investering i, og den efterfølgende løbende håndtering af, 

sådanne investeringer. I forhold til gennemførelsen af den initiale 

investeringsanalyse er der således etableret processer, der sikrer, at der 

udfærdiges en analyse, der bl.a. afdækker alle identificerede, relevante risici og de 

tilknyttede afkastkrav. Analysen skal sikre, at bestyrelsen har et retvisende og 

dækkende grundlag for at træffe investeringsbeslutningen. Der er ligeledes 

etableret processer for den efterfølgende forvaltning og løbende værdiansættelse af 

alternative investeringer, hvor markedsværdien typisk ikke kan findes på et 

reguleret marked, hvorfor bl.a. modeller og benchmarks tages i anvendelse. 

Prudent Person-princippet skal overholdes for alle selskabets investeringer og ikke 

kun for de alternative.  

 

Bestyrelsen har nedsat et Investeringsudvalg, som blandt andet foretager årligt 

review af centrale processer, herunder Prudent Person-princippet. Udvalget har 

mulighed for at foretage en mere dybtgående og detaljeret gennemgang af 

spørgsmål vedrørende selskabets investeringer, herunder investeringsindstillinger 

og indstillinger om benchmark og rammer.  

Ud over ovennævnte processer knyttet til investeringerne håndteres Prudent 

Person-princippet i henhold til selskabets politik herfor bl.a. ved:  
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• Procedurer for håndtering af investeringerne i selskabet, således at 

investeringsstrategien afspejler de ydelser/risikoprofiler, som kunderne 

er stillet i udsigt 

• 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 stress-tests på væsentlige risici 

• Diverse analyser på selskabs- og produktniveau 

• Kvalificeret rådgivning 

 

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. Dette arbejde bliver ligeledes udført i overensstemmelse med 

selskabets Retningslinjer for nye produkter og tjenesteydelser.  

 

Kunder med markedsrenteprodukter vælger som nævnt selv risikoprofilen på deres 

investeringer, og de kan således investere i en række forskellige fonde, som 

selskabet stiller til rådighed. Risikoprofilerne for disse fonde kan være meget 

forskelligartede, og med henblik på at give kunderne mulighed for at vælge 

investeringer med en risikoprofil, som selskabet anser for afbalanceret, stiller AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab såkaldte livscyklusfonde til rådighed. Disse fonde 

er sammensat på en sådan måde, at risikoen gradvist aftrappes frem mod det 

forventede pensionstidspunkt. Kort fortalt betyder det, at aktieandelen vil være høj 

og obligationsandelen tilsvarende lav for kunder med lang tid til pension og vice 

versa for kunder med kort tid til pension. Ved at stille livscyklusfonde til rådighed 

giver selskabet dermed kunderne mulighed for, med et enkelt valg, at gennemføre 

en diversificeret investering, som løbende tilpasses risikomæssigt frem mod 

pensionsalderen. Langt den overvejende del af selskabets kunder med 

markedsrenteprodukter vælger at investere i livscyklusfonde. 

 

Kunder med markedsrenteprodukter, der står over for at skulle gå på pension, vil 

skulle forholde sig til, hvilken risikoprofil de ønsker i udbetalingsfasen. Selskabet 

tilbyder kunderne, at de kan at tilknytte en garanti til den løbende udbetaling. Med 

en garanti kan den månedlige pensionsudbetaling ikke falde til et lavere niveau, 

end den havde ved udbetalingens start. Uden garanti følger udbetalingen 

udviklingen på finansmarkederne og i levetiden, hvilket betyder, at den svinger år 

for år og eventuelt kan stoppe før aftalt tid. Vælges garanti, fastsættes den 

garanterede mindste pension ved overgang til pension på basis af en rente på -1 

procent og en levetid med sikkerhedsmargen. 

 

Herudover har kunderne mulighed for at vælge det ugaranterede 

gennemsnitsrenteprodukt AP Stabil, der også tilbydes i opsparingsfasen og som er 
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baseret på, at en del af afkastet fra gode år lægges til side for at kunne bruges i 

dårlige år. Der finder således en udjævning sted over tid, og produktet har derfor 

udvist stor stabilitet, men da der som nævnt ikke er tale om et garanteret produkt, 

vil den løbende depotrente og ydelserne kunne sættes ned. 

 

Selskabet har etableret fire ”søjler”, som fungerer som ”early warnings” i forhold til 

selskabets solvensmæssige risikoappetit. Søjlerne sætter rammer for 

risikoappetitten knyttet til gennemsnitsrenteprodukter med garantier samt til SUL 

og egenkapitalen. Risikoappetitten er fastlagt af bestyrelsen, og i henhold til 

Prudent Person-princippet er disse rammer knyttet til såvel selskabet som til de 

produkter, først og fremmest de garanterede, som selskabet har solgt til kunderne. 

Risikostyringsfunktionen rapporterer løbende om overholdelsen af søjlerne i 

henhold til risikoappetitten.  

 

Produkternes ønskede overordnede udbetalingsprofil er fastlagt af bestyrelsen. Den 

ønskede udbetalingsprofil er et vigtigt element i fastsættelsen at den rente, 

omregningsrenten, der anvendes i forbindelse med beregningen af den årlige 

ydelse. Hvis omregningsrenten er højere end det forventede afkast, vil det medføre 

en forventning om en faldende ydelsesprofil og vice versa. Kunderne kan på Min 

Pension på selskabets hjemmeside se forventede ydelsesprofiler beregnet i 

overensstemmelse med de af F&P fastlagte metoder og afkastforventninger.  

 

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

Person foretages endvidere følsomhedsanalyser og stress-tests, og der rapporteres 

herom. Et element i disse stress-tests er begrebet ”pension at risk”, der bl.a. 

anvendes til at vurdere de forventede konsekvenser af forskellige aktivallokeringer i 

relation til forventet pensionsydelse og risikoen herpå.   

 

I det omfang der investeres i aktiver, der ikke omsættes på et reguleret marked, 

skal disse særligt ud fra en likviditetsmæssig betragtning holdes på et forsigtigt 

niveau. 

 

Rammerne, der afspejler selskabets løfter til kunderne, vedtages af bestyrelsen, 

hvorefter de efterleves af Investeringsafdelingen. I den interne, månedlige 

investeringsrapport, der udfærdiges af Middle Office, rapporteres det til 

bestyrelsen, om de af bestyrelsen vedtagne rammer er overholdt. Endvidere 

rapporteres der om de foranstaltninger, der er gennemført, hvis en eller flere 

rammer skulle være overskredet.  

 

I forhold til kreditrisiko sikrer selskabet, at det løbende kan leve op til de løfter, og 

dermed Prudent Person-princippet, som er stillet kunderne i udsigt ved at have 

benchmarks og rammer for eksponeringen mod forskellige aktivtyper og inden for 

hver aktivtype, samt ved at give kunderne mulighed for, via selskabets 

hjemmeside, løbende at kunne tilgå information vedr. deres investeringers 
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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.  

 

Der gennemføres årligt en overordnet analyse af selskabets langsigtede 

likviditetsrisiko i forbindelse med anvendelse af den volatilitetsjusterede rentekurve 

til opgørelse af hensættelser. Denne analyse behandles årligt af bestyrelsen. 

Analysen tager udgangspunkt i de projicerede cash flows 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 cash flow holdes så op mod det 

projicerede cash flow på aktivsiden, og eventuelle likviditetsproblemer vil herefter 

vise sig. Det vil i givet fald være 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 også lever op til 

Prudent Person-princippet i forhold til den kort- og langsigtede likviditet. 

 

Det sikres via bestyrelsesfastsatte rammer, at den del af selskabets 

kapitalgrundlag, der dækker solvenskapitalkravet, er investeret særligt likvidt.    

 

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 at 

overholde de fastlagte investeringsprocesser med henblik på at sikre, at 

beslutningsgrundlaget er i orden, og at investeringerne løbende kan håndteres i 

overensstemmelse med kravene. Herudover er der fokus på at sikre, at 

kundekommunikationen er retvisende og i overensstemmelse med de 

bagvedliggende investeringer mv.  

 

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

vil have svært ved at overholde. Den ansvarshavende aktuar fører endvidere bl.a. 

tilsyn med det aktuarmæssige indhold i markedsføringsmaterialet, hvilket bidrager 

til koncernernes overholdelse af Prudent Person-princippet. 

 

Klimarisici 

Med aktiver for mere end 180 mia. kr. vil selskabet naturligvis kunne blive påvirket 

af klimarelaterede begivenheder og tendenser, der kan påvirke prisdannelsen på 

disse aktiver. Risici i denne sammenhæng opdeles typisk i fysiske risici og 

transitoriske risici. De fysiske risici vedrører udsving i markedsværdien, der følger 

af fysiske begivenheder som f.eks. oversvømmelser forårsaget af klimaændringer, 

mens de transitoriske risici knytter sig til udsving i markedspriser som følge af 

f.eks. et fald i efterspørgslen efter fossile brændstoffer på grund af fremkomsten af 

nye energiformer eller som følge af indførslen af CO2-afgifter. Med henblik på at 

håndtere disse risici samt et ønske om at bidrage til den grønne omstilling har 
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koncernen i sine politikker for ansvarlig virksomhed og samfundsansvar og i 

koncernens politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet 

fastlagt rammerne for koncernen i forhold til bl.a. klimarisici. Begge politikker er, 

ligesom koncernens principper for bæredygtige investeringer, tilgængelige på 

hjemmesiden. På hjemmesiden findes også den lovpligtige CSR-rapport samt 

koncernens TCFD-rapport med yderligere information om bl.a. 

investeringsaktiverne.  

    

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

AP Link Livsforsikring A/S  

Som det fremgår af afsnittene om overholdelse af Prudent Person-principperne for 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP Pension livsforsikringsaktieselskab, er der 

mange facetter knyttet til efterlevelse af principperne. AP Link Livsforsikring A/S 

har imidlertid med udgangen af 2021 ikke længere forpligtelser i forhold til kunder, 

og der eksisterer derfor ikke længere et behov for at følge op på de forhold, som 

selskabet tidligere har stillet kunderne i udsigt. De forhold, som selskabet tidligere 

har stillet kunderne i udsigt, vil som følge af bestandsoverdragelsen blive håndteret 

af AP Pension livsforsikringsaktieselskab. Der henvises i øvrigt til afsnit A.1 

Virksomhed. 

C.7. Andre oplysninger 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Fortjenstmargen indgår som en del af Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s 

basiskapitalgrundlag, jf. Bilag 1. Som følge af den i lovgivningen fastsatte metode 

til fastsættelse af størrelsen af dette kapitalelement, er der en sammenhæng 

mellem størrelsen af elementet og størrelsen af Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s 

aktiver. Dette medfører, at såfremt selskabet skulle opleve en faldende værdi af 

aktiverne (som følge af faldende markedsværdier eller som følge af genkøb mv.), 

vil det have en negativ effekt for fortjenstmargen. Der er taget højde herfor i 

selskabets solvensopgørelse. 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. er yderligere eksponeret mod andre risici, men 

bestyrelsen har vurderet, at disse ikke er væsentlige. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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

at disse ikke er væsentlige. 

AP Link Livsforsikring A/S 

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

at disse ikke er væsentlige.  
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D. Værdiansættelse til solvensformål 

Aktiver og forpligtelser i solvensbalancen indregnes og værdiansættes efter 

reglerne i Solvens II-forordningen. Udgangspunktet for solvensbalancen er 

balancen i årsrapporten baseret på regnskabsbekendtgørelsen. 

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 til anvendt regnskabspraksis i årsrapporterne: Foreningen AP Pension 

f.m.b.a. (note 36), AP Pension livsforsikringsaktieselskab (note 37) og AP Link 

Livsforsikring A/S (note 1). Anvendt praksis for poster i solvensbalancen, hvor 

indregning og værdiansættelse ikke er sammenfaldende med principperne i 

årsrapporten, er gengivet i afsnit D.1 Aktiver, D.2 Forsikringsmæssige hensættelser 

og D.3 Andre forpligtelser 

 

I forhold til værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser har koncernens 

livsforsikringsselskaber iværksat et større projekt for efterlevelse af 

værdiansættelsesbekendtgørelsen og dens tilhørende vejledning. Projektet 

forventes færdigt senest ultimo 2022. I den mellemliggende periode frem til de nye 

metoder er implementeret, vil selskaberne anvende de hidtidige opgørelsesmetoder 

som beskrevet i afsnit D.2 Forsikringsmæssige hensættelser.  

 

I Bilag 1 er balancen fra henholdsvis årsrapporten og solvensbalancen gengivet. 

 

 
D.1 Aktiver  
 
Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

Investeringsaktiver indregnes som udgangspunkt til dagsværdi, hvilket vil sige den 

værdi på målingstidspunktet, som to uafhængige parter ville handle til på 

markedsvilkår. Der henvises til note 17 i årsrapporten, der beskriver 

dagsværdihierarkiet herunder værdiansættelsen af de forskellige aktivklasser.  

 

Værdiansættelsesprocessen og overordnede retningslinjer 

Styrende for værdiansættelsen af investeringsaktiverne er selskabets politik for 

værdiansættelsesprocessen samt forretnings- og arbejdsgange. Det overordnede 

ansvar for værdiansættelsesprocessen er forankret i selskabets Model- og 

værdiansættelseskomite.  

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. efterlever F&P’s Branchehenstilling - 

Værdiansættelse af unoterede investeringer for liv- og pensionsvirksomheder, der 

skal ses som et supplement til de gældende lovgivningsmæssige krav. 

Retningslinjerne for værdiansættelse af unoterede investeringer uddybes i afsnit 

D.4 Alternative værdiansættelsesmetoder. 
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Værdiansættelsesmetoder 

Det vurderes for hvert investeringsaktiv, om værdiansættelsen kan ske med 

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

af selskabets investeringsaktiver som følge af deres børsnotering (niveau 1-

aktiver). For investeringer i afledte finansielle instrumenter og illikvide obligationer, 

hvor der ikke er et aktivt marked (niveau 2-aktiver), værdiansættes til dagsværdi 

efter anerkendte metoder baseret på observerbare markedsdata såsom 

rentekurver, valutakurser og teoretiske obligationskurser. For investeringer på ikke 

aktive markeder, hvor der indgår væsentlige elementer af ikke-markedsbaserede 

input og anvendes alternative værdiansættelsesmetoder (niveau 3-aktiver) 

henvises til beskrivelsen af værdiansættelsesmetode og følsomheder i 

årsrapportens note 17 samt afsnit D.4 Alternative værdiansættelsesmetoder. 

