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Holdingselskabet
Funktionær Pension
(52 %)

PFA Portefølje
Administration A/S

Funktionær
Pension,
pensionsforsikringsaktieselskab

PFA Professionel
Forening

PFA’s historie går tilbage til 1917. Selskabet holder fortsat den oprindelige begrænsning om udbytte
i hævd, således at maksimalt 5 pct. af aktiekapitalen på 1 mio. kroner, svarende til 50.000 kroner, kan
udbetales som udbytte til aktionærerne.
Denne begrænsning i udbytte kombineret med PFA’s unikke forretningsmodel er grundlaget for PFA’s
status som kundeejet virksomhed med formål om at skabe størst mulig værdi til kunderne.
Aktionærer er PFA-Fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer
fra 1917. PFA-Fonden uddeler penge til aktiviteter til gavn for nuværende og pensionerede
medarbejdere i PFA. Bestyrelsen i PFA Holding er identisk med bestyrelsen i PFA Pension.
Årsrapporten omhandler PFA-koncernen. Koncernregnskabet omfatter:
PFA Holding A/S (moderselskab)
PFA Pension, forsikringsaktieselskab
PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab
PFA Ejendomme A/S
PFA Invest International A/S med datterselskaber
PFA Senior A/S
PFA Sundhed A/S
PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S
PFA Portefølje Administration A/S
Funktionær Pension, pensionsforsikringsaktieselskab
Hertil kommer to associerede selskaber:
ATPFA K/S
Irish Foresty Investments Holding A/S
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En kvalificeret anbefaling
Pensionsopsparing er et komplekst og vigtigt
område. Derfor er PFA’s position som den
førende aktør på markedet med en omfattende
viden om pension et stærkt kort. Den viden vil vi
omsætte til reel værdi for kunderne og skabe
økonomisk værdi, rådgivningsværdi og serviceværdi. PFA lancerede i 2011 en ny markedsposition
med vision, mission og værdier samt tilhørende
designprogram. At være velforberedte, veksle
viden til anbefalinger, udvise ordentlighed og
levere en højere grad af enkelhed udgør PFA’s
markedsposition, som vi kalder en kvalificeret
anbefaling. Den tilhørende mediekampagne blev
vel modtaget og vandt blandt andet Auroras
publikumspris i maj.
Billederne i årsrapporten 2011 stammer fra vores
markedsføring.
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Forord – stærkt 2011 i korte træk

2011 blev et vanskeligt år for den globale økonomi.

påvirket af en række engangsposter, der medførte

En række begivenheder skabte frygt for en ny glo-

et ekstraordinært lavt omkostningsniveau.

bal recession, hvilket har ramt aktiemarkederne.
Koncernens samlede resultat før skat var et
Disse makroøkonomiske forhold havde stor betyd-

overskud på 617 mio. kroner mod 580 mio. kroner i

ning for den finansielle sektor, der også omfatter

2010. Årets nettoresultat blev på 460 mio. kroner,

pensionssektoren. Det er derfor særdeles tilfreds-

hvilket anses for tilfredsstillende.

stillende, at PFA-koncernen samlet set opnåede et
investeringsafkast på 27,2 mia. kroner mod 20,2

Målt på balancen voksede koncernen fra 299 mia.

mia. kroner året før.

kroner ultimo 2010 til 325 mia. kroner ultimo 2011.

Hermed har PFA hvert eneste år siden 2001 leveret

Koncernens egenkapital udgjorde 5,7 mia. kroner,

positive investeringsafkast. Det viser, at selskabet

mens KundeKapital blev øget til 15,5 mia. kroner,

er i stand til at operere under forskellige konjunk-

begge tal ultimo 2011. Solvensdækningen var ved

turforløb.

årets slutning 190 pct.

Forretningsomfanget med kunderne i 2011

2011 blev præget af en række nyudviklinger,

udgjorde 17,7 mia. kroner i form af indbetalinger.

tilgang af en række nye større pensionsordninger,

Og hensættelser til forsikringskontrakter mv.

implementering af nye lovgivningsinitiativer samt

udgjorde 282,4 mia. kroner ultimo 2011.

fortsat opdatering af PFA’s langsigtede strategi
som ledende pensionsleverandør på det danske

I 2010 var tallet for indbetalinger 16,3 mia. kroner,

marked.

når der ses bort fra 2,2 mia. kroner i ekstraordinære indskud fra to pensionskasser, der flyttede

Forretningssansvar

deres pensionsordninger til PFA. Ultimo 2010

PFA har i 2011 formuleret en politik for virksomhe-

udgjorde hensættelser til forsikringskontrakter

dens forretningsansvar og etik. Politikken er både

mv. 258,2 mia. kroner. Forretningsomfanget er

en ramme for virksomhedens forretningsudøvelse

hermed steget med 9,4 pct.

samt en rettesnor for adfærd i PFA.

PFA udbetalte et markant øget beløb til kunderne

Som landets største kommercielle pensions-

på i alt 15,4 mia. kroner mod 12,9 mia. kroner året

selskab varetager vi en betroet opgave med at

før. Det dækker udbetalinger til pension og for-

forvalte danskernes pensionsmidler. PFA’s kun-

skellige forsikringsudbetalinger.

deejerskab er et fundament, som giver en særlig
mulighed og forpligtelse til at skabe størst mulig

Det samlede beløb i pensionsafkastskat blev på

langsigtet værdi for kunderne ud fra et ansvarligt

3,9 mia. kroner, der indbetales til Skat i 2012.

grundlag.

De forsikringsmæssige driftsomkostninger ud-

PFA’s forretningsansvar er udviklet over de sene-

gjorde 0,8 mia. kroner – en stigning på 0,2 mia.

ste 100 år og står sin prøve i et dagligt samarbejde

kroner i forhold til året før. 2010 var imidlertid

med hovedparten af de største virksomheder og
organisationer herhjemme.
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PFA udviser forretningsansvar ved at indgå i et

•		Resultatorienteret – PFA’s forretningsmodel

egentligt partnerskab om at skabe økonomisk

med kundeejerskab, lave omkostninger og højt

værdi, serviceværdi og rådgivningsværdi til

afkast som centrale elementer, gør os i stand til

kunden. Partnerskabet hviler på pensionsaftalen

at skabe løsninger, der først og fremmest sikrer

mellem PFA og kunden. Hertil kommer det ekstra,

værdiskabelsen til kunderne. Dette konstante

som parterne bibringer samarbejdet ved at vise

fokus på værdiskabelse sikrer, at vi skaber bedre

en særlig vilje til at indgå i et forpligtende partner-

resultater på kort og lang sigt.

skab. For PFA er det følgende:
•		Integritet – Som specialist har vi rendyrket kom•		T illid – Pensionspartnerskabet er først og frem-

petencerne inden for liv og pension, og vi lægger

mest baseret på tillid og dernæst på en kon-

hele virksomhedens energi alene i pensionspart-

kret aftale. Tillid til at parterne kan løse enhver

nerskabet. PFA repræsenterer ingen andre forret-

udfordring på tilfredsstillende vis for begge. Vi er

ningsområder og interesser. Det giver integritet

overbeviste om, at den værdi, vi løbende tilfører

og fokus.

hinanden, vil udgøre den reelle sammenhængskraft for et langvarigt samarbejde mellem kunden

Tankerne bag PFA’s forretningsansvar, og hvordan

og PFA.

vi udlever det i hverdagen, bliver uddybet i selskabets CSR-rapport med rapportering, der følger

•		A nsvarlighed – For PFA er et partnerskab udtryk

guidelines fra Global Reporting Initiative under FN.

for mere end de ord, der står i aftalen. Det er også

Rapporten offentliggøres på pfa.dk efter PFA’s

den ånd, der ligger bag, og som udgør limen i en

generalforsamling den 25. april 2012.

dagligdag, der fungerer. Tilgangen til samarbejdet er baseret på afstemning af forventninger,
opstilling af målepunkter for succes og en fastlagt
opfølgning.

Med venlig hilsen

•		Ordentlighed – En effektiv hverdag er en søjle i

Svend Askær			

Henrik Heideby

det daglige samarbejde. Vi forpligter os til at løse

Bestyrelsesformand

Koncernchef og CEO

pensionsopgaverne effektivt, herunder prissætte
vilkår og forsikringer og afgøre udbetalinger ud fra
fair og ordentlige principper. Vi ønsker højst mulig
åbenhed mellem parterne om vilkår.
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Året i højdepunkter

JANUAR 2011

Prisfald på forsikringer

Der indgår seks parametre i In-

Analyse: PFA leverede

på op til 30 pct.

fomedias/You Gov brand-score:

branchens bedste afkast

PFA satte priserne på en række

i markedsrente

forsikringsdækninger ned fra

• Generelt indtryk af brandet

Analysebureauet Morningstar

begyndelsen af 2011. Kunderne

• Forbindes brandet med

vurderede de pensionsselska-

oplevede således prisfald på op

ber, der var bedst til unit link i

til 25 pct. på forsikring mod tab

2010 og på tre års sigt. Analysen

af erhvervsevne og op til 30 pct.

dækkede puljerne, hvor pensi-

på livsforsikring.

• Giver brandet værdi

investeringerne efter pensi-

Kunder i gennemsnitsrente

• Kundetilfredshed

onskundernes ønske om risiko.

opdelt efter garantier

• Villighed til at anbefale

Det er disse puljer, som langt de

Efter nye brancheregler fra

onsselskaberne har sammensat

for virksomheden
for pengene

brandet til andre.

fleste har placeret deres pensi-

Finanstilsynet opdelte PFA pr. 1.

onspenge i, når de sparer op til

januar kunderne med gennem-

markedsrente.

snitsrente i fire rentegrupper

Udvidet rapportering om

fordelt efter grundlagsrenter

forretningsansvar

Analysen viste, at PFA Pension

samt i risiko- og omkostnings-

I første halvår videreudviklede

kom ud med bedste afkast efter

grupper. Investeringsaktiverne

PFA sine indsatser for ansvar-

omkostninger i 2010 uanset

blev fordelt på de enkelte rente-

lige investeringer og styrkede

risikoniveau. Også på tre års

grupper, som fik hver deres inve-

indsatsen for aktivt ejerskab.

sigt lå PFA helt i toppen. Ifølge

steringsstrategi med henblik

Kernen i et aktivt ejerskab er

analysen havde PFA opnået de

på at optimere afkastet for den

dialog med de virksomheder,

høje afkast samtidig med, at

enkelte pensionsopsparer.

PFA har investeret i, og vi ind-

pensionskunderne havde lav

APRIL 2011

førte blandt andet en ny proces
MARTS 2011

risiko.

for stemmeafgivelse på uden-

PFA - bedste omdømme hos

landske selskabers generalfor-

Dansk Supermarkeds

forbrugerne

samlinger. Det betyder, at PFA i

ledere skiftet til PFA

PFA’s omdømme var i særklasse

stigende grad stemmer sammen

Første januar fik alle ledere i

blandt pensionsselskaberne.

med andre investorer.

Dansk Supermarked en ny pen-

Analysebureauet Infomedia

sionsordning i PFA. Som en del

fulgte udviklingen i forbruger-

Den 29. april udkom PFA’s anden

af rådgivningen tog PFA en ny

nes vurdering af 500 brands

CSR-rapport i forbindelse med

”vend skærmen” funktionalitet

i Norden. Udviklingen i PFA’s

selskabets generalforsamling.

i brug, så kunderne via deres

omdømme blev opgjort hvert

Rapporten var en udvidet rap-

egen pc kunne følge med på de

kvartal og blev målt i Q1 til 9,0 –

portering i forhold til året før og

skærmbilleder, PFA rådgiver ud

op fra 8,2 i Q1 2010.

beskrev PFA’s indsatser. Som

fra. Samtidig fik mange ledere

noget nyt udkom rapporten

aftenrådgivning over telefonen,

udelukkende digitalt, og den

da det passede bedst til deres

kan hentes på PFA’s hjemmeside

arbejdssituation. Dansk Super-

pfa.dk/csr.

markeds øvrige medarbejdere
var i forvejen pensionskunder
i PFA.
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MAJ 2011

i markedet. I undersøgelsen

Reserver med ved

PFA i ny ejendomsinveste-

indgik 140 virksomheder, som

skifte til PFA Plus

ringsfond

3.700 erhvervsledere vurderede

Når pensionskunderne væl-

PFA stiftede sammen med ATP,

på ni imageparametre.

ger PFA Plus og flytter deres

Industriens Pension og Ejen-

opsparede depot fra gennem-

domsselskabet Norden A/S ud-

PFA lancerede ny

snitsrente, kan de få en ideel

viklingsselskabet Norden IV K/S,

markedsposition

andel af de fælles reserver med.

der skal investere i erhvervs-

PFA lancerede en ny markeds-

PFA åbnede i første omgang for

ejendomme for 1,8 mia. kroner.

position med et corporate

et overførselstillæg i en periode

PFA ejer 32 pct. af fonden, som

concept med formulering af en

i juni og for anden gang i sep-

administreres af Ejendomssel-

vision, mission og værdier samt

tember, hvor relevante kunder

skabet Norden A/S.

tilhørende corporate identity

modtog et brev med tilbud om

program. At være velforberedte,

overførsel. Størrelsen på tillæg-

Fonden investerer i ejendomme

veksle viden til anbefalinger, ud-

get afhang af rentegruppens

i København og omegn, hvor

vise ordentlighed og levere en

reserver og vil som hovedregel

aktiv management kan skabe

højere grad af enkelhed udgør

være større for ældre pensions-

særlig værditilvækst. Det er

PFA’s markedsposition, som vi

opsparinger end for yngre.

ofte ejendomme, der står helt

kalder en kvalificeret anbefaling.

eller delvist tomme, eller hvor

Den tilhørende mediekampagne

Fra 1. november tilbød PFA

lejeforholdene ikke afspejler de

blev vel modtaget og vandt

løbende mulighed for at flytte

aktuelle markedsforhold. Fon-

blandt andet Auroras publi-

depoter med reserver, og tillæg-

dens første ejendomskøb var

kumspris i maj.

get blev herefter beregnet for

SCALA-bygningen på Axeltorv i
København.

en måned ad gangen.
JUNI 2011
PFA investerer i

PFA parat med ½ milliard

Imagefremgang til PFA

Carlsberg Byen

til vækstvirksomheder

blandt beslutningstagere

PFA gav tilsagn om at erhverve

PFA Pension stod klar med 520

PFA gik syv pladser frem til en

19,99 pct. af udviklingsprojektet

mio. kroner til investering i

placering som nummer 45 på

Carlsberg Byen. Sælger er Carls-

vækstvirksomheder gennem

den årlige imagemåling blandt

berg der, ligesom Realdania,

Dansk Vækstkapital. PFA var

danske beslutningstagere fore-

fortsat vil eje 25 pct. i Carlsberg

første kommercielle aktør, der

taget af Berlingske Nyhedsma-

Byen. Deltagelse er betinget af,

gav et konkret tilsagn.

gasin. Dermed fortsatte den

at det lykkes at finde investorer

markante fremgang fra 2009,

til de resterende 30 pct.

hvor PFA gik 30 pladser frem.

Pensionsbranchen og regeringen aftalte tidligere på året,

Carlsberg Byen er den tidligere

at pensionsselskaberne samt

Bag fremgangen lå især en mere

bryggeribydel i Valby, hvor Carls-

ATP og LD skal indskyde 5 mia.

positiv vurdering af kompeten-

berg har haft hovedsæde siden

kroner i Dansk Vækstkapital,

cerne hos PFA’s medarbejdere

der skal stille kapital til rådighed

samt af kvaliteten i PFA’s pro-

1847. Carlsberg Byen dækker
mere end 567.000 m2 byggeret,

dukter og services. Fremgangen

og udviklingen forventes at

vækstvirksomheder. PFA bidrog

var særlig positiv, da vurderin-

strække sig over 20 år med ud-

således til dansk innovation og

gen af pensionsselska-

viklingsaktiviteter fordelt over

vækst hos små og mellemstore

berne generelt gik tilbage. PFA

hele perioden.

virksomheder.

for iværksættere og mindre

styrkede således sin position
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PFA vandt ejendomspris

AUGUST 2011

For andet år i træk modtog PFA

220 mio. kroner tilbage til

Købmænd ny kunde

Ejendomme international aner-

kunderne

1. oktober trådte en ny pen-

kendelse, da årets europæiske

PFA sendte ca. 220 mio. kroner

sionsaftale i kraft mellem De

priser blev uddelt ved IPE Real

tilbage til pensionskunder med

Samvirkende Købmænd og PFA

Estate Award i Amsterdam. PFA

færre forsikringsudbetalinger

Pension. Aftalen blev indgået

Ejendomme fik i 2010 prisen for

end forventet. Det drejer sig om

på baggrund af DSK’s medlem-

”Bedste institutionelle investor

ordninger med en særlig aftale

skab af Dansk Erhverv, som

i de nordiske lande” og vandt

om udbetaling af overskud.

samarbejder med PFA gennem

i 2011 i kategorien ”Best Core

Det var glædeligt, at den øgede

Dansk Erhverv Pension. Aftalen

Investment”. Juryen tildelte PFA

fokus på sundhed og forebyg-

gav købmændene og deres

prisen med begrundelserne:

gelse så ud til at virke. Jo bedre

medarbejdere lave omkostnin-

kunderne er til at passe på dem

ger og lave forsikringspriser i

• PFA’s gode afkast i 2010 til
trods for vanskelige markeds-

selv og deres helbred, jo flere

PFA’s markedsrenteprodukt PFA

penge er der at fordele.

Plus. DSK’s medlemmer står for

forhold

næsten 1/3 af dagligvaresalget
SEPTEMBER 2011

• PFA’s fokus på lejere og på

i Danmark. 1.500 købmænd er

kontrakter leverede en god

PFA Plus - det foretrukne

med i DSK, og de beskæftiger

indtægt og en høj udlejnings-

produkt blandt

mere end 22.000 butiksansatte.

procent

C20-selskaber
PFA Plus er det foretrukne

Facebook-succes skabte

søgelser, som sikrede

pensionsprodukt hos de største

støtte til Hospitalsklovne

investeringer i vækstområder

danske virksomheder – alene i

PFA Brug Livet Fonden støtter

nationalt og internationalt.

C20-indekset havde ni virksom-

ildsjæle, der hjælper andre til at

heder valgt PFA Plus til deres

bruge livet. Årets hjertesag blev

medarbejdere. Ved årets ud-

Danske Hospitalsklovne, der

gang var dette tal steget til 10.

modtager 125.000 kroner samt

• PFA’s løbende markedsunder-

JULI 2011
Omkostningsmåler viste lave
omkostninger hos PFA

hjælp fra PFA for at skabe op-

Kunderne i PFA Plus sparede op

10

De Samvirkende

OKTOBER 2011

mærksomhed om hjertesagen.

med lave omkostninger i forhold

Første AMP-kunde på PFA

Prisen skal gå til at uddanne

til tilsvarende produkter i mar-

Plus var Dansk Erhverv

nye hospitalsklovne. Fonden

kedet. Det fremgik tydeligt af

PFA indgik en aftale med den

donerede også 25.000 kroner

de nye web-baserede omkost-

første overenskomstmæssige

til TUBA – rådgivning til unge i

ningsmålere, som pensions-

kunde om at komme over på PFA

alkoholramte familier.

selskaberne offentliggjorde 1.

Plus. Det var rammeaftalen med

juli. Målerne viste både direkte

Dansk Erhverv, der blev fornyet,

PFA etablerede fonden for at

og indirekte omkostninger som

hvorefter knap 1 mia. kroner i

lade ildsjælene selv komme til

årlig omkostning i procent eller

årlig præmie kan konverteres

orde og skabe opmærksomhed

i kroner og øre. I en sammen-

over i markedsrente. Alle nye

og opbakning til deres egen

ligning af pensionsselskaberne

medlemmer af Dansk Erhverv

hjertesag. Derfor valgte PFA i

omtalt i Berlingske Tidende 2.

vil automatisk blive tilbudt PFA

2011 facebook som platform

juli 2011 lå ÅOP i livscyklus-pro-

Plus. Dansk Erhverv repræsen-

for fonden og som rammen om

dukter fra 0,70 til 1,11 pct. med

terer 20.000 virksomheder og

den årlige afstemning. Næsten

PFA Plus som det billigste.

100 brancheorganisationer

24.000 personer stemte på

inden for handel, rådgivning og

en af de godt 200 indstillede

videnservice, oplevelse, velfærd

hjertesager. Siden har under

og transport.

kampagnen været blandt de
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DECEMBER 2011

absolut hurtigst voksende

sikring. Ud over Danfoss har

facebook-sider i Danmark.

Sauer Danfoss (ca. 600 ansatte)

Mediernes Pension

også valgt PFA som fremtidig

valgte PFA

samarbejdspartner.

Mediernes Pension valgte PFA

Styrket international
rådgivning

som leverandør af den obligato-

PFA lancerede et nyt koncept

Ny forsknings- og erhvervs-

riske gruppeforsikring til 7.000

”PFA International Rådgivning”

park i PFA-ejendom

journalister og mediechefer,

for at styrke PFA’s rådgivning på

Nokia Danmark A/S, Aalborg

som også kan vælge PFA Plus til

engelsk til internationale med-

Universitet og PFA Ejendomme

deres opsparing. Dermed blev

arbejdere, der har en PFA Plus-

indgik en aftale om, at det nu-

PFA igen hovedleverandør til de

ordning. Som et led i lancerin-

værende Nokia udviklingscenter

ansatte i medieverdenen.

gen af det nye koncept åbnede

i København vil blive overført

PFA op for en fyldestgørende

til Aalborg Universitet med

Med den nye aftale styrkedes

udgave af pfa.dk på engelsk.

start fra januar 2012. Hermed

samarbejdet mellem PFA og en

planlægger universitetet et af

lang række mediehuse, der al-

NOVEMBER 2011

Danmarks mest nyskabende

lerede i dag har pensionsaftaler

Dansk Landbrugsrådgivning

privat-offentlige samarbejder

med PFA for øvrige faggrupper.

valgte PFA

om anvendt forskning i danske

Samtidig cementerede PFA sin

PFA og Dansk Landbrugsråd-

virksomheder. Nokia donerede

position som den foretrukne

givning indgik med virkning fra

samtidig forskningsudstyr fra

pensionspartner for de store

1. januar 2012 en rammeaftale

de eksisterende faciliteter til

funktionærorganisationer i

for 32 rådgivningscentre. Dansk

det kommende Copenhagen In-

Danmark.

Landbrugsrådgivning ejes af

novation Center, hvor opstarts-

danske landmænd gennem lo-

virksomheder, vækstvirksomhe-

Siemens Wind Power

kalforeningerne og organisatio-

der, forskere og studerende skal

ny kunde hos PFA

nen Landbrug & Fødevarer. Hele

arbejde tæt sammen.

Siemens Wind Power med cirka

90 procent af alle danske land-

3.500 omfattede medarbej-

mænd er organiseret herigen-

PFA morgen brief

dere valgte PFA som fremtidig

nem, og de får nu det førende

til topledere

pensionsleverandør. Siemens

pensionsprodukt PFA Plus. Den

PFA søsatte en ny executive

Danmark har været kunde i PFA

nye rammeaftale markerede et

seminarrække ”PFA morgen

i 25 år, og Siemens-koncernen

gennembrud for PFA for denne

brief” for ledende medarbej-

ønskede én pensionspartner

type kunder.

dere i dansk erhvervsliv. PFA

til alle selskaber i Danmark.

ønskede at skabe en platform

Koncernens medarbejdere får

Danfoss valgte PFA som

for topledere, hvor de kan dele

nu tilbudt PFA Plus. Med den

pensionspartner

viden og erfaringer. Det kan fx

nye ordning fulgte også en PFA

Industrikoncernen Danfoss

være om temaer som vækst og

Helbredssikring til godt 5.000

valgte at skifte pensionspartner

innovation. Derudover ønskede

medarbejdere.

til PFA pr. 1. januar 2012. Senere i

vi at styrke relationerne til ek-

2012 skifter Sauer Danfoss også

sisterende kunder og skabe nye

pensionsleverandør til PFA. Kon-

relationer. Mellem 50-70 ledere

cernen får PFA Plus. Kontrak-

deltog på hver af de to første

ten med PFA gælder ca. 6.000

arrangementer, hvor hhv. Carls-

ansatte i Danmark. Alle disse

bergs bestyrelsesformand Povl

omfattes også af PFA Helbreds-

Krogsgaard-Larsen og CEO for
Metro International, Per Mikael
Jensen, var gæstetalere.
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Kliché #6:
Brug en rockstjerne til at
gøre produktet mere sexet
I massemedierne karikerer PFA åbenlyst de klassiske klichéer fra
traditionel finansiel markedsføring. Det kalder vi for ”nonsense
kommunikation”. Vi bruger kendte mennesker, der i anti-reklamer
spiller sig selv og fortæller, at ordentlig rådgivning ikke handler
om blikfang og overfladiske udsagn. Ordentlig rådgivning kræver,
at man møder PFA. Kun på den måde kan vi uddybe og forklare
alle aspekterne ved en pensionsordning. Og ikke mindst give en
kvalificeret anbefaling.
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Salg og rådgivning

I PFA veksler vi viden til værdi for kunderne. Og

Samlede indbetalinger

skaber værdi på flere niveauer – både

De samlede indbetalinger til PFA-koncernen ud-

økonomisk værdi, rådgivningsværdi og

gjorde 17,7 mia. kroner i 2011 mod 16,3 mia. kroner

serviceværdi.

året før, når der ses bort fra et ekstraordinært indskud fra to pensionskasser i 2010. Det svarede til

2011 var et særdeles positivt år for PFA i arbejdet

en samlet robust vækst på 9 pct. Væksten skyldtes

med kunderne. Der var en underliggende solid og

tilgang af nye kunder fra andre pensionsselskaber

kontrolleret vækst i indbetalingerne i et marked,

og mersalg til eksisterende kunder.

der ellers var præget af økonomiske opbremsning
og politiske indgreb.