 

Særligt vedrørende solvensbalancen 

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 

koncernselskaberne værdiansat til nul. Der tages ved reguleringen højde for 

udskudt skat.  

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab  

Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

Tilknyttede selskaber i AP Pension livsforsikringsaktieselskab indregnes til indre 

værdi jf. regnskabspraksis i årsrapporten. Besidder de tilknyttede selskaber 

investeringsaktiver, værdiansættes disse i realiteten efter samme praksis som i 

moderselskabet, og dagsværdi afspejles derfor i indre værdi. 

 

AP Link Livsforsikring A/S  

Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

 

Tilknyttede selskaber i AP Link Livsforsikring A/S indregnes til indre værdi jf. 

regnskabspraksis i årsrapporten. Besidder de tilknyttede selskaber 

investeringsaktiver, værdiansættes disse i realiteten efter samme praksis som i 

moderselskabet, og dagsværdi afspejles derfor i indre værdi. 

 

D.1.1 Værdiansættelse af investeringsaktiver på inaktive markeder  

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

Der henvises til afsnit D.1 Aktiver ovenfor. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab  
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Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

 

AP Link Livsforsikring A/S  

Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

 

D.2 Forsikringsmæssige hensættelser 
 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

I Foreningen AP Pension f.m.b.a. findes ingen direkte forsikringsmæssige 

hensættelser. De behandles nedenfor direkte i selskaberne. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

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 livsforsikringsklasser, hensættelser til syge- og ulykkesforsikringer samt 

fortjenstmargen.  

 

Livsforsikringshensættelser opgøres i overensstemmelse med tekniske grundlag 

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 

en risikomargen. 

 

Risikomargen 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 betalingsstrømme. Risikomargenen opgøres for selskabet som 

helhed ud fra reglerne for risikomargenen i Solvens II-forordningen, og den 

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

 

Hensættelser til syge- og ulykkesforsikring har fire poster: Præmiehensættelser, 

erstatningshensættelser, hensættelser til bonus- og præmierabatter samt den 

føromtalte risikomargen. De tre førstnævnte udgør bedste skøn. 

Præmiehensættelserne udgøres af forudbetalte præmier og hensættelser til ikke-

afløben risiko. Erstatningshensættelserne indeholder ud over hensættelser til 

skader under udbetaling også hensættelser til indtrufne, 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. 
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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 væsentligste kilder til usikkerhed på de forsikringsmæssige 

hensættelser er rentekurven og levetidsforudsætningerne på opgørelsen under 

forsikringsklasse I og udgifterne til invalideskader under syge- og ulykkesforsikring. 

Af samme grund har der fortsat været særlig fokus på disse i 2021, hvor selskabet 

har udført yderligere analyser på områderne. Særligt i forbindelse med 

invalideskader under syge- og ulykkesforsikring har der i 2021 været fokuseret på 

at forbedre datakvaliteten, for på den måde at nedbringe usikkerheden. 

 

Indregning og værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser er identisk i 

årsrapportens balance og solvensbalancen bortset fra, at:  

 

• Fortjenstmargen i solvensbalancen for gennemsnitsrenteprodukter inden for 

kontribution alene baseres på de kommende fem år, svarende til den strategiske 

horisont og ikke til kontrakternes udløb.  

 

Fortjenstmargen i solvensbalancen indregnes i basiskapitalgrundlaget. Ved 

omgrupperingen af fortjenstmargen fra forsikringsmæssige hensættelser til 

basiskapitalgrundlaget tages der højde for skatteeffekter. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab benytter volatilitetsjustering (VA) i 

overensstemmelse med Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering 

af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber. 

 

VA-påvirkningen af hensættelserne samt af solvenskapitalkravet, 

minimumkapitalkravet og kapitalgrundlaget kan ses i Skema 22.01, der er vedlagt 

som bilag. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab bruger ikke matchtilpasning i opgørelsen af 

hensættelserne. AP Pension livsforsikringsaktieselskab bruger heller ikke 

overgangsforanstaltninger på den risikofrie rente eller på andre områder jf. Solvens 

II-direktivets artikel 308d. 

 

I årsrapportens balance under ’Aktiver’ fremgår selskabets tilgodehavende hos 

genforsikringsselskaberne af posten ”Genforsikringsandele af hensættelser til 

forsikringskontrakter i alt”.  
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I forhold til forrige periode er fortjenstmargen for de garanterede rentegrupper 

faldet, hvilket hovedsageligt skyldes stigning i risikomargen som følge af faldende 

buffere. Bufferne er faldet pga. ændringer i antagelserne anvendt til beregning af 

de garanterede ydelser, hvoraf den væsentligste ændring er en lavere 

genkøbsintensitet, som medfører en forøgelse af de garanterede ydelser. I forhold 

til SUL er der foretaget flere opdateringer af skøn i hensættelsesgrundlaget. Af 

disse har opdatering af reaktiveringssandsynligheden, invaliditetssandsynligheden 

og dødeligheden haft væsentlig effekt. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

De forsikringsmæssige hensættelser er opdelt på de overordnede 

forretningsområder som 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. 

 

Som nævnt i afsnit A.1 Virksomhed blev hele selskabets forsikringsbestand, bortset 

fra ejerandelen af Forenede Gruppeliv, overdraget til AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab i første halvår 2021. Herefter består de 

forsikringsmæssige hensættelser kun af AP Link Livsforsikring A/S’ andel af 

livsforsikringshensættelserne i Forenede Gruppeliv, da fortjenstmargen i Forenede 

Gruppeliv er nul. 

 

D.3 Andre forpligtelser 
Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

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 for Foreningen AP Pension f.m.b.a. til 

årsrapportens note 26. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a. 
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For ikke-balanceførte forpligtelser henvises til AP Pension 

livsforsikringsaktieselskabs årsrapport note 26. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

For ikke-balanceførte forpligtelser henvises til AP Link Livsforsikring A/S’ årsrapport 

note 19. 

 

D.4 Alternative værdiansættelsesmetoder 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

I afsnit D.1 Aktiver og D.3 Forsikringsmæssige hensættelser redegøres for de typer 

af aktiver og forpligtelser, hvor alternative værdiansættelsesmetoder anvendes. I 

afsnittet herunder uddybes de metoder, som AP Pension anvender i forbindelse 

med værdiansættelsen af unoterede investeringsaktiver. 

 

Branchehenstillingen fra F&P omtalt i afsnit D.1 Aktiver anvendes på aktiver, hvor 

dagsværdierne ikke kan udledes på de regulerede markeder, og hvor der indgår 

væsentlige elementer af skøn i værdiansættelsen. Da der ikke er et entydigt svar 

på værdiansættelsen af denne type aktiver, har F&P fundet det relevant, at 

selskaber informerer om nedenstående fire områder for at skabe transparens på 

tværs af branchen.  

 

Hyppighed – Hovedparten af investeringsaktiverne i Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

værdiansættes dagligt. Unoterede investeringsaktiver opgøres løbende til 

dagsværdi under hensyn til størrelsen, væsentligheden og proportionaliteten af det 

enkelte aktiv og tilhørende aktivklasse. 

 

Væsentlighed og proportionalitet - Foreningen AP Pension f.m.b.a. vurderer 

væsentlighed i relation til, om værdiansættelsen eller ændringer heri har betydning 

for den enkelte kunde, for selskabets risikostyring og for den solvensmæssige 

situation. For alle aktivklasser sker løbende en vurdering af, om alle væsentlige 

input er inddraget og afspejlet i værdiansættelsen under hensyn til proportionalitet. 

Til overvågningen af unoterede investeringsaktiver anvendes indikatorer, som f.eks. 

kan være store rente- og indeksbevægelser, ændring i bonitet, selskabsspecifikke 

hændelser, ændrede forventninger eller ny regnskabsinformation. 

 

Konsistens – Værdiansættelsesmetoderne, som Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

anvender, er anført i dagsværdinoten i selskabets årsregnskab. Metoderne 

anvendes konsistent og uafhængigt af markedsbevægelser. Alle 

værdiansættelsesmetoder er godkendt af AP Pensions Model- og 

værdiansættelseskomité, og komiteen forholder sig løbende til de anvendte og 
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eventuelle nye metoder. Alle væsentlige metode- og modelændringer skal 

godkendes af komitéen på baggrund af veldokumenterede analyser. 

 

Efterprøvning – Værdiansættelsesmetoderne, som Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

anvender, vurderes minimum årligt i regi af Model- og værdiansættelseskomitéen. 

Det vurderes, om metoden samt input og antagelser fortsat er egnede til 

værdiansættelsen af de omfattede aktiver. Særligt for unoterede fondsinvesteringer 

vurderes og efterprøves metoden for værdiansættelse løbende i forbindelse med 

fondenes regnskabsaflæggelse under hensyn til størrelse, væsentlighed og 

proportionaliteten af det enkelte aktiv.  

 

Metodevalg 

Metodevalget for den enkelte investering er som hovedregel afhængig af, hvorvidt 

der er tale om en direkte eller indirekte investering eksempelvis via fonde. AP 

Pensions værdiansættelsesmetoder og -modeller er tilpasset den enkelte 

investerings karakteristika og risikoprofil, samt baseret på almindeligt anerkendte 

og markedskonforme metoder. Formålet for den enkelte værdiansættelsesmodel er 

at maksimere anvendelsen af markedsdrevne input og minimere anvendelsen af 

skøn.  

 

Rapporteret dagsværdi 

AP Pension har investeringer i fonde, hvor fondenes dagsværdi kan observeres i 

markedet eller hvor fondene løbende leverer opdaterede dagsværdier. AP Pension 

foretager under hensyn til væsentlighed løbende en overvågning af de 

underliggende investeringer i fondene. For en række af disse fonde er de 

underliggende aktiver unoterede, og der anvendes derfor alternative 

værdiansættelsesmetoder. AP Pensions investeringer i sådanne fonde er 

hovedsageligt kredit- og infrastrukturfonde, hvis rapporterede dagsværdi løbende 

kontrolleres.     

 
Diskontering af cashflows 

AP Pensions direkte udlån værdiansættes efter en metode, hvor forventede 

cashflows tilbagediskonteres med investeringsspecifikke kreditspændstillæg til 

rentekurven baseret på selskabets til enhver tid gældende interne rating. Cashflows 

fastlægges ud fra løbetid, rente og afdragsprofil. For enkelte lån med væsentlig 

usikkerhed omkring cashflows anvendes endvidere relevante scenarier.  

 

AP Pensions investeringer i direkte ejede investeringsejendomme værdiansættes 

med en Discounted Casflow-model (DCF). I værdiansættelsen opdateres løbende 

input i form af forventninger til leje/tomgang, omkostninger, afkastkrav mv. AP 

Pension kan endvidere, i forbindelse med for eksempel køb og salg af 

ejendommene, anvende eksterne valuarer. I et stresset marked, som f.eks. under 

coronakrisen, skærpes overvågningen af indikatorer herunder for væsentlige 

og/eller usædvanlige markedsbevægelser. 
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AP Pensions investeringer i landbrugsejendomme værdiansættes ligeledes med en 

DCF-model, hvor der tages højde for forskellige cashflowscenarier, da 

investeringerne indeholder optionselementer. I værdiansættelsen opdateres input 

løbende i form af forventninger til forpagtning, herunder markedsudvikling, 

jordpriser mv. I et stresset marked, som f.eks. under coronakrisen, skærpes 

overvågningen af indikatorer herunder for væsentlige og/eller usædvanlige 

markedsbevægelser. 

 

Indeksreguleringsmetode 

For AP Pensions investeringer i aktivklasserne ejendoms-, private equity- og 

skovfonde samt unoterede fonde relateret til grøn omstilling og anden infrastruktur 

anvendes indeksreguleringsmetoden. Værdiansættelsens udgangspunkt er fondenes 

kvartalsvise regnskabsrapporteringer, hvor der herudover løbende justeres for 

udviklingen i et udvalgt markedsindeks. Fondenes følsomhed over for de udvalgte 

indeks tages endvidere i betragtning. Hertil kommer en eventuel regulering, hvor 

der tages højde for viden om selskabsspecifikke hændelser, der har betydning for 

værdiansættelsen.  

 
Kreditspændsmetode 

Værdiansættelsen af kreditfonde sker med udgangspunkt i rapporteret dagsværdi 

samt ændringen i et af selskabet defineret kreditspænd. Den enkelte fonds 

modificerede varighed inddrages, ligesom de anvendte rentekurver udvælges på 

baggrund af fondens løbetid og risikoprofil. Hertil kommer regulering, hvor der 

tages højde for viden om selskabsspecifikke hændelser, der har betydning for 

værdiansættelsen. 

 

Kvalitativ vurdering 

Udgangspunktet for værdiansættelsen af investeringer i unoterede fonde, undtaget 

kreditfonde, er indeksreguleringsmetoden. Investeringshorisonten for en unoteret 

fond er ofte lang, og den er typisk præget af en opbyggende, akkumulerende og 

afviklende fase. Særligt i den opbyggende og afviklende fase vurderes det for den 

enkelte fond, om den bedst egnede metode er indeksreguleringsmetoden. 

Selskabsspecifikke hændelser i form af pågående udviklingsomkostninger, 

købstilbud, salg af hovedparten af aktiverne eller andet inddrages i denne 

vurdering. Værdiansættelse med udgangspunkt i rapporteret dagsværdi og løbende 

kvantificering af relevante inddragne input under hensyn til væsentlighed er derfor 

gældende for en række fonde, da indeksreguleringsmetoden ikke findes bedst 

egnet. 

 

En mindre andel af AP Pensions investeringsaktiver værdiansættes som 

udgangspunkt ud fra en løbende kvalitativ vurdering. Disse investeringer betragtes 

dog som uvæsentlige i forhold til deres aktivklasse og de samlede aktiver. 

Derudover kan der for enkelte investeringer være tale om selskaber under 

konkursbehandling eller lignende, hvorfor denne metode anvendes. 

 



  

 

     Side 81/121 

Multipelmetode 

AP Pension anvender multipelmetoden for hovedparten af selskabets direkte 

investeringer i unoterede kapitalandele. Værdiansættelsen tager udgangspunkt i 

seneste regnskabsoplysninger samt forventninger til indeværende og kommende 

regnskabsår såvel som historiske og forventede multipler (finansielle nøgletal) for 

udvalgte sammenlignelige virksomheder. Multipelmetodens formål er at give en 

indikator for, hvilken værdi markedet på et givent tidspunkt vil tilskrive den 

unoterede kapitalandels egenkapital, forventede overskud eller historiske 

performance. Den endelige værdiansættelse er gennemsnittet af en række 

forventede værdiansættelser på baggrund af forskellige multipler.  