Salgsorganisationen havde hele året fokus på at
fastholde eksisterende større virksomheds- og

PFA mistede ikke en eneste direkte betjent stor-

organisationskunder gennem tætte relationer

kunde i 2011. Hertil kom, at PFA’s pensionsrådgi-

og tilbud om en overgang til PFA Plus. Denne

vere havde et travlt år med et historisk højt salg til

konvertering forløb hurtigere end forventet, og

pensionskunderne. Igennem hele året var salg af

blandt de store kunder lå en tredjedel af præ-

pensionsordninger til mindre og mellemstore virk-

mieomsætningen i PFA Plus ultimo året. Alt i alt

somheder stabilt, og sidst på året valgte ydermere

udgjorde indbetalingerne til markedsrente 47 pct.

en række meget store virksomheder og organisa-

af de samlede indbetalinger mod 24 pct. i 2010. I

tionskunder PFA som ny leverandør.

2009 var markedsrenteandelen af indbetalingerne
12 pct.

Indbetalinger, PFA-koncernen
Mio. kr.

Også små og mellemstore kunder fik tilbudt
2011

2010

12.571

12.509

904

871

Indskud og overførsler

4.209

2.892*

Indbetalinger i alt

17.684

16.271

Løbende indbetalinger
Indbetalinger, gruppeliv

* Indbetalinger for 2010 eksklusive ekstraordinære
indskud på 2,2 mia. kroner i forbindelse med, at to
pensionskasser flyttede deres pensionsordninger til PFA.

overgang til PFA Plus. Effekten af nysalg og konvertering til PFA Plus betød, at der ultimo året var
63.000 pensionskunder i PFA Plus.

Indbetalinger til markedsrente i pct.
af samlede indbetalinger
50

Kundetilfredsheden hos beslutningstagere i store
og små virksomheder og organisationer og hos
pensionskunderne var stigende. Den høje tilfredshed var både i selve salgs- og rådgivningssituationen, men også i kundebetjeningen ved eksempelvis udbetalingen af en pension eller forsikring.
PFA’s omdømme blev også vurderet mere positivt
igennem 2011 af såvel beslutningstagerne som
forbrugerne generelt.
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Markedsposition og omdømme

indsigt i kundens behov. Opgaven er at veksle den

PFA lancerede sin nye markedsposition i maj,

samlede viden i PFA til værdi for den enkelte kunde

hvilket har gennemsyret aktiviteter i hele virk-

via de anbefalinger, vi giver.

somheden i resten af 2011. At være velforberedte,
veksle viden til anbefalinger, udvise ordentlighed

I 2011 blev PFA omtalt 2.300 gange i landsdækken-

og levere en højere grad af enkelhed udgør PFA’s

de medier, hvilket var mere end omtalen af PFA’s

markedsposition.

tre største konkurrenter tilsammen. Omtalen af
PFA var også den mest positive i sektoren.

Kernen er at bringe den samlede viden i PFA i spil
på den bedst mulige måde eksternt og internt. Det

PFA har det bedste omdømme i pensionsbran-

kalder vi en kvalificeret anbefaling. For kunderne

chen. PFA’s omdømme blev blandt andet målt af

betyder det en klarere opfattelse af PFA. De fore-

analyseinstituttet Infomedia. Målinger blandt

trækker PFA, fordi de får en kvalificeret anbefaling

den brede befolkning placerede PFA som nr. 6 på

baseret på objektiv faglig viden og subjektiv

top ti-listen over de finansielle virksomheder med
bedste omdømme ultimo 2011.

PFA har bedste omdømme blandt pensionsselskaberne
10
9
8
7
6
5
4

Konkurrent 1

3

Konkurrent 2
Konkurrent 3

2
1
0
2010

2011

Kilde: Infomedia/You Gov.
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Rådgivning

PFA Optimator – et rådgivningsværktøj, der

Rådgivning om pensionsopsparing er vigtigere end

proaktivt udvikler pensionsordningen, PFA Inter-

nogensinde. Nye muligheder og nye produkter i

national Rådgivning – en opsamling på rådgiv-

kombination med mange nye regler samt relativ

ning om pensions- og skatteforhold for ind- og

lav opmærksomhed hos forbrugerne giver pen-

udstationerede medarbejdere, C20-pakken – et

sionsselskaberne en meget vigtig rolle i at sikre

mødekoncept der sikrer høj kvalitet og en ensartet

opsparerne bedst mulige vilkår og en pensionsord-

præsentation af PFA og PFA morgen brief – en

ning, der passer til deres behov. Den personlige

foredragsrække med omkring 10 årlige oplæg fra

rådgivning er helt essentiel i den sammenhæng.

topledere i dansk erhvervsliv.

PFA gennemførte over 47.000 rådgivningssamta-

Rådgivningscentret havde igennem hele 2011 en

ler – ca. 2.000 flere samtaler end i 2010 og 10.000

meget høj tilgængelighed med korte svartider på

flere end i 2009. Samlet leverede pensionsrågiv-

telefoner og mails. Kunderne kvitterede for det

ning et mersalg for 3,3 mia. kroner. Det er 800

høje serviceniveau med en tilsvarende høj kunde-

mio. kroner bedre end rådgivernes mersalg i 2010

tilfredshed.

og højere end nogensinde før i PFA’s historie.
Niveauet for kundetilfredsheden med selve råd-

Den nye finanslov fra december indeholdte en

givningssamtalen blev fastholdt på et meget højt

række skatteændringer, der vil svække incitamen-

niveau. Rådgivningssamtalen er uhyre vigtig for, at

tet til at spare op til pension. Det var særligt ned-

pensionskunderne får foretaget de mest gunstige

sættelsen af fradrag for opsparing i ratepension til

valg i forhold til deres behov for forsikring og

50.000 kroner årligt samt den øgede PAL-beskat-

opsparing.

ning. Ændringerne i finansloven samt planerne i
partiernes politiske grundlag fra folketingsvalget

Som led i den nye markedsposition var en kvalifice-

betød en øget informationsindsats fra PFA sidst

ret rådgivning og en god kundeoplevelse helt es-

på året. Og det vil også medføre et øget behov for

sentielt, og PFA tog en række initiativer for at øge

rådgivning i 2012.

kundernes samlede oplevelse. Videreuddannelse
af PFA’s pensionsrådgivere fokuserede på behovs-

Ny Letpension

afdækning, ligesom anvendelsen af ny teknologi

I løbet af 2011 blev alle PFA’s eksisterende aftaler

gjorde formidlingen af produktet lettere. Således

med pengeinstitutterne samlet i en ny fælles

blev en iPad en del af rådgivernes hverdag med

aftale og bestand under Letpension. Ligesom

de muligheder for god formidling, den rummer.

produkterne blev inkorporeret i en ny fælles

De nye iPads bruges af rådgiverne til at fastlægge

produktlinje. Det vil tilsammen medføre en bedre

kundens behov og til at sikre information om kun-

kundeoplevelse, øget konkurrencedygtighed og

den, før det enkelte møde finder sted.

større gennemsigtighed.

For at synliggøre og samle PFA´s services og tilbud

Dermed er PFA klar til de nye muligheder i marke-

over for beslutningstagerne definerede vi 14 råd-

det sammen med Letpension og pengeinstitutter-

givningskoncepter. Dermed sikrede vi en ensartet

ne, som de ændrede skatteregler i finansloven for

præsentation af PFA’s produkter og services, og

2012 åbner op for. Salget via Letpension rundede

at de imødekom kundens behov og blev vist på

30.000 risikoforsikringer i 2011, og sammen med

en forenklet og overskuelig måde. Koncepterne

livrenteindbetalingerne oversteg den samlede

styrkede de eksisterende tilbud og services og

omsætning fra området 1 mia. kroner.

rummede også nye tiltag. I 2011 introducerede vi

16

Årsrapport

PFA Holding

2011

Forbedret samarbejde med mæglerne
PFA intensiverede samarbejdet med pensionsmæglerne i løbet af året. Vi forenklede de administrative processer og skabte forudsætningerne
for en bedre kundeservice, da udvekslingen af
kundeoplysninger med mæglerne blev digitaliseret. Den nye løsning var resultatet af et bredere
branchesamarbejde. To store pensionsmæglerselskaber kom på løsningen i andet halvår af
2011, og det vil i 2012 betyde en endnu hurtigere
kundebetjening og en mere sammenhængende
kundeoplevelse.
Den nye mæglerlovgivning satte pr. 1. juli 2011 en
stopper for provisionsaftaler og åbnede dermed
op for et mere gennemsigtigt marked. Pensionsmæglerens rolle hviler nu i højere grad på uvildighed, hvilket er positivt for konkurrencen, der nu
sker på mere markedsmæssige vilkår til forbrugernes fordel. Uanset brug af rådgiver er det til
syvende og sidst kunden, der foretager valg af
pensionsleverandør.
PFA’s privatøkonom - pension på
forbrugernes agenda
Efter sommeren oprettede PFA en stilling som
privatøkonom. Sigtet var at øge kvaliteten i rådgivningssituationen og styrke kommunikationen
samt udviklingen af nye tiltag.
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Kliché #4:
Lad en skuespiller gøre
budskabet mere appetitligt
I stærk kontrast til nonsense-kommunikationen, som vi bruger
i annoncer, står no-nonsense-kommunikationen. Den bruger
vi, når vi taler direkte til kunderne. I præsentationer, brochurer,
website, breve mv. er ord og billeder udformet uden brug af
reklametricks. Det er knastør kommunikation, der i en
forenklende tone leverer budskabet. Og billedmaterialet består
af PFA’s egne medarbejdere, kunder og ejendomme. Hertil
kommer et internt program, der skal løfte den samlede evne i
PFA til at give en kvalificeret anbefaling eksternt og internt.
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Sundhed, forebyggelse og effektiv kundeservice

En vigtig del af en god kundeoplevelse er en kom-

ner og ny dækning ved zoneterapi, lægeordineret

petent betjening, når skaden er sket. PFA priorite-

sygetransport og farlig sport.

rer personlig betjening i skadessituationer meget
højt og har fokus på, at kunderne kan få kontakt til

PFA Kritisk Sygdom

kvalificeret og personlig rådgivning.

951 kunder fik tilkendt en udbetaling fra PFA Kritisk
Sygdom mod 949 udbetalinger året før. Over

I 2011 henvendte kunderne sig godt 140.000

halvdelen af udbetalingerne var relateret til kræft.

gange om skader. PFA havde en meget høj tilgæn-

Selvom antallet af tilkendelser kun steg lidt, så

gelighed og lave ventetider i Sundhedscentret,

steg udbetalinger med ca. 6 mio. kr. Det skyldtes,

som håndterer opkald om skader.

at den gennemsnitlige udbetaling var højere.

I 2011 lå ekspeditionstiderne i langt de fleste

Aktiv Skadesbehandling

skadessituationer på niveau eller højere end PFA’s

I løbet af 2011 fik 3.200 kunder behandlet deres

servicemål. Det tog eksempelvis mindre end to

sag i forbindelse med en udbetaling fra deres for-

dage i gennemsnit at få afklaret, om forsikringen

sikring mod tab af erhvervsevne. PFA havde fokus

dækkede på PFA Helbredssikring eller PFA Kritisk

på at hjælpe kunder med en udbetaling tilbage i ar-

Sygdom. På PFA Helbredssikring kom hovedparten

bejde igen. Det kalder vi Aktiv Skadesbehandling.

i gang med undersøgelse eller behandling inden

I 2011 vurderede vi 1.252 kunders situation. Det

for 5-10 dage.

er kunder, der har haft kontakt med PFA i forbindelse med udbetaling fra invalidepensionen eller

PFA Helbredssikring og PFA Forebygger

kunder, som har været i kontakt med PFA omkring

I alt var ca. 190.000 kunder dækket af en PFA Hel-

deres helbredssikring.

bredssikring eller PFA Forebygger. Med nysalget
i 2011 kommer der mere end 15.000 nye kunder i

Af disse 1.252 kunder tilbød vi 270 kunder en

2012, hvilket gør PFA til en af de største leveran-

uddybende sparring om, hvad der skal til for at

dører af sundhedsforsikringer. I løbet af 2011 an-

forbedre sygeforløbet. På den måde øger de deres

vendte 32.000 kunder deres PFA Helbredssikring

mulighed for hurtigere at kunne returnere til ar-

en eller flere gange.

bejdsmarkedet. Det giver øget livskvalitet hos den
enkelte kunde, der er ramt af sygdom, og nedsæt-

Kunder med PFA Helbredssikring fik i 2011 mulighe-

ter PFA’s udbetalinger og bidrager dermed til at

den for at modtage deres tilkendelser via e-boks,

holde priserne nede for alle kunderne.

og ved udgangen af 2011 blev alle opkrævninger
håndteret via Sundhedscentrets nye system til

Effektiv kundeservice

håndtering af elektronisk fakturering. I de fleste

2011 var året, hvor der for alvor kom volumen i PFA

situationer blev der afregnet direkte med behand-

Plus på baggrund af nysalg, ligesom en del eksiste-

lingsstederne – og ved refusion til kunderne, gik

rende ordninger blev omlagt og depoter overført.

det direkte til kundens Nemkonto.

I takt med at der kommer flere kunder på PFA Plus,
vil mulighederne for yderligere effektivisering

20

Vi forbedrede forsikringerne med nye vilkår, der

øges, da procestiden for mange af opgaverne i

trådte i kraft 1. januar 2012. Det betyder blandt

PFA Plus er væsentlig kortere end ved håndtering

andet en kortere karensperiode efter operatio-

af opgaverne i gennemsnitsrenteproduktet. Ved
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udgangen af 2011 var der konverteret i alt 154

Af de 215 klager fik 44 pct. ikke medhold. 30 pct.

virksomhedsaftaler til PFA Plus.

af klagerne blev imødekommet med supplerende
rådgivning eller tilsendt yderligere materiale,

Løsningen af de administrative kundeopgaver blev

mens 26 pct. fik medhold eller delvist medhold i

yderligere effektiviseret gennem anvendelse af

deres klage. De fleste klagede over kommunikati-

it i sagsbehandlingen og optimering og automa-

on eller rådgivning, mens 74 klager drejede sig om

tisering af arbejdsgange. Samlet gav indsatsen i

udbetaling og sagsafgørelser. Af de sidstnævnte

Kundeservice en effektiviseringsgevinst på 10 pct.

74 klagesager fik bare fire medhold i deres klage.

Som et led i effektiviseringen samlede vi kun-

I 2010 knyttede PFA den juridiske afdeling tættere

deserviceopgaverne i Aarhus og København på

på klagebehandlingen. Integrationen af juridiske

hovedkontoret i København i sommeren 2011. PFA

kompetencer efter behov øgede kvaliteten og

opretholdt salgskontoret i Aarhus.

skabte større tryghed hos alle parter. Fire klagesager, der blev behandlet af klageafdelingen i 2011,

Forenklet og moderniseret it-portefølje

gik videre til Ankenævnet for Forsikring, hvoraf

I 2011 fortsatte PFA arbejdet med at forenkle,

PFA vandt den ene sag, der blev afgjort i 2011.

styrke og modernisere den samlede it-portefølje.
Der blev arbejdet målrettet med at understøtte

På forkant med forbrugerbeskyttelse i EU

den kraftigt forøgede kundevolumen i PFA Plus.

I november udarbejdede den europæiske tilsyns-

De bagvedliggende programmer blev gennemgået

myndighed for forsikrings- og pensionsselskaber

og opgraderet, så der ikke opstår kapacitetspro-

(EIOPA) et forslag til retningslinjer for behandling

blemer på it-siden i takt med væksten på kunde-

af klagesager i forsikringsselskaber. Hensigten var

siden. Vi havde i IT fokus på flere store konsolide-

at skabe en ensartet forbrugerbeskyttelse i EU-

ringsprojekter af teknisk karakter for at forenkle

medlemslandenes forsikringsselskaber.

systemlandskabet og mindske antallet af underleverandører. Der blev i 2011 gennemført flere

Retningslinjerne er endnu ikke udmøntet i ny

projekter med en betydelig effekt for de interne

lovgivning, men PFA forventer ikke, at de nye

processer, ligesom der blev etableret systemun-

lovkrav vil betyde ændringer, da klageafdelingens

derstøttelse på flere områder, som var manuelt

kontrolprocedurer, organisering og serviceniveau

betjent tidligere. Projektporteføljen indeholdt i

lever op til forslagets krav.

stigende grad projekter med afsæt i ny lovgivning
og regulering.

Kundetillidsmand – tillid og åbenhed
PFA’s kunder kan henvende sig til en Kundetil-

Ensartet og styrket klagebehandling

lidsmand, hvis de er utilfredse med en afgørelse i

I 2011 modtog PFA’s klageafdeling 215 klager –

en klagesag. Kunderne kan dermed få afsluttede

stort set samme niveau som året før. Antallet af

klagesager genoptaget eller modtage uddybende

klager var lavt i forhold til, at PFA havde over 1.2

rådgivning om den endelige afgørelse.

mio. forsikringer og mere end en kvart million
telefoniske kundekontakter årligt.
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Ledelse og organisation

PFA’s forretningsansvar bygger på et funda-

Bestyrelsen mødes mindst seks gange årligt og

ment udviklet gennem næsten 100 år, på en unik

holder desuden et seminar, hvor der arbejdes med

position og PFA’s særlige ejerskabsforhold. PFA va-

udvalgte strategiske emner.

retager som kundeejet pensionsselskab en særlig
betroet opgave, som forvalter af danskernes pen-

Bestyrelsen skal føre tilsyn med selskabets virk-

sionsmidler. Derfor bygger PFA sin forretning på

somhed og påse, at selskabet ledes på forsvarlig

kundernes, medarbejdernes og samfundets tillid,

måde og i overensstemmelse med lovgivningen og

og virksomhedens integritet er et kerneelement i

vedtægterne. Bestyrelsen ansætter og afskedi-

forretningsrelationen.

ger selskabets direktion, ansvarshavende aktuar
og interne revisor. Bestyrelsen bestemmer efter

Tillid og integritet hviler hovedsagelig på personlig

samråd med direktionen, hvorledes selskabets

adfærd hos alle i PFA. Vi kalder det ordentlighed.

daglige virksomhed og udførelse skal foregå. Be-

Det betyder, at PFA skal drive sin forretning på

styrelsen får til alle ordinære møder rapportering

fair og ansvarlige vis over for ansatte, kunder og

om virksomhedens drift, regnskab, investeringer,

omverden. PFA handler i overensstemmelse med

kapital- og risikoforhold samt forsikringstekniske

lovgivning, branchestandarder, samt de internati-

forhold.

onale principper for samfundsansvar og bæredygtighed, PFA har valgt at arbejde indenfor.

Formandskabet består af formanden og næstformanden for bestyrelsen, der sammen med

PFA’s handlinger udspringer af virksomhedens

direktionen forbereder bestyrelsens møder på

strategi, de forretningsmæssige behov og interne

formandskabsmøde. Bestyrelsen har nedsat et re-

og eksterne værdier. Handlingerne er baseret på

visionsudvalg og et aflønningsudvalg. Bestyrelsen

et fundament af politikker, der igen er baseret

vælges for fire år ad gange og kan genvælges.

på virksomhedens håndtering af risici. Politikker
og retningslinjer vedtages af bestyrelsen, og alle

Revisionsudvalg

i PFA har en forpligtigelse til at kende og forstå

PFA’s revisionsudvalg består af tre bestyrelses-

politikker, retningslinjer og leveregler. Bestyrelsen

medlemmer:

ajourførte i 2011 politikken om PFA’s forretnings-

• Jørn Neergaard Larsen, formand

ansvar og etik.

• Svend Askær
• Torben Dalby Larsen.

Generalforsamling og bestyrelse
PFA’s øverste myndighed er generalforsamlingen,

Revisionsudvalget har bl.a. til formål at overvåge

og den ordinære generalforsamling afholdes hvert

processen for regnskabsaflæggelse og den lovplig-

år inden udgangen af april måned.

tige revision af årsregnskabet samt at overvåge,
om virksomhedens interne kontrolsystem, interne

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der

revision og risikostyringssystemer fungerer effek-

varetager den overordnede ledelse af selskabet.

tivt. Derudover skal revisionsudvalget overvåge og

Bestyrelsen i PFA Pension er identisk med besty-

kontrollere revisors uafhængighed.

relsen i PFA Holding. Bestyrelsen har 14 medlemmer, hvoraf fem er valgt af medarbejderne.
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PFA’s revisionsudvalg holdt mødet fem gange i

Larsen er dels konkret uafhængig af PFA Pen-

2011. På flere af møderne deltog intern og ekstern

sion, dels var Jørn Neergaard Larsen i perioden

revision.

1982-1996 ansat som administrerende direktør i
Danmarks Jurist- og Økonomforbund, herunder

Minimum ét medlem af revisionsudvalget skal være

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, og

uafhængigt af PFA og have kvalifikationer inden

havde i den forbindelse det samlede økonomi- og

for regnskabsvæsen eller revision. Dette kritierium

revisionsansvar for disse virksomheder.

opfylder Jørn Neergaard Larsen. Jørn Neergaard

Bestyrelsens mødedeltagelse
Medlemmer valgt
af generalforsamlingen

Bestyrelsesmøder
og -seminar

Revisionsudvalgsmøder

Aflønningsudvalgsmøder

8 møder i 2011

5 møder i 2011

3 møder i 2011

Svend Askær (formand)

8

5

3

Jørn Neergaard Larsen (næstformand)

7

5

Hans Skov Christensen

7

Gita Grüning

5

Erik G. Hansen

7

Peter Ibsen

5

Per Jørgensen

8

Torben Dalby Larsen

7

Poul Erik Pedersen

4

3
3

5

Medlemmer valgt af medarbejderne
Klavs Andreassen

8

Lars Christoffersen

8

Hanne Jensen

6

Thomas P. Jensen*

5

Mette Risom*

5

* Indtrådt april 2011.

Aflønningsudvalg

Det tilsiger, at aflønningen ikke skal indebære inci-

PFA har udviklet en forretningsmodel med kun-

tamenter, der tilskynder til unødig risikotagning.

dernes værdiskabelse for øje, og som fokuserer på
at skabe størst muligt investeringsafkast, holde

Samtidig ønsker PFA-koncernen at sikre en kon-

lavest mulige direkte og indirekte omkostninger

kurrencedygtig aflønning i virksomheden, således

og dermed levere den største værdi til kunderne.

at aflønningen står mål med den værdi, der skabes. Aflønningen skal være markedskonform og

Det er en direkte følge af denne forretningsmodel,

fastsættes under hensyntagen til PFA-koncernens

at aflønning i PFA-koncernens selskaber sker ud

ønske om til stadighed at kunne tiltrække og

fra principper om rimelighed og ordentlighed. Af-

fastholde dygtige medarbejdere. Aflønningen skal

lønningen skal således foregå under hensyntagen

sammen med øvrige ansættelsesvilkår afspejle

til koncernens formål om, på såvel kort som langt

kundernes og selskabets interesser og fremme

sigt, at skabe størst mulig værdi for kunderne.

langsigtede mål for værdiskabelse til kunderne
samt en sund og effektiv risikostyring.
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PFA’s aflønningsudvalg består af tre bestyrelses-

I PFA Transformationskort var de strategiske

medlemmer:

udviklingsprojekter samlet inden for seks pejle-

• Svend Askær, formand

mærker - vækst, livscyklusprodukt, supplerende

• Hans Skov Christensen

ydelser, rådgivning, effektivitet og handlekraft. I

• Erik G. Hansen.

PFA Scorecard blev der samlet op på resultaterne.
Status i scorecardet blev rapporteret af koncernle-

Aflønningsudvalget udfører det forberedende

delsen til bestyrelsen hvert kvartal. Efterfølgende

arbejde for bestyrelsen i arbejdet med lønpolitik

blev scorecardet publiceret på intranettet. Leder-

for bestyrelse og direktion og andre væsentlige

bonus afhænger af årets score i PFA Scorecard.

risikotagere, herunder indstilling af lønpolitikken til bestyrelsens godkendelse og indstilling til

Kommunikation og lederudvikling

bestyrelsen om direktionsvederlag. I det forbere-

PFA’s strategi blev formidlet via intranet og på

dende arbejde varetager udvalget virksomhedens

møder med ledere og medarbejdere. Samtidig ud-

langsigtede interesser. Udvalget kan desuden

viklede vi et interaktivt strategisite på intranettet,

varetage øvrige opgaver, som er relevante for

der foldede PFA’s mål og korridorerne i transfor-

udvalgets mulighed for at vurdere aflønningen.

mationskortet ud ved hjælp af film, formidling af

Aflønningsudvalget rapporterer regelmæssigt til

projektbeskrivelser og -status og mødeaktivitet.

bestyrelsen og holdt møde tre gange i 2011.
Alle ledere og chefer i PFA var tilknyttet et internt
Direktionen

mikronetværk. Disse ledelsessekstetter var

Koncernledelsen i PFA består af fire personer:

et fortroligt, tværfagligt forum, hvor lederne

• Henrik Heideby, koncernchef og CEO

drøftede personlig ledelsesudvikling ud fra PFA’s

• Anne Broeng, koncerndirektør og CFO

ledelsesmodel og opnåede en bedre forretnings-

• Lars Ellehave-Andersen, koncerndirektør

forståelse.

• Jon Johnsen, koncerndirektør.
Som en udløber af udviklingsforløbet om handleKunderåd

kraftig ledelse året før styrkede vi i 2011 de grund-

PFA har etableret et kunderåd med op til 60 leden-

læggende elementer i personaleledelse hos ledere

de beslutningstagere fra de største virksomheds-

med mindre end to års ledelseserfaring. Formålet

og organisationskunder. Kunderådets formand er

med uddannelsen var at styrke lederrollen, at øge

bestyrelsesmedlem Torben Dalby Larsen. Kunde-

den personlige handlekraft og tilvejebringe et

rådet fungerer som bindeled mellem kunderne og

netværk for nye ledere til ledelses- og forretnings-

PFA’s ledelse, og sikrer gode og tætte relationer

mæssigt brug fremover.

til kunderne. Kunderådet mødtes fire gange i 2011
og drøftede pensionspolitiske spørgsmål, nye pro-

Højt medarbejderengagement

dukter og services og blev orienteret om selska-

Medarbejderengagementet i PFA har udviklet sig

bets fremdrift og nye pensionsregler og vilkår.

positivt, siden vi målte for første gang i 2005.
I 2011 lå medarbejdernes loyalitet på et stabilt

Strategi

niveau, mens engagementet gik frem. Til gengæld

PFA har udviklet et PFA Scorecard og PFA Trans-

faldt arbejdsglæden en smule. PFA lå højt i forhold

formationskort til at vise de centrale resultater

til erhvervslivet i øvrigt, hvor både tilfredshed og

i forretningen og håndtere udrulningen af PFA’s

loyalitet faldt over en bred kam.

strategi. Værktøjerne blev også anvendt internt til
at kommunikere strategien.
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Lederne blev vurderet relativt højt i sammenlig-

Ny markedsposition

ning med ledere i andre virksomheder. Medarbej-

Den nye markedsposition blev lanceret i maj, og

derne pegede således på, at 30 pct. var ”helstøbte

hen over året blev der arbejdet med at forankre

ledere” med høj faglighed og stærke lederevner.

den internt i hele PFA. Formålet var, at kunderne

Generelt på arbejdsmarkedet var dette tal 25 pct.

kommer til at opleve, at de får en kvalificeret anbe-

Hele 20 pct. af lederne i PFA, mod kun 7 pct. gene-

faling i alle kontaktpunkter.

relt, var ”ledelsesorienterede ledere” med stærke
lederevner og lavere faglige evner. Når en arbejds-

Internt i PFA skal den nye markedsposition øge

plads står over for forandringer, er det vigtigt, at

effektiviteten og kvaliteten i dagligdagen og

lederne står godt rustet til ledelsesopgaven.

bidrage til at sætte retning i arbejdet med at
realisere PFA’s forretningsstrategi. Den interne

Faldende sygefravær og lav

proces er forankret hos forretningsdirektørerne,

medarbejderomsætning

som har udarbejdet handlingsplaner, der sikrer, at

Vi havde fokus på at begrænse sygefravær i PFA,

markedspositionen medfører reelle adfærdsæn-

der faldt til 3,3 pct. fra 3,6 pct. i gennemsnit i 2010.

dringer internt i PFA.

Sygefraværet lå lavere end det senest offentliggjorte gennemsnit for finanssektoren.

Klima og miljø
PFA reducerede i 2011 forbruget af el og varme og

Medarbejderomsætningen var relativ lav i PFA.

hermed den samlede CO2-udledning med 10 pct.

Målt som 12 måneders glidende gennemsnit over

Reduktionen skete inden for rammerne af et kli-

året lå personaleomsætningen for alle typer

mapartnerskab med DONG Energy, som har virket i

fratrædelser på 10,6 pct. mod 11,7 pct. i 2010. Om-

to år. I alt har PFA reduceret CO2-udledningen med

sætningen for medarbejdere, der selv sagde op, lå

421,5 ton CO2 i 2010 og 2011.

på 4,3 pct. i gennemsnit.
Samlet set ansatte PFA 124 nye medarbejdere i
2011 mod 144 i 2010. Og 147 fratrådte i 2011 mod
103 året før. Ved udgangen af året var der 1.152
heltidsansatte i PFA mod 1.165 i 2010.
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Investering - positive investeringsafkast 10 år i træk

Det er vigtigt, at et pensionsselskab også i van-

investeringerne og en hensigtsmæssig afdækning

skelige tider er i stand til at skabe værdi, og PFA

mod rentefald.

skabte i 2011 et tilfredsstillende afkast i et svært
marked. Investeringsafkastet for koncernen

Som det eneste pensionsselskab i Danmark har

udgjorde 27,2 mia. kroner. Det positive resultat

PFA nu leveret positive investeringsafkast 10 år i

blev opnået trods store fald på de noterede aktie-

træk, i alt over 142 mia. kroner over 10 år.

markeder og skyldtes især effektiv spredning af

Samlet investeringsafkast (akkumuleret)
mia. kr.
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Et centralt element i PFA’s investeringsproces er

obligationer, hvor både danske obligationer og

en høj grad af vidensdeling på tværs af investe-

beholdningen af amerikanske og engelske obliga-

ringstyper. Vidensdelingen kombineret med hand-

tioner gav meget tilfredsstillende resultater.

lekraftige porteføljeforvaltere skabte en dynamisk
investeringsproces.

Renteafdækningen gav et væsentligt positivt
bidrag til afkastet som følge af de faldende renter.

Investeringsafkastet for PFA-koncernen udgjorde

Derudover har også gode afkast på alternative

11,4 pct. Trods negative afkast på aktier, blev det

investeringer og PFA’s hedgefond Midgard været

samlede investeringsresultat tilfredsstillende,

med til at forbedre resultatet.

hvilket bl.a. skyldtes en lav andel af børsnoterede
aktier, som ved udgangen af året var under 5 pct.
af porteføljen. Der var især positive bidrag fra
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Afkast af kundemidler 2011, PFA-koncernen
Markedsværdi
mia. kr.

Andel

Afkast
-16,3 %

Børsnoterede danske aktier

2,6

1,0 %

Børsnoterede udenlandske aktier

7,8

2,9 %

-6,7 %

Alternative investeringer

7,4

2,7 %

16,4 %
-2,0 %

Aktier i alt

17,8

6,5 %

Danske obligationer

84,1

30,9 %

7,3 %

Indeksobligationer

22,7

8,3 %

12,8 %

Udenlandske statsobligationer

49,1

18,0 %

7,1 %

Kreditobligationer

43,3

15,9 %

7,0 %

199,2

73,1 %

7,8 %

14,1

5,2 %

5,4 %

41,3

15,2 %

48,4 %

272,4

100,0 %

11,4 %

Obligationer i alt
Grunde og bygninger
Andre finansielle investeringsaktiver
Aktiver i alt
Afkast opgjort efter omkostninger i PFA Professionel Forening.

Aktier i skyggen af frygt for global recession

af finanspolitiske stramninger og høj gæld. August

Aktiemarkederne blev i 2011 påvirket negativt af

blev præget af markante kursfald, og efteråret

en række begivenheder. Især det politiske slags-

2011 var uroligt og med store udsving på aktiemar-

mål i USA mellem demokrater og republikanere om

kedet.

forhøjelsen af det amerikanske gældsloft skabte
store dønninger. En af de negative følgevirknin-

Centralbankerne søgte i efteråret at dæmpe

ger var en nedjustering af den amerikanske stats

uroen ved at lempe pengepolitikken. Den ameri-

kreditværdighed.

kanske centralbank gennemførte endnu en runde
obligationskøb rettet mod lange obligationer, den

Dertil kom, at europæiske politikere sidst i juli

europæiske centralbank sænkede renterne, og

vedtog rammerne for en hjælpepakke, men ikke fik

den kinesiske centralbank lempede reservekra-

omsat deres beslutninger til handling, og kursen

vene. Det bremsede dog ikke uroen i eurozonen

på italienske og spanske statsobligationer kom

og frygten for en hård økonomisk opbremsning i

under pres. Frygten for en ny global recession

Europa.

ramte aktiemarkederne over hele verden drevet

PFA skaber merafkast på danske aktier

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%
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Merafkast
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december 10

december 11

Væksten i amerikansk økonomi var i efteråret 2011

aktieportefølje givet et positivt merafkast i

ganske robust og kun i mindre grad påvirket af

forhold til benchmark. Det samlede merafkast

uroen på de finansielle markeder. Blandt de store

siden ultimo december 2008 udgjorde 14,9 pct.

regioner var det også amerikanske aktier, der
klarede sig bedst med afkast i danske kroner tæt

Obligationer – en stabiliserende faktor

på 3 pct. Europa var krisens omdrejningspunkt, og

PFA’s store beholdning af obligationer fungerede

statsgældskrisen i Europas periferi ramte de euro-

som en stabiliserende buffer i 2011, hvor de finan-

pæiske aktier, som faldt med 9 pct. i 2011. Aktierne

sielle markeder var præget af stor uro. Obligati-

på emerging markets faldt med 16 pct., hvilket

onsrenterne i de traditionelt stabile økonomier

hang sammen med en større kursfølsomhed på

faldt således markant i andet halvår.

aktier i vækstøkonomierne. Dertil kom, at Kina
gennem det meste af 2011 strammede den øko-

De bedste afkast kom fra den danske del af obliga-

nomiske politik, og det dæmpede væksten i den

tionsporteføljen, hvor navnlig statsobligationer og

kinesiske økonomi. PFA’s beholdning af globale

indeksobligationer gav solide afkast. Usikkerhe-

aktier gav et negativt afkast på 6,7 pct. i DKK.

den om eurozonen fik investorerne til at søge mod
mere sikre havne, og det førte til ganske kraftige

Det danske aktiemarked var også hårdt ramt

stigninger i obligationskurserne på det danske

af efterårets nedtur. Presset på den finansielle

marked. Med et stort overskud på betalingsbalan-

sektor ramte bankaktierne negativt og bidrog

cen, en voksende udlandsformue og statsfinanser,

til det faldende marked. Den danske portefølje

som sammenlignet med resten af Europa var i en

gav et afkast på -16,3 pct. Forvaltningen af

relativ god forfatning, blev Danmark betragtet

danske aktier er en af PFA’s kernekompetencer.

som en af Europas stærke økonomier, og danske

Siden ultimo december 2008 har PFA’s danske

obligationer som attraktive papirer.

Europa: 10-årige statsobligationsrenter i 2011
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Investorerne havde også stor appetit på realkre-

tioner samt obligationer i emerging markets. Alle

ditobligationer, der gav pæne afkast i takt med, at

segmenter af kreditobligationer bidrog med pæne

renteniveauet faldt. Men afkastet var lavere end

afkast og gav samlet set 7 pct.

på statsobligationer, da konverteringsmuligheden
lagde en dæmper på kursstigningerne. PFA’s store

Virksomhedsobligationer har siden finanskrisens

beholdning af indeksobligationer gav et afkast på

start i 2008 leveret markant bedre afkast end

koncernniveau på 12,8 pct.

globale aktier. PFA havde investeringsmæssigt en
lav eksponering til aktier og en høj eksponering

PFA har igen i 2011 haft en stor og veldiversificeret

til kreditobligationer, hvilket leverede høje stabile

kreditobligationsportefølje, indeholdende såvel

afkast henover en turbulent periode.

højt-ratede som lavt-ratede virksomhedsobliga-

Virksomhedsobligationer set i forhold til globale aktier (indekseret)
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Globale aktier

Virksomhedsobligationer (global investment grade)
Virksomhedsobligationer (USA high yield)

Alternative investeringer gav

53,8 pct. Private Equity og infrastrukturporteføl-

afkast på 16,4 pct.

jen gav også høje positive afkast på hhv. 17,6 pct.

Alternative investeringer gav i 2011 et pænt po-

og 11,3 pct.

sitivt afkast på 16,4 pct. eksklusive valutaafdækning, baseret på fremgang for alle aktivklasserne.

PFA besluttede i 2011 at investere 520 mio. kroner

PFA’s interne hedgefond, Midgard, havde et stærkt

til gavn for væksten i mindre og mellemstore danske

år med et afkast på 22,5 pct. Midgard har siden

virksomheder via et tilsagn til Dansk Vækstkapital.

etablering i september 2009 leveret et afkast på
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PFA’s allokering til alternative investeringer sker

Årets nettoinvestering i ejendomme udgjorde 447

med hensynstagen til de kommende Solvens II

mio. kroner.

regler fra EU. Her vil kapitalbelastningen for unoterede investeringer stige, hvilket betyder, at af-

Markedsrente – et uroligt år på markederne

kastkravet for denne aktivklasse stiger tilsvarende.

PFA’s markedsrenteprodukter gav igen i 2011
afkast, der lå over gennemsnittet i markedet. Set

Ejendomme

over fem år leverede PFA’s markedsrenteproduk-

PFA’s ejendomsinvesteringer foretages gennem

ter resultater blandt de allerbedste målt på både

tilknyttede og associerede virksomheder samt

afkast og risiko. Sammenlignet med de anbefalede

ejendomsfonde. PFA-koncernens ejendomsinveste-

livscyklusprofiler i markedet i øvrigt, gav PFA Plus

ringer udgjorde ved årsskiftet 14,9 mia. kroner. Ejen-

Profil C inklusive KundeKapital således de højeste

domsinvesteringerne gav i 2011 et afkast på 5,4 pct.

afkast med både kort og mellem tidshorisont.

Erhvervsejendomsmarkedet i Danmark var i 2011

Urolige aktiemarkeder påvirkede afkastene i PFA

fortsat præget af den svage økonomiske udvikling

Plus negativt i 2011. Generelt fik kunder med lav

og stærkt begrænsede finansieringsmulighe-

risiko og kort tidshorisont de højeste afkast.

der. Transaktionsaktiviteten var svag gennem

Således gav PFA Plus profil A positive afkast på

året med en mærkbar nedgang i efterspørgslen

op til 6,1 pct. understøttet af solide afkast på

efter erhvervslokaler, faldende lejeniveauer og

obligationer. Kunder med høj risikoprofil og lang

stigende tomgang som konsekvens. På landsplan

tidshorisont fik negative afkast – eksempelvis gav

var tomgangen for kontorlejemål ved årsskiftet knap

PFA Plus profil D negative afkast på ned til -6,6 pct.

9 pct.
I et svært investeringsår har fondsplatformen på
For koncernens danske og udenlandske erhvervs-

PFA Plus klaret sig godt i forhold til markedet. PFA

ejendomme forløb driften i 2011 som forventet.

Plus fik således topplaceringer målt på gennem-

Udlejningsprocenten for danske erhvervsejen-

snitsafkast i forskellige kategorier fra analysebu-

domme, ekskl. ejendomme under udvikling, ud-

reauet Morningstar.

gjorde ultimo 2011 94,3 pct. mod 97,6 pct. året før.
Tomgangen i PFA’s ejendomme var således knap 6
pct. Det lykkedes at udleje halvdelen af de ledige

Afkast PFA Plus 2011
År til pensionering

arealer ultimo 2011 til ibrugtagning primo 2012.
Udlejningsprocenten for koncernens udenlandske

PFA Plus profil A

1

5

15

30

6,1 %

5,8 %

4,8 %

4,0 %

direkte ejede ejendomme udgjorde 97,1 pct. mod

PFA Plus profil B

4,7 %

4,3 %

2,7 %

0,5 %

96,4 pct. året før.

PFA Plus profil C

3,3 %

2,7 %

0,6 %

-3,1 %

PFA Plus profil D

1,9 %

1,2 %

-1,5 %

-6,6 %

PFA Ejendomme har udlejet og genforhandlet
lejekontrakter omfattende 105.000 m2 med en

Afkast inkl. KundeKapital.

betydelig forlængelse af lejekontrakternes løbetid
som resultat.
PFA indtrådte i udviklingsselskabet Norden IV og
gav tilsagn om at deltage i udviklingsselskabet
Carlsberg Byen P/S med et samlet commitment på
650 mio. kroner.
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Ansvarlige investeringer

3. PFA screener sine porteføljer og har defineret

PFA ønsker som investor at tage samfundsansvar

en proces for aktivt ejerskab, hvis selskaber, som

og bidrage til, at de virksomheder, som kundernes

PFA investerer i, er i modstrid med vores retnings-

penge investeres i, skaber den ønskede økonomi-

linjer. Fører dialogen med virksomheden ikke til

ske vækst på forsvarlige vilkår. PFA har en særskilt

noget resultat, kan beholdningen blive solgt.

politik for ansvarlige investeringer, som indeholder følgende punkter:

4. PFA opretholder en offentlig tilgængelig eksklusionsliste over selskaber, som PFA ikke investe-

1. PFA’s politik og retningslinjer for ansvarlige in-

rer i grundet normbrud.

vesteringer udøves i henhold til bredt anerkendte
internationale konventioner og normer.

5. PFA integrerer viden om selskabernes evne til
at håndtere miljø, klima og sociale risici samt god

2. PFA er en aktiv investor. Det er PFA’s holdning,

selskabsledelse i sine investeringsbeslutninger.

at engagement og dialog er den rigtige reaktion på
virksomheders overtrædelser af investorens ret-

I 2011 screenede PFA 2.306 investeringer og var i

ningslinjer for social ansvarlighed. PFA stiller krav

dialog med ca. 250 selskaber om i alt 290 emner.

til de selskaber, vi investerer i, om overholdelse af

Emnerne drejer sig typisk om miljø og klima eller

internationale konventioner og standarder inden

brud med menneske- eller arbejdstagerrettighe-

for:

der.

• menneske- og arbejdstagerrettigheder
• god selskabsledelse

PFA rapporterede i 2011 for anden gang til UNPRI

• antikorruption

i et ”self assessment survey”. I foråret 2011 gen-

• klima og miljø.

nemførte UNPRI et audit af besvarelserne og
godkendte efterfølgende PFA’s rapport, som også
viser en fremgang fra midterste kvartil til den øvre
kvartil inden for fem af de seks principområder i
UNPRI.
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Risikoeksponering og –styring

I PFA er risikostyring en integreret del af forretnin-

Risikostyringsmiljø

gen. Det overordnede mål for risikostyringen er at

For at sikre det bedst mulige risikostyringsmiljø er

sikre kunderne en konkurrencedygtig forrentning

ansvar og roller i PFA klart defineret. Bestyrelsen

samtidig med, at deres pensionsopsparing er

har ansvaret for at fastlægge de overordnede

forsvarligt investeret. Dermed skabes bedst mulig

rammer for risikostyring og risikovillighed. Ud fra

grobund for, at kunderne har en sund økonomi,

disse rammer varetager en risikokomité den over-

når de går på pension.

ordnede løbende risikostyring og overvågning.

For kunder med en traditionel pensionsopspa-

Den praktiske udførelse er forankret i en selv-

ring sikrer risikostyringen, at der til enhver tid er

stændig risikostyringsafdeling, der udarbejder

balance mellem de samlede reserver og investe-

risikobeskrivelser og analyser. PFA lægger vægt på

ringsmæssige risici. For kunder, der sparer op med

at have en stærk risikostyring, så kunderne sikres

livscyklusproduktet, har risikostyringen fokus på

pensioner med høj værdi.

at matche investeringerne til den enkelte opsparers personlige forhold som alder, tid til pensionering og risikovillighed.

Overordnede rammer
Rapportering og opfølgning
Bestyrelse
(Strategisk niveau)

Ledelse/ Risikokomité
(Taktisk niveau)
Dialog og
handling
Andre interessenter
(Operationelt niveau)

Kortlægning og vurdering af risici

af risici tager udgangspunkt i de enkelte områder

Bestyrelsen vurderer årligt risikoen med udgangs-

og de risikotyper, området er eksponeret overfor.

punkt i en kortlægning, kvantificering og vurde-

Dette synliggør, hvor meget hvert enkelt forret-

ring af selskabets væsentligste risici. De enkelte

ningsområde bidrager til PFA’s samlede risikobil-

forretningsområder i PFA bidrager forskelligt til

lede.

den samlede risiko. Overvågningen og vurderingen
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Risiko på basiskapital

Egne aktiver

Gennemsnitsrentemiljø

Markedsrentemiljø

Syge- og ulykkesforsikring

Datterselskaber

Alle forretningsdirektører rapporterer risici for

Bestyrelsen fastlægger på grundlag af den sam-

deres forretningsområde til Direktionsstaben.

lede risikovurdering rammer for risiko og kapital-

Koncernledelsen vurderer, bearbejder og konsoli-

allokering samt vurderer behovet for at justere

derer dem i et samlet risikobillede, og opgør PFA’s

PFA’s risikoprofil, drift og organisation. Neden-

samlede risiko ud fra fastlagte sandsynligheder og

stående tabel giver et overblik over de væsentligste

konsekvenser.

risici i PFA.

Risikofaktor

Beskrivelse

Finansielle markedsrisici

Dækker overordnet set risikoen for, at udsving på de finansielle markeder
påvirker PFA’s resultat. De finansielle markedsrisici knytter sig for PFA’s
vedkommende primært til renterisiko, fald i aktie- og ejendomsværdier,
korrelationsrisiko og kreditrisiko.

Forsikringsmæssige risici

De væsentligste risici i denne kategori vurderes knyttet til forlænget
levetid samt forsikringsdækningen ved død og invaliditet.

Operationelle risici

Dækker hovedsageligt over risikoen for fejl, svigt eller nedbrud i
interne processer, systemer og procedurer.

Kommercielle og øvrige risici

De væsentligste risici knytter sig til ny eller ændret lovgivning, som
bl.a. kan begrænse PFA’s kommercielle agilitet og gennemslagskraft
i markedet.

Individuelt solvensbehov

at selskabet kan modstå tab, som med statistisk

Bestyrelsen fastsætter –ud fra en samlet risiko-

sandsynlighed kun opstår en gang hver 200. år.

vurdering –det individuelle solvensbehov. Det er et
kapitalkrav, der afspejler alle væsentlige risici for

PFA’s individuelle solvensbehov er opgjort ved an-

selskabet. Det individuelle solvensbehov skal sikre

vendelse af stress-scenarier. I stresstesten indgår

en meget lille sandsynlighed for, at selskabet ikke

risikofaktorer, der kræver kapital og er væsentlige

kan honorere dets forpligtigelser over for kun-

for selskabet. Nedenstående figur illustrerer de

derne. PFA har valgt, at det individuelle solvens-

risikofaktorer, der indgår i opgørelsen af PFA’s

behov afspejler et sikkerhedsniveau, der svarer til,

individuelle solvensbehov.
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Stresstest

Markedsrisici

Biometriske risici

• Renterisiko

• Dødelighed

• Aktierisiko

• Invaliditet

• Ejendomme

• Syge- og ulykkesforsikring

• Valuta

• Katastrofescenarie

• Kredit

Kapitalkravet for at modstå
det samlede stress-scenarie
= Individuelt solvensbehov

Andre risici

• Modpart
• Rentespænd

• Koncernrisiko
• Operationelle risici

• Volatilitet
• Øvrige risici

PFA har forskellige forretningsområder, som i

der regler for solvenskrav og ledelse af selskaber-

varierende grad er eksponeret over for de forskel-

ne. Regelsættet indebærer også en ændring med

lige typer af risici. I opgørelsen af det individuelle

en kraftig udvidelse af kravene til rapportering til

solvensbehov består risikoen på basiskapitalen

Finanstilsynet og til offentligheden.

af basiskapitalens egen investeringsrisiko og de
risici, der er på de enkelte forretningsområder.

PFA arbejdede i 2011 målrettet med Solvens II.
Bestyrelsen har godkendt en tidsplan for imple-

Det individuelle solvensbehov sætter rammerne

mentering af det nye regelsæt og var løbende in-

for den løbende sammensætning af investeringer

volveret og fulgte arbejdet tæt om udmøntningen

og bliver anvendt i den daglige risikoovervågning.

af reglerne i Solvens II. Der var fortsat usikkerhed

PFA-koncernen havde tilstrækkelig basiskapital til

om væsentlige elementer i regelsættet, herunder

at dække det individuelle solvensbehov igennem

hvordan passiver skal opgøres til markedsværdier

hele 2011.

og de præcise krav til indholdet af rapporteringen
til Finanstilsynet og offentligheden. PFA fulgte

Andre analyseværktøjer

udviklingen og deltog aktivt i udvalgsarbejde. PFA

PFA anvendte flere interne modeller som supple-

foretog endvidere løbende interne prøvebereg-

ment til det individuelle solvensbehov. Modellerne

ninger.

blev brugt i den løbende overvågning og rapportering. Til vurdering af samspillet mellem aktiver og

PFA lever op til kravene i den såkaldte § 71-vejled-

passiver blev en langsigtet ALM-model anvendt.

ning om forsikringsselskabers organisering. PFA
lever også allerede nu op til kravene i de kommen-

Solvens II

de Solvens II regler om organisering af selskabet

EU har vedtaget nye regler om krav til bl.a.

og har de nødvendige funktioner, herunder risiko-

selskabernes kapital (Solvens II). De nye regler

styring og compliance.

skulle oprindelig være trådt i kraft den 1. januar
2013. Tidspunktet for ikrafttrædelse blev imid-

Arbejdet i 2011 har vist, at PFA er godt forberedt,

lertid udsat til 1. januar 2014. Der er tale om er et

når de nye regler træder i kraft.

europæisk regelsæt, som vil danne ramme for det
fremtidige tilsyn med pensionsbranchen, herun-
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Nye regler for ordninger med

I løbet af 2011 overførte kunder opsparing for i alt

gennemsnitsrente fra 2011

3 mia. kroner fra ordninger med gennemsnitsrente

I PFA er pensionsordninger med gennemsnitsrente

til ordninger med markedsrente. Kravene til kapi-

og ret til bonus det største forretningsområde.

tal er mindre for ordninger i markedsrente end for

Det er karakteriseret ved ydelsesgarantier, der er

ordninger med gennemsnitsrente.

afgivet over mange år. Risikobelastningen fra gennemsnitsrentemiljøet i forhold til basiskapitalen

Livsforsikringshensættelser

afhænger i høj grad af størrelsen af kundereser-

Livsforsikringshensættelserne blev opgjort til

ver, ydelsesgarantier og kundernes levetid.

markedsværdi ved brug af en rentekurve fra
Finanstilsynet. Finanstilsynet foretog i december

Disse pensionsordninger blev fra 1. januar 2011

2011 en teknisk justering af rentekurven, som

opdelt i grupper i overensstemmelse med det nye

selskaberne havde mulighed for at anvende.

regelsæt fra Finanstilsynet om kontribution. De
nye regler gjaldt for alle pensionsselskaber og

Rentekurven var sammensat af Euroswap-renten

fastlagde mere detaljerede rammer for, hvordan

tillagt en række rentespænd. Efter justeringen

selskaberne skal fordele resultaterne på en rimelig

blev landespændet opgjort som et 12 måneders

måde for alle. De nye kontributionsregler betød

glidende gennemsnit mod tidligere som daglige

blandt andet, at grupperne ikke må dække risiko

observerede værdier. PFA valgte at opgøre livsfor-

for hinanden.

sikringshensættelserne ultimo 2011 ved brug af
den landespændsjusterede rentekurve.