 

Indre værdis metode 

En mindre andel af AP Pensions investeringsaktiver værdiansættes som 

udgangspunkt ud fra indre værdis metode. Disse investeringer betragtes dog som 

uvæsentlige i forhold til deres aktivklasse og de samlede aktiver. 

 

Væsentlige ændringer i værdiansættelsesmetoder 

Der er i løbet af året foretaget ændringer i værdiansættelsesmetoden for en mindre 

del af selskabets ejendoms- og skovfonde. For alle ændringer gælder, at de nye 

metoder allerede anvendes på sammenlignelige aktiver inden for aktivklassen. 

Ingen af de ændrede metoder vurderes at have haft væsentligt betydning for 

selskabets kunder, risikostyring eller solvens.   

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab  

Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a.  

 

AP Link Livsforsikring A/S  

AP Link Livsforsikring A/S anvender udelukkende alternative 

værdiansættelsesmetoder i forbindelse med selskabets direkte investeringer i 

investeringsejendomme ejet gennem tilknyttede selskaber. Der henvises til 

afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a vedrørende værdiansættelsesmetoden 

”Diskontering af cashflows”, og endvidere til afsnit D.1 Aktiver, hvor indregningen 

af tilknyttede selskaber beskrives. 

D.5 Andre oplysninger 
 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. vurderer, at alle væsentlige oplysninger vedrørende 

værdiansættelse til solvensformål er indeholdt i afsnittene herover, hvorfor der ikke 

er yderligere oplysninger på dette område.  

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a. 
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AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet for Foreningen AP Pension f.m.b.a. 
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E. Kapitalforvaltning 

E.1 Kapitalgrundlag 

E.1.1 Formål, politikker og processer  

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Bestyrelsen forholder sig løbende til koncernens kapitalgrundlag i en række 

sammenhænge, herunder bl.a. i forbindelse med vedtagelsen og den løbende 

overholdelse af kapitalplanen. Bestyrelsens overordnede holdning er, at 

kapitalgrundlaget skal være robust og kunne sikre, at koncernen til enhver tid skal 

kunne leve op til sine forpligtelser. Det er imidlertid ikke bestyrelsens intention at 

samle så stor en kapitalbase som muligt. Dette vil ikke være i kundernes interesse, 

og det vil ikke være foreneligt med at være et kundeejet selskab, men 

egenkapitalen skal have en fair betaling for den risiko, den bærer. Dette er særligt 

begrundet i det forhold, at det ikke er alle kontributionsgrupper, der påfører 

egenkapitalen den samme risiko.  

 

Det er netop i denne sammenhæng, at bestyrelsens beslutning om udlodning af AP 

Loyalitetsbonus til kunderne skal ses. Akkumuleret egenkapital vil i et kundeejet 

selskab under alle omstændigheder i sidste ende tilhøre kunderne. Det er en del af 

strategien, at der også fremadrettet vil blive udloddet midler til kunderne i form af 

AP Loyalitetsbonus. Fortsat udlodning af AP Loyalitetsbonus i den nuværende form 

fordrer, at selskabets grundlæggende forretningsmodel genererer en tilstrækkelig, 

løbende indtjening. Bestyrelsen vil i denne sammenhæng forholde sig til 

udlodningens implikationer for solvensopgørelsen, da fortsat udlodning af AP 

Loyalitetsbonus efter samme model på længere sigt vil kunne betyde, at 

koncernens kapitalgrundlag udhules, da AP Loyalitetsbonus/ansvarlig lånekapital, 

som er kategoriseret som ”særlige bonushensættelser af type A”, kun kan tælle 

med i basiskapitalgrundlaget med halvdelen af solvenskapitalkravet som følge af 

dets kategorisering som tier 2-kapital. Varigheden af AP Loyalitetsbonus svarer 

mindst til varigheden af selskabets pensionsforpligtelser, idet kapitalelementet 

generelt udbetales til kunderne i takt med pensionsforpligtelsernes udbetaling. Der 

er dog den undtagelse herfra, at AP Loyalitetsbonus individualiseres gradvist med 

en tiendedel af den oprindelige udbetaling årligt, og at kunder alene kan tage den 

individuelle del med sig ved genkøb.    

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab har endvidere i 2020 udstedt et evigtløbende 

tier 1-lån på 100 mio. kr. i overensstemmelse med Solvens II-forordningens krav 

hertil, og som derfor bl.a. - for långiver - er uopsigeligt, og som kan nedskrives og 

bære tab i going concern. Betingelserne for at kunne nedskrive lånet er knyttet til 

selskabets og koncernens solvenssituation som beskrevet i Solvens II-forordningen. 

For selskabet vil lånet tidligst kunne førtidsindfries efter 5 år, hvilket i givet fald vil 
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kræve Finanstilsynets godkendelse. Lånet tælles fuldt ud med i koncernens 

kapitalgrundlag.  

 

Ligesom bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a. har bestyrelserne for AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab og for AP Link Livsforsikring A/S tilsvarende 

vedtaget kapitalplaner med de tilhørende kapitalnødplaner. Sikringen af 

kapitalgrundlag kan overordnet ske på flere måder. Enten ved at sikre afkast til 

kapitalgrundlaget ved at styre risici, således at forventede tab, der påvirker 

kapitalgrundlaget, ikke er større, end bestyrelsen vil acceptere i ekstreme 

situationer eller ved at have en plan for at tilvejebringe yderligere kapital, såfremt 

det skulle være nødvendigt.  

 

Givet koncernens ejerstruktur og vedtægter vil det umiddelbart alene være muligt i 

givet fald at supplere kapitalgrundlaget ved udstedelse af relevante typer af hybrid- 

eller ansvarlig kapital. Det vil således ikke være muligt uden en vedtægtsændring 

at tilføre AP Pension livsforsikringsaktieselskab ekstra aktiekapital fra eksterne 

parter. Koncernen har, jf. ovenfor, erfaring med håndtering af ansvarlig kapital, se 

Tabel 7, og muligheden for yderligere udstedelse heraf indgår således som et af de 

alternativer, som kan anvendes i henhold til kapitalnødplanen, hvis behovet opstår. 

Et centralt element i forbindelse med et ønske om i givet fald at reducere 

solvenskapitalkravet er muligheden for at øge omfanget af genforsikring, særligt i 

tilknytning til SUL. 

 

Koncernens forretningsplanlægningshorisont er fem år. 

 
Tabel 7 Basiskapitalgrundlag fordelt på Tiers og dækning af solvenskapitalkrav, tkr. pr. 31. 

december 2021  

 

 

Total

Tier 1 - 

ubegrænset

Tier 1 - 

begrænset Tier 2 Tier 3

Tilgængeligt kapitalgrundlag i forhold til SCR 5.583.753 4.542.127 100.000 941.626

Tilgængeligt kapitalgrundlag i forhold til MCR 5.583.753 4.542.127 100.000 941.626

Anerkendt kapitalgrundlag i forhold til SCR 5.583.753 4.542.127 100.000 941.626

Anerkendt kapitalgrundlag i forhold til MCR 4.888.301 4.542.127 100.000 246.174

SCR 2.735.263

MCR 1.230.868
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Tabel 8 Basiskapitalgrundlag fordelt på Tiers og dækning af solvenskapitalkrav, tkr. pr. 31. 
december 2020  

 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 
 
Tabel 9 Basiskapitalgrundlag fordelt på Tiers og dækning af solvenskapitalkrav, tkr. pr. 31. 
december 2021 

 

 

Tabel 10 Basiskapitalgrundlag fordelt på Tiers og dækning af solvenskapitalkrav, tkr. pr. 31. 
december 2020.  

 

I løbet af 2021 er selskabets Tier 1-kapital forøget med ca. 680 mio. kr. som følge 

af en forøgelse af den opgjorte fortjenstmargen og som følge af årets resultat. 

Selskabets Tier 2-kapital udgøres af AP Loyalitetsbonus. Tier 2-kapitalen påvirkes 

primært af den løbende forrentning, udbetalinger til kunder samt udlodning af nye 

midler fra egenkapitalen. Samlet er Tier 2-kapitalen steget med ca. 145 mio. kr., 

hvilket primært kan henføres til en ny udlodning fra egenkapitalen i efteråret 2021.  

 

Total

Tier 1 - 

ubegrænset

Tier 1 - 

begrænset Tier 2 Tier 3

Tilgængeligt kapitalgrundlag i forhold til SCR 5.402.844 4.506.714 100.000 796.130

Tilgængeligt kapitalgrundlag i forhold til MCR 5.402.844 4.506.714 100.000 796.130

Anerkendt kapitalgrundlag i forhold til SCR 5.402.844 4.506.714 100.000 796.130

Anerkendt kapitalgrundlag i forhold til MCR 4.850.371 4.506.714 100.000 243.657

SCR 2.707.301

MCR 1.218.286

Total

Tier 1 - 

ubegrænset

Tier 1 - 

begrænset Tier 2 Tier 3

Tilgængeligt kapitalgrundlag i forhold til SCR 5.578.525 4.536.899 100.000 941.626

Tilgængeligt kapitalgrundlag i forhold til MCR 5.578.525 4.536.899 100.000 941.626

Anerkendt kapitalgrundlag i forhold til SCR 5.578.525 4.536.899 100.000 941.626

Anerkendt kapitalgrundlag i forhold til MCR 4.888.072 4.536.899 100.000 251.173

SCR 2.790.811

MCR 1.255.865

Total

Tier 1 - 

ubegrænset

Tier 1 - 

begrænset Tier 2 Tier 3

Tilgængeligt kapitalgrundlag i forhold til SCR 4.750.206 3.854.076 100.000 796.130

Tilgængeligt kapitalgrundlag i forhold til MCR 4.750.206 3.854.076 100.000 796.130

Anerkendt kapitalgrundlag i forhold til SCR 4.750.206 3.854.076 100.000 796.130

Anerkendt kapitalgrundlag i forhold til MCR 4.160.001 3.854.076 100.000 205.925

SCR 2.288.054

MCR 1.029.624
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Tabel 11 Fra egenkapital i årsregnskabet til "overskydende aktiver i forhold til passiver" i 
solvensbalancen. tkr. pr. 31. december 2021 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Tabel 12 Basiskapitalgrundlag fordelt på Tiers og dækning af solvenskapitalkrav, tkr. pr. 31. 

december 2021 

 

Tabel 13 Basiskapitalgrundlag fordelt på Tiers og dækning af solvenskapitalkrav, tkr. pr. 31. 
december 2020 

 

I løbet af 2021 er selskabets Tier 1-kapital uden begrænsninger reduceret med ca. 

187 mio. kr. som følge af reduceret fortjenstmargen, nytilført kapital samt årets 

underskud. Selskabets begrænsede Tier 1-kapital udgøres af et ansvarligt lån på 70 

t.kr. 

I selskabets kapitalnødplan er anført, at såfremt AP Link Livsforsikring A/S mangler 

kapital, forventes AP Pension livsforsikringsaktieselskab at tilvejebringe denne. 

Total Tier 1 - ubegrænset Tier 1 - begrænset Tier 2 Tier 3

Tilgængeligt kapitalgrundlag i forhold til SCR 947.124 642.499 70.000 0 234.626

Tilgængeligt kapitalgrundlag i forhold til MCR 712.499 642.499 70.000 0 0

Anerkendt kapitalgrundlag i forhold til SCR 735.253 642.499 70.000 0 22.755

Anerkendt kapitalgrundlag i forhold til MCR 712.499 642.499 70.000 0 0

SCR 151.698

MCR 68.264

I alt

Tier 1 - 

ubegrænset

Tier 1 - 

begrænset Tier 2 Tier 3

Tilgængelig basiskapital i forhold til SCR 973.656 829.197 70.000 74.459

Tilgængelig basiskapital i forhold til MCR 899.197 829.197 70.000

Anerkendt basiskapital i forhold til SCR 973.656 829.197 70.000 74.459

Anerkendt basiskapital i forhold til MCR 899.197 829.197 70.000

2021

Egenkapital ifølge  regnskabsbekendtgørelse 3.371.743

Nedskrivning af immaterielle aktiver -337.481

Udskudt skat heraf 74.246

Udskudt skat på sikkerhedsfond/FSP-egenkapital -239.786

Resultateffekt fortjenstmargen-finansiering af SUL præmiehensættelser efter skat -1.975

Nettopåvirkning afledt af flyt af fortjenstmargen 1.670.152

Overskydende aktiver i forhold til passiver ifølge solvens-balancen 4.536.899

Overskudskapital 1.041.626

Kapitalgrundlag i solvensbalancen 5.578.525
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Tabel 14 Fra egenkapital i årsregnskabet til "overskydende aktiver i forhold til passiver" i 

solvensbalancen, tkr. pr. 31. december 2021 

  

E.2 Solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Det indberettede lovbestemte solvenskapitalkrav beregnet efter forordningens 

afsnit om solvensberegninger på koncernniveau er pr. 31. december 2021 beregnet 

til 2.735 mio. kr. og med et anerkendt basiskapitalgrundlag på 5.583 mio. kr. giver 

dette en solvensdækning på 204 procent med anvendelse af VA.  

 

Solvenskapitalkravet uden brug af VA er pr. 31. december 2021 beregnet til 3.440 

mio. kr., og med et anerkendt basiskapitalgrundlag på 5.466 mio. kr. giver dette en 

solvensdækning på 159 procent. Solvenskapitalkravet opdelt på risikomoduler 

fremgår af Bilag 2, Skema S.25.01.22. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Solvenskapitalkravet for AP Pension livsforsikringsaktieselskab er pr. 31. december 

2021 opgjort til 2.791 mio. kr. og med et anerkendt basiskapitalgrundlag på 5.579 

mio. kr. giver dette en solvensdækning på 200 procent med anvendelse af VA. AP 

Pension livsforsikringsaktieselskabs beregninger med rentekurven uden VA-tillæg 

giver et solvenskapitalkrav pr. 31. december 2021 på 3.502 mio. kr. og et 

anerkendt basiskapitalgrundlag på 5.463 mio. kr. Det giver en solvensdækning på 

156 procent. 