Alle ordninger med gennemsnitsrente blev opdelt
på rentegrupper efter størrelsen af ydelsesgaran-

Værdireguleringen af livsforsikringshensættel-

tien. Hver rentegruppe har sin egen strategi for

serne voksede netto i 2011 og medførte yderligere

sammensætningen af investeringerne. Pensions-

hensættelser på 15,6 mia. kroner. Stigningen

ordninger med de højeste garantier kræver en

skyldtes især det faldende renteniveau i løbet af

meget forsigtig investeringspolitik, hvorimod der

året, men også at PFA forlængede den forventede

for pensionsordninger med lave garantier er flere

levetid i overensstemmelse med Finanstilsynets

frihedsgrader i investeringspolitikken.

benchmark. Begge forhold medførte, at koncernen hensatte mere til de fremtidige pensionsud-

Alle fire rentegrupper havde i 2011 positive bonus-

betalinger. Stigningen i indbetalinger til pensioner

reserver.

bidrog også til at øge hensættelserne.

PFA lever op til de lovede pensionsydelser for alle

Livsforsikringshensættelserne til ordninger med

kunder, og på PFA’s hjemmeside kan kunderne se,

gennemsnitsrente udgjorde ved årsskiftet 237,4

hvilke grupper deres pensionsordning med gen-

mia. kroner eller 16,8 mia. kroner mere end året

nemsnitsrente er i.

før. Hensættelserne til ordninger med markedsrente steg fra 14,4 mia. kroner i 2010 til 21,3 mia.

Pensionsordninger med markedsrente

kroner ved udgangen af 2011.

PFA Pension har siden juni 2011 tilbudt kunder, at
de ved flytning fra ordninger med gennemsnits-

Som det fremgår af risikoskemaet i note 31, vil et

rente til ordning med markedsrente får en andel

yderligere fald i dødelighedsintensiteten på 10

af reserverne med i form af et overførselstillæg.

pct., hvilket svarer til en øget forventet levetid

Dette tilbud gjaldt også kunder, der allerede havde

med et år, medføre en nedgang i kollektivt bo-

flyttet deres PFA-opsparing over fra gennem-

nuspotentiale på maksimalt 1,2 mia. kroner.

snitsrente til PFA Plus, da produktet blev lanceret
i 2009.

En stigning i invalideintensiteten på 10 pct. vil
medføre en nedgang i kollektivt bonuspotentiale
på maksimalt 105 mio. kroner.
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Udviklingen i reserver

De samlede reserver består af overskydende

Hermed står PFA-koncernen solidt rustet til mor-

basiskapital (basiskapital minus solvenskrav) og

gendagens kapitalkrav.

kollektivt bonuspotentiale.
Det traditionelle solvenskrav steg med 1,0 mia.
De vanskelige markeder og den økonomiske

kroner til 10,4 mia. kroner. Basiskapitalen skal

udvikling betød, at kapitalkravet steg. Trods

dække den største værdi af solvenskravet og det

dette voksede den overskydende basiskapital i

individuelle solvensbehov.

2011 med 0,6 mia. kroner til 8,4 mia. kroner, da
investeringsafkast og driftsherretillæg mv. øgede

Det individuelle solvensbehov for PFA Pension

basiskapitalen med 2,4 mia. kroner.

udgjorde 10,7 mia. kroner ultimo 2011 og 2,3 mia.
kroner ultimo 2010. Det individuelle solvensbehov

Det kollektive bonuspotentiale faldt fra 7,0 til 5,8

er dermed kapitalkravet i PFA Pension ultimo 2011.

mia. kroner, da PFA som følge af rentefald og en
stigning i den forventede levetid hensatte mere til

Stigningen i det individuelle solvensbehov afspej-

at dække kundernes pensioner.

lede den øgede risiko på baggrund af de vanskelige forhold på de finansielle markeder og den

Vækst i overskydende basiskapital

generelle økonomiske udvikling. De nye kontribu-

PFA-koncernens livsforsikringsselskaber havde

tionsregler bidrog også til at øge kapitalkravet, da

samlet set en basiskapital på 19,6 mia. kroner ved

grupperne ikke må dække risiko for hinanden.

udgangen af 2011. Det var en stigning på 2,4 mia.
kroner i forhold til 2010. KundeKapital steg i 2011

Samlet set faldt PFA-koncernens reserver med 0,6

med 1,8 mia. kroner til 15,5 mia. kroner. Egenkapi-

mia. kroner til 14,2 mia. kroner.

talen steg med 0,4 mia. kroner til 5,4 mia. kroner.

Kapitalstyrke
Livsforsikringsselskaber i PFA-koncernen (mia. kr.)
Egenkapital
KundeKapital
Ansvarligt lån
Skatteaktiver mv.

2011

5,0

15,5

13,7

1,2

1,2

-2,5

-2,6

Basiskapital

19,6

17,2

Solvenskrav *)

-11,2

-9,4

Overskydende basiskapital

8,4

7.8

Kollektivt bonuspotentiale

5,8

7,0

14,2

14,8

5,4

14,5

Samlede reserver
Bonuspotentiale på fripoliceydelser

*) For PFA Pension og Funtionær Pension indgår for 2011 individuelt
solvensbehov og for 2010 traditionelt kapitalkrav.
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Bonuspotentialet på fripoliceydelser, der også kan
dække eventuelle tab for kunderne, faldt fra 14,5
mia. kroner til 5,4 mia. kroner som følge af øgede
hensættelser til kundernes garanterede pensioner.
KundeKapital udgjorde den største del af
basiskapitalen
Af livsforsikringsselskabernes samlede basiskapital på 19,6 mia. kroner udgjorde KundeKapital med
15,5 mia. kroner den væsentligste del. KundeKapital blev etableret i 2001 ved en overførsel på 4,8
mia. kroner fra egenkapitalen i PFA Pension. Det
kalder vi for Kollektiv KundeKapital.
Hensigten med overførslen var dels at vise PFA
Pensions status som et kundeejet selskab, dels at
tilskynde kunderne til at opbygge Individuel KundeKapital. Sidstnævnte sker ved, at kunderne indbetaler, hvad der svarer til 5 pct. af deres præmier
til Individuel KundeKapital. Den kollektive KundeKapital står som sikkerhed for kundernes Individuelle KundeKapital. Og den kollektive KundeKapital
fordeles over en årrække i form af en ekstra rente
på kundernes Individuelle KundeKapital.
Forrentning før skat af KundeKapital blev 12,6 pct.
- det samme som i 2010.
Kollektivt bonuspotentiale
PFA havde godt investeringsafkast i 2011. Afkastet
var dog ikke stort nok til at dække både rentetilskrivningen på kundernes depoter og stigningen
i hensættelserne som følge af det markante
rentefald og stigningen i den forventede levetid. I
alt fordelte PFA 7,6 mia. kroner til kunderne i form
af depotrente og 0,4 mia. kroner i form af rente til
Individuel KundeKapital. På den baggrund faldt det
kollektive bonuspotentiale med 1,2 mia. kroner til
5,8 mia. kroner.

Årsrapport

PFA Holding

2011

39

40

Årsrapport

PFA Holding

2011

Værdiskabelse

PFA er ejet af kunderne. De værdier, der skabes i

af omkostningerne og sammenligne priserne på

PFA-koncernen, går derfor først og fremmest til

pensionsopsparingen i såvel markedsrente som

kunderne. PFA skaber størst mulig værdi til kun-

gennemsnitsrente. Pensionsbranchens initiativer

derne ved at opnå et højt investeringsafkast og

om gennemsigtighed af samlede omkostninger

holde omkostningerne på et lavt niveau. Desuden

efter et fælles regelsæt medførte i 2011, at flere

sikres kunderne størst mulig andel af værdiskabel-

andre pensionsselskaber udviklede tilsvarende

sen ved, at de sparer op med KundeKapital.

omkostningsmålere. Uvildige sammenligninger af
omkostninger ud fra omkostningsmålerne viste, at

Fuld åbenhed om omkostningerne

PFA har de laveste omkostninger.

Som kundeejet pensionsselskab vægter PFA åbenhed over for kunderne meget højt. Derfor er PFA

Lave omkostninger

gået forrest for at skabe åbenhed om omkostnin-

For at skabe mest mulig værdi til kunderne holder

gerne, både de direkte og de indirekte.

PFA omkostningerne nede. De forsikringsmæssige omkostninger var i 2010 ekstraordinært lave,

Hos PFA kan kunderne i deres årsoversigter se de

da PFA modtog 111 mio. kroner retur for moms,

årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og i pct. (ÅOP).

fra perioden 1998-2009. Omkostningsprocenten

Det gælder både for kunder med markedsrente-

er set over flere år faldet væsentligt fra 6,7 pct. i

produkter og kunder med traditionel pensions-

2009 til 4,6 pct. i 2011.

opsparing i gennemsnitsrente. For kunder med
traditionel pensionsopsparing opgør PFA fra 2011

I PFA har kunderne i flere år ikke betalt mere til

ÅOK og ÅOP opdelt på rentegrupper.

administration og forsikring end det, der opkræves på deres depoter. Eventuelle omkostninger

For at sikre at pensionsselskaberne beregner ÅOK

ud over de opkrævede bidrag dækkes af basis-

og ÅOP på et ensartet grundlag, henstillede pen-

kapitalen. Kundernes nettoafkast forbedres, og

sionsbranchen til, at der anvendes en revisions-

gennemsigtigheden øges, når der ikke betales

model for ÅOK og ÅOP for regnskabsåret 2011. Det

indirekte omkostninger via de fælles reserver.

indebærer, at pensionsselskaberne skal offentlig-

Det svarer til de nye regler fra Finanstilsynet, som

gøre en metodebeskrivelse og en revisionserklæ-

trådte i kraft for alle selskaber i 2011.

ring. Af metodebeskrivelsen skal blandt andet
fremgå de omkostningselementer, der indgår i

Kunderne i PFA med ordninger i gennemsnitsrente

beregningen af ÅOK. Herudover skal der foretages

har i 2011 betalt 0,1 pct. af investeringsafkastet

en afstemning mellem pensionsselskabets fakti-

i driftsherretillæg og 0,3 pct. i omkostninger. De

ske omkostninger og summen af kundernes ÅOK.

samlede omkostninger for kunderne var således

PFA’s metodebeskrivelse og revisionserklæring

0,4 pct. af investeringsafkastet. Kunder med

offentliggøres samtidigt med, at kunderne kan se

ordninger i markedsrente har også markant lave

deres ÅOK og ÅOP for 2011.

investeringsomkostninger set i forhold til markedet – i 2011 lå de i niveauet 0,4 - 0,7 pct.

PFA udviklede som et af de første selskaber for
nogle år siden en omkostningsmåler, hvor kunderne på PFA.dk kunne få en vejledende beregning
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KundeKapital gav 12,6 pct. i 2011

Kunder, der opbygger KundeKapital som en del af

KundeKapital bliver forrentet på samme måde

deres pensionsopsparing, får dermed en ekstra

som egenkapital og giver kunderne del i driftsher-

høj rente. I 2011 udgjorde afkastet af individuel

retillægget. Cirka 75 pct. af driftsherretillægget

KundeKapital endda 12,6 pct. før skat.

leveres således tilbage til kunderne som afkast på
KundeKapital. Den kollektive del af KundeKapital

Markedsrente med KundeKapital

sikrer tillige, at individuel KundeKapital opnår en

I ”PFA Investerer” i livscyklusproduktet PFA Plus

minimumsrente på 10 pct. i en årrække.

kan kunderne også tilknytte KundeKapital og
dermed opnå et højere samlet afkast.

Investeringsafkast i pct. for PFA Plus middel risikoprofil inkl. KundeKapital
2011
1
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3,3 %

2,7 %

0,6 %

-3,1 %

28,9 %

19,0 %

6,2 %

År til pensionering
PFA Plus profil C

2007-2011*

* PFA Plus blev lanceret medio 2009 og har erstattet PFA Sammensætter som det anbefalede livscyklusprodukt.
De faktiske afkast for PFA Sammensætter er anvendt for årene 2007-2009.

Traditionel opsparing

Fra markedsafkast til depotrente

Med 94,5 pct. opnåede PFA-koncernen i de sidste

PFA ønsker fuld åbenhed om omkostninger og

10 år et investeringsafkast af kundemidler blandt

værdiskabelse. Derfor viser vi hvert år kunderne

de allerbedste i markedet. Samtidig gik kun 8,2

sammenhængen mellem det samlede investe-

pct.point af investeringsafkastet til omkostninger

ringsafkast i PFA Pension, omkostningerne og den

og driftsherretillæg. Nettoafkastet af kundernes

rente, der tilføres kundernes pensionsdepoter.

midler udgjorde således 86,3 pct. I de sidste 10 år
er 91 pct. af investeringsafkastet gået videre til

Tabellen nedenfor viser sammenhængen mellem

kunderne i PFA-koncernen. Det er en meget høj

afkast og depotrente for kunder i rentegruppe 1.

værdiskabelse.

Fra investeringsafkastet trækkes diverse omkostninger ved at investere og drive PFA. Der trækkes

Høj værdiskabelse

også beløb ud til kundernes fælles reserver. Til

Værdiskabelsen var også høj i 2011. Kundernes

gengæld får kunderne en ekstra rente fra Kunde-

samlede investeringsafkast blev 11,2 pct. og

Kapital, nemlig 12,6 pct. på op til 5 pct. af deres

nettoafkastet 10,8 pct. Kun 0,4 pct. point gik i

indbetaling. Det giver en samlet depotrente inkl.

2011 til omkostninger og driftsherretillæg.

rente fra KundeKapital på op til 3,96 pct.

Fra afkast til depotrente i Pfa Pension
Afkast før investeringsomkostninger
Investeringsomkostninger
Investeringsafkast til kunderne

Individuel
KundeKapital

8,5 %

6,9 %

-0,5 %

-0,4 %

8,0 %

6,5 %

Kollektiv pensionsafkastskat

-0,6 %

-

Driftsherretillæg til egenkapital og KundeKapital

-0,5 %

2,8 %

-

3,3 %

Resultat af øvrige aktiviteter
Ændring i værdiregulering af forsikringsforpligtelser

-1,3 %

-

Overført til kundernes fælles bonusreserver/ fra Kollektiv KundeKapital

-2,2 %

0,0 %

Depotrente/Rente af Individuel KundeKapital før skat
Depotrente før skat inkl. 5 % KundeKapital
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3,5 %

12,6 %
3,96 %

Årets resultat

Årets resultat før skat blev 617 mio. kroner mod
580 mio. kroner i 2010. Efter skat og fradrag for
minoritetsinteressernes andel udgjorde årets
resultat 460 mio. kroner mod 448 mio. kroner
året før. Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 50.000
kroner i udbytte i PFA Holding.
Balancen voksede med 25,5 mia. kroner til 324,6
mia. kroner. Basiskapitalen for livsforsikringsselskaberne i koncernens voksede med 2,4 mia.
kroner til 19,6 mia. kroner.
KundeKapital voksede med 1,8 mia. kroner til 15,5
mia. kroner. Egenkapitalen voksede med 0,5 mia.
kroner til 5,7 mia. kroner.
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Kliché #32:
Skrædderen som billede
på individuelle løsninger
PFA’s evne til at veksle viden til værdi gennem en kvalificeret
anbefaling er essensen af den nye markedsposition. Den definerer
vores måde at drive forretning på. Det er det, vi vil være kendt for,
og det lægger kursen for PFA internt og eksternt de næste år. I PFA
skal den nye markedsposition øge effektiviteten og kvaliteten i dagligdagen og bidrage til at sætte retning i arbejdet med at
realisere PFA’s forretningsstrategi. Den interne proces er forankret
hos forretningsdirektørerne, som har udarbejdet handlingsplaner,
der sikrer, at markedspositionen medfører reelle adfærdsændringer.
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Datterselskaber

PFA Pension

Indbetalinger til markedsrente var 7,6 mia. kroner,

PFA Pension blev stiftet i 1917 af en række arbejdsgi-

hvilket er mere end en fordobling i forhold til 3,3

verorganisationer og funktionærforeningen med et

mia. kroner i 2010. Indbetalinger til markedsrente

almennyttigt formål. Ambitionen var at sikre med-

udgjorde 46 pct. af de samlede indbetalinger mod 22

arbejdere og deres familier økonomisk tryghed, når

pct. i 2010.

de blev for gamle til at arbejde, hvis de blev uarbejds-

Investeringsafkast

dygtige, samt hvis de skiftede arbejdsplads.

PFA Pension opnåede et afkast af kundemidler i
Selskabets bestyrelse og direktion var sammenfal-

gennemsnitsrente på 11,3 pct. (tidsvægtet) efter

dende med PFA Holding, se oversigten side 85.

omkostninger i PFA Professionel Forening.

Præmieindtægter

I markedsrente lå investeringsafkastene mellem -6,6

Selskabets præmieindtægter udgjorde 16,4 mia. kro-

pct. og 6,1 pct. afhængig af risikoprofil. Det høje-

ner. I 2010 var præmieindtægterne 15,1 mia. kroner

ste afkast blev opnået for profil A, som havde flest

ekskl. ekstraordinære indskud på 2,2 mia. kroner fra

obligationer af de fire profiler. Investeringsafkast i

to pensionskasser, som i 2010 flyttede medlemmer-

markedsrente var generelt gode sammenlignet med

nes pensionsopsparing til PFA Pension. PFA Pension

tilsvarende produkter i markedet og højere end gen-

havde dermed i 2011 en fremgang på 9 pct. i de

nemsnittet af vores konkurrenter.

ordinære præmieindtægter.
Afkastnøgletallet af kundernes midler (N1F), der
beregnes pengevægtet og efter alle investeringsomkostninger i forhold til kundernes nettoaktiver, blev
10,8 pct.

Afkast af kundemidler 2011, PFA Pension
Markedsværdi

Andel

Andel
-16,3 %

mia. kr.
Børsnoterede danske aktier

2,5

1,0 %

Børsnoterede udenlandske aktier

7,3

3,0 %

-6,9 %

Alternative investeringer

7,3

3,0 %

16,4 %
-1,7 %

Aktier i alt

17,1

7,0 %

Danske obligationer

79,1

32,3 %

7,1 %

Indeksobligationer

21,9

8,9 %

12,7 %

Udenlandske statsobligationer

48,8

20,0 %

7,1 %

Kreditobligationer

40,7

16,6 %

7,2 %

190,6

77,9 %

7,8 %

Grunde og bygninger

Obligationer i alt

10,2

4,2 %

6,5 %

Andre finansielle
investeringsaktiver

26,9

11,0 %

74,5 %

244,7

100 %

11,3 %

Kundemidler i alt

Afkast opgjort efter omkostninger i PFA Professionel Forening.
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Investeringsafkast i rentegrupper

relle økonomiske udvikling. Basiskapitalen skal

Den nye kontributionsbekendtgørelse indebar,

dække den største værdi af solvenskravet og det

at ordninger i gennemsnitsrente fra 2011 blev

individuelle solvensbehov, og det individuelle sol-

opdelt i fire rentegrupper ud fra den garanterede

vensbehov var ved udgangen af 2011 størst – med

ydelse. PFA opnåede positive investeringsafkast

10,7 mia. kroner. Ved udgangen af 2010 var det 2,3

i alle rentegrupper i 2011, og bonusgraden

mia. kroner. Trods det højere solvenskrav voksede

var positiv for alle rentegrupper i 2011.

den overskydende basiskapital med 0,5 mia. kroner til 7,6 mia. kroner, da investeringsafkastet og

Omkostninger

driftsherretillæg bidrog til at øge basiskapitalen

Omkostninger til administration af forsikringer i

fra 16,1 mia. kroner til 18,3 mia. kroner.

procent af præmier var i 2011 4,6 pct. I 2010 var
omkostningerne ekstraordinært lave, da PFA Pen-

De samlede reserver udgjorde 12,8 mia. kroner

sion fik 111 mio. kroner tilbage i for meget betalt

ultimo 2011, hvilket var 0,8 mia. kroner mindre

moms for årene 1998-2009. Omkostningerne er

end ved udgangen af 2010. De samlede reserver

faldet betragtelig siden 2009, hvor de var 6,1 pct.

består af kollektivt bonuspotentiale og overskydende basiskapital. Kollektivt bonuspotentiale

Reserver

blev 1,3 mia. kroner mindre, da rentefaldet i 2011

Solvenskravet steg i 2011, grundet de vanskelige

og en stigning i den forventede levealder med-

forhold på de finansielle markeder og i den gene-

førte højere livsforsikringshensættelser.

Positivt investeringsafkast i alle rentegrupper
Rentegruppe

Afkast (pct.)
(N1F)

Depotrente før
skat p.a. (pct.)*

Bonusgrad (pct.)

Driftsherretillæg p.a. (pct.)**
0,4/0,45

1

8,0

3,96

4,0

2

8,0

3,96

1,8

0,4/0,55

3

15,1

3,96

0,1

0,4/0,70

4

14,5

3,96

0,8

0,4/0,80

* Inkl. KundeKapital. ** Driftsherretillæg i perioden jan.-aug./sept.-dec.

Livsforsikringshensættelser

Løbende indbetalinger øgede også hensættelser-

Livsforsikringshensættelser til gennemsnitsrente

ne. Livsforsikringshensættelser til gennemsnits-

blev opgjort til markedsværdi ved brug af en

rente var ved årsskiftet 228,2 mia. kroner, hvilket

rentekurve fra Finanstilsynet. Værdireguleringen

var 15,5 mia. kroner mere end året før.

af livsforsikringshensættelser voksede i 2011 og
medførte yderligere hensættelser til de fremtidige

Livsforsikringshensættelser til markedsrente steg

pensionsudbetalinger på 14,8 mia. kroner. Stignin-

med 6,2 mia. kroner. Den samlede opsparing i

gen skyldtes især, at renterne faldt i 2011. Dertil

markedsrente udgjorde 18,4 mia. kroner ved ud-

kom, at PFA Pension har hensat mere til forlænget

gangen af 2011, og hensættelser til markedsrente

levetid i overensstemmelse med Finanstilsynets

udgjorde 6,8 pct. af de samlede hensættelser.

nye benchmark.

PFA Pension har siden juni 2011 tilbudt kunderne
at få en andel af reserverne med i form af et
overførselstillæg, når de flytter deres ordninger i
gennemsnitsrente til markedsrente. I 2011 flyttede
kunderne i alt 3 mia. kroner.

Årsrapport

PFA Holding

2011

47

Selskabet fik 2011 et resultat på -1,7 mio. kroner

Kapitalstyrke
PFA Pension (mia. kr.)

2011

Egenkapital

2010

5,4

4,9

KundeKapital

14,6

13,0

Ansvarligt lån

0,9

0,9

Skatteaktiver mv.

-2,6

-2,7

Basiskapital

18,3

16,1

Solvenskrav

efter skat. I 2010 var resultatet efter skat 0,0 mio.
kroner. Det negative resultat i 2011 skyldtes primært en større nedskrivning på software.
PFA Senior A/S
PFA Senior A/S blev etableret 1. april 2009. Selska-

-10,7

-9,0

Overskydende basiskapital

7,6

7,1

bet løser opgaver for pensionskunder over 55 år,

Kollektivt bonuspotentiale

5,2

6,5

som er på vej til at forlade arbejdsmarkedet eller

12,8

13,6

4,7

13,9

Samlede reserver
Bonuspotentiale på fripoliceydelser

lige har forladt det. Selskabets basisaktivitet er
kursus- og rådgivningsaktiviteter, som tilbydes
kunderne ved pensionering.

Resultat

Bestyrelse: Lars Ellehave-Andersen (formand),

Årets resultat blev et overskud før skat på 585 mio.

Carsten Bach, Jesper Bjerre, Jon Johnsen,Peter

kroner mod 540 mio. kroner i 2010.

Rosenlind-Nissen.
Direktør: Jacob Erik Holmblad.

To af rentegrupperne havde realiserede resultater,
der ikke var tilstrækkelige til at give basiskapitalen

Selskabet havde i 2011 et resultat på 0,6 mio.

det beregnede driftsherretillæg. Beløbet blev pla-

kroner efter skat. I 2010 var resultatet efter skat

ceret på skyggekonto og kan overføres til basis-

0,1 mio. kroner.

kapitalen i en senere periode, når de realiserede
PFA Kapitalforvaltning,

resultater er positive.

fondsmæglerselskab A/S
PFA Sundhed A/S

PFA Pension købte pr. 1. april 2009 Nordic Asset

PFA Sundhed A/S blev etableret 1. april 2009.

Management Fondsmæglerselskab A/S, som i for-

Selskabet udbyder sundhedsfremmende og fore-

bindelse med overtagelsen skiftede navn til PFA

byggende koncepter inden for trivsel og sundhed

Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S.

primært som supplement til PFA’s kerneprodukt
pension.

Bestyrelse: Anne Broeng (formand),
Henrik Heideby, Henrik Henriksen

Bestyrelse: Lars Ellehave-Andersen (formand),

Direktør: Jesper Langmack, Poul Kobberup.

Carsten Bach, Jesper Bjerre, Søren P. Espersen,
Rasmus Ruby-Johansen.