 

Kapitalkravene er beregnet i henhold til standardformlen. Solvens II-forordningens 

kapitel V, afdeling 1, underafdeling 6 angiver en række forenklinger, som kan 

anvendes ved beregning af solvensbehovet i standardformlen. Af disse forenklinger 

anvender AP Pension livsforsikringsaktieselskab kun forenklingen omkring 

livsforsikringskatastroferisiko, jf. artikel 96 i forordningen. 

Livsforsikringskatastroferisikoen udgør 30 mio. kr. (før brug af buffer), og anses 

ikke for 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. 

 

2021

Egenkapital ifølge regnskabsbekendtgørelsen 877.130

Anden ansvarlig lånekapital 70.000

Finansiering af Risikomargen -374

Forsikringsmæssige hensættelser 367

Udskudt skat 2

Overskydende aktiver over passiver 947.124
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AP Pension livsforsikringsaktieselskab anvender ikke selskabsspecifikke parametre 

ved beregningerne af risikomodulerne til beregning af solvenskapitalkravet. 

Solvenskapitalkravet opdelt på risikomoduler fremgår af Bilag 2, Skema 

S.25.01.21. 

 

Der er ikke pålagt et kapitaltillæg til solvenskapitalkravet fra tilsynsmyndighederne. 

 

Minimumskapitalkravet pr. 31. december 2021 fremgår af Bilag 2, Skema 

S.28.02.01. 

 

Til beregning af risikotillægget vælges metoden i et metode-hierarki, som er 

angivet i EIOPA’s Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige 

hensættelser. Selskabet anvender metode 2 i retningslinje 62, dvs. 

solvenskapitalkravet approksimeres for hvert fremtidigt år ved at reducere hver 

gruppes belastning proportionalt med bedste skøn af hensættelserne. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Solvenskapitalkravet for AP Link Livsforsikring A/S er pr. 31. december 2021 

opgjort til 152 mio. kr., og med et anerkendt basiskapitalgrundlag på 735 mio. kr. 

giver dette en solvensdækning på 485 procent med anvendelse af VA. Resultatet af 

solvensberegninger med rentekurven uden VA-tillæg er sammenfaldende med 

beregningerne med VA-tillæg. Kapitalkravene er beregnet i henhold til 

standardformlen.  

 

AP Link Livsforsikring A/S anvender ikke selskabsspecifikke parametre ved 

beregningerne af risikomodulerne til beregning af solvenskapitalkravet. 

Solvenskapitalkravet opdelt på risikomoduler fremgår af Bilag 2, Skema 

S.25.01.21. 

 

Der er ikke pålagt et kapitaltillæg til solvenskapitalkravet fra tilsynsmyndighederne. 

 

Minimumskapitalkravet pr. 31. december 2021 fremgår af Bilag 2, Skema 

S.28.02.01. 

 

Til beregning af risikotillægget vælges metoden i et metode-hierarki, som er 

angivet i EIOPA’s Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige 

hensættelser. Selskabet anvender metode 1 i retningslinje 62, dvs. alle moduler og 

undermoduler approksimeres for hvert fremtidigt år ved at reducere hver gruppes 

belastning proportionalt med passende risikoproxy’er, bl.a. bedste skøn, 

omkostningsafløb og risikosummer. 
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E.3 Anvendelse af delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici til 

beregningen af solvenskapitalkravet 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. anvender ikke delmodulet for løbetidsbaserede 

aktierisici til beregningen af solvenskapitalkravet. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

E.4 Forskelle mellem standardformlen og en intern model 
 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. anvender ikke en intern eller en partiel intern 

model. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Der henvises til afsnittet om Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

E.5 Manglende overholdelse af minimumskapitalkravet og 

manglende overholdelse af solvenskapitalkravet 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. har overholdt minimumskapitalkravet og 

solvenskapitalkravet i hele rapporteringsperioden. 

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab har overholdt minimumskapitalkravet og 

solvenskapitalkravet i hele rapporteringsperioden. 

 

AP Link Livsforsikring A/S 

AP Link Livsforsikring A/S har overholdt minimumskapitalkravet og 

solvenskapitalkravet i hele rapporteringsperioden. 
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E.6 Andre oplysninger 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Det er bestyrelsens vurdering, at der ikke er andre væsentlige oplysninger i forhold 

til Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s kapitalforvaltning.  

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Det er bestyrelsens vurdering, at der ikke er andre væsentlige oplysninger i forhold 

til selskabets kapitalforvaltning.  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Det er bestyrelsens vurdering, at der ikke er andre væsentlige oplysninger i forhold 

til selskabets kapitalforvaltning.  
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F. Bilagsoversigt 

 

Bilag 1 

 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

Balance efter regnskabsbekendtgørelsen og solvensbalance efter Solvens II  

 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

Balance efter regnskabsbekendtgørelsen og solvensbalance efter Solvens II  

 

AP Link Livsforsikring A/S 

Balance efter regnskabsbekendtgørelsen og solvensbalance efter Solvens II  

 

Bilag 2 

Vedlagte skemaer  
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Bilag 1 

Balance efter regnskabsbekendtgørelsen og solvensbalance efter Solvens II, 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 

 
  

Solvens II Regnskabsbekendtgørelse
C0010 C0020

Aktiver
Immaterielle aktiver R0030 -                                                       338.251                                        
Udskudte skatteaktiver R0040 -                                                       268.313                                        
Pensionsmæssigt overskud R0050 -                                                       -                                                 
Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug R0060 460.551                                              460.551                                        
Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) R0070 62.491.902                                        62.491.902                                  

Ejendomme (bortset fra til eget brug) R0080 4.567.703                                           4.567.703                                    
Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser R0090 -                                                       -                                                 
Aktier R0100 1.660.445                                           1.660.445                                    

Aktier — noterede R0110 1.564.918                                           1.564.918                                    
Aktier — unoterede R0120 95.527                                                 95.527                                          

Obligationer R0130 46.704.442                                        46.704.442                                  
Statsobligationer R0140 6.064.997                                           6.064.997                                    
Erhvervsobligationer R0150 40.639.445                                        40.639.445                                  
Strukturerede værdipapirer R0160 -                                                       -                                                 
Sikrede værdipapirer R0170 -                                                       -                                                 

Kollektive investeringsinstitutter R0180 5.516.794                                           5.516.794                                    
Derivater R0190 4.042.517                                           4.042.517                                    
Indskud R0200 -                                                       -                                                 
Øvrige investeringer R0210 -                                                       -                                                 

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler R0220 110.616.335                                      110.521.481                                
Lån, herunder realkreditlån R0230 2.020.568                                           2.020.568                                    

Policelån R0240 -                                                       -                                                 
Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer R0250 -                                                       -                                                 
Andre lån, herunder realkreditlån R0260 2.020.568                                           2.020.568                                    

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra: R0270 315.535                                              315.535                                        
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 315.535                                              315.535                                        
Sygeforsikring svarende til livsforsikring R0320 315.535                                              315.535                                        
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 1.594.568                                           1.594.568                                    
Egne aktier (som besiddes direkte) R0390 -                                                       -                                                 
Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt R0400 -                                                       -                                                 
Likvider R0410 1.814.376                                           1.466.032                                    
Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds R0420 159.189                                              711.972                                        

Aktiver i alt R0500 179.473.024                                     180.189.173                               

Passiver
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring R0510 148.475                                              -                                                 

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) R0520 -                                                       -                                                 
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0530 -                                                       -                                                 
Bedste skøn R0540 -                                                       -                                                 
Risikomargin R0550 -                                                       -                                                 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) R0560 148.475                                              -                                                 
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0570 -                                                       -                                                 
Bedste skøn R0580 144.652                                              -                                                 
Risikomargin R0590 3.823                                                   -                                                 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) R0600 60.041.938                                        59.861.404                                  
Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) R0610 7.173.477                                           7.321.952                                    

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0620 -                                                       -                                                 
Bedste skøn R0630 6.860.049                                           -                                                 
Risikomargin R0640 313.428                                              -                                                 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) R0650 52.868.461                                        52.539.452                                  
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0660 -                                                       -                                                 
Bedste skøn R0670 52.295.623                                        -                                                 
Risikomargin R0680 572.838                                              -                                                 

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked R0690 106.428.959                                      106.428.959                                
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0700 -                                                       -                                                 
Bedste skøn R0710 105.865.032                                      -                                                 
Risikomargin R0720 563.927                                              -                                                 

Eventualforpligtelser R0740 -                                                       -                                                 
Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser R0750 -                                                       -                                                 
Pensionsforpligtelser R0760 -                                                       -                                                 
Indskud fra genforsikringsselskaber R0770 -                                                       -                                                 
Udskudte skatteforpligtelser R0780 442.772                                              -                                                 
Derivater R0790 1.240.176                                           1.240.176                                    
Gæld til kreditinstitutter R0800 2.118.357                                           2.118.357                                    
Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter R0810 -                                                       -                                                 
Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere R0820 158.425                                              158.425                                        
Forpligtelser vedrørende genforsikring R0830 131.939                                              131.939                                        
Forpligtelser (handel, ikke forsikring) R0840 2.527.801                                           3.042.605                                    
Efterstillet gæld R0850 1.041.626                                           1.041.626                                    

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget R0860 -                                                       -                                                 
Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget R0870 1.041.626                                           1.041.626                                    

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds R0880 650.429                                              650.429                                        

Passiver i alt R0900 174.930.896                                     176.814.769                               

Overskydende aktiver i forhold til passiver R1000 4.542.127                                          3.374.404                                    
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Balance efter regnskabsbekendtgørelsen og solvensbalance efter Solvens II, AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab 

 

 
  

Solvency II værdi Regnskabsværdi
C0010 C0020

Aktiver
Immaterielle aktiver R0030 -                                                       -                              
Udskudte skatteaktiver R0040 -                                                       3.804                          
Pensionsmæssigt overskud R0050 -                                                       -                              
Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug R0060 20.068                                                 20.068                        
Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) R0070 64.454.369                                        65.543.711               

Ejendomme (bortset fra til eget brug) R0080 5.381.943                                           20.593                        
Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser R0090 2.678.380                                           8.846.436                  
Aktier R0100 1.660.445                                           5.233.579                  

Aktier — noterede R0110 1.564.918                                           4.186.863                  
Aktier — unoterede R0120 95.527                                                 1.046.716                  

Obligationer R0130 46.704.442                                        40.821.916               
Statsobligationer R0140 6.064.997                                           3.663.505                  
Erhvervsobligationer R0150 40.639.445                                        37.158.411               
Strukturerede værdipapirer R0160 -                                                       -                              
Sikrede værdipapirer R0170 -                                                       -                              

Kollektive investeringsinstitutter R0180 3.986.642                                           6.280.295                  
Derivater R0190 4.042.517                                           4.340.892                  
Indskud R0200 -                                                       -                              
Øvrige investeringer R0210 -                                                       -                              

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler R0220 110.616.336                                      110.521.481             
Lån, herunder realkreditlån R0230 2.020.568                                           1.913.332                  

Policelån R0240 -                                                       -                              
Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer R0250 -                                                       -                              
Andre lån, herunder realkreditlån R0260 2.020.568                                           1.913.332                  

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra: R0270 315.535                                              315.535                     
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 315.535                                              315.535                     
Sygeforsikring svarende til livsforsikring R0320 308.794                                              308.794                     
Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked R0330 6.741                                                   6.741                          

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 1.388.937                                           1.388.937                  
Egne aktier (som besiddes direkte) R0390 -                                                       -                              
Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt R0400 -                                                       -                              
Likvider R0410 1.764.178                                           1.133.512                  
Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds R0420 77.949                                                 158.845                     

Aktiver i alt R0500 180.657.940                                     180.999.225            

Passiver
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring R0510 149.755                                              -                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) R0520 -                                                       -                              
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0530 -                                                       -                              
Bedste skøn R0540 -                                                       -                              
Risikomargin R0550 -                                                       -                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) R0560 149.755                                              -                              
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0570 -                                                       -                              
Bedste skøn R0580 144.652                                              -                              
Risikomargin R0590 5.103                                                   -                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) R0600 60.020.951                                        59.840.417               
Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) R0610 7.173.477                                           7.321.952                  

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0620 -                                                       -                              
Bedste skøn R0630 6.860.049                                           -                              
Risikomargin R0640 313.428                                              -                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) R0650 52.847.474                                        52.518.465               
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0660 -                                                       -                              
Bedste skøn R0670 52.274.636                                        -                              
Risikomargin R0680 572.838                                              -                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked R0690 106.428.959                                      106.428.959             
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0700 -                                                       -                              
Bedste skøn R0710 105.865.032                                      -                              
Risikomargin R0720 563.927                                              -                              

Eventualforpligtelser R0740 -                                                       -                              
Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser R0750 -                                                       -                              
Pensionsforpligtelser R0760 -                                                       -                              
Indskud fra genforsikringsselskaber R0770 -                                                       -                              
Udskudte skatteforpligtelser R0780 632.248                                              -                              
Derivater R0790 1.240.176                                           1.190.071                  
Gæld til kreditinstitutter R0800 2.118.358                                           2.118.358                  
Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter R0810 -                                                       -                              
Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere R0820 157.145                                              158.425                     
Forpligtelser vedrørende genforsikring R0830 131.939                                              131.939                     
Forpligtelser (handel, ikke forsikring) R0840 3.553.924                                           3.930.878                  
Efterstillet gæld R0850 1.041.626                                           1.041.626                  

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget R0860 -                                                       -                              
Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget R0870 1.041.626                                           1.041.626                  

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds R0880 645.960                                              645.960                     

Passiver i alt R0900 176.121.041                                     177.627.482            

Overskydende aktiver i forhold til passiver R1000 4.536.899                                          3.371.743                  
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Balance efter regnskabsbekendtgørelsen og solvensbalance efter Solvens II, AP 

Link Livsforsikring 

 

  

Solvency II værdi Regnskabsværdi
C0010 C0020

Aktiver
Immaterielle aktiver R0030 -                                                       -                          
Udskudte skatteaktiver R0040 234.626                                              234.624                 
Pensionsmæssigt overskud R0050 -                                                       -                          
Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug R0060 -                                                       -                          
Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) R0070 574.689                                              574.689                 

Ejendomme (bortset fra til eget brug) R0080 553.619                                              553.619                 
Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser R0090 -                                                       -                          
Aktier R0100 743                                                       743                          

Aktier — noterede R0110 -                                                       -                          
Aktier — unoterede R0120 743                                                       743                          

Obligationer R0130 18.968                                                 18.968                    
Statsobligationer R0140 836                                                       836                          
Erhvervsobligationer R0150 18.132                                                 18.132                    
Strukturerede værdipapirer R0160 -                                                       -                          
Sikrede værdipapirer R0170 -                                                       -                          

Kollektive investeringsinstitutter R0180 1.359                                                   1.359                      
Derivater R0190 -                                                       -                          
Indskud R0200 -                                                       -                          
Øvrige investeringer R0210 -                                                       -                          

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler R0220 -                                                       -                          
Lån, herunder realkreditlån R0230 -                                                       -                          

Policelån R0240 -                                                       -                          
Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer R0250 -                                                       -                          
Andre lån, herunder realkreditlån R0260 -                                                       -                          

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra: R0270 -                                                       -                          
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 -                                                       -                          
Sygeforsikring svarende til livsforsikring R0320 -                                                       -                          
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 2.955                                                   2.243                      
Tilgodehavender fra genforsikring R0370 -                                                       -                          
Tilgodehavender (handel, ikke forsikring) R0380 3.905                                                   3.905                      
Egne aktier (som besiddes direkte) R0390 -                                                       -                          
Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt R0400 -                                                       -                          
Likvider R0410 276.623                                              276.623                 
Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds R0420 97                                                         810                          

Aktiver i alt R0500 1.092.894                                          1.093.558             

Passiver
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring R0510 356                                                       -                          

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) R0520 -                                                       -                          
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0530 -                                                       -                          
Bedste skøn R0540 -                                                       -                          
Risikomargin R0550 -                                                       -                          

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) R0560 356                                                       -                          
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0570 -                                                       -                          
Bedste skøn R0580 349                                                       -                          
Risikomargin R0590 7                                                           -                          

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) R0600 20.639                                                 20.987                    
Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) R0610 -                                                       -                          

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0620 -                                                       -                          
Bedste skøn R0630 -                                                       -                          
Risikomargin R0640 -                                                       -                          

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) R0650 20.639                                                 20.987                    
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0660 -                                                       -                          
Bedste skøn R0670 20.200                                                 -                          
Risikomargin R0680 439                                                       -                          

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked R0690 -                                                       -                          
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0700 -                                                       -                          
Bedste skøn R0710 -                                                       -                          
Risikomargin R0720 -                                                       -                          

Eventualforpligtelser R0740 -                                                       -                          
Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser R0750 -                                                       -                          
Pensionsforpligtelser R0760 -                                                       -                          
Indskud fra genforsikringsselskaber R0770 -                                                       -                          
Udskudte skatteforpligtelser R0780 -                                                       -                          
Derivater R0790 -                                                       -                          
Gæld til kreditinstitutter R0800 -                                                       -                          
Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter R0810 -                                                       -                          
Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere R0820 -                                                       -                          
Forpligtelser vedrørende genforsikring R0830 -                                                       -                          
Forpligtelser (handel, ikke forsikring) R0840 124.774                                              124.774                 
Efterstillet gæld R0850 70.000                                                 70.000                    

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget R0860 -                                                       -                          
Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget R0870 70.000                                                 70.000                    

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds R0880 -                                                       666                          

Passiver i alt R0900 215.770                                              216.427                 

Overskydende aktiver i forhold til passiver R1000 877.124                                              877.131                 
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Bilag 2 

Foreningen AP Pension f.m.b.a. 

 
S.02.01.02 Balance, koncern

Solvens II værdi
C0010

Aktiver
Immaterielle aktiver R0030 -                                                       
Udskudte skatteaktiver R0040 -                                                       
Pensionsmæssigt overskud R0050 -                                                       
Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug R0060 460.551                                              
Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) R0070 62.491.902                                        

Ejendomme (bortset fra til eget brug) R0080 4.567.703                                           
Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser R0090 -                                                       
Aktier R0100 1.660.445                                           

Aktier — noterede R0110 1.564.918                                           
Aktier — unoterede R0120 95.527                                                 

Obligationer R0130 46.704.442                                        
Statsobligationer R0140 6.064.997                                           
Erhvervsobligationer R0150 40.639.445                                        
Strukturerede værdipapirer R0160 -                                                       
Sikrede værdipapirer R0170 -                                                       

Kollektive investeringsinstitutter R0180 5.516.794                                           
Derivater R0190 4.042.517                                           
Indskud R0200 -                                                       
Øvrige investeringer R0210 -                                                       

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler R0220 110.616.335                                      
Lån, herunder realkreditlån R0230 2.020.568                                           

Policelån R0240 -                                                       
Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer R0250 -                                                       
Andre lån, herunder realkreditlån R0260 2.020.568                                           

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra: R0270 315.535                                              
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 315.535                                              
Sygeforsikring svarende til livsforsikring R0320 315.535                                              
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 1.594.568                                           
Egne aktier (som besiddes direkte) R0390 -                                                       
Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt R0400 -                                                       
Likvider R0410 1.814.376                                           
Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds R0420 159.189                                              

Aktiver i alt R0500 179.473.024                                     

Passiver
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring R0510 148.475                                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) R0520 -                                                       
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0530 -                                                       
Bedste skøn R0540 -                                                       
Risikomargin R0550 -                                                       

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) R0560 148.475                                              
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0570 -                                                       
Bedste skøn R0580 144.652                                              
Risikomargin R0590 3.823                                                   

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) R0600 60.041.938                                        
Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) R0610 7.173.477                                           

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0620 -                                                       
Bedste skøn R0630 6.860.049                                           
Risikomargin R0640 313.428                                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) R0650 52.868.461                                        
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0660 -                                                       
Bedste skøn R0670 52.295.623                                        
Risikomargin R0680 572.838                                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked R0690 106.428.959                                      
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0700 -                                                       
Bedste skøn R0710 105.865.032                                      
Risikomargin R0720 563.927                                              

Eventualforpligtelser R0740 -                                                       
Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser R0750 -                                                       
Pensionsforpligtelser R0760 -                                                       
Indskud fra genforsikringsselskaber R0770 -                                                       
Udskudte skatteforpligtelser R0780 442.772                                              
Derivater R0790 1.240.176                                           
Gæld til kreditinstitutter R0800 2.118.357                                           
Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter R0810 -                                                       
Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere R0820 158.425                                              
Forpligtelser vedrørende genforsikring R0830 131.939                                              
Forpligtelser (handel, ikke forsikring) R0840 2.527.801                                           
Efterstillet gæld R0850 1.041.626                                           

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget R0860 -                                                       
Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget R0870 1.041.626                                           

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds R0880 650.429                                              

Passiver i alt R0900 174.930.896                                     

Overskydende aktiver i forhold til passiver R1000 4.542.127                                          
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S.05.01.02 Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche, koncern

Sygeforsikring

Forsikring med 

gevinstandele

Indeksreguleret 

og unit-linked 

forsikring

Anden 

livsforsikring

Annuiteter 

hidrørende fra 

skadesforsikrings

aftaler og 

Annuiteter 

hidrørende fra 

skadesforsikrings

aftaler og Sygeforsikring Livsgenforsikring Total

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Tegnede præmier
Brutto — Direkte virksomhed R1410 733.509                   1.102.685                15.253.872             1.010.114                -                            -                            -                            -                            18.100.180                   

Genforsikringsandel R1420 47.595                      1.882                        -                            242                            -                            -                            -                            -                            49.718                           

Netto R1500 685.914                   1.100.803               15.253.872             1.009.873               -                            -                            -                            -                            18.050.462                  

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed R1510 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  

Genforsikringsandel R1520 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  

Netto R1600 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                 

Erstatningsudgifter
Brutto — Direkte virksomhed R1610 407.372                   3.269.033                13.374.627             720.358                   -                            -                            -                            -                            17.771.390                   

Genforsikringsandel R1620 76.599                      59.316                      -                            -994                          -                            -                            -                            -                            134.921                         

Netto R1700 330.773                   3.209.717               13.374.627             721.352                   -                            -                            -                            -                            17.636.469                  

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed R1710 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  

Genforsikringsandel R1720 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  

Netto R1800 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                 

Omkostninger R1900 185.436                   379.894                   552.263                   53.125                      -                            -                            -                            -                            1.170.718                     

Andre omkostninger R2500 -                                  

Samlede omkostninger R2600 1.170.718                    

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser Livsgenforsikringsforpligtelser
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S.22.01.22 Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, koncern

Beløb med 

langsigtede garantier 

og 

overgangsforanstaltni

nger

Virkning af 

overgangsforanstaltni

nger vedrørende 

forsikringsmæssige 

hensættelser

Virkning af 

overgangsforanstaltni

nger vedrørende 

rentesatsen

Virkning af 

volatilitetsjustering 

sat til nul

Virkning af 

matchtilpasning sat til 

nul

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Forsikringsmæssige hensættelser R0010 166.619.372                     -                                       -                                       198.842                              -                                       

Basiskapitalgrundlag R0020 5.583.753                          -                                       -                                       -157.373                            -                                       

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravetR0050 5.583.753                          -                                       -                                       -161.177                            -                                       

Solvenskapitalkrav R0090 2.735.263                          -                                       -                                       704.994                              -                                       
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S.23.01.22 Kapitalgrundlag, koncern

Total

Tier 1 - 

unrestricted

Tier 1 - 

restricted Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) R0010 500.964           500.964           -                    
Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau R0020 -                    -                    -                    
Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital R0030 -                    -                    -                    
Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber R0040 -                    -                    -                    
Efterstillede gensidige medlemskonti R0050 -                    -                    -                    -                    
Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau R0060 -                    -                    -                    -                    -                    
Overskudskapital R0070 -                    -                    
Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau R0080 -                    -                    
Præferenceaktier R0090 -                    -                    -                    -                    
Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier R0100 -                    -                    -                    -                    
Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier R0110 -                    -                    -                    -                    
Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau R0120 -                    -                    -                    -                    
Afstemningsreserve R0130 4.041.163       4.041.163       
Efterstillet gæld R0140 1.041.626       100.000           941.626           -                    
Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende R0150 -                    -                    -                    -                    
Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto R0160 -                    -                    
Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte R0170 -                    -                    
Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden. R0180 -                    -                    -                    -                    -                    
Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre R0190 -                    -                    -                    -                    -                    
Minoritetsinteresser (hvis ikke indberettet som en del af et R0200 -                    -                    -                    -                    -                    
Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau R0210 -                    -                    -                    -                    -                    

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

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter R0230 -                    -                    -                    -                    
Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF R0240 -                    -                    -                    -                    -                    
Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) R0250 -                    -                    -                    -                    -                    
Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder R0260 -                    -                    -                    -                    -                    
Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer R0270 -                    -                    -                    -                    -                    

Fradrag i alt R0280 -                    -                    -                    -                    -                    
Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag R0290 5.583.753       4.542.127       100.000           941.626           -                    
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 -                    -                    -                    
Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF R0340 -                    -                    
Remburser og garantier 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 -                    -                    -                    
Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau. R0380 -                    -                    -                    
Andre former for supplerende kapitalgrundlag R0390 -                    -                    -                    

Samlet supplerende kapitalgrundlag R0400 -                    -                    -                    
Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber R0410 -                    -                    -                    -                    
Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser R0420 -                    -                    -                    -                    -                    
Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter R0430 -                    -                    -                    -                    
Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer R0440 -                    -                    -                    -                    

Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination med metode 1
Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes R0450 -                    -                    -                    -                    -                    

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, 

eksklusive koncerninterne transaktioner R0460 -                    -                    -                    -                    -                    

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav 

(eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) R0520 5.583.753       4.542.127       100.000           941.626           -                    
Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav R0530 5.583.753       4.542.127       100.000           941.626           

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav 

(eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) R0560 5.583.753       4.542.127       100.000           941.626           -                    
Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav R0570 4.888.301       4.542.127       100.000           246.174           

Koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav R0610 1.230.868       
Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav R0650 397%

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav 

(inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) R0660 5.583.753       4.542.127       100.000           941.626           -                    
Solvenskapitalkrav på koncernniveau R0680 2.735.263       

Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens solvenskapitalkrav 

(inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) R0690 204%

C0060

Afstemningsreserve

Overskydende aktiver i forhold til passiver R0700 4.542.127       

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte) R0710 -                    

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer R0720 -                    

Andre basiskapitalgrundlagselementer R0730 500.964           

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde R0740 -                    

Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag R0750 -                    

Afstemningsreserve R0760 4.041.163       

Forventet fortjeneste

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring R0770 197.765           

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring R0780 -                    

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier R0790 197.765           
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S.25.01.22 Solvenskapitalkrav - for selskaber, der anvender standardformlen, koncern

C0040 C0100

Bruttosolvens

kapitalkrav Forenklinger

C0110 C0120

Markedsrisici R0010 3.418.783                      Ingen

Modpartsrisici R0020 56.237                            

Livsforsikringsrisici R0030 2.390.702                      Livsforsikringskatastrofe

Sygeforsikringsrisici R0040 1.252.834                      Ingen

Skadesforsikringsrisici R0050 -                                   Ingen

Diversifikation R0060 -1.931.970                    

Risici på immaterielle aktiver R0070 -                                   

Primært solvenskapitalkrav R0100 5.186.587                      

Værdi

C0100

Operationelle risici R0130 339.244                          

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne R0140 -2.218.882                    

Udskudte skatters tabsabsorberende evne R0150 -571.686                        

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF R0160 -                                   

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg R0200 2.735.263                      

Kapitaltillæg R0210 -                                   

Solvenskapitalkrav R0220 2.735.263                      

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 ring-fenced fonde med henblik på artikel 304 R0440 -                                   

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav R0470 1.230.868                      

Oplysninger om andre enheder

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer

 (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) R0500 -                                   

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer

 (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investe-

ringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative 

investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber R0510 -                                   

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer 

(ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede 

pensionskasser R0520 -                                   

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer 

(ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregu-

lerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter R0530 -                                   

Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber R0540 -                                   

Kapitalkrav for resterende selskaber R0550 -                                   

Samlet solvenskapitalkrav

Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med 

fradrag og aggregering R0560 -                                   

Solvenskapitalkrav R0570 2.735.263                      
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S.32.01.22 Oversigt over koncern selskabsstruktut og selskabsinformationer