PFA Kapitalforvaltning er et fondsmæglerselskab

Direktør: Jacob Erik Holmblad.

under tilsyn af Finanstilsynet. Selskabet tilbyder kapitalforvaltning for eksterne kunder, bl.a.

Derved kan PFA-koncernen bidrage til at nedbrin-

arbejdsmarkedspensionskasser. PFA Pension og

ge de menneskelige, samfundsmæssige og økono-

PFA Professionel Forening er de største kunder i

miske omkostninger ved trivsels- og livsstilsrela-

selskabet.

teret sygdom og invaliditet. Koncepterne omfatter
rådgivning og levering af konkrete indsatser inden

Kapital under forvaltning udgjorde 260 mia. kro-

for sundhedsfremme og forebyggelse i virksom-

ner ultimo 2011. Resultatet efter skat var 56,2 mio.

hederne.

kroner mod 45,0 mio. kroner i 2010. Selskabets
solvensprocent var 224 pct. ultimo 2011.
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PFA Portefølje Administration A/S

aktier og likvider, herunder valuta, i instrumen-

PFA Portefølje Administration A/S blev etableret

ter nævnt i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed

i januar 2010 og fik tilladelse fra Finanstilsynet til

samt i andele i andre professionelle foreninger.

at drive investeringsforvaltningsvirksomhed i maj

Foreningen henvender sig alene til professionelle

2010. Selskabets forretningsaktivitet er at admini-

investorer, herunder pensionsselskaber og andre

strere PFA Professionel Forening. Selskabet havde

finansielle virksomheder under tilsyn af Finanstil-

17 medarbejdere ultimo 2011.

synet. Alle investorer skal godkendes af foreningens bestyrelse. Ved investering i foreningen har

Bestyrelse: Georg Lett (formand),

investor mulighed for at investere på samme vilkår

Anne Broeng, Jørgen Madsen.

og opnå samme afkast som PFA Pension dog eks-

Direktør: Peter Ott.

klusivt strategisk rente- og valutaafdækning.

Selskabet fik i 2011 et resultat efter skat på 8,2

Foreningen havde 19 afdelinger ved udgangen

mio. kroner mod 1,7 mio. kroner i 2010. Den store

af 2011, og den samlede formue var 228,7 mia.

fremgang i resultatet skal ses i lyset af, at 2011 var

kroner. Det var en stigning på 28,1 mia. kroner

det første hele regnskabsår.

i forhold til ultimo 2010. De 19 afdelinger havde
forskellig aktivsammensætning og strategi, så

Selskabet administrerede ultimo 2011 en formue

investorerne kunne sammensætte den optimale

på 228,7 mia. kroner – en stigning på 28,1 mia.

investeringsstrategi under hensyn til individuelle

kroner svarende til 14 pct.

ønsker om afkast- og risikomål. Hele 14 af de 19
afdelinger leverede i 2011 et absolut positivt re-

I 2012 vil selskabet indgive ansøgning til Finans-

sultat. Afdelingerne præsterede bedre afkast end

tilsynet om at udvide sin autorisation og forret-

sammenlignelige investeringer, hvilket er positivt

ningsgrundlag til også at omfatte investerings-

set i lyset af de særdeles turbulente finansielle

forvaltning af almindelige investeringsforeninger,

markeder. I 2012 forventes nye afdelinger udbudt i

idet PFA agter at lancere Investeringsforeningen

takt med, at de markedsmæssige og kommercielle

PFA Invest i 2. halvår 2012.

muligheder afdækkes.

PFA Professionel Forening

Funktionær Pension

PFA Professionel Forening blev etableret i maj

Funktionær Pension og PFA indledte i 2007 et stra-

2010. Den er en professionel forening etableret

tegisk partnerskab, og som led heri erhvervede

efter reglerne i lov om investeringsforeninger og

PFA Pension 52 pct. af aktiekapitalen i Funktionær

specialforeninger samt andre kollektive inve-

Pension Holding pr. 1. juli 2007. Funktionær Pen-

steringsordninger mv. Den er registreret hos

sion er overenskomstparternes pensionsselskab

Finanstilsynet, men er ikke under tilsyn. Den ad-

for funktionærer på det private arbejdsmarked.

ministreres af investeringsforvaltningsselskabet
PFA Portefølje Administration A/S, og kapitalen

Bestyrelse: Jan Bonde (formand),

forvaltes af bl.a. PFA Kapitalforvaltning samt fire

Jørgen Hoppe, Lars Ellehave-Andersen.

kapitalforvaltere uden for PFA-koncernen.

Direktør: Jens Landerslev.

Bestyrelse: Henrik Heideby (formand),

Funktionær Pension indgår i PFA’s regnskab med

Anne Broeng, Susanne Møller.

et forventet regnskab for 2011. Årets resultat

Direktør: Peter Ott.

efter skat udgjorde 17,5 mio. kroner mod 24,3 mio.
kroner i 2010. Bruttopræmierne udgjorde 1,25 mia.

Foreningens formål er at investere midlerne med

kroner mod 1,13 mia. kroner i 2010. Balancen var

størst muligt afkast for øje under hensyn til risi-

13,8 mia. kroner ultimo 2011, og basiskapitalen var

koen. Foreningens midler anbringes i obligationer,

1,2 mia. kroner.
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PFA Soraarneq

PFA Ejendomme investerer primært i erhvervsejen-

Selskabet blev etableret den 29. maj 2000 af for-

domme og -projekter, der opføres til brugeren,

eningen Soraarneq og PFA Pension. Bag forenin-

men traditionelle flerbrugerejendomme indgår

gen står blandt andet lønmodtagerorganisationer

også i porteføljen. PFA Ejendommes erhvervspor-

i Grønland samt arbejdsgivere og arbejdsgiveror-

tefølje bestod ultimo året af 49 ejendomme med

ganisationer i den private sektor i Grønland. PFA

ca. 190 lejemål.

Pension ejer 76,3 pct. af den nominelle aktiekapital. Foreningen ejer de resterende 23,7 pct.

Selskabet erhvervede delvist Privathospitalet

Bestyrelse: Niels Nielsen (formand),

satte endvidere to større projekter i henholdsvis

Lars Ellehave-Andersen (næstformand),

Gladsaxe og Lyngby om opførelse og udvidelse af

Susanne Mørch, Henrik Sørensen.

erhvervsejendomme.

Hamlets ejendom i Gladsaxe. Selskabet igang-

Direktør: Lis Hasling.
PFA Ejendomme har udlejet og genforhandlet
Selskabets primære formål er at tegne pensions-

lejekontrakter omfattende 105.000 m2 med en

ordninger for funktionærer i firmaer og funktio-

betydelig forlængelse af lejekontrakternes løbetid

nærorganisationer i Grønland. Selskabet tilbyder

som resultat.

også etablering af ratepension til privatpersoner.
Erhvervsejendomsmarkedet i Danmark var i 2011
Årets resultat efter skat udgjorde 4,9 mio. kroner

fortsat præget af den svage økonomiske udvikling

mod 4,7 mio. i 2010. Selskabets præmieindtægter

og stærkt begrænsede finansieringsmuligheder.

steg med 20 pct. til 87,0 mio. kroner, og antallet af

Transaktionsaktiviteten har været svag gennem

forsikrede udgjorde 5.556 ultimo 2011. Selskabet

året, og der har været en mærkbar nedgang i ef-

tilskrev i 2011 en depotrente på 2,5 pct. Ved ud-

terspørgslen efter erhvervslokaler, med faldende

gangen af 2011 var selskabets balance 650,1 mio.

lejeniveauer og stigende tomgang som konse-

kroner, og basiskapitalen var 40,7 mio. kroner.

kvens. På landsplan var tomgangen for kontorlejemål ved årsskiftet på knap 9 pct. Tomgangen for

PFA Ejendomme A/S

kontorlejemål ejet af PFA var godt 8 pct.

PFA Ejendommes formål er at erhverve, opføre
og administrere fast ejendom i Europa samt at

Resultatet for 2011 udgjorde 393 mio. kroner før

foretage anden virksomhed, der efter bestyrel-

og efter skat. Udlejningsprocenten for erhvervs-

sens opfattelse er forenelig hermed. Selskabets

ejendomme ekskl. ejendomme under udvikling,

ejendomsaktiviteter påbegyndtes 1. januar 2001.

udgjorde ved årsskiftet 91,7 pct. mod 96,6 pct.
året før. Det lykkedes at udleje halvdelen af de

Bestyrelse: Henrik Heideby (formand),

ledige arealer ultimo 2011 til ibrugtagning primo

Anne Broeng, Susanne Møller.

2012. Ultimo 2011 udgjorde markedsværdien af

Direktør: Michael Willumsen.

selskabets ejendomme 10.211 mio. kroner mod
9.716 mio. kroner ultimo 2010.

Selskabets investeringsstrategi er fastlagt med
henblik på at opnå et langsigtet stabilt afkast med
lav risiko. Der investeres hovedsageligt i erhvervsejendomme i form af førsteklasses kontorejendomme i Storkøbenhavn, Aarhus og Trekantsområdet med lejekontrakter med lang uopsigelighed
og lejere, der har en høj bonitet.
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PFA Invest International A/S

På de større europæiske ejendomsmarkeder, især

PFA Invest International A/S blev etableret den

i UK, har investeringsmarkedet for førsteklasses

1. juli 1990. Selskabets formål er at erhverve fast

erhvervsejendomme udviklet sig stabilt.

ejendom uden for Danmarks grænser direkte eller
indirekte gennem erhvervelse af kapitalandele i

For 2011 udgjorde koncernresultatet 111 mio.

andre virksomheder, herunder ejendomsfonde

kroner før skat og 107 mio. kroner efter skat.

eller andre lignende virksomheder. Selskabet er

Udlejningsprocenten for koncernens ejendomme

p.t. moderselskab for fem 100 pct. ejede datter-

ved dette årsskifte var 97,1 pct. mod 96,4 året før.

selskaber, som ejer ejendomme i UK og Tyskland

Ultimo 2011 udgjorde markedsværdien af koncer-

og deltager i partnerskabet Grosvenor London

nens investeringer i ejendomme og ejendoms-

Office Fund.

fonde 1.370 mio. kroner mod 1.472 mio. kroner
ultimo 2010.

Bestyrelse: Henrik Heideby (formand),
Anne Broeng, Susanne Møller.
Direktør: Michael Willumsen.
I årets løb solgte koncernen den engelske ejendom
Abbey Gardens, beliggende i Reading. Samtidig
blev selskaberne Abbey Gardens Reading A/S og
Watling Court Estate London A/S likvideret, da de
ikke længere havde aktiviteter.
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Kliché #19:
Jo større slipseknuder
des højere kompetence
Viden er en basal forudsætning for at være den førende
spiller på et marked med komplekse produkter som pension og
forsikring. Kernen er at bringe den samlede viden i PFA i spil på
den bedst mulige måde eksternt og internt, så den veksles til
værdi. I PFA skal vi i højere grad bruge vores samlede viden og
erfaring til at give klare og mere enkle anbefalinger til kunder og
kolleger – baseret på PFA’s fælles viden om og forståelse for
kundernes behov samlet sammen gennem 94 års fokus på liv
og pension.

Forventninger til 2012

Vækstindikatorerne tyder på, at konjunktur-

Danmark mindsker tilliden til holdbarheden i det

nedgangen i 2011, som blev forstærket af mere

fremtidige system.

eller mindre midlertidige chok, er ved at finde sin
afslutning. En vending i industricyklen forventes

PFA’s stærke forretningsmodel med KundeKapital

at opveje de negative effekter fra gældskrisen i

gør imidlertid, at koncernen i slutningen af 2011

Euroland på verdensøkonomien. Nettoresultatet

har vundet en række rigtig store pensionsudbud.

forventes at være en styrkelse af den globale

På den baggrund forventes indbetalingerne at

vækst i 2012.

stige både i 2012 og i 2013. Vi forventer således en
vækst på 8-10 pct. i 2012 i forhold til 2011.

Det danske pensionsmarked er et mættet marked,
hvorfor der fra denne kant kun er begrænsede

Årets resultat forventes at blive på niveau med

muligheder for vækst. Hertil kommer, at fortsatte

2011.

politiske indgreb over for pensionsopsparingen i
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Femårsoversigt
PFA-koncernen

Hovedtal (mio. kr.)

2007

2008

2009

2010

2011

Resultatopgørelse
Præmier
Forsikringsydelser

17.778

15.628

15.375

18.479

17.684

-11.995

-12.860

-12.012

-13.114

-15.198

Investeringsafkast

2.968

2.641

16.046

20.214

27.162

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt

-1.145

-1.275

-1.033

-595

-814

21

13

-37

-36

36

122

-98

370

127

145

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

-175

-106

-144

52

81

Årets resultat

-218

-22

349

448

460

216.791

221.095

236.475

258.209

282.390

13.037

1.624

4.414

6.993

5.824

4.535

4.236

4.596

5.222

5.673

11.576

10.527

12.079

13.726

15.540

Resultat af afgiven forretning
Forsikringsteknisk resultat

Balance
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt
Kollektivt bonuspotentiale
Egenkapital, i alt
KundeKapital
Basiskapital

14.527

13.204

15.082

17.364

19.712

Aktiver, i alt

251.894

228.768

252.908

299.168

324.630

2007

2008

2009

2010

2011

Afkast før pensionsafkastskat

1,2 %

2,0 %

6,6 %

8,0 %

11,1 %

Afkast før pensionsafkastskat af egenkapital og KundeKapital

1,2 %

2,1 %

7,1 %

7,4 %

7,0 %

Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler

1,2 %

2,1 %

6,6 %

8,0 %

11,2 %

Afkast efter pensionsafkastskat

1,1 %

1,8 %

5,6 %

6,9 %

9,5 %

Nøgletal
Afkastnøgletal

Kundernes omkostnings- og resultatnøgletal 1)
Omkostningsprocent af præmier
Omkostningsprocent af hensættelser
Omkostninger pr. forsikret

4,1 %

4,3 %

4,5 %

3,1 %

4,4 %

0,36 %

0,35 %

0,34 %

0,27 %

0,35 %
1.019 kr.

841 kr.

881 kr.

893 kr.

743 kr.

Omkostningsresultat

-0,08 %

-0,14 %

-0,05%

0,01 %

0,00 %

Forsikringsrisikoresultat

-0,08 %

0,23 %

0,12 %

0,12 %

-0,06 %

Selskabets omkostnings- og resultatnøgletal
Omkostningsprocent af præmier
Omkostningsprocent af hensættelser

6,4 %

8,1 %

6,7 %

3,2 %

4,6 %

0,57 %

0,66 %

0,51 %

0,28 %

0,37 %
1.052 kr.

Omkostninger pr. forsikret

1.325 kr.

1.670 kr.

1.340 kr.

767 kr.

Omkostningsresultat

-0,21 %

-0,30 %

-0,17 %

0,05 %

0,00 %

Forsikringsrisikoresultat

-0,12 %

0,22 %

0,11 %

0,11 %

-0,10 %

Bonusgrad

7,1 %

0,9 %

2,2 %

3,4 %

2,8 %

KundeKapitalgrad

5,7 %

5,5 %

6,1 %

6,7 %

7,6 %

Ejerkapitalgrad

2,8 %

2,8 %

2,9 %

3,1 %

3,2 %

Overdækningsgrad

3,0 %

2,5 %

3,2 %

3,9 %

4,6 %

Solvensdækning

173 %

156 %

173 %

185 %

190 %

11,3 %

Konsolideringsnøgletal 2)

Forrentningsnøgletal
Egenkapitalforrentning før skat

0,3 %

-2,8 %

11,8 %

11,8 %

Egenkapitalforrentning efter skat

-4,7 %

-0,4 %

7,9 %

9,1 %

8,6 %

Forrentning af kundernes midler ekskl. KundeKapital efter omkostninger før skat

0,6 %

1,7 %

5,5 %

7,3 %

10,7 %

Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat

8,2 %

7,8 %

7,4 %

5,5 %

5,7 %

Forrentning af KundeKapital før skat

2,3 %

-0,5 %

13,4 %

12,6 %

12,6 %

Forrentning af kundernes midler inkl. KundeKapital efter omkostninger før skat

0,7 %

1,6 %

5,9 %

7,6 %

10,8 %

Koncernens hoved- og nøgletal er beregnet inklusive Lærernes Pension i 2007.
1) Kundernes omkostnings- og resultatnøgletal afspejler kundernes faktisk betalte omkostninger.
2) Konsolideringsnøgletal er opgjort som et vægtet gennemsnit af koncernens samlede livsforsikringsselskabers nøgletal.
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 for PFA Holding A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernen og moderselskabets aktiviteter
og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen
henholdsvis moderselskabet står over for.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 10. februar 2012
Direktion:

Henrik Heideby 		

Anne Broeng		

Lars Ellehave-Andersen

Jon Johnsen

koncernchef og CEO

koncerndirektør og CFO

koncerndirektør		

koncerndirektør

Bestyrelse:

Svend Askær 		

Jørn Neergaard Larsen

formand			næstformand

Klavs Andreassen		

Hans Skov Christensen

Lars Christoffersen

Gita Grüning		

Erik G. Hansen		

Peter Ibsen		

Hanne Sneholm Jensen

Thomas P. Jensen		

Per Jørgensen		

Torben Dalby Larsen

Poul Erik Pedersen		

Mette Risom
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Intern revisions erklæringer

Påtegning på koncernregnskabet og årsregn-

Jeg har deltaget i revisionen af de væsentlige og

skabet

risikofyldte områder, og det er min opfattelse, at

Jeg har revideret koncernregnskabet og årsregn-

det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og

skabet for PFA Holding A/S for regnskabsåret 1.

egnet som grundlag for min konklusion.

januar – 31. december 2011, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalind-

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

komstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse
og noter. Koncernregnskabet og årsregnskabet

Konklusion

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Det er min opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af

Den udførte revision

ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsy-

mod koncernens og selskabets rapporteringspro-

nets bekendtgørelse om revisionens gennemførel-

cesser og væsentlige forretningsmæssige risici,

se i finansielle virksomheder mv. samt finansielle

fungerer tilfredsstillende.

koncerner og efter internationale standarder om
revision. Dette kræver, at jeg planlægger og ud-

Det er tillige min opfattelse, at koncernregnska-

fører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed

bet og årsregnskabet giver et retvisende billede

for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke

af koncernens og selskabets aktiver, passiver og

indeholder væsentlig fejlinformation.

finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af
resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter

Revisionen er udført i henhold til den arbejds-

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i

deling, der er aftalt med ekstern revision, og har

overensstemmelse med lov om finansiel virksom-

omfattet vurdering af etablerede forretningsgan-

hed.

ge og interne kontroller, herunder den af ledelsen
tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rap-

Udtalelse om ledelsens beretning

porteringsprocesser og væsentlige forretnings-

Jeg har i henhold til lov om finansiel virksomhed

mæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har

gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke

jeg stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb

foretaget yderligere handlinger i tillæg til den ud-

og øvrige oplysninger i koncernregnskabet og

førte revision af koncernregnskabet og årsregn-

årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet

skabet.

vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige

Det er på denne baggrund min opfattelse, at

skøn er rimelige samt den samlede præsentation

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overens-

af koncernregnskabet og årsregnskabet.

stemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.
København den 10. februar 2012
Jes P. Sørensen
revisionschef
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Den uafhængige revisors erklæring

Til aktionæren i PFA Holding A/S

revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et

Påtegning på koncernregnskabet

årsregnskab, der giver et retvisende billede. For-

og årsregnskabet

målet hermed er at udforme revisionshandlinger,

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregn-

der er passende efter omstændighederne, men

skabet for PFA Holding A/S for regnskabsåret 1.

ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten

januar - 31. december 2011, der omfatter anvendt

af virksomhedens interne kontrol. En revision

regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalind-

omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens

komstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse

valg af regnskabspraksis er passende, om ledel-

og noter. Koncernregnskabet og årsregnskabet

sens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

den samlede præsentation af koncernregnskabet
og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet

opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet

og årsregnskabet

som grundlag for vores konklusion. Revisionen har

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et

ikke givet anledning til forbehold.

koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med lov om

Konklusion

finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere an-

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet

svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser

og årsregnskabet giver et retvisende billede af

nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab

koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling

og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,

pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncer-

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

nens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2011 i overensstemmelse med lov om

Revisors ansvar

finansiel virksomhed.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om
koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag

Udtalelse om ledelsesberetningen

af vores revision. Vi har udført revisionen i over-

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed

ensstemmelse med internationale standarder om

gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke fore-

revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlov-

taget yderligere handlinger i tillæg til den udførte

givning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav

revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

samt planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at

og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinforma-

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overens-

tion.

stemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og

København, den 10. februar 2012

oplysninger i koncernregnskabet og årsregnska-

Deloitte

bet. De valgte revisionshandlinger afhænger af

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvi-

Anders O. Gjelstrup

gelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

Jacques Peronard
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Resultatopgørelse
Note

(mio. kr.)

Koncern

PFA Holding

2011

2010

2011

2010

17.684

18.479

-

-

-94

-137

-

-

17.590

18.342

-

-

Præmier
1

Bruttopræmier
Afgivne genforsikringspræmier
Præmier f.e.r., i alt
Investeringsafkast
Indtægter fra tilknyttede virksomheder
Indtægter fra associerede virksomheder
Indtægter af investeringsejendomme

2
3

Renteindtægter og udbytter mv.
Kursreguleringer
Renteudgifter

6
4

Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed

-

-

468

455

81

11

-

-

581

636

-

-

9.578

8.608

0

0

17.656

11.651

-

-

-76

-99

0

0

-659

-593

0

0

Investeringsafkast, i alt

27.162

20.214

468

455

Pensionsafkastskat

-3.940

-2.826

-

-

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat

23.221

17.388

468

455

Forsikringsydelser
5

22

-15.414

-12.911

-

-

Modtaget genforsikringsdækning

Udbetalte ydelser

131

101

-

-

Ændring i erstatningshensættelser

217

-203

-

-

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

-15.067

-13.013

-

-

Ændring i livsforsikringshensættelser

-16.749

-12.470

-

-

Bonus
24

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

1.169

-2.579

-

-

25

Ændring i KundeKapital

-1.815

-1.647

-

-

-646

-4.225

-

-

-6.916

-4.849

-

-

Bonus, i alt
26

Ændring i hensættelser for Unit Link-kontrakter

6

Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Erhvervelsesomkostninger

7

8

-214

-217

-

-

Administrationsomkostninger

-600

-378

-11

-10

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

-814

-595

-11

-10

Overført investeringsafkast

-475

-451

-

-

Forsikringsteknisk resultat

145

127

457

444

81

52

-

-

Resultat af syge- og ulykkesforsikring

7

Egenkapitalens investeringsafkast

343

342

-

-

9

Andre indtægter

70

136

-

-

Andre omkostninger

-21

-77

-

-

Resultat før skat

617

580

457

444

-149

-118

3

4

468

462

460

448

-8

-14

-

-

Årets resultat

460

448

460

448

Årets totalindkomst

460

448

460

448

10
11

Skat
Årets resultat før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
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Balance - aktiver
Note

(mio. kr.)

Koncern

PFA Holding

2011

2010

2011

2010

541

486

-

-

46

51

-

-

AKTIVER
Immaterielle aktiver
12

Driftsmidler

13

Domicilejendomme

374

352

-

-

Materielle aktiver, i alt

420

403

-

-

12.935

12.553

-

-

4.957

Investeringsaktiver
13

Investeringsejendomme
Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder

14

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

-

-

5.413

15

Kapitalandele i associerede virksomheder

265

57

-

-

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt

265

57

5.413

4.957

Andre finansielle investeringsaktiver
Kapitalandele
Obligationer
16

Udlån
Afledte finansielle instrumenter
Andre finansielle investeringsaktiver, i alt
Investeringsaktiver, i alt

17

Investeringsaktiver tilknyttet Unit Link-kontrakter
Genforsikringsandele af forsikringsmæssige hensættelser, i alt

18.755

28.360

-

-

234.044

203.258

-

-

141

216

-

-

20.786

11.059

-

-

273.727

242.894

-

-

286.926

255.504

5.413

4.957

21.000

14.371

-

-

1

2

-

-

614

665

-

-

18

20

-

-

Tilgodehavender
Tilgodehavender hos forsikringstagere
Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder
Andre tilgodehavender

140

24

0

0

Tilgodehavender, i alt

773

708

0

0

Andre aktiver
Aktuelle skatteaktiver
11

Udskudte skatteaktiver
Likvide beholdninger
Andre aktiver, i alt

139

123

3

3

2.029

2.171

9

10

9.397

22.061

31

31

11.565

24.356

43

43

2.973

2.849

0

0

431

488

0

0

3.404

3.338

0

0

324.630

299.168

5.456

5.000

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavende renter samt optjent leje
Andre periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, i alt
Aktiver, i alt
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Balance - passiver
Note

(mio. kr.)

Koncern
2011

PFA Holding

2010

2011

2010

1

PASSIVER
Egenkapital
18

Aktiekapital
Sikkerhedsfond

1

1

1

1.245

1.245

-

-

0

0

-

-

19

Opskrivningshenlæggelse domicilejendomme
Reserver, i alt

1.245

1.245

-

-

20

Overført overskud

4.197

3.737

5.442

4.982

Foreslået udbytte
PFA Holdings andel
Minoritetsinteressernes andel

21

-

-

0

0

5.443

4.983

5.443

4.983

229

239

-

-

Egenkapital, i alt

5.673

5.222

5.443

4.983

Ansvarlig lånekapital

1.150

1.150

-

-

86

71

-

-

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter
Præmiehensættelser
Livsforsikringshensættelser
Garanterede ydelser

214.559

176.657

-

-

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

17.354

29.321

-

-

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

5.438

14.534

-

-

237.351

220.511

-

-

22

Livsforsikringshensættelser, i alt

23

Erstatningshensættelser

2.306

2.493

-

-

24

Kollektivt bonuspotentiale

5.824

6.993

-

-

2

4

-

-

25

KundeKapital

15.540

13.726

-

-

26

Hensættelser for Unit Link-kontrakter

21.281

14.412

-

-

282.390

258.209

-

-

Hensættelser til bonus og præmierabatter

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt
Hensatte forpligtelser
Udskudte skatteforpligtelser

21

27

-

-

Hensatte forpligtelser, i alt

21

27

-

-

Gæld i forbindelse med direkte forsikring

54

100

-

-

Gæld i forbindelse med genforsikring

11

16

-

-

668

850

0

0
17

Gæld

21

Gæld til kreditinstitutter
Gæld til tilknyttede virksomheder

-

-

13

3.963

2.719

0

0

Anden gæld

29.949

30.219

0

0

Gæld, i alt

34.646

33.903

13

17

Aktuelle skatteforpligtelser
27

Periodeafgrænsningsposter
Passiver, i alt
28

Eventualforpligtelser

29

Specifikation af aktiver og afkast 2011

30

Kapitalandele procentvis fordelt på brancher og regioner

31

Risikostyring og følsomhedsoplysninger

32

Femårsoversigt (hoved- og nøgletal) se side 56

33

Ledelseshverv se side 85

751

656

0

0

324.630

299.168

5.456

5.000
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Egenkapitalopgørelse og kapitalforhold
Note

(mio. kr.)
2011

Koncern
2010

PFA Holding
2011
2010

Egenkapitalopgørelsen
Aktiekapital

1

1

1

1.245

1.245

-

-

0

0

-

-

Overført overskud

3.737

3.289

4.982

4.534

Egenkapital primo

4.983

4.535

4.983

4.535

460

448

460

448

-

-

0

0

5.443

4.984

5.443

4.983

Sikkerhedsfond
Opskrivningshenlæggelse domicilejendomme

Overført af årets resultat
Udbytte, tidligere år
PFA Holdings andel, i alt

1

Minoritetsinteressernes andel:
Overført primo
PFA Professionel Forening
Minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel af årets totalindkomst
Minoritetsinteressernes andel, i alt

239

61

-

-

0

165

-

-

239

225

-

-

-8

14

-

-

231

239

-

-

5.673

5.222

5.443

4.983

Egenkapital

5.443

4.983

Kernekapital

5.443

4.983

Egenkapital ultimo
Basiskapital og solvenskrav

Foreslået udbytte

0

0

-9

-10

Reduceret kernekapital

5.434

4.973

Basiskapital

5.434

4.973

Bogførte skatteaktiver netto

Solvenskrav (8 % af de vægtede aktiver)
Overskydende basiskapital
Basiskapital og solvenskrav for PFA Holding er opgjort i henhold til reglerne for finansielle holdingvirksomheder.
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-435

-399

4.998

4.575

Noter til resultatopgørelse og balance

Anvendt regnskabspraksis

• Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter

Generelt

• Dagsværdi af finansielle instrumenter

Årsrapporten aflægges efter de i Finanstilsynets

• Dagsværdi af ejendomme.

bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Forpligtelser vedrørende

beskrevne regnskabsprincipper.

forsikringskontrakter
Opgørelsen af forpligtelser vedrørende forsikrings-

Alle beløb i regnskabet præsenteres i hele mio. kro-

kontrakter bygger på en række aktuarmæssige

ner. Hvert talt afrundes for sig, og der kan derfor

beregninger. Disse beregninger anvender forud-

forekomme mindre forskelle mellem de anførte

sætninger om en række variable såsom dødelighed

totaler og summen af de underliggende tal.

og invaliditet mv. Forudsætningerne er baseret på
erfaringer fra den eksisterende bestand af forsik-

Ændringer i forhold til 2010

ringer og opdateres løbende.

Som følge af den nye bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgå-

Til måling af livsforsikringshensættelserne i 2011

ende pensionskasser anføres anden totalindkomst

er Finanstilsynets benchmark for forventede

separat i forlængelse af resultatopgørelsen.

fremtidige levetidsforbedringer og observerede

Endvidere vises ændringer fra anden totalindkomst

nuværende dødelighed anvendt. Ved opgørelsen

i egenkapitalopgørelsen. I anden totalindkomst

af livsforsikringshensættelserne er der som følge

indgår poster, som føres direkte på egenkapitalen.

af benchmark forudsat en forøgelse af levetiden

Sammenligningstal er tilpasset.

på 1,3 år for en 65-årig mand og 1,2 år for en 65-årig
kvinde i forhold til den observerede levetid i dag.

Ny kontributionsbekendtgørelse

En 65-årig mand forventes altså at leve yderligere

Den 1. januar 2011 trådte den nye bekendtgørelse

19,5 år, mens en 65-årig kvinde forventes at leve

om kontributionsprincippet i kraft. Efter de nye

yderligere 22,1 år. Forudsætningerne medførte

regler skal den samlede bestand af gennemsnits-

en forøgelse af livsforsikringshensættelserne på

renteforsikringer opdeles i homogene grupper

ca. 2,4 mia. kroner i forhold til tidligere anmeldte

ud fra beregningselementerne rente, risiko og

levetidsforudsætninger. Ændringen nedsætter det

omkostninger. Til hver gruppe hører et kollektivt

realiserede resultat, men har ikke direkte effekt på

bonuspotentiale. PFA Pension har opdelt kunderne

selskabets basiskapital.

med gennemsnitsrenteprodukter i fire rentegrupper efter grundlagsrente samt i et antal risiko- og

Forsikringsforpligtelserne pr. 31. december 2011

omkostningsgrupper.

er opgjort på grundlag af den diskonteringsrentekurve, som Finanstilsynet offentliggjorde ved

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

meddelelse af 5. december 2011. Med meddelelsen

Udarbejdelsen af regnskabet forudsætter, at

foretog Finanstilsynet en teknisk tilpasning til

ledelsen foretager en række skøn og vurderinger

gældende markedsforhold af den justerede løbe-

omkring fremtidige forhold, der har væsentlig

tidsafhængige rentekurve, der var resultatet af

indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af

aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet

aktiver og forpligtelser. De områder, hvor ledelsens

indgået den 31. oktober 2008 mellem Økonomi- og

kritiske skøn og vurderinger har den væsentligste

Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension.

effekt på regnskabet, er:

Den løbetidsafhængige rentekurve består af en
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ikke-justeret del og en justeret del. Den ikke-

i overensstemmelse med bilag 7 i bekendtgørelsen

justerede del er baseret på euroswap-rentekurven

om finansielle rapporter for forsikringsselskaber.

tillagt et spænd mellem danske og tyske statsobligationer. Den ændrede tekniske konstruktion i den

Årets resultat og kontribution

nye rentekurve betyder, at landespændet mellem

Selskabet har anmeldt princip for fordeling af de

danske og tyske renter regnes som et 12 måneders

realiserede resultater til Finanstilsynet i overens-

glidende gennemsnit, og det glidende gennemsnit

stemmelse med bekendtgørelsen om kontributi-

har en nedre grænse på 0 bp. Den justerede del af

onsprincippet.

rentekurven har et fast tillæg til den ikke-justerede
diskonteringsrentekurve fra det 7-årige punkt

Egenkapitalens og KundeKapitals andel af de rea-

svarende til 50 pct. af forskellen mellem på den

liserede resultater før skat for forsikringer under

ene side en konstrueret realkreditrente og på den

kontribution består af investeringsafkastet af de-

anden side den ikke-justerede diskonteringsrente.

res særskilte aktiver med tillæg af driftsherretillæg
og fradrag af eventuelle tab. Den resterede del af

Den tekniske tilpasning af rentekurven den 5.

de realiserede resultater fordeles mellem kontri-

december 2011 betød en reduktion af livsforsik-

butionsgrupperne (rente-, risiko- og omkostnings-

ringshensættelserne på 3,4 mia. kroner og en

grupper) som anført nedenfor.

forøgelse af individuel solvensbehov til dækning af
landespændsrisiko på 4 mia. kroner.

KundeKapital er særlige bonushensættelser af
type B i henhold til § 32 i bekendtgørelse om

For syge- og ulykkesforsikringer opgøres de

opgørelse af basiskapital. KundeKapital hæfter

forsikringsmæssige forpligtelser under hensyn til

på samme måde som egenkapitalen og er opdelt

forventninger om omfanget af fremtidige raskmel-

i Kollektiv KundeKapital og Individuel KundeKapital.

dinger og genoptagelse af gamle sager. Forventningerne baseres på erfaringer fra koncernens

Resultatet af syge- og ulykkesforsikring, Unit

eksisterende bestand af forsikringer og opdateres

Link-kontrakter samt andre indtægter og udgifter

løbende.

tilfalder forholdsmæssigt egenkapitalen og Kollektiv KundeKapital.

Dagsværdi af finansielle instrumenter
For finansielle instrumenter med noterede priser

Det anmeldte princip for egenkapitalens andel af

på et aktivt marked, eller hvor værdiansættelsen

de realiserede resultater kan i det enkelte år fra-

bygger på accepterede værdiansættelser med

viges til fordel for KundeKapital og/eller kollektivt

observerbare markedsdata, er der ikke væsentlige

bonuspotentiale.

skøn forbundet med værdiansættelsen.
Rentegrupper
For finansielle instrumenter, hvor værdiansættel-

Hvis gruppens realiserede resultat er

sen kun i et mindre omfang bygger på observer-

positivt, tildeles egenkapitalen og KundeKapital

bare markedsdata, er værdiansættelsen påvirket af

et driftsherretillæg. Hvis det realiserede resultat

skøn. Dette er for eksempel tilfældet for unoterede

ikke er tilstrækkeligt stort til, at egenkapitalen og

kapitalandele samt visse obligationer.

KundeKapital kan opnå det tilstræbte driftsherretillæg, registreres det manglende beløb som

Dagsværdi af ejendomme

et tilgodehavende uden for balancen. Et eventuelt

Dagsværdien af ejendomme beregnes efter afkast-

tilgodehavende driftsherretillæg fremgår af

metoden, hvor der tages udgangspunkt i ejen-

egenkapitalopgørelsen. I beretningen og noten til

dommenes forventede driftsafkast og et for hver

resultat før skat redegøres nærmere for opgørel-

ejendom individuelt fastsat forrentningskrav

sen af og fordelingen af det realiserede resultat i
det aktuelle år.
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Resten af det realiserede resultat tilfalder forsik-

Der er ikke foretaget køb eller salg af virksomheder

ringstagerne i form af bonus mv., og et eventuelt

i 2010 og 2011.

overskydende beløb overføres til gruppens kollektive bonuspotentiale.

Koncerninterne transaktioner
Transaktioner mellem selskaber i PFA Holding-

Er det tilbageværende realiserede resultat nega-

koncernen foretages på markedsmæssige vilkår

tivt, trækkes beløbet fortrinsvis i gruppens kollek-

eller omkostningsdækket basis og efter kontraktlig

tive bonuspotentiale og dernæst i forsikringtager-

aftale mellem selskaberne.

nes samlede bonuspotentiale på fripoliceydelser i
gruppen. Hvis bonuspotentialet på fripoliceydelser

Omregning af fremmed valuta

ikke er tilstrækkeligt, dækkes det manglende beløb

Koncernens og selskabets funktionelle valuta som

forholdsmæssigt af egenkapitalen og KundeKapital.

præsentationsvaluta er danske kroner. Transaktioner i fremmed valuta omregnes med transakti-

Risiko- og omkostningsgrupper

onsdagens kurs. Balanceposter i fremmed valuta

For risiko- og omkostningsgrupper reduceres det

omregnes efter valutakurser fra Bank of England

realiserede resultat først med beløb, der forlods

(GMT1600) på balancedagen. Valutakursforskelle

er tilskrevet kunderne i form af bonus mv. Hvis

opstået i forbindelse med omregning indregnes i

gruppens tilbageværende realiserede resultat er

resultatopgørelsen. Dagsværdien af valutatermins-

positivt, reduceres det herefter med det tilstræbte

forretninger beregnes ved at tilbagediskontere

driftsherretillæg til egenkapitalen og KundeKapital.

værdien til balancetidspunktet med den relevante

Er det tilbageværende realiserede resultat positivt,

pengemarkedsrente.

tilføres det til gruppens kollektive bonuspotentiale.
Forsikrings- og investeringskontrakter
Hvis det realiserede resultat er negativt, dækkes

Livsforsikringspolicerne opdeles i forsikrings- og

det af gruppens kollektive bonuspotentiale. Hvis

investeringskontrakter. Forsikringskontrakter

gruppens kollektive bonuspotentiale ikke fuldt ud

er kontrakter, som indeholder væsentlige for-

kan dække det negative beløb, dækkes det mang-

sikringsrisici eller giver forsikringstager ret til

lende beløb forholdsmæssigt af egenkapitalen og

bonus. Investeringskontrakter er kontrakter med

KundeKapital. Der føres ikke skyggekonti for beløb

ubetydelig forsikringsrisiko og indgår under Unit

dækket af egenkapitalen og KundeKapital.

Link-kontrakter, hvor forsikringstageren bærer
investeringsrisikoen.

Koncernforhold og nærtstående parter
Koncernregnskabet omfatter virksomheder, hvori

Generelle principper for indregning og måling

moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere

I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt

end 50 pct. af stemmerne eller på anden måde har

med, at de indtjenes, og alle omkostninger – her-

bestemmende indflydelse. Koncernens aktiviteter

under forsikringsydelser, ændringer i hensættelser

omfatter for hovedpartens vedkommende livs- og

og ændringer i bonus – i takt med, at de afholdes.

pensionsforsikring. Koncernregnskabet er derfor
opstillet efter de bestemmelser, der gælder for

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsyn-

livsforsikringsselskaber. Fælles kontrollerede as-

ligt, at fremtidige fordele vil tilfalde virksomheden,

socierede virksomheder pro rata konsolideres.

og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser
indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

Associerede virksomheder er virksomheder, hvori

fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomhe-

koncernen besidder kapitalandele og udøver en

den, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

betydelig, men ikke bestemmende indflydelse.
Virksomheder klassificeres som udgangspunkt
som associerede, hvis PFA Holding direkte eller
indirekte besidder mellem 20 og 50 pct. af stemmerettighederne.
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Resultatopgørelse

Forsikringsydelser

Præmier

Forsikringsydelser f.e.r. indeholder årets udbe-

Præmier og indskud indregnes i resultatopgørelsen

talte ydelser med regulering af årets ændring i

på det registrerede forfaldstidspunkt. Overførsler

erstatningshensættelser og efter modregning af

mellem selskabets forskellige forsikringsbestande

genforsikringsandelen. Forsikringsydelser vedrø-

indregnes ikke i præmieomsætningen, medmindre

rende investeringskontrakter medtages direkte i

overførslen er afgiftsberigtiget efter pensionsbe-

balancen.

skatningsloven. Genforsikringsandelen af præmier
fradrages. Præmier fra investeringskontrakter

Ændring i livsforsikringshensættelser

medtages direkte i balancen.

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. omfatter årets ændring i livsforsikringshensættelser.

Investeringsafkast

Ændring i livsforsikringshensættelser specificeres

Indtægter fra tilknyttede og associerede virksom-

i balancen på garanterede ydelser, bonuspoten-

heder indeholder koncernens og selskabets andel

tiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på

af virksomhedernes resultat efter skat inklusive

fripoliceydelser.

værdiregulering.
Ændring i hensættelser for
Indtægter af investeringsejendomme indeholder

Unit Link-kontrakter

resultatet ved drift af investeringsejendomme ef-

Ændring i hensættelser for Unit Link-kontrakter

ter fradrag af udgifter til ejendomsadministration

omfatter årets ændring i Unit Link-hensættelserne

og før prioritetsrenter.

bortset fra præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter.

Renteindtægter og udbytter mv. omfatter årets
renteindtægter af værdipapirer og udlån, indeks-

Bonus

regulering af indeksobligationer, samt udbytte af

Ændring i kollektivt bonuspotentiale er den del af

kapitalandele.

det realiserede resultat, som tilfalder forsikringsbestanden ud over den tildeling, der sker forlods.

Kursreguleringer består af årets værdiregulering

Hertil kommer eventuelle overførsler fra egenka-

af kapitalandele, investerings- og domicilejen-

pitalen. Hvis forsikringsbestandens realiserede

domme, obligationer, udlån samt afledte finansielle

resultat bliver negativt efter fradrag af forlods til-

instrumenter.

deling, indeholder posten anvendelse af kollektivt
bonuspotentiale hensat i tidligere år.

Renteudgifter indeholder renter til ansvarlig
Ændring i KundeKapital indeholder dels for-

lånekapital og øvrig gæld.

rentning af aktiver allokeret til KundeKapital dels
Administrationsomkostninger i forbindelse med

det nettobeløb, som kunderne i løbet af året har

investeringsvirksomhed indeholder porteføjlesty-

bidraget med samt årets tilskrevne driftsherretil-

ringsgebyrer til kapitalforvalter, direkte handels-

læg og andelen af resultatet af øvrige aktiviteter

og depotomkostninger samt egne omkostninger til

samt eventuelle overførsler fra egenkapitalen.

administration af investeringsaktiver.
Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Pensionsafkastskat dækker individuel pensions-

Erhvervelsesomkostninger omfatter omkostninger

afkastskat, som beregnes af den løbende rentetil-

forbundet med at erhverve og forny forsikringsbe-

skrivning til kunderne, og institutpensionsafkast-

standen. Administrationsomkostninger omfatter

skat, som beregnes af henlæggelse til kollektiv

øvrige omkostninger til forsikringsdriften.

bonuspotentiale og til KundeKapital. Pensionsafkastskattesatsen udgør 15 pct.
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Fordeling af ikke direkte henførbare omkostnin-

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte

ger mellem erhvervelse og administration samt

erstatninger med regulering af årets ændring i

mellem livsforsikring og syge- og ulykkesforsikring

erstatningshensættelserne, herunder gevinst eller

er foretaget ud fra fordelingsnøgler baseret på

tab på tidligere års hensættelser (afløbsresultat).

aktiviteter.

Endvidere indgår udgifter til vurdering af skadesager, udgifter til skadebekæmpelse samt et skøn

Koncernens bidrag til bidragsbaserede pensions-

over de forventede omkostninger i forbindelse

ordninger for medarbejdere indregnes i resultat-

med administration og skadebehandling af de

opgørelsen i takt med, at bidragene optjenes af

forsikringskontrakter, som virksomheden har ind-

medarbejderne.

gået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes
genforsikringens andel.

Bonus til medarbejdere indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor bonus er optjent.

Overført investeringsafkast beregnes som en
forholdsmæssig andel af investeringsafkastet fra

Under regnskabsposterne Administrationsomkost-

en særlig aktivportefølje, som modsvarer syge- og

ninger i forbindelse med investeringsvirksomhed,

ulykkeshensættelserne, samt hensættelser til di-

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, samt

verse øvrige hensættelser med marginal størrelse i

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulyk-

forhold til selskabets samlede balance.

kesforsikring indregnes en andel af de samlede
driftsomkostninger på basis af direkte og skønnet

Andre indtægter omfatter indtægter fra admini-

ressourceforbrug.

stration for andre selskaber samt indtægter, der
ikke kan henføres til virksomhedens forsikringsbe-

Overført investeringsafkast indeholder den

stand eller investeringsaktiver.

andel af investeringsafkastet, som vedrører
egenkapitalen samt syge- og ulykkesforsikring.

Andre omkostninger omfatter omkostninger i

Egenkapitalens investeringsafkast udgør afkastet

forbindelse med administration af andre selska-

af investeringsaktiver allokeret til egenkapitalen.

ber samt omkostninger, der ikke kan henføres til

Afkastet vedrørende syge- og ulykkesforsikring

virksomhedens forsikringsbestand og investe-

beregnes på basis af gennemsnittet af primo- og

ringsaktiver.

ultimobalancerne.
Skat
Syge- og ulykkesforsikring

I henhold til gældende skatteregler er PFA-koncer-

Præmieindtægter f.e.r. indregnes i resultatopgø-

nens danske datterselskaber og søsterselskaber

relsen på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter,

sambeskattet. PFA har fravalgt at lade sambe-

der opgøres efter fradrag for skadesuafhængige

skatningen omfatte selskabernes udenlandske

rabatter mv. og afgivne forsikringspræmier, er

ejendomme og PFA Soraarneq.

periodiserede.
Den danske skattepligtige indkomst i koncernens
Forsikringsteknisk rente, der er et beregnet ren-

ejendomsselskaber indgår i moderselskabets

teafkast af de gennemsnitlige forsikringsmæssige

skattepligtige indkomst, hvis mindst 90 procent

hensættelser f.e.r., overføres fra investerings-

af det enkelte ejendomsselskabs aktiver består af

afkastet. Beløbet beregnes ud fra den løbetids-

fast ejendom. I så fald afsættes såvel aktuelle som

afhængige diskonteringssats, der er fastsat af

udskudte skatter i moderselskabet.

Finanstilsynet. Den del af forøgelsen af præmie- og
erstatningshensættelserne, der kan henføres

Aktuel skat fordeles mellem overskudsgivende

til diskontering, overføres fra præmierne/er-

sambeskattede selskaber, der tillige refunderer

statningsudgifterne til modregning i den forsik-

skatteværdien af underskud til de underskudsgi-

ringstekniske rente. Kursregulering indgår under

vende selskaber.

investeringsafkast.
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Udskudt skat indregnes af midlertidige forskelle

Investeringsaktiver

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige vær-

Investeringsejendomme er ejendomme, som

dier af aktiver og forpligtelser på balancedagen.

besiddes for at opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster. Investeringsejendomme indregnes ved

Balance

første indregning til kostpris. Efterfølgende måles

Aktiver

investeringsejendomme til dagsværdi. Dagsvær-

Immaterielle aktiver

dien beregnes efter afkastmetoden i henhold til

Goodwill opstået i forbindelse med erhvervelse af

principperne i regnskabsbekendtgørelsen. Meto-

kapitalandele i tilknyttede virksomheder opgøres

den tager udgangspunkt i den enkelte ejendoms

som en positiv forskel mellem den samlede kostpris

driftsafkast og det forretningskrav (afkastkrav),

og nettoaktivernes dagsværdi på erhvervelsestids-

der er knyttet til ejendommen. Driftsafkastet er

punktet. Der foretages årlige test for værdiforrin-

baseret på det kommende års forventede afkast

gelse, og eventuelle nedskrivninger indregnes over

justeret for atypiske forhold. Ejendomme, der er

resultatopgørelsen.

planlagt solgt, er værdiansat til forventet salgspris
under hensyntagen til tidshorisont.

Erhvervet og egenudviklet software indregnes
i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede

Kapitalandele i tilknyttede og associerede

afskrivninger og akkumulerede tab ved værdifor-

virksomheder indregnes på erhvervelsestids-

ringelse. Kostpris ved egenudvikling består af di-

punktet til kostpris og måles efterfølgende til den

rekte og interne omkostninger til projektudvikling.

senest kendte regnskabsmæssige indre værdi. Den

Afskrivninger foretages lineært over den forven-

forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes

tede brugstid, der ligger mellem 0 og 8 år. Eventuelt

egenkapital medtages i posterne Kapitalandele af

tab ved værdiforringelse vurderes på baggrund

tilknyttede virksomheder og Kapitalandele af as-

af en nedskrivningstest. Omkostninger, der kan

socierede virksomheder, og den forholdsmæssige

henføres til vedligeholdelse af immaterielle aktiver,

andel af de enkelte virksomheders resultat efter

udgiftsføres i afholdelsesåret.

skat føres i posten Resultat i noterne om kapitalandele af tilknyttede og associerede virksomheder.

Materielle aktiver
Driftsmidler består primært af biler. Driftsmidler

Andre finansielle investeringsaktiver

indregnes i balancen til kostpris med fradrag af ak-

Finansielle instrumenter indregnes i balancen på

kumulerede afskrivninger og akkumulerede tab ved

handelstidspunktet til købspris eksklusive om-

værdiforringelse. Afskrivninger foretages linært

kostninger i forbindelse med købet og måles efter

over den forventede brugstid, typisk fire år.

første indregning til dagsværdi.

Domicilejendomme er ejendomme, som koncer-

Investeringsforeningsbeviser indgår i balancens

nen selv anvender til administration mv.

enkelte poster svarende til de underliggende

Domicilejendomme indregnes ved første indreg-

aktiver.

ning til kostpris. Efterfølgende måles domicilejendomme til dagsværdi. Stigningen i omvurderet

Dagsværdien for børsnoterede finansielle aktiver

værdi indregnes i anden totalindkomst, medmin-

beregnes på basis af lukkekursen på balanceda-

dre stigningen modsvarer en værdinedgang, der

gen. Hvis der ikke foreligger en relevant lukkekurs

tidligere er indregnet i resultatopgørelsen. Fald i

pr. balancedagen, anvendes anden relevant kurs

omvurderet værdi indregnes i resultatopgørelsen,

på balancedagen eller kursen fra en af de nær-

medmindre faldet modsvarer en værdistigning, der

meste foregående dage. Hvis der ikke foreligger

tidligere er indregnet i anden totalindkomst.

anden relevant kurs, kan dagsværdien skønnes
med udgangspunkt i balancedagens lukkekurser på

Afskrivning på domicilejendomme foretages linært
baseret på ejendommens forventede skrapværdi
og en skønnet brugstid på 100 år.
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sammenlignelige finansielle instrumenter.

Ved køb og salg af finansielle aktiver anvendes han-

Passiver

delsdatoen som tidspunktet for indregning. Ved

Egenkapital

anvendelse af handelsdatoen indregnes der sam-

Opskrivningshenlæggelse til domicelejendomme

tidig med indregning af køb af et finansielt aktiv en

omfatter værdiregulering af domicilejendomme til

forpligtelse svarende til den aftalte pris. Tilsvaren-

dagskurs med fradrag af akkumulerede afskriv-

de indregnes ved salg af et finansielt aktiv et aktiv

ninger. Den del af værdireguleringen, der skal

svarende til den aftalte pris. Forpligtelsen eller

henføres til bonusberettigede forsikrings- og

aktivet ophører med at være indregnet i balan-

investeringskontrakter, overføres til kollektivt

cen på afregningsdatoen. Som en konsekvens af

bonuspotentiale.

anvendelse af handelsdato som indregningsprincip
anses kuponrenter og udtrækninger som likvide

Ansvarlig lånekapital

beholdninger på tidspunktet, hvor der modtages

Ansvarlig lånekapital er efterstillede kapitalind-

information om transaktionens gennemførelse.

skud. I tilfælde af likvidation eller konkurs kan
ansvarlig lånekapital først gøres gældende efter

Udtrukne børsnoterede obligationer måles til nu-

de almindelige kreditorkrav. Ansvarlig lånekapital

tidsværdien af udtrækningsbeløbet ved diskonte-

måles til dagsværdi.

ring med en pengemarkedsrente.
Hensættelser til forsikrings- og
Unoterede investeringsforeningsbeviser måles til

investeringskontrakter

dagsværdien af de underliggende nettoaktiver.

Livsforsikringshensættelser f.e.r. måles ved
at opgøre markedsværdien af de forventede

Dagsværdien af unoterede afledte finansielle

fremtidige betalingsstrømme for hver forsikring.

instrumenter, optages til dagsværdier opgjort af

Markedsværdien beregnes ved at diskontere de

eksterne parter med undtagelse af OTC-derivater.

enkelte betalinger med en rente baseret på den

Dagsværdien for øvrige unoterede værdipapirer

danske rentekurve, der er offentliggjort af Finan-

og OTC-derivater måles efter anerkendte metoder,

stilsynet, reduceret med pensionsafkastskat for

herunder standarder fastsat af European Private

relevante policedele. De forventede fremtidige

Equity and Venture Capital Association (EVCA).

betalingsstrømme beregnes på basis af den nuværende forventede levetid, forventede fremtidige

Investeringsaktiver tilknyttet Unit

levetidsforbedringer og en invalideintensitet på

Link-kontrakter indeholder aktiver på Unit Link-

grundlag af egne analyser af selskabets forsik-

kontrakter. Investeringsaktiver tilknyttet Unit

ringsbestande.

Link-kontrakter er opgjort efter samme principper
som de øvrige finansielle investeringsaktiver (se

Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelsen

ovenfor).

tages hensyn til en aldersbetinget sandsynlighed
for, at den enkelte forsikrede genkøber sin police.

Tilgodehavender

Et risikotillæg er indregnet i livsforsikringshensæt-

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,

telsen.

hvilket normalt svarer til pålydende værdi med
fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse

Garanterede ydelser er markedsværdien af de

af tab.

ydelser, som den enkelte forsikrede er garanteret,
med tillæg af den forventede fremtidige udgift til

Andre aktiver

administration og med fradrag af de aftalte frem-

Aktuelle skatteaktiver og udskudte skatteforplig-

tidige præmier. Garanterede ydelser indeholder et

telser opgøres i henhold til gældende skattelov-

skønnet beløb til dækning af fremtidige forsik-

givning. Skatteaktiver vedrørende fremførbare

ringsydelser, som stammer fra forsikringsbegiven-

underskud indregnes alene i udskudt skat, hvis det

heder indtruffet i regnskabsåret, men som endnu

er sandsynligt, at de kan udnyttes.

ikke var anmeldt på balancedagen.
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Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Hensættelser til bonus og præmierabatter er

udtrykker forpligtelser til at yde bonus over tid

beløb, der tilfalder forsikringstagerne som følge

vedrørende de aftalte præmier, som endnu ikke er

af et gunstigt skadeforløb for indeværende eller

forfaldne. Bonuspotentiale på fremtidige præmier

tidligere år.

opgøres som forskellen mellem værdien af garanterede fripoliceydelser og værdien af garanterede

KundeKapital indgår i basiskapitalen på lige fod

ydelser, såfremt denne forskel er positiv. Garante-

med egenkapitalen, men tilfalder over tid de forsik-

rede fripoliceydelser er nutidsværdien af ydelser,

rede og er dermed en del af de forsikringsmæssige

der er garanteret forsikringstageren ved omteg-

hensættelser.

ning til fripolice med fradrag af nutidsværdien af de
forventede fremtidige udgifter til administration af

Hensættelser for Unit Link-forsikringer udgør

fripolicen.

som udgangspunkt markedsværdien af de modsvarende aktiver. Hvis de pågældende policer indehol-

Bonuspotentiale på fripoliceydelser omfatter

der et tilsagn om, at ydelserne ved udløb beregnes

forpligtelser til at yde bonus vedrørende alle-

på basis af en værdi, der er højere end den aktuelle

rede indbetalte præmier mv. Bonuspotentiale på

markedsværdi af de pågældende aktiver, værdian-

fripolicer fastsættes til forskellen mellem værdien

sættes hensættelserne under hensyntagen hertil.

af de retrospektive hensættelser og værdien af de
garanterede fripoliceydelser, hvis denne forskel er

Gæld og hensatte forpligtelser

positiv. De retrospektive hensættelser er indbe-

Gældsposter og hensatte forpligtelser måles til

talte præmier med fradrag af udbetalte ydelser og

amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til

omkostninger og med tillæg af tilskrevet rente.

pålydende værdi.

Erstatningshensættelser

Udskudte skatteforpligtelser opgøres i henhold

Erstatningshensættelserne udgør et skøn over

til gældende skattelovgivning.

forventede udbetalinger samt forfaldne, endnu
ikke udbetalte forsikringsydelser. Erstatningshen-

Nøgletal

sættelsen vedrørende syge- og ulykkesforsikring

Afkastnøgletallene i femårsoversigten bereg-

indeholder hensættelse til administrationsom-

nes for samtlige aktiver og gældsposter efter en

kostninger i forbindelse med afvikling af skader

pengevægtet metode, mens afkastet pr. aktivtype

og opgøres som nutidsværdien af de forventede

i afkastskemaet beregnes for investeringsaktiver

fremtidige betalinger inklusive estimerede omkost-

(dvs. eksklusive gældsposter og diverse aktiver)

ninger til afvikling af erstatningsforpligtelserne.

efter en tidsvægtet metode. Valutaafdækning
medtages i afkastskemaet under

Kollektivt bonuspotentiale er forsikringsbestandens andel af realiserede resultater, som er

Øvrige finansielle investeringsaktiver. Tilgo-

hensat kollektivt til bonusberettigede forsikringer

dehavende renter indgår i værdien af de enkelte

ud over livsforsikringshensættelser og erstat-

obligationsklasser i afkastskemaet.

ningshensættelser.
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Noter til resultatopgørelsen
Note
1

(mio. kr.)

Koncern

PFA Holding

2011

2010

2011

2010

35

39

-

-

12.537

12.470

-

-

904

871

-

-

Bruttopræmier
Indirekte forsikringer, i alt
Præmier, direkte
Gruppelivspræmier, direkte
Indskud og overførsler, direkte

4.196

5.036

-

-

Direkte forsikringer, i alt

17.637

18.377

-

-

Præmier vedrørende forsikrings- og investeringskontrakter, i alt

17.671

18.415

-

-

Præmier fra investeringskontrakter, der overføres til balancen

-11

-19

-

-

Interne overførsler

23

83

-

-

Præmier vedrørende investeringskontrakter
Bruttopræmier, i alt

13

64

-

-

17.684

18.479

-

-

16.083

16.731

-

-

663

839

-

-

Præmier, direkte forsikringer, fordeles således:
Forsikringer tegnet i ansættelsesforhold
Individuelt tegnede forsikringer

904

871

-

-

I alt

Gruppelivsforsikringer

17.649

18.440

-

-

Præmieindtægten er alene fra dansk direkte forsikring

17.649

18.440

-

-

9.323

14.521

-

-

17

18

-

-

Forsikringer med bonusordninger
Forsikringer uden bonusordninger
Unit Link-kontrakter
I alt

8.309

3.902

-

-

17.649

18.440

-

-

671.917

663.063

-

-

52.742

52.567

-

-

498.031

489.357

-

-

8.521

7.686

0

0

423

353

0

0

Antal forsikrede, direkte forsikringer:
Forsikringer tegnet i ansættelsesforhold
Individuelt tegnede forsikringer
Gruppelivsforsikringer
2

Renteindtægter og udbytter mv.
Renteindtægter
Indeksregulering
Udbytte

634

568

0

0

9.578

8.608

0

0

Investeringsejendomme

33

224

-

-

Domicilejendomme

22

15

-

-

Renteindtægter og udbytter mv., i alt
3

Kursreguleringer

Kapitalandele

-2.594

5.512

-

-

Obligationer

10.599

7.287

-

-

Udlån
Afledte finansielle instrumenter
Kursreguleringer, i alt

4

-9

-10

-

-

9.604

-1.377

-

-

17.656

11.651

-

-

Pensionsafkastskat
Kollektiv PAL

-2.873

-1.587

-

-

Individuel PAL

-1.026

-1.228

-

-

-41

-11

-

-

-3.940

-2.826

-

-

Regulering af pensionsafkastskat for tidligere år
Pensionsafkastskat, i alt
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Note
5

(mio. kr.)

Koncern

PFA Holding

2011

2010

2011

2010

-783

-646

-

-

-93

-83

-

-

Forsikringssummer ved udløb

-2.214

-1.677

-

-

Pensions- og renteydelser

-5.935

-5.564

-

-

Tilbagekøb

-5.769

-4.316

-

-

-570

-576

-

-

-15.364

-12.862

-

-

-90

-84

-

-

-15.455

-12.946

-

-

Forsikringsydelser fra investeringskontrakter, der overføres til balancen

43

37

-

-

Interne overførsler

-3

-2

-

-

Udbetalte ydelser
Direkte forsikringskontrakter
Forsikringssummer ved død
Forsikringssummer ved invaliditet

Kontant udbetalte bonusbeløb
Direkte forsikringskontrakter, i alt
Udgifter vedr. indirekte forsikringer
Ydelser vedr. forsikrings-og investeringskontrakter, i alt

Ydelser vedrørende investeringskontrakter

40

35

-

-

-15.414

-12.911

-

-

Løn til medarbejdere

-701

-652

-

-

Pensionsbidrag

-126

-117

-

-

Udbetalte ydelser, i alt
6

De samlede omkostninger indeholder:

Lønsumsafgift mv.
Personaleudgifter, i alt
Provisioner for direkte forsikringer udgør
Nedskrivning af immaterielle aktiver i datterselskaber

-77

-66

-

-

-904

-836

-

-

-13

-14

-

-

2

0

-

-

Løn og vederlag til direktion
2011

Henrik
Heideby

Anne
Broeng

Lars EllehaveAndersen

Jon
Johnsen

I alt
11,7

Gage

4,9

2,4

2,0

2,4

Værdi af fri bil mv.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,7

5,0

2,6

2,2

2,6

12,4
2,4

Pension

1,0

0,5

0,4

0,5

Bonus

0,9

0,4

0,4

0,6

2,2

I alt

6,9

3,4

3,0

3,7

16,9

2010
Gage, værdi af fri bil mv., pension og bonus

16,4

Jon Johnsens bonusaftale er aftalt i forbindelse med ansættelsen i 2009. Fra og med 2011 har bestyrelsen besluttet, at alle koncerndirektører har ensartet aftale om bonusaflønning op til 20 % af den faste gage. Selskabet kan opsige koncernchefen med 24 måneders
varsel, mens de øvrige koncerndirektører af selskabet kan opsiges med 6 måneders varsel og 6 måneders fratrædelsesgodtgørelse.
Alle koncerndirektører kan selv opsige ansættelsesforholdet med 6 måneders varsel.
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Note
6

(mio. kr.)
De samlede omkostninger indeholder (fortsat)
Bestyrelseshonorarer (mio. kr.)

Bestyrelse

Revisionsudvalg

Aflønningsudvalg

2011

2010

Svend Askær

0,6

0,1

0,1

0,8

-

Jørn Neergaard Larsen

0,4

0,2

0,6

-

Hans Skov Christensen

0,2

0,3

-

Gita Grüning

0,2

0,2

-

Erik G. Hansen

0,2

0,3

-

Peter Ibsen

0,2

0,2

-

Per Jørgensen

0,2

0,2

-

Torben Dalby Larsen

0,2

0,3

-

Poul Erik Pedersen

0,2

0,2

-

Klavs Andreassen

0,2

0,2

-

Lars Christoffersen

0,2

0,2

-

Hanne Sneholm Jensen

0,2

0,2

-

Thomas P. Jensen (indtrådt 1. maj 2011)

0,1

0,1

-

Mette Risom (indtrådt 1. maj 2011)

0,1

0,1

-

Carsten Bach (udtrådt 30. april 2011)

0,1

0,1

-

Simone Le Madsen (udtrådt 30. april 2011)

0,1

0,1

-

Honorarer i alt

3,4

3,9

3

0,1
0,1

0,1

0,4

0,2

Koncern

Løn og vederlag inkl. pensionsbidrag til ansatte,
hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse for virksomhedens risikoprofil.
Faste løndele
Variable løndele
Løn og vederlag i alt
Antal personer

2011

2010

15,5

-

2,6

-

18,1

11,5

9

9

Der henvises i øvrigt til www.pfa.dk
Koncern

(mio. kr.)

PFA Holding

2011

2010

2011

2010

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer:
Deloitte
Lovpligtig revision af årsregnskabet

-4

-3

-

-

Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed

0

0

-

-

Honorar for andre ydelser

-3

-1

-

-

Revisionshonorar til Deloitte i alt

-7

-4

-

-

-

Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i året
1.095

1.088

-

PFA Kapitalforvaltning

PFA Pension inkl. ejendomsafdeling

25

18

-

-

PFA Portefølje Administration

17

13

-

-

Øvrig og/eller afviklet virksomhed

19

34

-

-

1.156

1.154

-

-

Overført investeringsafkast vedrørende egenkapitalen

-343

-342

-

-

Overført investeringsafkast til skadesforsikring

-132

-110

-

-

-475

-451

-

-

I alt
7

Overført investeringsafkast

Overført investeringsafkast, i alt

Årsrapport
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Note
8

(mio. kr.)
2011

Koncern
2010

PFA Holding
2011
2010

Bruttopræmier

747

688

-

-

Ændring i præmiehensættelser

-18

-3

-

-

Præmieindtægter f.e.r.

730

685

-

-

Forsikringsteknisk rente

-34

-3

-

-

Udbetalte bruttoerstatninger

-512

-522

-

-

Ændring i erstatningshensættelser

-127

-70

-

-

Diskontering - Afkortning af løbetid

32

32

-

-

Diskontering - Ændring af rentekurve

36

19

-

-

-570

-540

-

-

-3

-3

-

-

1

-2

-

-

-70

-68

-

-

Resultat af syge- og ulykkesforsikring

Erstatningsudgifter f.e.r.
Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r.
Bonus og præmierabatter
Erhvervelsesomkostninger
Administrationsomkostninger

-69

-78

-

-

-140

-146

-

-

Investeringsafkast

132

110

-

-

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser

-34

-48

-

-

Resultat af syge- og ulykkesforsikring, i alt

81

52

-

-

Præmieindtægten er alene fra dansk forsikring

747

688

-

-

Antal policer

432.133

454.347

-

-

Antal erstatninger (stk.)

168.019

111.685

-

-

5.376

4.921

-

-

27,94 %

23,32 %

-

-

78

50

-

-

0

1

-

-

78

52

-

-

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

Erstatninger syge- og ulykkesforsikring

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i kr.
Erstatningsfrekvens
Afløbsresultat, brutto
Afgivet afløb
Afløbsresultat f.e.r.

Afløbsresultatet angiver det resultat, der har været på de afsatte erstatningshensættelser i tidligere år.
Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser

34

48

-

-

Diskontering - Afkortning af løbetid

-32

-32

-

-

Diskontering - Ændring af rentekurve

-36

-19

-

-

Forsikringsteknisk rente f.e.r., i alt

-34

-3

-

-

Nøgletal vedr. syge- og ulykkesforsikring
Bruttoerstatningsprocent
Bruttoomkostningsprocent

2007

2008

2009

2010

2011

127,1 %

90,1 %

107,4 %

79,7 %

78,5 %

17,8 %

22,5 %

21,8 %

21,4 %

19,1 %

Combined ratio f.e.r.

144,9 %

112,5 %

129,2 %

101,1 %

97,6 %

Operating ratio

140,1 %

123,5 %

123,6 %

93,1 %

89,8 %

-5,5 %

3,7 %

-1,5 %

3,2 %

4,3 %

Relativt afløbsresultat

Koncern
2011
9

76

PFA Holding

2010

2011

2010

Andre indtægter
Provisioner fra investeringsforeninger

60

55

0

0

Øvrige indtægter

10

81

0

0

Andre indtægter i alt

70

136

0

0

Årsrapport
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Note
10

Koncern

(mio. kr.)

PFA Holding

2011

2010

2011

2010

21.061

13.179

-

-

0

109

-

-

Omkostningsresultat før bonus

990

1.177

-

-

Risikoresultat før bonus

302

315

-

-

-15.825

-5.438

-

-

6.527

9.343

-

-

Fordeling til depoterne i løbet af året

2.761

2.644

-

-

Primoregulering Funktionær Pension

-288

97

-

-

Henlagt til kundernes reserver fra resultatopgørelsen

1.459

3.846

-

-

Fordelt til kunderne, i alt

3.933

6.587

-

-

679

523

-

-

-2

12

-

Årets forrentning før pensionsafkastskat

993

945

-

Årets driftsherretillæg før pensionsafkastskat inkl. risiko og omk.

429

667

-

-

Fordelt til KundeKapital, note 25, i alt

2.099

2.148

-

-

Kundernes andel, i alt

6.031

8.734

-

-

Resultat før skat
Realiseret resultat
Renteresultat før bonus fra resultatopgørelsen
Primoregulering Funktionær Pension

Ændring i akkumuleret værdiregulering
Realiseret resultat, i alt
Fordelt til kunderne

Fordelt til KundeKapital
Kundernes bidrag til KundeKapital
Primoregulering Funktionær Pension

Fordelt til egenkapital via resultatopgørelsen
Årets forrentning før skat

343

358

-

-

Årets driftsherretillæg før skat inkl. risiko og omk.

151

249

-

-

494

607

-

-

Resultat af syge- og ulykkesforsikring, Unit Link-kontrakter, rabatter samt
andre ordinære og ekstraordinære indtægter

458

-107

-

-

Heraf forholdsmæssigt fordelt til KundeKapital

-335

77

-

-

0

3

457

444

Egenkapitalens andel af det realiserede resultat
Øvrige aktiviteter

Andel af andre resultatposter
Egenkapitalens andel af øvrige aktiviteter

123

-27

457

444

Resultat før skat fra resultatopgørelsen

617

580

457

444

Fordelt til egenkapitalen direkte
0

0

-

-

617

580

457

444

Aktuel selskabsskat af årets indkomst

-7

-10

3

3

Ændring i udskudt skat vedrørende tidligere år

-1

-7

0

1

Ændring i udskudt skat vedrørende året

-141

-101

0

0

Skat, i alt

-149

-118

3

4
444

Årets opskrivningshenlæggelse, domicilejenomme
Resultat før skat samt efter årets opskrivningshenlæggelse
11

Skat

Resultat før skat

617

580

457

Regulering af skat i forbindelse med fusion

0

-169

-

-

Reguleringsgrundlag for udskudt skat tidligere år

5

45

0

0

Ej skattepligtige indtægter/udgifter, samt resultat af datterselskaber mv.

-26

16

-468

-455

Beregnet indkomst

596

472

-11

-10

-149

-118

3

3

Skat heraf 25 %
Udskudte skatteaktiver
Regulering af skat i forbindelse med fusion
Skattemæssigt underskud
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Udskudte skatteaktiver ultimo

0

-169

-

-

2.224

2.655

9

10

-195

-315

-

-

2.029

2.171

9

10
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Noter til balancen
Note
12

Koncern

(mio. kr.)

2010

2011

2010

199

180

-

-

0

8

-

-

Driftsmidler
Anskaffelsessum primo
Primoregulering til anskaffelsessum
Årets anskaffelser

17

21

-

-

Årets afgang

-21

-11

-

-

Anskaffelsessum ultimo

195

199

-

-

-147

-122

-

-

0

-8

-

-

-19

-25

-

-

18

8

-

-

-149

-147

-

-

46

51

-

-

352

336

-

-

4

5

-

-

Ned- og afskrivninger primo
Korrektion af ned- og afskrivninger tidligere år
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger vedrørende årets afgang
Ned- og afskrivninger ultimo
Driftsmidler ultimo
13

PFA Holding

2011

Investeringsejendomme
Domicilejendomme
Omvurderet værdi primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Afgang i årets løb

0

0

-

-

Opskrivning

0

0

-

-

Afskrivning

-4

-4

-

-

0

0

-

-

Årets omvurdering direkte på egenkapitalen
Årets omvurdering via resultatopgørelsen

22

15

-

-

374

352

-

-

12.553

12.447

-

-

532

281

-

-

-203

-379

-

-

53

204

-

-

Investeringsejendomme ultimo

12.935

12.553

-

-

Ejendomme ultimo

13.309

12.905

-

-

-

Domicilejendomme ultimo
Investeringsejendomme
Dagsværdi primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Afgang i årets løb
Årets værdiregulering til dagsværdi

Det vægtede gennemsnit af afkastprocenter, der er lagt til grund for de
enkelte ejendommes dagsværdi udgør for:
kontorejendomme

5,4 %

5,4 %

-

udenlandske kontorejendomme

7,1 %

7,7 %

-

-

domicilejendomme

5,4 %

5,4 %

-

-

øvrige erhvervsejendomme

5,3 %

5,2 %

-

-

boligejendomme

3,1 %

2,8 %

-

-

Til brug for værdiansættelsen af erhvervsejendomme i tilknyttede virksomheder er indhentet vurderinger fra eksterne vurderingsmænd. Øvrige ejendomme er værdiansat internt. Erhvervsejendomme i associeret virksomhed er værdiansat på grundlag af den af
virksomheden foretagne værdiansættelse.
14

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
PFA Pension, forsikringsaktieselskab
PFA Sundhed A/S
PFA Senior A/S

78

Årsrapport
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Aktivitet

Hjemsted

Ejerandele

Resultat

Egenkapital

Livsforsikringsselskab

København

100 %

470

5.391

Rådgivning

København

100 %

-2

11

Rådgivning og uddannelse

København

100 %

1

11

Note
15

(mio. kr.)
Kapitalandele i associerede virksomheder
Aktivitet

Hjemsted

Ejerandele

Resultat

Egenkapital

Ejendomsselskab

København

22 %

54

471

Behandlingscenter

Ålsgårde

50 %

-5

6

Holdingselskab

København

40 %

263

1.257

Ejendomsselskab

København

32 %

-7

299

ATPFA K/S

Ejendomsselskab

København

50 %

333

4.720

Irish Forestry Investments Holding A/S

Ejendomsselskab

København

33 %

4

83

Ejendomsselskabet Norden I K/S
Majorgården A/S
PF I A/S
Ejendomsselskabet Norden IV K/S
Fællesledede virksomheder, der er prorata konsolideret:

De anførte resultater og egenkapitaler er ifølge selskabernes seneste offentliggjorte årsrapport.
Koncern
2011
16

2011

2010

Udlån
Pantesikrede udlån

17

PFA Holding
2010

5

5

-

-

Andre udlån

137

211

-

-

Udlån ultimo

141

216

-

-

Investeringsaktiver tilknyttet Unit Link-kontrakter
Kapitalandele

11.271

8.691

-

-

Obligationer

9.729

5.680

-

-

21.000

14.371

-

-

Investeringsaktiver tilknyttet Unit Link-kontrakter ultimo
Investeringsaktiver tilknyttet Unit link-kontrakter er opdelt således:

18

Unit link-kontrakter uden garanti

14.524

8.273

-

-

Unit link-kontrakter med garanti

6.476

6.098

-

-

Aktiekapital
Selskabets aktiekapital er fordelt på 90 stk. á 5.000 kroner, 500 stk. á 1.000 kroner og 250 stk. á 200 kroner.
PFA Fonden, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø og Dansk Arbejdsgiverforening,
Vester Voldgade 113, 1552 København V, ejer mere end 5 pct. af PFA Holdings aktiekapital.

19

Opskrivningshenlæggelse domicilejendomme
Opskrivningshenlæggelse primo

6

5

-

-

-6

0

-

-

3

1

-

-

3

6

-

-

-6

-5

-

-

Tilbageført fordelt til kunder

6

0

-

-

Fordelt til kunderne vedr. tidligere år

-3

-1

-

-

-3

-6

-

-

0

0

-

-

3.737

3.289

4.982

4.534

460

448

460

448

0

0

0

0

4.197

3.737

5.442

4.982

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital

250

1.150

-

-

Gæld til kreditinstitutter

400

394

-

-

Samlet gæld, der forfalder mere end 5 år efter balancetidspunktet ultimo

650

1.544

-

-

65

65

-

-

Tilbageførte opskrivninger
Opskrivning vedr. tidligere år
Fordelt til kunderne primo

Opskrivningshenlæggelse domicilejendomme ultimo
20

Overført overskud
Overført overskud primo
Overført fra resultatopgørelsen
Udbytte
Overført overskud ultimo
Heraf foreslået udbytte

21

Samlet gæld, der forfalder mere end 5 år efter balancetidspunktet

Ansvarlig lånekapital
Renter vedrørende ansvarlig lånekapital i året

Under ansvarlige lån indgår et lån på 750 mio. kroner og et lån på 150 mio. kroner, som forrentes med CIBOR plus 4 pct. Lånene udløber i 2015.
Hertil kommer et lån på 250 mio. kroner, som forrentes med 5,42 pct. Lånet er uopsigeligt.
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Note
22

Koncern

(mio. kr.)

PFA Holding

2011

2010

2011

2010

220.511

208.008

-

-

-288

0

-

-

Livsforsikringshensættelser primo

220.224

208.008

-

-

Akkumuleret værdiregulering ultimo foregående år

-16.900

-11.457

-

-

288

5

-

-

Livsforsikringshensættelser f.e.r.
Livsforsikringshensættelser ultimo foregående år
Regulering af akkumuleret værdiregulering, Funktionær Pension

Regulering af akkumuleret værdiregulering, Funktionær Pension
Akkumuleret værdiregulering primo

-16.613

-11.452

-

Retrospektive hensættelser primo

203.611

196.556

-

-

94

0

-

-

-3

27

-

-

-

Overført fra erstatningshensættelser, Funktionær Pension
Overført fra/til Unit Link- og erstatningshensættelser, Funktionær Pension
Årets ændring på grund af:
Bruttopræmier

12.108

15.570

-

Overført til Unit Link-forsikringskontrakter

-2.733

-992

-

-

Rentetilskrivning mm.

7.596

7.236

-

-

Individuel PAL

-988

-947

-

-

-14.353

-12.756

-

-

-683

-608

-

-

Risikoresultat efter tilskrivning af risikobonus

287

-212

-

-

Kundernes bidrag til KundeKapital, netto

-74

-263

-

-

3

0

-

-

Forsikringsydelser
Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus

Ændring pga. andet
Ændringer i alt
Retrospektive hensættelser ultimo
Akkumuleret værdiregulering ultimo
Livsforsikringshensættelser f.e.r. ultimo

1.163

7.028

-

204.865

203.611

-

-

32.486

16.900

-

-

237.351

220.511

-

-

891

846

-

-

0

17

-

-

891

863

-

-

Heraf:
Bruttohensættelse for indirekte forsikring ultimo sidste år
Primoregulering
Bruttohensættelse for indirekte forsikring primo
Årets ændring
Bruttohensættelse for indirekte forsikring ultimo

90

28

-

-

981

891

-

-

1.542

7.060

-

-

0

-19

-

-

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:
Ændring i retrospektive hensættelser
Ændring som følge af reduktion af bonuspotentiale på fripoliceydelser til
dækning af forsikredes tab
Ændring direkte på balancen

3

-15

-

-

Ændring i akkumuleret værdiregulering

15.298

5.443

-

-

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

16.843

12.470

-

-

Ændring i garanterede ydelser

37.902

23.999

-

-

Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier

-11.966

-6.880

-

-

Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser

-9.096

-4.616

-

-

0

-19

-

-

Ændring som følge af reduktion af bonuspotentiale på fripoliceydelser til
dækning af forsikredes tab
Ændring direkte på balancen
Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

3

-15

-

-

16.843

12.470

-

-

Livsforsikringshensættelser uden hensyntagen
til mulighed for tilbagekøb:
Garanterede ydelser

212.970

166.914

-

-

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

19.391

35.646

-

-

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

6.639

18.394

-

-

239.000

220.954

-

-

Livsforsikringshensættelser uden hensyntagen til
mulighed for tilbagekøb ultimo

Sandsynligheden for, at pensionskunderne tilbagekøber eller overfører deres forsikringsaftale,
er estimeret på baggrund af selskabets observationer for pensionskunder med mindst 10 års anciennitet.
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(mio. kr.)

Livsforsikringshensættelser f.e.r. (fortsat)
Livsforsikringshensættelserne f.e.r. opdelt pr. grundlagstype og rente pr. balancedato
Koncern

2011
Garanterede
ydelser

2010

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Garanterede
ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

G82 4,5 %

113.098

1.015

107

102.257

1.893

774

G82 2,51 %

25.646

1.981

1.490

22.665

3.374

3.108

L99 1,8 %

1.410

2

11

1.445

5

63

Uni98 1,8 %

43.290

11.928

2.725

25.152

20.404

7.984

G82 1,51 %

26.848

2.395

965

22.227

3.644

2.603

1.247

34

140

0

0

0

Øvrige

0

0

0

0

0

0

Andet

3.020

0

2

2.910

0

2

214.559

17.354

5.438

176.657

29.321

14.534

U 10 1%

Livsforsikringshensættelser f.e.r. ultimo

237.351

220.511

Koncern
2011
23

Brutto, syge- og ulykkesforsikring
Erstatningshensættelser ultimo

2011

2010
-

527

840

-

1.779

1.652

-

-

2.306

2.493

-

-

6.993

4.414

-

-

261

97

-

-

1.198

3.846

-

-

Kollektivt bonuspotentiale
Kollektivt bonuspotentiale ultimo foregående år
Primoregulering af Kollektivt bonuspotentiale, Funktionær Pension
Årets henlæggelse, jf. note 10

25

PFA Holding

2010

Erstatningshensættelser f.e.r.
Brutto, livsforsikring

24

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Pensionsafkastskat

-2.628

-1.364

-

-

Overført fra resultatopgørelsen, i alt

-1.169

2.579

-

-

Kollektivt bonuspotentiale ultimo

5.824

6.993

-

-

13.726

12.079

-

-

-2

12

-

-

2.101

2.135

-

-

-358

-197

-

-

335

-77

-

-

-261

-227

-

-

1.815

1.647

-

-

15.540

13.726

-

-

KundeKapital
KundeKapital ultimo foregående år
Primoregulering af KundeKapital, Funktionær Pension
Fordelt til KundeKapital
Udbetaling af KundeKapital
KundeKapitalens andel af øvrige aktiviteter
Pensionsafkastskat
Overført fra resultatopgørelsen, i alt
KundeKapital ultimo
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(mio. kr.)

Koncern

PFA Holding

2011

2010

2011

2010

13.993

9.185

-

-

-2

0

-

-

Hensættelser for Unit Link-kontrakter
Unit Link-forsikringskontrakter
Hensættelser for Unit Link-forsikringskontrakter primo
Akkumuleret værdiregulering primo
Primoregulering, Funktionær Pension

3

0

-

-

13.995

9.185

-

-

3

-2

-

-

Bruttopræmier

5.576

2.909

-

-

Overført fra gennemsnitsrente

2.733

992

-

-

-149

1.644

-

-

18

-204

-

-

Forsikringsydelser

-844

-358

-

-

Omk. tillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus

-118

-93

-

-

-50

-20

-

-

-246

-63

-

-

0

2

-

-

Retrospektive hensættelser primo
Overført til/fra Livhensættelser, Funktionær Pension
Årets ændring på grund af:

Rentetilskrivning
Individuel PAL

Risikoresultat efter tilskrivning af risikobonus
Kundernes bidrag til KundeKapital, netto
Ændring pga. andet
Ændringer i alt
Retrospektive hensættelser ultimo
Akkumuleret værdiregulering ultimo
Hensættelser for Unit Link-forsikringskontrakter ultimo

6.920

4.808

-

-

20.918

13.991

-

-

9

2

-

-

20.926

13.993

-

-

419

477

-

-

0

-1

-

-

419

477

-

-

-

Unit Link-investeringskontrakter
Hensættelser for Unit Link-investeringskontrakter primo
Akkumuleret værdiregulering primo
Retrospektive hensættelser primo
Årets ændring på grund af:
11

19

-

Interne overførsler

-23

-83

-

-

Bruttopræmier

-13

-64

-

-

Rentetilskrivning

-1

41

-

-

Individuel PAL

0

-6

-

-

-43

-37

-

-

3

2

-

-

Præmier fra investeringskontrakter overført direkte

Forsikringsydelser fra investeringskontrakter overført direkte
Interne overførsler
Forsikringsydelser

-40

-35

-

-

Omk. tillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus

-2

-3

-

-

Risikoresultat efter tilskrivning af risikobonus

-8

9

-

-

0

0

-

-

Ændring pga. andet
Ændringer i alt

-64

-58

-

-

Retrospektive hensættelser ultimo

354

419

-

-

Akkumuleret værdiregulering ultimo
Hensættelser for Unit Link-investeringskontrakter ultimo
Hensættelser for Unit Link-kontrakter ultimo

0

0

-

-

354

419

-

-

21.281

14.412

-

-

Heraf
Hensættelser for Unit-link kontrakter uden garanti

7.446

1.757

-

-

Hensættelser for Unit-link kontrakter med garanti

13.835

12.655

-

-

Hensættelser for Unit Link-kontrakter ultimo

21.281

14.412

-

-

I hensættelser for Unit link-kontrakter med garanti indgår:
Garanterede ydelser

10.495

7.907

-

-

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

2.089

2.857

-

-

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

1.250

1.890

-

-

13.835

12.655

-

-

Hensættelser for Unit Link-kontrakter med garanti ultimo
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(mio. kr.)

Koncern

PFA Holding

2011

2010

2011

2010

29.262

29.448

-

-

442

518

-

-

13

10

-

-

270.092

259.437

-

-

2.813

409

-

-

168

197

-

-

3.525

4.075

-

-

Anden gæld
I anden gæld indgår:
Fondsafvikling
Skyldige omkostninger inkl. personaleforpligtelser
Skyldige skatter og afgifter

28

Eventualforpligtelser
Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret
aktiver til en samlet balanceværdi ultimo
Registrerede aktiver dækker såvel forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., som
hensættelser for Unit-Link forsikringer.
Afgivet sikkerhed i forbindelse med kontrakter på ikke børsnoterede
finansielle instrumenter
Leje og driftsforpligtelser overstiger ikke
Selskabet har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede
værdipapirer med et beløb på

Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor.
29

Specifikation af aktiver og afkast 2011
Markedsværdi

Primo

Ultimo

Nettoinvestering

12.905

13.309

333

5,1 %

1.395

1.558

114

8,1 %

14.300

14.867

447

5,4 %

16

400

314

25,4 %

2.972

3.042

469

-15,6 %

766

527

115

2,1 %

18.842

8.723

-9.331

-7,3 %

Koncern
Grunde og bygninger, direkte ejet
Ejendomsaktieselskaber
Grunde og bygninger
Associerede virksomheder
Børsnoterede danske kapitalandele
Unoterede danske kapitalandele
Udenlandske noterede kapitalandele

4.506

6.539

-525

17,5 %

Øvrige kapitalandele i alt

27.086

18.831

-9.273

-3,0 %

Statsobligationer (Zone A)

73.476

73.883

-2.514

8,5 %

Realkreditobligationer

69.752

75.034

2.484

6,0 %
12,8 %

Unoterede udenlandske kapitalandele

Indeksobligationer

18.363

22.725

1.904

Kreditobligationer investment grade

20.100

23.770

2.654

7,3 %

Kreditobligationer non investment grade

20.250

20.916

-359

6,8 %

Andre obligationer

117

79

-21

3,2 %

Obligationer i alt

202.057

216.406

4.147

7,8 %

5

5

0

-7,0 %

Øvrige finansielle investeringsaktiver

23.030

23.327

297

-

Afledte finansielle instrumenter til sikring
af nettoændringen af aktiver og forpligtelser

10.307

19.603

-

-

Pantesikrede lån

30

Kapitalandele procentvis fordelt på brancher og regioner
Koncern
Energi

Danmark

Øvrige
Europa

Nordamerika

Sydamerika

Japan

Øvrige
Fjernøsten

Øvrige
lande

0,0 %

2,2 %

3,6 %

0,3 %

0,1 %

0,3 %

0,5 %

7,0 %

I alt

Materialer

1,0 %

1,6 %

1,3 %

0,3 %

0,3 %

0,1 %

0,3 %

5,0 %

Industri

4,2 %

2,3 %

2,5 %

0,0 %

0,8 %

0,1 %

0,0 %

9,9 %

Forbrugsgoder

0,1 %

1,5 %

2,8 %

0,0 %

0,7 %

0,2 %

0,0 %

5,3 %

Konsumentvarer

1,2 %

2,3 %

2,7 %

0,2 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %

6,9 %

Sundhedspleje

6,4 %

1,9 %

3,2 %

0,0 %

0,2 %

0,0 %

0,1 %

11,8 %

Finans

2,4 %

6,5 %

4,0 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

0,6 %

15,3 %

IT

0,4 %

0,7 %

5,0 %

0,0 %

0,5 %

0,1 %

0,0 %

6,7 %

Telekommunikation

0,9 %

1,3 %

1,2 %

0,0 %

0,2 %

0,2 %

0,0 %

3,9 %

Forsyning

0,0 %

0,9 %

1,0 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

0,0 %

2,2 %

Ikke fordelt

2,1 %

13,9 %

3,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

6,9 %

26,1 %

18,7 %

35,2 %

30,4 %

1,4 %

3,8 %

1,9 %

8,6 %

100,0 %

I alt
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(mio. kr.)
Risikooplysninger og følsomhedsskema pr. 31. december 2011
Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for
PFA-koncernens risikostyring og risikovillighed, mens den daglige
ledelse og PFA Pensions risikokomité løbende overvåger og sikrer,
at rammerne overholdes og kontrolleres.
PFA er eksponeret over for en række risikofaktorer. De kan
overordnet opdeles i finansielle risici, forsikringsmæssige risici,
operationelle risici og kommercielle og andre risici.
Finansielle risici er risikoen for tab, hvis markedsværdien af de
samlede aktiver og forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i renteniveau, aktiekurser, ejendomspriser og valutakurser.
Finansielle risici omfatter også risikoen for tab på kreditter og
modparter ved misligholdelse af betalingsforpligtelser. Endelig
omfatter de finansielle risici likviditets- og koncentrationsrisici.
Det er risikoen for tab i tilfælde af behov for hurtigt at skulle frigøre likviditet til betaling af forpligtelser, og tab som følge af en stor
koncentration af investeringer i en enkelt udsteder, en enkelt type
aktiver eller få brancher. Den største finansielle risiko er risikoen
for tab ved renteændringer på pensionsprodukter med gennemsnitsrente. De finansielle risici overvåges løbende, og effekten på
selskabets reserver og individuelle solvensbehov rapporteres til
risikokomitéen, den daglige ledelse og bestyrelsen.
Forsikringsmæssige risici er risikoen for tab som følge af ændringer i invaliditet, levetid, kritisk sygdom og tilbagekøb. En
forlængelse af den gennemsnitlige levetid betyder eksempelvis, at

garanterede pensioner skal udbetales i flere år. Ændringer i antallet af dødsfald og sygemeldinger medfører ændringer i udbetalingerne til dødsfaldsdækning og invalidepensioner. Den største
forsikringsmæssige risiko er ændringer i levetiden. Forudsætningerne for de forsikringsmæssige risici bliver løbende analyseret
og sammenholdt med den faktiske udvikling, og hensættelserne
reguleres årligt i overensstemmelse med den observerede faktiske udvikling i levetid.
Operationelle risici er risikoen for tab, der relaterer sig til fejl i itsystemer, juridiske tvivlsspørgsmål, menneskelige fejl, bedrageri
eller fejl som følge af udefrakommende begivenheder. PFA-koncernen har i høj grad afdækket de operationelle risici via kontroller,
procedurer og forretningsgange, og kontrolmiljøet overvåges kontinuerligt af den complianceansvarlige. PFA har ingen væsentlige
udestående juridiske tvister.
Kommercielle og øvrige risici relaterer sig til strategiske risici og
risikoen for ny eller ændret lovgivning og andre eksterne faktorer,
der kan begrænse PFA’s omdømme eller markedsposition. PFA
tilstræber åbenhed og gennemsigtighed i sin kommunikation til
kunderne, og de enkelte forretningsområder indgår aktivt i den løbende overvågning og håndtering af risici for at reducere risikoen
for økonomiske tab som følge af kommercielle risici.
Der henvises tillige til beskrivelse af risikoeksponering og -styring i
beretningen på siderne 34-37.

Maksimal påvirkning
af bonuspotentiale
på fripoliceydelser
før ændring i anvendt
bonuspotentiale
på fripoliceydelser
angivet i mio. kr.

Maksimal påvirkning
af anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser angivet i
mio. kr.
-481

Minimal påvirkning
af basiskapitalen
angivet i mio. kr.

Maksimal påvirkning af kollektivt
bonuspotentiale
angivet i mio. kr.

-521

-3.324

7.356

514

928

-3.909

0

Aktiekursfald på 12 %

-180

-1.830

0

-24

Ejendomsprisfald på 8 %

-206

-732

0

-24

-121

-770

0

-24

Tab på modparter på 8 % (inkl. kreditrisici)

-1.505

-2.519

0

-240

Fald i dødelighedsintensiteten på 10 %

-2.130

-1.243

-294

-48

32

2.944

314

0

0

-105

-94

-15

Koncern
Hændelse
Rentestigning på 0,7 % point
Rentefald på 0,7 % point

Valutakursændring med ½ % ssh. på 10 dage

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 %
Stigning i invalideintensiteten på 10 %

Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne for markedsværdibaseret regnskabsaflæggelse. Konsekvensen af de i tabellen
anførte hændelser er angivet i mio. kr. og er beregnet som påvirkningen på henholdsvis basiskapital, kollektivt bonuspotentiale, bonuspotentiale på fripoliceydelser før ændring i anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser samt eventuelt anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser. Beregningerne er foretaget under hensyn til de anmeldte regler om fordeling af det realiserede resultat. Endvidere er det forudsat,
at hændelserne indtræder som øjeblikkelige begivenheder, hvorfor påvirkningerne er beregnet ud fra en alt-andet-lige betragtning ud fra
balancen på opgørelsestidspunktet.
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Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv

Svend Askær · Født 1952 · (Formand) · Formand, Lederne
Valgt ind i bestyrelsen i 1992
På valg i 2015
Formand: Lederne (direktør og bestyrelsesmedlem i tilknyttede virksomheder) · PFA Brug Livet Fonden
Bestyrelsesmedlem: DVU Statsautoriseret Revisionsaktieselskab · Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Andre hverv: Repræsentant i ATP’s repræsentantskab · Vicepræsident i CEC
Jørn Neergaard Larsen · Født 1949 · (Næstformand) · Adm. direktør,
Dansk Arbejdsgiverforening
Valgt ind i bestyrelsen i 1996
På valg i 2015
Formand: Nordic Employers’ Mutual Insurance Association
Bestyrelsesmedlem: ATP · Lønmodtagernes Garantifond
Andre hverv: Medlem af Business Europe’s eksekutivkomité · Medlem af ATP’s forretningsudvalg ·
Medlem af ATP’s revisionsudvalg · Medlem af Det Økonomiske Råd
Klavs Andreassen · Født 1959 · Juridisk konsulent, PFA Pension
Medarbejdervalgt siden 1991
På valg i 2015
Ingen ledelseshverv
Hans Skov Christensen · Født 1945 · Direktør
Valgt ind i bestyrelsen i 2009
På valg i 2013
Bestyrelsesformand: FIH Erhvervsbank A/S · Aktieselskabet Kristeligt Dagblad ·
Kristeligt Dagblads Forlag A/S · Kristeligt Dagblads Fond · Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi ·
Danske Sømands- og Udlandskirker
Bestyrelsesnæstformand: Industriens Fond · Fonden for Søren Kierkegaards Forskningscenter
Bestyrelsesmedlem: Centre for European Policy Studies · Fonden af 28. maj 1948
Lars Christoffersen · Født 1972 · Faglig repræsentant, PFA Pension
Medarbejdervalgt siden 2003
På valg i 2015
Bestyrelsesmedlem: DFL’s Hovedbestyrelse
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Gita Grüning · Født 1949 · Formand, Teknisk Landsforbund
Valgt ind i bestyrelse i 2008
På valg i 2014
Bestyrelsesformand: Teknik og Design A/S Freelancebureau
Bestyrelsesmedlem: Lønmodtagernes Dyrtidsfond · PFA Brug Livet Fonden ·
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Medlem af: LO’s hovedbestyrelse og daglige ledelse ·
CO-Industris forretningsudvalg og centralledelse · KTO · OAO
Andre hverv: Repræsentant i ATP’s repræsentantskab
Erik G. Hansen · Født 1952 · Direktør, Rigas Holding ApS og tilknyttede virksomheder
Valgt ind i bestyrelsen i 2002
På valg i 2015
Direktør: Rigas Holding ApS og fem tilhørende datterselskaber · EGH Private Equity ApS · Sirius Holding
ApS og et tilhørende datterselskab · Berco ApS
Bestyrelsesformand: DTU Symbion Innovation A/S · Polaris Management A/S · TTIT A/S
og et tilhørende datterselskab · NPT A/S · A/S af 26. marts 2003 og et tilhørende datterselskab
Bestyrelsesnæstformand: Bagger-Sørensen & Co A/S og to tilhørende datterselskaber
Bestyrelsesmedlem: Bavarian Nordic A/S · OKONO A/S · Polaris Invest II ApS · Lesanco ApS
Wide Invest ApS · Aser Ltd.
Peter Ibsen · Født 1950 · Formand Centralorganisationen af 2010 – CO10
Valgt ind i bestyrelsen 2008
På valg i 2013
Formand Politiforbundet
Bestyrelsesnæstformand: Lån og Spar Bank A/S
Bestyrelsesmedlem: A/S Knudemosen · Forbrugsforeningen af 1886
Medlem af: Forretningsudvalget i Tjenestemændenes Låneforening · Forretningsudvalget i FTF
Hanne Sneholm Jensen · Født 1958 · Teamleder, PFA Pension
Medarbejdervalgt siden 2007
På valg i 2015
Ingen ledelseshverv
Thomas P. Jensen · Født 1969 · Pensionsmedarbejder, PFA Pension
Medarbejdervalgt siden 2011
På valg i 2015
Ingen ledelseshverv
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Per Jørgensen · Født 1959 · Formand, Maskinmestrenes Forening
Valgt ind i bestyrelsen i 2004
På valg i 2012
Formand: Fællesrepræsentationen (FR) · FICT (Federation International des Cadres des Transport)
Bestyrelsesmedlem: EMUC (Europas Maritime Udviklings Center) · Fredericia Maskinmesterskole ·
Søfartens Arbejdsmiljøråd · Søfartens Fremme · IAK (Ingeniørernes Arbejdsløshedkasse)
Medlem: Præsidiet, Den Danske Vedligeholdelsesforening
Dommer: Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten
Torben Dalby Larsen · Født 1949 · Chefredaktør, adm. direktør Dagbladet/
Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske
Valgt ind i bestyrelsen i 1992
På valg i 2014
Adm. direktør: Sjællandske Medier A/S
Bestyrelsesformand: Dansk Arbejdsgiverforening ·
Sjællandske Mediers 100 pct. ejede datterselskaber · Dagbladenes Bureau ·
A/S Vestsjællandske Distriktsblade
Bestyrelsesmedlem: ATP · Lønmodtagernes Garantifond · Danmarks Radio ·
Danske Dagblades Forening · Danske Mediers Arbejdsgiverforening · Roskilde Mediecenter K/S og A/S ·
Sjællandske Avistryk A/S, Slagelse
Poul Erik Pedersen · Født 1947 · Adm. direktør, Metro Cash & Carry Danmark ApS
Valgt ind i bestyrelsen i 2003
På valg i 2012
Direktør: Metro Danmark Holding ApS og tilknyttede virksomheder
Formand: Metro Danmark A/S
Mette Risom · Født 1969 · Chef for Rådgivningscenter, PFA Pension
Medarbejdervalgt siden 2011
På valg i 2015
Ingen ledelseshverv
Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er 67 år.
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Koncernledelse

Henrik Heideby · Koncernchef og CEO
Bestyrelsesformand: FIH Holding A/S · PF I A/S · PFA Professionel Forening · PFA Ejendomme A/S ·
PFA Invest International A/S og syv tilhørende datterselskaber
Bestyrelsesnæstformand: IC Companys A/S · FIH Erhvervsbank A/S · Forsikring & Pension
Bestyrelsesmedlem: C.P. Dyvig & Co. A/S · VP Securities A/S ·
Wesmanns Skandinaviske Forsikringsfond · PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S
PFA Brug Livet Fonden
Anne Broeng · Koncerndirektør og CFO
Bestyrelsesformand: PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S
Bestyrelsesmedlem: Bikubenfonden · Energinet.dk · PFA Portefølje Administration A/S ·
PFA Professionel Forening · PFA Ejendomme A/S ·
PFA Invest International A/S og syv tilhørende datterselskaber
Lars Ellehave-Andersen · Koncerndirektør
Bestyrelsesformand: PFA Senior A/S · PFA Sundhed A/S
Bestyrelsesnæstformand: PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab
Bestyrelsesmedlem: Holdingaktieselskabet Funktionær Pension · Forsikringsakademiet A/S
Andre hverv: Repræsentantskabsmedlem i Lån og Spar Bank
Jon Johnsen · Koncerndirektør
Bestyrelsesmedlem: Letpension A/S · Pensionsinfo · PFA Senior A/S
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Ledende medarbejdere

Michael Biermann direktør, IT
Jesper Bjerre direktør, Marked
Jørgen Bønsager ansvarshavende aktuar og direktør, Aktuariat
Søren P. Espersen direktør, Koncernkommunikation & Ledelse
Morten Winther Hansen direktør, Videnscenter
Jacob Erik Holmblad direktør, PFA Sundhed og PFA Senior
Poul Kobberup direktør, PFA Kapitalforvaltning
Jesper Langmack direktør, PFA Kapitalforvaltning
Charlotte Møller direktør, Økonomi
Peter Ott direktør, PFA Portefølje Administration
Peter Rosenlind-Nissen direktør, Salg Rådgivning
Charlotte Fredberg Schmidt direktør, Kunde- & Pensionsservice
Michael Willumsen direktør, PFA Ejendomme A/S

Årsrapport

PFA Holding

2011

89

PFA Holding A/S
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon 39 17 50 00
Telefax 39 17 59 50
www.pfa.dk
pension@pfa.dk
CVR-nr. 2 24 38 018
Design og produktion:
Umwelt A/S
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