Identifikatio Land Registreret navn på selskab Type selskab Selskabsform Kategori Tilsynsmyndighed
C0020 C0010 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
LEI/5493008 Danmark Foreningen AP Pension f.m.b.a. Insurance holding company as defined in Association Non-mutual 0
LEI/549300Q Danmark AP Pension livsforsikringsaktieselskab Life undertakings Companies limited by Non-mutual Finanstilsynet
SC/18237385 Danmark AP Pensionsservice A/S Ancillary services undertaking as defined Companies limited by Non-mutual 0
SC/20952237 Danmark Aktieselskabet af 12. maj 1998 Life undertakings Companies limited by Non-mutual Finanstilsynet
SC/27005748 Danmark Udviklingsselskabet af 1. juni 2015 A/S Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/27192319 Danmark Aktieselskabet af 04.06.2003 Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/30537467 Danmark Vester Bordingvej 1 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/30591380 Danmark nærpension forsikringsformidling A/S Ancillary services undertaking as defined Companies limited by Non-mutual 0
SC/31268133 Danmark AP Invest Kapitalforening Non-regulated undertaking carrying out Investment fund Non-mutual 0
SC/32346642 Danmark Hellehuse 16 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/32467644 Danmark AP Ejendomme P/S Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/34221987 Danmark Fjordstjernen A/S Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/35038892 Danmark K/S Engholmene Non-regulated undertaking carrying out Limited partnership Non-mutual 0
SC/35405372 Danmark Dansk Farmland K/S Non-regulated undertaking carrying out Limited partnership Non-mutual 0
SC/35652604 Danmark Nygårdsvej 47 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/35818367 Danmark Klausholmsvej 15 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/36068507 Danmark Nørupvej 13 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/36405759 Danmark Fuglsøgårdsvej 2 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/36435348 Danmark  Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/36502843 Danmark Kolding Åpark 24 A/S Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/36891424 Danmark Hadstenvej 15 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/36951575 Danmark Birkedalvej 17 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/38165895 Danmark Sildeballe 8 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/38218751 Danmark Hornumvej 142 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/38459899 Danmark AP Ejendomme Komplementarselskab Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/38653873 Danmark Investeringsselskabet af 15. maj 2017 A/S Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/41015179 Danmark K/S Svanemølleholm Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/41234075 Danmark ØG Projektselskab P/S Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/41416386 Danmark K/S Trælastholmen Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/41944706 Danmark K/S Marmormolen Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
SC/42453641 Danmark Vårvej 65 ApS Non-regulated undertaking carrying out Companies limited by Non-mutual 0
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S.32.01.22 Oversigt over koncern selskabsstruktut og selskabsinformationer (fortsat)

Beregning af koncernsolvens
Identifikatio Land Registreret navn på selskab Kapitalandel i % % anvendt ved % Andre kriterier Indflydelse Forholdsmæ JA/NEJ Dato for Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling 
C0020 C0010 C0040 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260
LEI/5493008 Danmark Foreningen AP Pension f.m.b.a. 0% 0% 0% 0 Dominant 0% Included into scope of group Method 1: Full consolidation
LEI/549300Q Danmark AP Pension livsforsikringsaktieselskab 100% 100% 100% 0 Dominant 100% Included into scope of group Method 1: Full consolidation
SC/18237385 Danmark AP Pensionsservice A/S 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/20952237 Danmark Aktieselskabet af 12. maj 1998 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Included into scope of group 2019-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/27005748 Danmark Udviklingsselskabet af 1. juni 2015 A/S 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/27192319 Danmark Aktieselskabet af 04.06.2003 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2019-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/30537467 Danmark Vester Bordingvej 1 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/30591380 Danmark nærpension forsikringsformidling A/S 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/31268133 Danmark AP Invest Kapitalforening 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/32346642 Danmark Hellehuse 16 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/32467644 Danmark AP Ejendomme P/S 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/34221987 Danmark Fjordstjernen A/S 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2017-11-01 Method 1: Full consolidation
SC/35038892 Danmark K/S Engholmene 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2017-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/35405372 Danmark Dansk Farmland K/S 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/35652604 Danmark Nygårdsvej 47 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/35818367 Danmark Klausholmsvej 15 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/36068507 Danmark Nørupvej 13 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/36405759 Danmark Fuglsøgårdsvej 2 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/36435348 Danmark  100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/36502843 Danmark Kolding Åpark 24 A/S 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2019-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/36891424 Danmark Hadstenvej 15 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/36951575 Danmark Birkedalvej 17 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/38165895 Danmark Sildeballe 8 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/38218751 Danmark Hornumvej 142 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2016-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/38459899 Danmark AP Ejendomme Komplementarselskab 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2017-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/38653873 Danmark Investeringsselskabet af 15. maj 2017 A/S 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2017-05-15 Method 1: Full consolidation
SC/41015179 Danmark K/S Svanemølleholm 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2020-01-01 Method 1: Full consolidation
SC/41234075 Danmark ØG Projektselskab P/S 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2020-03-10 Method 1: Full consolidation
SC/41416386 Danmark K/S Trælastholmen 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2020-06-04 Method 1: Full consolidation
SC/41944706 Danmark K/S Marmormolen 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2020-03-10 Method 1: Full consolidation
SC/42453641 Danmark Vårvej 65 ApS 100% 100% 100% 0 Dominant 0% Not included into scope of group 2019-01-01 Method 1: Full consolidation

Indflydelseskriterier Omfattet af koncerntilsyn
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AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

 
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 20.068                                                 
Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) R0070 64.454.369                                        

Ejendomme (bortset fra til eget brug) R0080 5.381.943                                           
Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser R0090 2.678.380                                           
Aktier R0100 1.660.445                                           

Aktier — noterede R0110 1.564.918                                           
Aktier — unoterede R0120 95.527                                                 

Obligationer R0130 46.704.442                                        
Statsobligationer R0140 6.064.997                                           
Erhvervsobligationer R0150 40.639.445                                        
Strukturerede værdipapirer R0160 -                                                       
Sikrede værdipapirer R0170 -                                                       

Kollektive investeringsinstitutter R0180 3.986.642                                           
Derivater R0190 4.042.517                                           
Indskud R0200 -                                                       
Øvrige investeringer R0210 -                                                       

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler R0220 110.616.336                                      
Lån, herunder realkreditlån R0230 2.020.568                                           

Policelån R0240 -                                                       
Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer R0250 -                                                       
Andre lån, herunder realkreditlån R0260 2.020.568                                           

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra: R0270 315.535                                              
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 315.535                                              
Sygeforsikring svarende til livsforsikring R0320 308.794                                              
Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked R0330 6.741                                                   

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 1.388.937                                           
Egne aktier (som besiddes direkte) R0390 -                                                       
Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt R0400 -                                                       
Likvider R0410 1.764.178                                           
Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds R0420 77.949                                                 

Aktiver i alt R0500 180.657.940                                     

Passiver
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring R0510 149.755                                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) R0520 -                                                       
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0530 -                                                       
Bedste skøn R0540 -                                                       
Risikomargin R0550 -                                                       

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) R0560 149.755                                              
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0570 -                                                       
Bedste skøn R0580 144.652                                              
Risikomargin R0590 5.103                                                   

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) R0600 60.020.951                                        
Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) R0610 7.173.477                                           

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0620 -                                                       
Bedste skøn R0630 6.860.049                                           
Risikomargin R0640 313.428                                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) R0650 52.847.474                                        
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0660 -                                                       
Bedste skøn R0670 52.274.636                                        
Risikomargin R0680 572.838                                              

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked R0690 106.428.959                                      
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0700 -                                                       
Bedste skøn R0710 105.865.032                                      
Risikomargin R0720 563.927                                              

Eventualforpligtelser R0740 -                                                       
Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser R0750 -                                                       
Pensionsforpligtelser R0760 -                                                       
Indskud fra genforsikringsselskaber R0770 -                                                       
Udskudte skatteforpligtelser R0780 632.248                                              
Derivater R0790 1.240.176                                           
Gæld til kreditinstitutter R0800 2.118.358                                           
Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter R0810 -                                                       
Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere R0820 157.145                                              
Forpligtelser vedrørende genforsikring R0830 131.939                                              
Forpligtelser (handel, ikke forsikring) R0840 3.553.924                                           
Efterstillet gæld R0850 1.041.626                                           

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget R0860 -                                                       
Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget R0870 1.041.626                                           

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds R0880 645.960                                              

Passiver i alt R0900 176.121.041                                     

Overskydende aktiver i forhold til passiver R1000 4.536.899                                          
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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 

skadesforsikrings

aftaler og 

Annuiteter 

hidrørende fra 

skadesforsikrings

aftaler og Sygeforsikring Livsgenforsikring Total

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Tegnede præmier
Brutto — Direkte virksomhed R1410 700.945                   1.081.725                14.787.378             1.002.780                -                            -                            -                            -                            17.572.829             

Genforsikringsandel R1420 47.595                      1.879                        -                            -                            -                            -                            -                            -                            49.474                      

Netto R1500 653.350                   1.079.846               14.787.378             1.002.780               -                            -                            -                            -                            17.523.355             

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed R1510 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Genforsikringsandel R1520 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Netto R1600 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Erstatningsudgifter
Brutto — Direkte virksomhed R1610 396.199                   3.250.407                8.860.832                707.620                   -                            -                            -                            -                            13.215.058             

Genforsikringsandel R1620 75.778                      59.316                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            135.094                   

Netto R1700 320.421                   3.191.091               8.860.832               707.620                   -                            -                            -                            -                            13.079.964             

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed R1710 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Genforsikringsandel R1720 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Netto R1800 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Omkostninger R1900 167.885                   365.754                   469.976                   50.264                      -                            -                            -                            -                            1.053.879                

Andre omkostninger R2500 -                            

Samlede omkostninger R2600 1.053.879               

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

Annuiteter 

hidrørende fra 

skadesforsikringsa

ftaler og relateret 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

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 41.573.804                  105.483.987             381.045                      9.867.266                    833.565                      -                               

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 6.741                             -                               -                               -                                 -                               -                               

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt R0090 41.567.063                  105.483.987             381.045                     9.867.266                    833.565                     -                              

Risikomargin R0100 514.323                        565.843                      58.515                        -                               

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0110 -                                 -                               -                               -                               

Bedste skøn R0120 -                                 -                               -                               -                                 -                               -                               

Risikomargin R0130 -                                 -                               -                               -                               

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt R0200 42.088.127                  106.430.875             10.759.347               -                              

Accepteret 

genforsikring

I alt (anden 

livsforsikring end 

sygeforsikring, 

herunder unit-

linked)

Aftaler uden 

optioner eller 

garantier

Aftaler med 

optioner eller 

garantier

Annuiteter 

hidrørende fra 

skadesforsikringsaf

taler og relateret til 

sygeforsikringsforp

ligtelser

Sygeforsikring 

(accepteret 

genforsikring)

I alt 

(sygeforsikring 

svarende til 

livsforsikring

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 -                                 158.139.668             6.860.049                  -                               -                                 -                               6.860.049                  

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 -                                 6.741                          308.794                      -                               -                                 -                               308.794                      

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt R0090 -                                 158.132.927             6.551.255                 -                              -                                -                              6.551.255                 

Risikomargin R0100 -                                 1.138.681                  313.428                      -                                 -                               313.428                      

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0110 -                                 -                               -                               -                                 -                               -                               

Bedste skøn R0120 -                                 -                               -                               -                               -                                 -                               -                               

Risikomargin R0130 -                                 -                               -                                 -                               -                               

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt R0200 -                                 159.278.349             7.173.477                 -                                -                              7.173.477                 

Indeksreguleret og unit-linked forsikring Anden livsforsikring

Sygeforsikring (direkte virksomhed)
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S.17.01.02 - Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

Forsikring 

vedrørende

udgifter til

læge-

behandling

Forsikring 

vedrørende 

indkomst-

sikring

Arbejds-

skade-

forsikring

Motor-

ansvars-

forsikring

Anden 

motor-

forsikring

Sø-, luftfarts- 

og transport-

forsikring

Brand og 

andre skader 

på ejendom

Almindelig 

ansvars-

forsikring

Kredit- og 

kautions-

forsikring

Retshjælps-

forsikring
Assistance

Diverse 

økonomiske 

tab

Ikke-

proportional 

syge-

genforsikring

Ikke-

proportional 

ulykkes-

genforsikring

Ikke-

proportional 

luftfarts-, sø- 

og transport-

genforsikring

Ikke-

proportional 

ejendoms-

genforsikring

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

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 R0050

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet 

som summen af bedste skøn og risikomarginen

Bedste skøn

Præmiehensættelser

Brutto R0060 10.602         10.602        

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 R0140

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser R0150 10.602         -              10.602        

Erstatningshensættelser

Brutto R0160 25.675         108.375       134.050      

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 R0240 -              -              

Bedste nettoskøn over

erstatningshensættelser R0250 25.675         108.375       134.050      

Bedste skøn i alt — Brutto R0260 36.277         108.375       144.652      

Bedste nettoskøn i alt — Netto R0270 36.277         108.375       144.652      

Risikomargin R0280 1.280           3.823           

Amount of the transitional on Technical Provisions

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet

under et R0290

Bedste skøn R0300

Risikomargin R0310

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt R0320

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til

genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance,

efter justering for forventede tab som følge

af modpartens misligholdelse — i alt R0330 0

Forsikringsmæssige hensættelser minus

beløb, der kan tilbagekræves i henhold til

genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance

— I alt R0340 37.557         112.199       149.755      

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring Accepteret ikkeproportional genforsikring
Skades-

forsikrings-

forpligtelser

i alt
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 S.19.01.21 - Non-life insurance claims

Accident year / Underwriting year Z0020 Accident year [AY]

Udbetalte bruttoerstatninger (ikke-kumulativt) Total Skadesforsikring

(absolut beløb)

År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +
I indeværende 

år

Sum af år 

(kumulativt)

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Tidligere R0100 -             Tidligere R0100 -                        93.633            

N-9 R0160 31.483        8.131          5.136          1.539        2.981        1.210        -             0                 940            391            N-9 R0160 391                       51.812            

N-8 R0170 43.404        13.861       5.822          4.816        669            0                 246            -             554            N-8 R0170 554                       69.374            

N-7 R0180 46.036        11.940       4.231          4.055        243            566            -             2                 N-7 R0180 2                            67.073            

N-6 R0190 51.029        13.497       10.127       5.036        91              743            407            N-6 R0190 407                       80.929            

N-5 R0200 61.697        18.748       5.608          5.048        1.655        17              N-5 R0200 17                          92.773            

N-4 R0210 64.767        14.063       4.390          2.574        2.898        N-4 R0210 2.898                    88.692            

N-3 R0220 67.753        22.184       6.698          4.483        N-3 R0220 4.483                    101.117          

N-2 R0230 81.959        25.015       7.715          N-2 R0230 7.715                    114.689          

N-1 R0240 84.680        27.521       N-1 R0240 27.521                 112.201          

N R0250 117.305     N R0250 117.305               117.305          

Total R0260 161.292               989.599          

Accident year / Underwriting year Z0020 Accident year [AY]

Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret Total Skadesforsikring

(absolut beløb)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300

Tidligere R0100 300            Tidligere R0100

N-9 R0160 87              N-9 R0160

N-8 R0170 1.848        N-8 R0170

N-7 R0180 1.197        N-7 R0180

N-6 R0190 2.429        N-6 R0190

N-5 R0200 2.331        N-5 R0200

N-4 R0210 1.397        N-4 R0210

N-3 R0220 2.084        N-3 R0220

N-2 R0230 3.566          N-2 R0230

N-1 R0240 8.181          N-1 R0240

N R0250 55.150        N R0250

Total R0260

86                                                      

Udviklingsår

Udviklingsår

Årets udgang 

(diskonterede data)

C0360

303                                                   

3.548                                                

8.157                                                

55.108                                             

78.358                                             

1.780                                                

1.154                                                

2.428                                                

2.323                                                

1.396                                                

2.076                                                
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S.22.01.21 Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Beløb med 

langsigtede garantier 

og 

overgangsforanstaltni

nger

Virkning af 

overgangsforanstaltni

nger vedrørende 

forsikringsmæssige 

hensættelser

Virkning af 

overgangsforanstaltni

nger vedrørende 

rentesatsen

Virkning af 

volatilitetsjustering 

sat til nul

Virkning af 

matchtilpasning sat til 

nul

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Forsikringsmæssige hensættelser R0010 166.599.665                     -                                       -                                       198.842                              -                                       

Basiskapitalgrundlag R0020 5.578.525                          -                                       -                                       -157.373                            -                                       

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravetR0050 5.578.525                          -                                       -                                       -161.177                            -                                       

Solvenskapitalkrav R0090 2.790.811                          -                                       -                                       710.935                              -                                       

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravetR0100 4.888.072                          -                                       -                                       -97.193                              -                                       

Minimumskapitalkrav R0110 1.255.865                          -                                       -                                       319.921                              -                                       
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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 4.535.899       4.535.899       

Efterstillet gæld R0140 1.041.626       100.000           941.626           -                    

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 5.578.525       4.536.899       100.000           941.626           -                    

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 5.578.525       4.536.899       100.000           941.626           -                    

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet R0510 5.578.525       4.536.899       100.000           941.626           

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet R0540 5.578.525       4.536.899       100.000           941.626           -                    

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet R0550 4.888.072       4.536.899       100.000           251.173           

Solvenskapitalkrav R0580 2.790.811       

Minimumskapitalkrav R0600 1.255.865       

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav R0620 200%

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav R0640 389%

C0060

Afstemningsreserve

Overskydende aktiver i forhold til passiver R0700 4.536.899       

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte) R0710 -                    

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer R0720 -                    

Andre basiskapitalgrundlagselementer R0730 1.000                

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde R0740 -                    

Afstemningsreserve R0760 4.535.899       

Forventet fortjeneste

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring R0770 411.666           

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring R0780 -                    

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier R0790 411.666           
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S.25.01.21 Solvenskapitalkrav - for selskaber, der anvender standardformlen

Bruttosolvens-

kapitalkrav

Selskabsspecifikke 

parametre Forenklinger

C0040 C0090 C0100

Markedsrisici R0010 3.499.970                      Ingen

Modpartsrisici R0020 49.186                            

Livsforsikringsrisici R0030 2.390.539                      Ingen Livsforsikringskatastrofe

Sygeforsikringsrisici R0040 1.251.109                      Ingen Ingen

Skadesforsikringsrisici R0050 -                                   Ingen Ingen

Diversifikation R0060 -1.939.515                     

Risici på immaterielle aktiver R0070 -                                   

Primært solvenskapitalkrav R0100 5.251.288                      

Værdi

C0100

Operationelle risici R0130 333.199                          

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne R0140 -2.221.991                     

Udskudte skatters tabsabsorberende evne R0150 -571.686                        

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF R0160 -                                   

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg R0200 2.790.811                      

Kapitaltillæg R0210 -                                   

Solvenskapitalkrav R0220 2.790.811                      

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 -                                   

Metode i forbindelse med skattesats

Ja/Nej

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats R0590 Nej

Beregning af udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

LAC DT

C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT R0640 -571.686                        

- Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte             

skatteforpligtelser
R0650

-571.686                        

- Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige 

fremtidige skattepligtige overskud 
R0660

-                                   

- Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år
R0670

-                                   

- Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år R0680 -                                   

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT R0690 -739.749                        
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S.28.02.01 Minimumskapitalkrav – Både livsforsikrings- og livsgenforsikringsvirksomhed

Skadesforsikrings- Livsforsikrings-

virksomhed virksomhed

MCR(NL,NL) MCR(NL,L)

Resultat Resultat

C0010 C0020

Lineært formelelement

for skadesforsikrings- og 

skadesgenforsikringsforpligtelser R0010 37.302                         -                                

Bedste skøn og 

forsikrings- 

mæssige 

hensættelser 

beregnet 

under et, netto 

(dvs. med 

fradrag af 

genforsikring/

SPV)

Tegnede 

præmier de 

seneste 12 

måneder, 

netto (dvs. 

med Tegnede 

præmier de 

seneste 

fradrag af 

genforsikring)

Bedste skøn og 

forsikrings- 

mæssige 

hensættelser 

beregnet 

under et, netto 

(dvs. med 

fradrag af 

genforsikring/

SPV)

Tegnede 

præmier de 

seneste 12 

måneder, 

netto (dvs. 

med Tegnede 

præmier de 

seneste 

fradrag af 

genforsikring)

C0030 C0040 C0050 C0060

R0020 36.277                 -                        -                        -                        

R0030 108.375               251.763               -                        -                        

R0040 -                        -                        -                        -                        

R0050 -                        -                        -                        -                        

R0060 -                        -                        -                        -                        

R0070 -                        -                        -                        -                        

R0080 -                        -                        -                        -                        

R0090 -                        -                        -                        -                        

R0100 -                        -                        -                        -                        

R0110 -                        -                        -                        -                        

R0120 -                        -                        -                        -                        

R0130 -                        -                        -                        -                        

R0140 -                        -                        -                        -                        

R0150 -                        -                        -                        -                        

R0160 -                        -                        -                        -                        

R0170 -                        -                        -                        -                        

Retshjælpsforsikring, 

herunder proportional genforsikring

Skadesforsikringsvirksomhed Livsforsikringsvirksomhed

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, 

herunder proportional genforsikring
Forsikring vedrørende indkomstsikring, 

herunder proportional genforsikring
Arbejdsskadeforsikring, 

herunder proportional genforsikring
Motoransvarsforsikring, 

herunder proportional genforsikring
Anden motorforsikring, 

herunder proportional genforsikring
Sø-, luftfarts- og transportforsikring, 

herunder proportional genforsikring
Brand og andre skader på ejendom, 

herunder proportional genforsikring
Almindelig ansvarsforsikring, 

herunder proportional genforsikring
Kredit- og kautionsforsikring, 

herunder proportional genforsikring

Assistance, 

herunder proportional genforsikring
Forsikring og proportional genforsikring 

vedrørende diverse økonomiske tab

Ikke proportional sygeforsikring

Ikke proportional ulykkesgenforsikring

Ikke proportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

Ikke proportional ejendomsgenforsikring
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S.28.02.01 Minimumskapitalkrav – Både livsforsikrings- og livsgenforsikringsvirksomhed (fortsat)

Skadesforsikrings- Livsforsikrings-

virksomhed virksomhed

MCR(NL,NL) MCR(NL,L)

Resultat Resultat

C0070 C0080

Lineært formelelement

for livforsikrings- og 

livgenforsikringsforpligtelser R0200 288.932                       2.286.186                   

Bedste skøn og 

forsikrings- 

mæssige 

hensættelser 

beregnet 

under et, netto 

(dvs. med 

fradrag af 

genforsikring/

SPV)

Tegnede 

præmier de 

seneste 12 

måneder, 

netto (dvs. 

med Tegnede 

præmier de 

seneste 

fradrag af 

genforsikring)

Bedste skøn og 

forsikrings- 

mæssige 

hensættelser 

beregnet 

under et, netto 

(dvs. med 

fradrag af 

genforsikring/

SPV)

Tegnede 

præmier de 

seneste 12 

måneder, 

netto (dvs. 

med Tegnede 

præmier de 

seneste 

fradrag af 

genforsikring)

C0090 C0100 C0110 C0120

Forpligtelser med gevinstandele 

— Garanterede ydelser R0210 -                        37.576.687         

R0220 -                        3.990.376           

R0230 -                        107.907.014      

R0240 6.551.255           11.669.529         

R0250 216.222.679      147.055.095      

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav C0130

Lineært minimumskapitalkrav R0300 2.612.420                   

Solvenskapitalkrav R0310 2.790.811                   

Loft for minimumskapitalkrav R0320 1.255.865                   

Bundgrænse for minimumskapitalkrav R0330 697.703                       

Kombineret minimumskapitalkrav R0340 1.255.865                   

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav R0350 46.252                         

Minimumskapitalkrav R0400 1.255.865                   

Beregning af det teoretiske minimums- Skadesforsikrings- Livsforsikrings-

kapitalkrav for skades- og livsforsikring virksomhed virksomhed

C0140 C0150

Teoretisk lineært minimumskapitalkrav R0500 326.234                       2.286.186                   

Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive 

kapitaltillæg (for året eller seneste 

beregning) R0510 348.512                       2.442.300                   

Loft for teoretisk minimumskapitalkrav R0520 156.830                       1.099.035                   

Bundgrænse for teoretisk

minimumskapitalkrav R0530 87.128                         610.575                       

Teoretisk kombineret

minimumskapitalkrav R0540 156.830                       1.099.035                   

Absolut bundgrænse for teoretisk

minimumskapitalkrav R0550 27.602                         18.650                         

Teoretisk minimumskapitalkrav R0560 156.830                       1.099.035                   

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- 

og livsgenforsikringsforpligtelser

Skadesforsikringsvirksomhed Livsforsikringsvirksomhed

Forpligtelser med gevinstandele 

— Fremtidige diskretionære ydelser

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret 

og unit-linked forsikring

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser 

og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser
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AP Link Livsforsikring 

 

S.02.01.02 Balance

Solvency II værdi
C0010

Aktiver
Immaterielle aktiver R0030 -                                                       
Udskudte skatteaktiver R0040 234.626                                              
Pensionsmæssigt overskud R0050 -                                                       
Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug R0060 -                                                       
Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) R0070 574.689                                              

Ejendomme (bortset fra til eget brug) R0080 553.619                                              
Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser R0090 -                                                       
Aktier R0100 743                                                       

Aktier — noterede R0110 -                                                       
Aktier — unoterede R0120 743                                                       

Obligationer R0130 18.968                                                 
Statsobligationer R0140 836                                                       
Erhvervsobligationer R0150 18.132                                                 
Strukturerede værdipapirer R0160 -                                                       
Sikrede værdipapirer R0170 -                                                       

Kollektive investeringsinstitutter R0180 1.359                                                   
Derivater R0190 -                                                       
Indskud R0200 -                                                       
Øvrige investeringer R0210 -                                                       

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler R0220 -                                                       
Lån, herunder realkreditlån R0230 -                                                       

Policelån R0240 -                                                       
Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer R0250 -                                                       
Andre lån, herunder realkreditlån R0260 -                                                       

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra: R0270 -                                                       
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 -                                                       
Sygeforsikring svarende til livsforsikring R0320 -                                                       
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 2.955                                                   
Tilgodehavender fra genforsikring R0370 -                                                       
Tilgodehavender (handel, ikke forsikring) R0380 3.905                                                   
Egne aktier (som besiddes direkte) R0390 -                                                       
Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt R0400 -                                                       
Likvider R0410 276.623                                              
Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds R0420 97                                                         

Aktiver i alt R0500 1.092.894                                          

Passiver
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring R0510 356                                                       

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) R0520 -                                                       
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0530 -                                                       
Bedste skøn R0540 -                                                       
Risikomargin R0550 -                                                       

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) R0560 356                                                       
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0570 -                                                       
Bedste skøn R0580 349                                                       
Risikomargin R0590 7                                                           

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) R0600 20.639                                                 
Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) R0610 -                                                       

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0620 -                                                       
Bedste skøn R0630 -                                                       
Risikomargin R0640 -                                                       

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) R0650 20.639                                                 
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0660 -                                                       
Bedste skøn R0670 20.200                                                 
Risikomargin R0680 439                                                       

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked R0690 -                                                       
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0700 -                                                       
Bedste skøn R0710 -                                                       
Risikomargin R0720 -                                                       

Eventualforpligtelser R0740 -                                                       
Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser R0750 -                                                       
Pensionsforpligtelser R0760 -                                                       
Indskud fra genforsikringsselskaber R0770 -                                                       
Udskudte skatteforpligtelser R0780 -                                                       
Derivater R0790 -                                                       
Gæld til kreditinstitutter R0800 -                                                       
Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter R0810 -                                                       
Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere R0820 -                                                       
Forpligtelser vedrørende genforsikring R0830 -                                                       
Forpligtelser (handel, ikke forsikring) R0840 125.018                                              
Efterstillet gæld R0850 70.000                                                 

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget R0860 -                                                       
Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget R0870 70.000                                                 

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds R0880 -244                                                     

Passiver i alt R0900 215.770                                              

Overskydende aktiver i forhold til passiver R1000 877.124                                              
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S.05.01.02 Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

Total

Forsikring

vedrørende

udgifter til

læge-

behandling 

Forsikring 

vedrørende 

indkomst-

sikring

Arbejds-

skade-

forsikring

Motor- 

ansvars-

forsikring

Anden

motor-

forsikring

Sø-, 

luftfarts- 

og transport-

forsikring

Brand og

andre

skader på

ejendom 

Almindelig

ansvars-

forsikring 

Kredit- og

kautions-

forsikring 

Retshjælps-

forsikring Assistance

Diverse

økonomiske 

tab

Syge- 

forsikring

Ulykkes-

forsikring

Sø-, 

luftfarts- 

og 

transport-

forsikring

Materielle 

anlægs-

aktiver

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Tegnede præmier
Brutto — Direkte virksomhed R0110 35.893                     4.755                    40.648     

Brutto — Accepteret Proportional genforsikring R0120 -                           -                        -            

Brutto — Accepteret  Ikke-Proportional genforsikring R0130 -            

Genforsikringsandel R0140 -                           -                        -            

Netto R0200 35.893                     4.755                    40.648     

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed R0210

Brutto — Accepteret Proportional genforsikring R0220

Brutto — Accepteret  Ikke-Proportional genforsikring R0230

Genforsikringsandel R0240

Netto R0300

Erstatningsudgifter
Brutto — Direkte virksomhed R0310 23.555                     6.147                    29.702     

   Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende 

      evne, hvis modelleret inden for komponenter R0320 -                           -                        -            

   Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, 

       hvis modelleret inden for komponenter R0330 -            

Genforsikringsandel R0340 -                           -                        -            

Netto R0400 23.555                     6.147                    29.702     

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed R0410 -                           -                        -            

Brutto — Accepteret Proportional genforsikring R0420 -                           -                        -            

Brutto — Accepteret  Ikke-Proportional genforsikring R0430 -            

Genforsikringsandel R0440 -                           -                        -            

Netto R0500 -                           -                        -            

Omkostninger R0550 13.327                     -                        13.327     

Andre omkostninger R1200 -            

Samlede omkostninger R1300 13.327     

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional Branche vedrørende:
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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

Annuitet

er 

hidrøren

de fra 

skadesfo

rsikringsa

ftaler og 

relateret 

til andre 

forsikring

sforpligt

elser end 

sygeforsi

kringsfor

pligtelser

Accept

eret 

genfor

sikring

I alt (anden 

livsforsikring 

end syge-

forsikring, 

herunder 

unit-linked)

Aftaler uden 

optioner eller 

garantier

Aftaler med 

optioner eller 

garantier

Annuiteter 

hidrørende 

fra 

skadesforsikri

ngsaftaler og 

relateret til 

sygeforsikring

sforpligtelser

Sygeforsikring 

(accepteret 

genforsikring)

I alt 

(sygeforsikrin

g svarende til 

livsforsikring

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 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 20.200                20.200             

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 20.200                20.200             

Risikomargin R0100 439                      439                   

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0110 -                       -                   

Bedste skøn R0120 -                       -                   

Risikomargin R0130 -                       -                   

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt R0200 20.639                20.639             

Indeksreguleret og unit-linked Anden livsforsikring Sygeforsikring (direkte virksomhed)
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S.17.01.02 - Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring (Skemaet er medtaget, selvom det ikke indeholder værdier, for at opretholde sammenlignelighed med 2020)

Forsikring 

vedrørende

udgifter til

læge-

behandling

Forsikring 

vedrørende 

indkomst-

sikring

Arbejds-

skade-

forsikring

Motor-

ansvars-

forsikring

Anden 

motor-

forsikring

Sø-, luftfarts- 

og transport-

forsikring

Brand og 

andre skader 

på ejendom

Almindelig 

ansvars-

forsikring

Kredit- og 

kautions-

forsikring

Retshjælps-

forsikring
Assistance

Diverse 

økonomiske 

tab

Ikke-

proportional 

syge-

genforsikring

Ikke-

proportional 

ulykkes-

genforsikring

Ikke-

proportional 

luftfarts-, sø- 

og transport-

genforsikring

Ikke-

proportional 

ejendoms-

genforsikring

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

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 R0050

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet 

som summen af bedste skøn og risikomarginen

Bedste skøn

Præmiehensættelser

Brutto R0060

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 R0140

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser R0150

Erstatningshensættelser

Brutto R0160

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 R0240

Bedste nettoskøn over

erstatningshensættelser R0250

Bedste skøn i alt — Brutto R0260

Bedste nettoskøn i alt — Netto R0270

Risikomargin R0280

Amount of the transitional on Technical Provisions

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet

under et R0290

Bedste skøn R0300

Risikomargin R0310

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt R0320

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til

genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance,

efter justering for forventede tab som følge

af modpartens misligholdelse — i alt R0330

Forsikringsmæssige hensættelser minus

beløb, der kan tilbagekræves i henhold til

genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance

— I alt R0340

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring Accepteret ikkeproportional genforsikring
Skades-

forsikrings-

forpligtelser

i alt
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 S.19.01.21 - Non-life insurance claims (Skemaet er medtaget, selvom det ikke indeholder værdier, for at opretholde sammenlignlighed med 2020)

Accident year / Underwriting year Z0020 Accident year [AY]

Udbetalte bruttoerstatninger (ikke-kumulativt) Total Skadesforsikring

(absolut beløb)

År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +
I indeværende 

år

Sum af år 

(kumulativt)

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Tidligere R0100 Tidligere R0100

N-9 R0160 N-9 R0160

N-8 R0170 N-8 R0170

N-7 R0180 N-7 R0180

N-6 R0190 N-6 R0190

N-5 R0200 N-5 R0200

N-4 R0210 N-4 R0210

N-3 R0220 N-3 R0220

N-2 R0230 N-2 R0230

N-1 R0240 N-1 R0240

N R0250 N R0250

Total R0260

Accident year / Underwriting year Z0020 Accident year [AY]

Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret Total Skadesforsikring

(absolut beløb)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300

Tidligere R0100 Tidligere R0100

N-9 R0160 N-9 R0160

N-8 R0170 N-8 R0170

N-7 R0180 N-7 R0180

N-6 R0190 N-6 R0190

N-5 R0200 N-5 R0200

N-4 R0210 N-4 R0210

N-3 R0220 N-3 R0220

N-2 R0230 N-2 R0230

N-1 R0240 N-1 R0240

N R0250 N R0250

Total R0260

Udviklingsår

Udviklingsår

Årets udgang 

(diskonterede data)

C0360
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S.22.01.21 Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Beløb med 

langsigtede garantier 

og 

overgangsforanstaltni

nger

Virkning af 

overgangsforanstaltni

nger vedrørende 

forsikringsmæssige 

hensættelser

Virkning af 

overgangsforanstaltni

nger vedrørende 

rentesatsen

Virkning af 

volatilitetsjustering 

sat til nul

Virkning af 

matchtilpasning sat til 

nul

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Forsikringsmæssige hensættelser R0010 20.996                                -                                       -                                       -                                       -                                       

Basiskapitalgrundlag R0020 947.124                              -                                       -                                       -                                       -                                       

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravetR0050 735.253                              -                                       -                                       -                                       -                                       

Solvenskapitalkrav R0090 151.698                              -                                       -                                       -                                       -                                       

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravetR0100 712.499                              -                                       -                                       -                                       -                                       

Minimumskapitalkrav R0110 46.169                                -                                       -                                       -                                       -                                       
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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 7.502                7.502                -                    

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 634.997           634.997           

Efterstillet gæld R0140 70.000             70.000             -                    -                    

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto R0160 234.626           234.626           

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 947.124           642.499           70.000             -                    234.626           

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 947.124           642.499           70.000             -                    

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet R0510 712.499           642.499           70.000             -                    

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet R0540 735.253           642.499           70.000             -                    

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet R0550 712.499           642.499           70.000             -                    

Solvenskapitalkrav R0580 151.698           

Minimumskapitalkrav R0600 46.169             

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav R0620 485%

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav R0640 1543%

C0060

Afstemningsreserve

Overskydende aktiver i forhold til passiver R0700 877.124           

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte) R0710 -                    

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer R0720 -                    

Andre basiskapitalgrundlagselementer R0730 242.128           

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde R0740 -                    

Afstemningsreserve R0760 634.997           

Forventet fortjeneste -                    

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring R0770 -                    

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring R0780 -                    

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier R0790 -                    
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S.25.01.21 Solvenskapitalkrav - for selskaber, der anvender standardformlen

Bruttosolvens-

kapitalkrav

Selskabsspecifikke 

parametre Forenklinger

C0040 C0090 C0100

Markedsrisici R0010 144.285                          Ingen

Modpartsrisici R0020 7.051                              

Livsforsikringsrisici R0030 709                                  Ingen Ingen

Sygeforsikringsrisici R0040 1.863                              Ingen Health Expense Risk

Skadesforsikringsrisici R0050 -                                   Ingen Ingen

Diversifikation R0060 -7.021                             

Risici på immaterielle aktiver R0070 -                                   

Primært solvenskapitalkrav R0100 146.887                         

Værdi

C0100

Operationelle risici R0130 6.045                              

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne R0140 -1.233                             

Udskudte skatters tabsabsorberende evne R0150 -                                   

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF R0160 -                                   

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg R0200 151.698                          

Kapitaltillæg R0210 -                                   

Solvenskapitalkrav R0220 151.698                         

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici R0400 -                                   

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del R0410 151.698                          

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde R0420 -                                   

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer R0430 -                                   

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske 

solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304 R0440 -                                   

Metode i forbindelse med skattesats

Ja/Nej

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats R0590 Nej

Beregning af udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

LAC DT

C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT R0640 -                                   

- Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte             

skatteforpligtelser
R0650

-                                   

- Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige 

fremtidige skattepligtige overskud 
R0660

-                                   

- Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år R0670 -                                   

- Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år R0680 -                                   

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT R0690 -                                   
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S.28.02.01 Minimumskapitalkrav – Både livsforsikrings- og livsgenforsikringsvirksomhed

Skadesforsikrings- Livsforsikrings-

virksomhed virksomhed

MCR(NL,NL) MCR(NL,L)

Resultat Resultat

C0010 C0020

Lineært formelelement

for skadesforsikrings- og 

skadesgenforsikringsforpligtelser R0010 300                               -                                

Bedste skøn og 

forsikrings- 

mæssige 

hensættelser 

beregnet 

under et, netto 

(dvs. med 

fradrag af 

genforsikring/

SPV)

Tegnede 

præmier de 

seneste 12 

måneder, 

netto (dvs. 

med Tegnede 

præmier de 

seneste 

fradrag af 

genforsikring)

Bedste skøn og 

forsikrings- 

mæssige 

hensættelser 

beregnet 

under et, netto 

(dvs. med 

fradrag af 

genforsikring/

SPV)

Tegnede 

præmier de 

seneste 12 

måneder, 

netto (dvs. 

med Tegnede 

præmier de 

seneste 

fradrag af 

genforsikring)

C0030 C0040 C0050 C0060

R0020 -                        -                        -                        -                        

R0030 349                       2.989                   -                        -                        

R0040 -                        -                        -                        -                        

R0050 -                        -                        -                        -                        

R0060 -                        -                        -                        -                        

R0070 -                        -                        -                        -                        

R0080 -                        -                        -                        -                        

R0090 -                        -                        -                        -                        

R0100 -                        -                        -                        -                        

R0110 -                        -                        -                        -                        

R0120 -                        -                        -                        -                        

R0130 -                        -                        -                        -                        

R0140 -                        -                        -                        -                        

R0150 -                        -                        -                        -                        

R0160 -                        -                        -                        -                        

R0170 -                        -                        -                        -                        

Retshjælpsforsikring, 

herunder proportional genforsikring

Skadesforsikringsvirksomhed Livsforsikringsvirksomhed

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, 

herunder proportional genforsikring
Forsikring vedrørende indkomstsikring, 

herunder proportional genforsikring
Arbejdsskadeforsikring, 

herunder proportional genforsikring
Motoransvarsforsikring, 

herunder proportional genforsikring
Anden motorforsikring, 

herunder proportional genforsikring
Sø-, luftfarts- og transportforsikring, 

herunder proportional genforsikring
Brand og andre skader på ejendom, 

herunder proportional genforsikring
Almindelig ansvarsforsikring, 

herunder proportional genforsikring
Kredit- og kautionsforsikring, 

herunder proportional genforsikring

Assistance, 

herunder proportional genforsikring
Forsikring og proportional genforsikring 

vedrørende diverse økonomiske tab

Ikke proportional sygeforsikring

Ikke proportional ulykkesgenforsikring

Ikke proportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

Ikke proportional ejendomsgenforsikring
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S.28.02.01 Minimumskapitalkrav – Både livsforsikrings- og livsgenforsikringsvirksomhed (fortsat)

Skadesforsikrings- Livsforsikrings-

virksomhed virksomhed

MCR(NL,NL) MCR(NL,L)

Resultat Resultat

C0070 C0080

Lineært formelelement

for livforsikrings- og 

livgenforsikringsforpligtelser R0200 -                                1.260                            

Bedste skøn og 

forsikrings- 

mæssige 

hensættelser 

beregnet 

under et, netto 

(dvs. med 

fradrag af 

genforsikring/

SPV)

Tegnede 

præmier de 

seneste 12 

måneder, 

netto (dvs. 

med Tegnede 

præmier de 

seneste 

fradrag af 

genforsikring)

Bedste skøn og 

forsikrings- 

mæssige 

hensættelser 

beregnet 

under et, netto 

(dvs. med 

fradrag af 

genforsikring/

SPV)

Tegnede 

præmier de 

seneste 12 

måneder, 

netto (dvs. 

med Tegnede 

præmier de 

seneste 

fradrag af 

genforsikring)

C0090 C0100 C0110 C0120

Forpligtelser med gevinstandele 

— Garanterede ydelser R0210 -                        5.361                   

R0220 -                        14.839                 

R0230 -                        -                        

R0240 -                        -                        

R0250 -                        2.618.585           

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav C0130

Lineært minimumskapitalkrav R0300 1.559                            

Solvenskapitalkrav R0310 151.698                       

Loft for minimumskapitalkrav R0320 68.264                         

Bundgrænse for minimumskapitalkrav R0330 37.925                         

Kombineret minimumskapitalkrav R0340 37.925                         

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav R0350 46.169                         

Minimumskapitalkrav R0400 46.169                         

Beregning af det teoretiske minimums- Skadesforsikrings- Livsforsikrings-

kapitalkrav for skades- og livsforsikring virksomhed virksomhed

C0140 C0150

Teoretisk lineært minimumskapitalkrav R0500 300                               1.260                            

Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive 

kapitaltillæg (for året eller seneste 

beregning) R0510 29.158                         122.540                       

Loft for teoretisk minimumskapitalkrav R0520 13.121                         55.143                         

Bundgrænse for teoretisk

minimumskapitalkrav R0530 7.290                            30.635                         

Teoretisk kombineret

minimumskapitalkrav R0540 7.290                            30.635                         

Absolut bundgrænse for teoretisk

minimumskapitalkrav R0550 18.617                         27.552                         

Teoretisk minimumskapitalkrav R0560 18.617                         30.635                         

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- 

og livsgenforsikringsforpligtelser

Skadesforsikringsvirksomhed Livsforsikringsvirksomhed

Forpligtelser med gevinstandele 

— Fremtidige diskretionære ydelser

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret 

og unit-linked forsikring

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser 

og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser


