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SAMMENDRAG
Denne rapport følger af kravene til offentliggørelse af oplysninger om solvens og finansiel situation for
gruppe 1-forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder i § 283 i Lov om finansiel virksomhed
(FIL) og i Solvens II1. Ifølge Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016, skal PFA Holding A/S (herefter PFA
Holding) som forsikringsholdingvirksomhed fremover årligt offentliggøre oplysninger om PFA-koncernens
solvens og finansielle situation. Tilsvarende skal datterselskaberne PFA Pension Forsikringsaktieselskab
(herefter PFA Pension) og Mølholm Forsikring A/S (herefter Mølholm Forsikring), som gruppe
1-forsikringsselskaber årligt offentliggøre oplysninger om deres solvens og finansielle situation.
PFA Holding har fået Finanstilsynets tilladelse til at offentliggøre oplysningerne for PFA-koncernen, PFA
Pension og Mølholm Forsikring i én samlet rapport for 2016.
Rapporten indeholder kapitler om koncernens og selskabernes:
A. Virksomhed og resultater
B. Ledelsessystem
C. Risikoprofil
D. Værdiansættelse til solvensformål og
E. Kapitalforvaltning.
Rapportens indhold og struktur er bestemt af lovgivningen.
Virksomhed og resultater
PFA-koncernen leverer produkter, rådgivning og services inden for pension og opsparing, forsikring og
visse velfærdsydelser. Kundebasen skabes med udgangspunkt i firma- og arbejdsmarkedspensioner.
PFA Pension er et livsforsikringsselskab og udgør mere end 99 pct. af PFA-koncernens konsoliderede
balance. Mølholm Forsikring er skadeforsikringsselskab og datterselskab af PFA Pension. Herudover består
koncernen af et grønlandsk livsforsikringsselskab, en bank, et investeringsforvaltningsselskab, flere
ejendoms- og investeringsselskaber, to alternative investeringsfonde og en række associerede selskaber.
1
Med Solvens II menes reglerne i Direktiv 2009/138/EF (Solvens II), som ændret ved Direktiv 2014/51/EU (Omnibus II). Direktivet
er implementeret i Lov om finansiel virksomhed og i en række danske bekendtgørelser. Herudover omfatter regelsættet også den
delegerede forordning 2015/35/EU, som er ændret ved 2016/467/EU og en række gennemførselsforordninger. Forordningerne har
direkte retsvirkning i Danmark.
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PFA-koncernen blev i 2016 udvidet med et nyt datterselskab, PFA Infrastruktur Holding ApS, som
varetager investeringer i infrastruktur. Samtidig steg antallet af ejendomsselskaber i koncernen med
24 selskaber og udgør ved årets udgang 32 selskaber. Den markante stigning skyldes et fortsat
stigende antal ejendomsinvesteringer i form af selskabstransaktioner. Endelig blev Bankpension den
30. september 2016 sammenlagt med PFA Pension ved en fusion af selskaberne med sidstnævnte
som det fortsættende selskab. I forbindelse med fusionen overtog PFA Pension datterselskabet
Ejendomsaktieselskabet BP.
PFA Pension har den 11. januar 2017 indgået aftale om salg af Mølholm Forsikring til Gjensidige Forsikring.
Det grundlæggende ved PFA’s forretningsmodel er, at PFA’s ejerne har frasagt sig at få udbetalt et stort
udbytte. Derfor bliver langt størstedelen af overskuddet sendt tilbage til kunderne. Det sker gennem PFA
KundeKapital, hvor kunderne har mulighed for at indskyde 5 pct. af deres pensionsindbetalinger, som indgår
i PFA Pensions risikovillige kapital og derfor også skal være med til at dække, hvis PFA kommer ud for tab.
PFA-koncernen har lagt en strategi frem mod 2020 med nogle ambitiøse mål for blandt andet
produktivitet, afkast og kundeloyalitet. Eksekveringen af strategien er forløbet planmæssigt i 2016,
hvor PFA-koncernen (inkl. PFA Pension og Mølholm Forsikring) opnåede gode resultater, herunder
stigende indbetalinger, faldende omkostninger pr. forsikret samt solide investeringsafkast:
• Årets resultat før skat udgjorde 372 mio. kr. i 2016 mod 239 mio. kr. i 2015.
• Det samlede forsikringsresultat før skat blev på 1.480 mio. kr. i 2016 – heraf var der et overskud i
pensionsforretningen på 1.960 mio. kr. og et underskud i syge- og ulykkesforretningen på 481 mio.
kr. KundeKapitalens andel af det samlede forsikringsresultat udgjorde 1.291 mio. kr. i 2016.
• Det samlede investeringsafkast udgjorde 26,5 mia. kr. i 2016 – heraf udgjorde afkastet i
gennemsnitsrente 6,6 pct., mens afkastet i markedsrente udgjorde mellem 6,5 pct. og 8,2 pct.
inklusive afkast på Individuel KundeKapital.
• De samlede indbetalinger steg til 31,8 mia. kr. i 2016, svarende til en stigning på 10,7 pct. i forhold til 2015.
• Omkostningerne pr. forsikret faldt fra 765 kr. i 2015 til 739 kr. i 2016.
Ledelsessystem
Den overordnede og strategiske ledelse af PFA Holding og den samlede koncern varetages af
bestyrelsen, der fører tilsyn med direktionen og den daglige ledelse. Bestyrelserne i PFA Holding og
PFA Pension er identiske og består af 15 bestyrelsesmedlemmer, mens Mølholm Forsikring har sin egen
bestyrelse på tre bestyrelsesmedlemmer. Til at forestå den daglige ledelse og drift har de respektive
bestyrelser hver ansat en direktion. Direktionen i PFA Holding udgør tillige koncerndirektionen i
PFA-koncernen. Koncerndirektionen og direktionen i PFA Pension er sammenfaldende og består af
4 direktører, som har ansvaret for hvert deres forretningsområde. Direktionen i Mølholm Forsikring
består af to direktører.
I 2016 fik bestyrelsen i PFA Holding og PFA Pension nyt formandskab, idet Torben Dalby Larsen, som er
direktør og chefredaktør på Sjællandske Medier, afløste Svend Askær som bestyrelsesformand. Samtidig
blev Peter Ibsen og Niels-Ulrik Mousten valgt som nye næstformænd.
Bestyrelsen for PFA Holding har nedsat et koncernrevisionsudvalg, og direktionen har som en del af
risikostyringssystemet nedsat en risikokomité, en kommerciel komité og en compliance komité, som
behandler risici og kommercielle beslutninger i PFA-koncernen. I PFA Pension har bestyrelsen tillige
nedsat et revisions- og investeringsudvalg samt et aflønningsudvalg.
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Risikostyringssystemet i PFA-koncernen er baseret på tre forsvarslinjer. Første forsvarslinje
er de forretningsvendte afdelinger, hvor risikostyringen er forankret i forretningsgange samt
risikovurderinger i forbindelse med kommercielle beslutninger og eksekveringer. Anden forsvarslinje
er de tre nøglefunktioner compliance-, risikostyring- og aktuarfunktionen, der har ansvar for at skabe
overblik over alle risici samt rådgive, overvåge og rapportere om disse. Tredje forsvarslinje er Intern
Revision, som har ansvar for at danne et selvstændigt risikooverblik samt føre revision med kritiske
processer og funktionerne i anden forsvarslinje.
Investeringsforvaltningen er for størstedelen af selskaberne i PFA-koncernen outsourcet til PFA Asset
Management A/S. PFA Asset Management A/S varetager den daglige risikostyring af investeringerne
herunder styring, overvågning og måling af alle væsentlige risici. Der leveres daglige rapporter over
afkast og risiko til forsikringsselskaberne og deres risikostyringsfunktioner.
Bestyrelserne for PFA Pension og Mølholm Forsikring foretager en årlig vurdering af egen risiko
og solvens (ORSA). Vurderingen tager udgangspunkt i en årlig proces, hvor risici ved selskabernes
forretningsaktiviteter identificeres, hvorefter de enkelte risici bliver kvalitativt beskrevet og vurderet
ud fra sandsynlighed og økonomisk konsekvens. Bestyrelsen for PFA Holding foretager ligeledes denne
vurdering på koncernniveau.
Risikoprofil
PFA Pension er det væsentligste selskab i PFA-koncernen og bidrager med langt den største andel af
PFA-koncernens samlede risiko. PFA-koncernen er eksponeret mod følgende typer af risici:
• Markedsrisici, som dækker risici i forbindelse med udsving i kurser og renter på de finansielle
markeder.
• Forsikringsrisici, som dækker over risici, der er tilknyttet salg af forsikringsprodukter.
• Kreditrisici, som dækker over risikoen for tab på et afledt finansielt instrument, fordi modparten ikke
kan opfylde sin forpligtelse.
• Likviditetsrisici, som dækker over risikoen ved at investere i aktiver, som ikke umiddelbart kan
realiseres, hvis der pludselig skulle opstå et behov for likviditet.
• Operationelle risici, som dækker over risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller
mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl, eksterne begivenheder,
herunder juridiske risici.
PFA-koncernen er hovedsageligt eksponeret overfor markedsrisici via forpligtelser i gennemsnits
rentemiljøet i datterselskaberne PFA Pension og PFA Soraarneq. I gennemsnitsrentemiljøet har
kunderne en garanti på de fremtidige nominelle ydelser. De tilknyttede garantier bliver i vid
udstrækning forsøgt afdækket, men selskaberne påtager sig derudover markedsrisici for at
sikre kunderne et konkurrencedygtigt afkast. Derudover er de finansielle selskaber i koncernen
eksponeret mod markedsrisici i forbindelse med investering af deres respektive kapitalgrundlag og
i Mølholm Forsikring også i forbindelse med investering af årets præmier. Der sættes rammer og
lines for investeringsrisici i de respektive selskabers årlige investeringsstrategier, der godkendes af
bestyrelserne. Markedsrisici er den væsentligste risiko i PFA-koncernen.
PFA-koncernen er eksponeret over for forskellige forsikringsmæssige risici som følge af, at kunderne
oftest har tilknyttet forskellige forsikringsdækninger til deres pensionsordninger. Forsikringsmæssige
risici er risikoen for tab som følge af ændringer i skadesniveau, levetid og kritisk sygdom. Mølholm
Forsikring tilbyder kun sundhedsforsikringer og er derfor alene eksponeret mod forsikringsmæssige
risici ved sundhedsforsikring.
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I forbindelse med afdækning af ydelsesgarantierne i gennemsnitsrentemiljøet har PFA-koncernen
indgået aftaler om afledte finansielle produkter – primært rente og valuta afdækninger – med finansielle
modparter. Hvis markedsværdien af aftalen er positiv, har PFA-koncernen en kreditrisiko på modparten.
Modpartsrisici reduceres ved, at PFA-koncernen som udgangspunkt indgår rammeaftaler med alle sine
modparter. Disse aftaler indebærer, at positive og negative markedsværdier på forskellige kontrakter
med samme modpart vil blive modregnet i tilfælde af modpartens konkurs. Ligeledes stilles eller
modtages der dagligt sikkerhed i form af kontanter eller højt ratede statsobligationer afhængigt af den
samlede markedsværdi af udestående afledte finansielle instrumenter pr. modpart.
PFA-koncernen er eksponeret mod likviditetsrisici, da der investeres i aktiver, som ikke umiddelbart kan
realiseres, hvis der opstår et pludseligt behov for likviditet. I de årlige investeringsstrategier i koncernens
selskaber er der fokus på den langsigtede strategiske likviditet, herunder sættes der blandt andet rammer
og lines for illikvide investeringer såsom alternative investeringer og ejendomsinvesteringer.
Alle selskaber i PFA-koncernen er eksponeret mod operationel risiko i varierende omfang. Ved
operationel risiko forstås risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne
procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl, eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. PFA
har afdækket aktiviteter og operationelle risici ved implementering af interne kontroller, procedurer og
forretningsgange. Kontrolmiljøet overvåges af Operationel Risiko, Compliance og Informationssikkerhed.
Udover de ovenfor nævnte risici kategoriserer PFA risici under kommercielle og øvrige risici, der 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.
Ved indførslen af Solvens II blev prudent person princippet indført. Princippet betyder, at
forsikringsselskaber dels skal kunne identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om
risici tilknyttet de aktiver, hvori der investeres, og dels at forsikringsselskabets investeringsstrategi skal
afspejle det, kunderne stilles i udsigt.
PFA har forpligtelser i markedsrenteproduktet PFA Plus, som er karakteriseret ved, at kunderne selv
bærer investeringsrisikoen. Det er derfor PFA’s primære fokus at matche investeringerne til den enkelte
kundes personlige forhold som alder, tid til pensionering og risikovillighed. En del af PFA’s risikopolitik
for forvaltede markedsrente- og livscyklusprodukter er derfor, at disse har indbygget en automatisk
nedtrapning af risiko i takt med, at kunderne nærmer sig pensionering, og deres behov for sikkerhed
vokser. Endvidere er det en målsætning at udbyde forvaltede markedsrente- og livscyklusprodukter
med forskellige risikoprofiler, så det er muligt at matche kundernes individuelle risikovillighed.
Værdiansættelse til solvensformål
Aktiver og forpligtelser indregnet i Solvens II-balancen bliver værdiansat til dagsværdi i henhold til
Solvens II. Bortset fra enkelte elementer i opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser foregår
værdiansættelsen efter de samme principper som i årsregnskaberne.
Opstillingen af Solvens II-balancen forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger
om fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på aktiver og forpligtelsers dagsværdi. Skøn og
vurderinger har den væsentligste effekt på værdiansættelsen af de forsikringsmæssige hensættelser
samt på investeringsaktiver, som ikke har en noteret markedspris. Hovedparten af investeringsaktiverne
værdiansættes dog til noterede markedspriser. For investeringsaktiver uden en noteret markedspris
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anvendes anerkendte værdiansættelsesmetoder, der så vidt mulig bygger på observerbare markedspriser
og ellers på grundlag af skøn og vurderinger, der afspejler aktivets karakteristika og risici.
Værdiansættelsen af de forsikringsmæssige hensættelser bygger på en række aktuarmæssige
beregninger, hvori der anvendes forudsætninger om kundernes nuværende og fremtidige dødelighed
og invaliditet. Forudsætningerne bygger på Finanstilsynets levetidsbenchmark samt erfaringer fra den
eksisterende bestand af forsikringer, der løbende bliver opdateret. For syge- og ulykkesforsikringer
sker værdiansættelsen desuden med inddragelse af forudsætninger om omfanget af fremtidige
raskmeldinger og genoptagelser af gamle sager.
I forhold til årsregnskabet 2016 betyder anvendelsen af Solvens II en reduktion af de forsikringsmæssige
hensættelser med 234 mio. kr., som har medført en tilsvarende stigning i PFA Pensions kapitalgrundlag.
Ændringen skyldes forskellige principper for beregning og fortolkning af begreberne risikomargen og
fortjenstmargen.
Kapitalforvaltning
PFA-koncernen, PFA Pension og Mølholm Forsikring skal i henhold til Solvens II have et kapitalgrundlag,
som dækker deres solvenskapitalkrav. Solvenskapitalkravet beregnes ud fra risikomoduler for
henholdsvis markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici samt sundhedsforsikringsrisici
PFA-koncernens kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav opgøres i henhold til den alternative metode
(metode 2), som i hovedtræk baserer sig på aggregering af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav
i koncernens finansielle selskaber. Koncernens kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav udgør pr. 31.
december 2016 henholdsvis 16,5 mia. kr. og 12,1 mia. kr., hvilket medfører en solvensdækning på 137
pct. Koncernens solvensdækning er lavere end solvensdækningen for PFA Pension. Det skyldes, at kun
den del af KundeKapital, som dækker PFA Pensions solvenskapitalkrav, må medtages i koncernens
kapitalgrundlag i henhold til solvens II.
PFA Pension anvender standardformlen til opgørelse af solvenskapitalkravet på nær for levetidsrisici,
hvor der anvendes en partiel intern model. Formålet med den partielle interne model er at opnå
et levetidsstress, der bedre end standardformlen beskriver den risiko for levetidsforbedringer,
der karakteriserer selskabets bestand. Modellen valideres minimum én gang årligt og den seneste
validering konkluderer, at modellen og de anvendte data er passende og pålidelige.
PFA Pensions kapitalgrundlag består primært af egenkapital og KundeKapital, der klassificeres som tier
1 kapital og er kapital af højeste kvalitet. Kapitalgrundlaget udgør pr. 31. december 2016 33,5 mia. kr.,
hvoraf 99 pct. er tier 1 kapital. Solvenskapitalkravet udgør 11,8 mia. kr. pr. 31. december 2016. Det
giver en solvensdækning på 285 pct. og en kapitaloverdækning på 21,8 mia. kr., hvilket afspejler PFA’s
solide finansielle grundlag.
Mølholm Forsikring anvender ligeledes standardformlen ved opgørelse af solvenskapitalkravet.
Selskabet har et kapitalgrundlag, alene bestående af tier 1 kapital, på 126 mio. kr. og et
solvenskapitalkrav på 85 mio. kr. svarende til en solvensdækning pr. ultimo 2016 på 149 pct.
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A. VIRKSOMHED OG RESULTATER
A.1 VIRKSOMHED
PFA-koncernen
Oplysninger om PFA-koncernen:
Tilsynsmyndighed:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Danmark
+ 45 33 55 82 82

Ekstern revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Danmark
+45 36 10 20 30

Geografisk område:

Danmark

PFA-koncernen leverer produkter, rådgivning og services inden for pension og opsparing, forsikring og
visse velfærdsydelser. Kundebasen skabes med udgangspunkt i firma- og arbejdsmarkedspensioner.
Koncernstruktur
PFA Pension er et livsforsikringsselskab og udgør mere end 99 pct. af PFA-koncernens konsoliderede
balance2. Mølholm Forsikring er et skadeforsikringsselskab og er datterselskab af PFA Pension. Herudover
består koncernen af et grønlandsk livsforsikringsselskab, en bank, et investeringsforvaltningsselskab, flere
ejendoms- og investeringsselskaber, to alternative investeringsfonde og en række associerede selskaber.

PFA Investment Fund indregnes som en kapitalandel i PFA Pensions årsregnskab 2016, mens fondens aktiver og forpligtelser konsolideres
ind i koncernens årsregnskab. PFA Pensions regnskabsbalance udgør derfor kun 85 pct. af PFA-koncernens konsoliderede balance.

2
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PFA-koncernen, eksklusiv associerede selskaber:
PFA Brug Livet Fonden

PFA-Fonden 49 %

Øvrige aktionærer 51 %

PFA Holding A/S

PFA Pension,
forsikringsaktieselskab

PFA Asset
Management A/S

PFA Bank A/S

76 %
PFA Ejendomme A/S
(inkl. 6 datterselskaber)

PFA Property
Investment A/S
(inkl. 2 datterselskaber)

PFA
Kapitalforening1

PFA Investment
Fund

Investeringsforeningen
PFA Invest2

Mølholm
Forsikring A/S

PFA Soraarneq,
forsikringsaktieselskab

PFA Infrastruktur
Holding ApS

Letpension3

PFA CPH Properties I P/S
(inkl. 1 datterselskab og
2 komplementarselskaber)

PFA CC Properties ApS
(inkl. 16 datterselskaber)

Ejendomsaktieselskab BP

1) PFA Pension er ikke eneinvestor i PFA Kapitalforening.
2) Investeringsforeningen PFA Invest indgår ikke i PFA-koncernen. PFA har stiftet investeringsforeningen.
3) Letpension konsolideres ikke ind i PFA-koncernens regnskab. PFA Pension ejer 49 % af aktierne i Letpension.

PFA’s historie går tilbage til 1917. Aktiekapitalen i moderselskabet PFA Holding er på 1 mio. kr., og
selskabet kan højst udbetale et samlet udbytte på 5 pct. af aktiekapitalen svarende til 50.000 kr. om året.
Dermed understøtter ejerstrukturen PFA’s målsætning om at skabe størst mulig værdi til kunderne.
Aktionærer i PFA Holding er PFA-Fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende
organisationer fra 1917, hvis medlemmer og medarbejdere for hovedpartens vedkommende er kunder i PFA.
PFA-koncernen blev i 2016 justeret således:
• PFA Pension har etableret et nyt datterselskab, PFA Infrastruktur Holding ApS til varetagelse af
infrastrukturinvesteringer.
• The Midgard Fixed Income Fund Limited har ændret navn til PFA Investment Fund og forvaltes fortsat
af PFA Asset Management.
• Antallet af ejendomsselskaber i PFA-koncernen er steget med 24 selskaber og udgør ved årets
udgang 32 selskaber, herunder 4 komplementarselskaber. Den markante stigning skyldes et fortsat
stigende antal ejendomsinvesteringer i form af selskabstransaktioner.
• I forbindelse med fusionen med Bankpension overtog PFA Pension datterselskabet
Ejendomsaktieselskabet BP.
Datterselskaber
PFA Pension, forsikringsaktieselskab
PFA Pension blev stiftet i 1917 af en række arbejdsgiverorganisationer og funktionærforeninger med et
almennyttigt formål. Ambitionen var at sikre medlemsvirksomhedernes medarbejdere og deres familier
(kunderne) økonomisk tryghed, når de blev for gamle til at arbejde, hvis de blev uarbejdsdygtige, eller
hvis de skiftede arbejdsplads. Ejerne valgte at frasige sig størstedelen af det økonomiske udbytte, så
mest muligt af PFA’s overskud i stedet kunne gå videre til kunderne. Sådan er det stadig i dag, hvor
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kunderne får del i PFA’s overskud gennem deres indbetaling til KundeKapital. Herudover skaber PFA
værdi til kunderne gennem professionel rådgivning, fleksible forsikringer og en aktiv investering af
deres opsparing, som udnytter PFA’s professionelle investeringsekspertise og stordriftsfordele til at
skabe gode, risikojusterede afkast til lave omkostninger.
Bestyrelsen for PFA har vedtaget en forretningsmodel, der detaljeret beskriver koncernens forretnings
områder, produkter, kundegrundlag, distribution, nøgleaktiviteter mv. Forretningsmodellen har fokus på
værdiskabelse samt de risici, der er forbundet med PFA’s aktiviteter.
PFA Asset Management A/S
PFA Asset Management blev i 2014 etableret ved en fusion mellem det tidligere PFA Kapitalforvaltning,
fondsmæglerselskab A/S og PFA Portefølje Administration A/S. Selskabet har tilladelse til at forvalte alternative
investeringsfonde (FAIF) og danske UCITS og er under tilsyn af Finanstilsynet. Selskabet tilbyder kapitalforvaltning
inden for aktier, obligationer og relaterede derivater samt administration af investeringsforeninger og alternative
investeringsfonde. PFA Pension og PFA Kapitalforening er de største kunder.
PFA Bank A/S
Banken tilbyder rådgivning om opsparing og investering af beskattede midler til pensionskunder i PFA.
Bankens rådgivning og produkter er rettet mod kunder med pensionsopsparing, der er under udbetaling
eller tæt på udbetaling, samt mod varetagelse af kundernes investeringsbehov i forbindelse med
opsparing af frie midler. PFA-koncernen tilbyder således kunderne en helhedsorienteret opsparings- og
investeringsrådgivning, der omfatter alle kundens opsparingsmidler.
PFA Ejendomme A/S, PFA Property Investment A/S, PFA CPH Properties I P/S, PFA CC Properties ApS inkl.
datterselskaber og tilhørende komplementarselskaber
PFA Ejendomme investerer i ejendomme med det formål at øge diversifikationen i den samlede
investeringsportefølje for PFA og derved sikre det bedst mulige langsigtede og stabile afkast til kunderne.
PFA Ejendomme investerer hovedsageligt i erhvervs- og boligejendomme i større danske byer med en
balanceret risikospredning i lejersammensætning.
PFA Ejendommes erhvervsportefølje består primært af kontorejendomme og erhvervsejendomsprojekter,
der opføres til brugeren, men traditionelle flerbrugerejendomme indgår også i porteføljen. PFA
Ejendommes erhvervsportefølje består af 66 ejendomme med ca. 343 lejemål og 5 igangværende
byggerier pr. 31. december 2016.
PFA Ejendommes boligportefølje, som er etableret i 2016 som en del af strategien og med dannelse af
datterselskabet PFA Boliger A/S, PFA CC Properties ApS med datterselskaber og PFA CPH Properties I P/S
med datterselskaber, består pr. 31. december 2016 af 22 boligudlejningsejendomme i Storkøbenhavn
med ca. 922 lejemål i eksisterende ejendomme og med 492 lejemål under opførelse i boliger beliggende
i København, Hillerød og Ålborg.
PFA Property Investments formål er at erhverve fast ejendom uden for Danmarks grænser direkte eller
indirekte gennem erhvervelse af kapitalandele i andre virksomheder, herunder ejendomsfonde eller
andre lignende virksomheder. Selskabet er moderselskab for to 100 pct. ejede datterselskaber med
fokus på ejendomsinvestering i henholdsvis Tyskland og England.
Ejendomsaktieselskabet BP er overtaget i forbindelse med fusionen med Bankpension den 1. oktober
2016. Selskabet ejer ejendommen Dirch Passer Allé 27, som er det tidligere hovedsæde for Bankpension.
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PFA Kapitalforening
Foreningens formål er at investere midlerne med størst muligt afkast for øje under hensyntagen til
risikoen. Foreningens midler anbringes i likvide midler, herunder valuta, eller i de instrumenter, som er
nævnt i bilag 5 til Lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med foreningens investeringspolitik
og risikoprofil. Foreningen henvender sig alene til professionelle investorer, herunder bl.a. pensionskasser
og øvrige finansielle institutioner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Alle investorer skal godkendes
af foreningens bestyrelse. Ved investering i foreningen har investor mulighed for at investere på
samme vilkår som PFA Pension. PFA Pension skal eje minimum 80 pct. af PFA Kapitalforening, og PFA
Kapitalforening vil derfor altid være en del af PFA-koncernen.
Foreningen er en alternativ investeringsfond og er registreret hos Finanstilsynet, men er ikke under
tilsyn. Foreningen forvaltes af PFA Asset Management.
PFA Investment Fund
PFA Investment Fund er en hedgefond, som hovedsageligt investerer lang/kort i statsobligationer, realkredit
obligationer, indeksobligationer, swaps og derivater udstedt af lande i EU, Schweiz og Norge med hovedvægt
på det nordiske rentemarked. Der er tale om såkaldte gearede repoforretninger, som er en udbredt metode
til at investere i rente- og spreadrisiko med kort løbetid. Fonden er underlagt en stram risikostyring baseret
på valueatrisk og varighedsmål. Derudover må gearingen maksimalt andrage en faktor 10 for papirer med en
varighed over to år, ligesom ikke-hedgede valutaeksponeringer maksimalt kan svare til den indskudte kapital.
Mølholm Forsikring A/S
Mølholm er specialiseret i sundhedsforsikringer med behandlingsgaranti og er en af de største aktører
på området.
PFA Pension har den 11. januar 2017 solgt Mølholm Forsikring. Selve virksomhedsoverdragelsen finder
sted 1. kvartal 2017.
PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab
PFA Soraarneq er etableret af Foreningen Soraarneq og PFA Pension. Bag Foreningen Soraarneq
står bl.a. lønmodtagerorganisationer i Grønland samt arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer i
den private sektor i Grønland. PFA Pension ejer 76,3 pct. af den nominelle aktiekapital. Foreningen
Soraarneq ejer den resterende del af aktiekapitalen.
Selskabets primære formål er at tegne pensionsordninger for funktionærer i firmaer og funktionær
organisationer i Grønland. Selskabet tilbyder også etablering af ratepension til privatpersoner.
Med henblik på at sikre pensionskunderne bedst mulige vilkår fremadrettet er selskabet i dialog
med Finanstilsynet og Grønlands hjemmestyre om en bestandsoverdragelse til PFA Pension.
Bestandsoverdragelsen forventes gennemført i 2017.
PFA Infrastruktur Holding ApS
PFA Infrastruktur Holding er etableret i 2016 med det formål at erhverve, opføre samt administrere
infrastrukturinvesteringer i Danmark og udlandet. Selskabet ejer endnu ikke nogen investeringer, men
har i 2016 indgået aftale om investering i tre solcelleparker i England.
Associerede virksomheder
Herudover består koncernen af en række associerede selskaber. Oplysninger om selskaberne fremgår
af note 15 i Årsrapport 2016 for PFA Holding.
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Ledelses- og organisationsstruktur
PFA’s øverste myndighed er generalforsamlingen, og den ordinære generalforsamling afholdes hvert
år inden udgangen af april. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der varetager den overordnede
ledelse af PFA Holding. For yderligere oplysninger om ledelses- og organisationsstrukturen henvises til
kapitel B.1 Generelle oplysninger om ledelsessystemet.
Væsentlige begivenheder i 2016
PFA har i 2016 taget de første skridt i eksekveringen af Strategi2020, der blev lanceret i slutningen af
2015. Strategi2020 skal sikre, at PFA i fremtiden bliver ved med at leve op til formål, der blev defineret
for snart 100 år siden, da PFA blev grundlagt. For en nærmere gennemgang af Strategi2020 henvises til
PFA Holdings årsrapport for 2016, s. 12-13.
Eksekveringen af strategien forløber planmæssigt og de finansielle resultater for 2016 viser, at
PFA er på rette vej med stigende indbetalinger, faldende omkostninger pr. forsikret og et solidt
investeringsafkast til kunderne. Desuden blev en række strategiske delmål nået, hvilket blandt
andet omfatter fusionen med Bankpension, nye PFA Erhvervsevneprodukter, en videreudvikling af
investeringsplatformen samt et øget fokus på rådgivning og salg via PFA Pension og PFA Bank.
For en oversigt over PFA-begivenheder i 2016 henvises til s. 8-9 i Årsrapport 2016 for PFA Holding.
Koncerninterne transaktioner
Koncerninterne transaktioner i PFA-koncernen vedrører primært investeringer, lån, administration,
kapitalforvaltning og markedsføring. Alle transaktionerne er indgået på markedsbaserede vilkår eller
omkostningsdækkende basis for så vidt angår transaktioner, der vedrører fælles koncernopgaver,
administration o. lign.
De finansielle virksomheder i PFA-koncernen har Finanstilsynets tilladelse til at have eksponeringer mod
virksomheder og personer, som direkte eller indirekte har en afgørende indflydelse på selskabet, eller som
er domineret af virksomheder og personer med en sådan indflydelse, jf. Lov om finansiel virksomhed § 182.
PFA har retningslinjer og forretningsgange for indgåelse af koncerninterne transaktioner, og der rapporteres
årligt til bestyrelserne i de respektive PFA selskaber om koncerninterne transaktioner og eksponeringer.
Kravene til prisfastsættelse til markedspris e.lign. i lovgivningen betyder, at regnskaberne giver et
retvisende billede af selskabernes økonomiske situation, og at koncerninterne transaktioner bliver
gennemført uden at medføre kapitalmæssige svækkelse af ét koncernselskab til fordel for et andet.
De koncerninterne transaktioner og eksponeringer vedrørende intern omkostningsfordeling i PFAkoncernen er begrænsede og omfatter aktiviteter, som alternativt skulle være udført af og afregnet
hos tredjepart. Den eneste transaktion i 2016, som vurderes som væsentlig iht. Solvens II, er
markedsføringshonorar fra PFA Kapitalforening til PFA Pension, som udgør 808 mio. kr. Honoraret
omfatter markedsføring og salg af afdelingerne i PFA Kapitalforening til PFA’s kunder.
Væsentlige koncerninterne investeringer og lån foretaget i 2016 fremgår af nedenstående tabel.
Disse investeringer og lån er en del af PFA’s investeringsstrategi og Strategi2020, som skal skabe det
bedst mulige afkast til kunderne. Betydelige investeringer og lån skal i henhold til investeringsstrategien
endvidere bestyrelsesgodkendes. Nettosalget af PFA Kapitalforening skyldes omlægning af investerings
porteføljen med mere fokus på alternative investeringer og ejendomme.
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Væsentlige investeringer og lån i 2016
(mia. kr.)

Nettokøb

PFA Pensions investering i PFA Kapitalforening

-8,6

PFA Pensions investering i Moorfield Audley Real Estate Funds ''B'' L.P.

0,7

PFA Pensions investering i Danmarks Skibskredit Holding A/S

0,4

PFA Pensions lån til PFA CC Properties ApS

0,7

PFA Pensions lån til Danmarks Skibskredit Holding A/S

1,5

Forskel mellem anvendelsesområdet i koncernregnskabet og Solvens II-opgørelsen
PFA Holding har fået Finanstilsynets tilladelse til at anvende den alternative metode (metode 2) til
opgørelse af koncernsolvensen i stedet for at opgøre koncernsolvensen på baggrund af konsoliderede
data. Den alternative metode baserer sig i hovedtræk på aggregering af kapitalgrundlag og solvens
kapitalkrav i koncernens finansielle selskaber. Som følge af, at PFA Pension udgør størstedelen af
koncernen, er der i praksis små forskelle i den opgjorte koncernsolvens ved anvendelse af de to metoder.
Der er ikke væsentlige forskelle i anvendelsesområdet, forstået som de selskaber, som indgår, i
koncernregnskabet og solvensopgørelsen.

PFA Pension
Oplysninger om PFA Pension Forsikringsaktieselskab:
Juridisk form:

Aktieselskab

Adresse:

Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Danmark
+ 45 39 17 50 00

Tilsynsmyndighed:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Danmark
+ 45 33 55 82 82

Ekstern revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Danmark
+45 36 10 20 30

Ejerforhold:

Ejes 100 pct. af PFA Holding (Samme adresse som PFA Pension)
For placering i koncernstruktur se koncerndiagram s. 9

Branche:

Livsforsikring og i mindre omfang skadesforsikring

Geografisk område:

Danmark

For væsentlige begivenheder i 2016 henvises til afsnittet for PFA-koncernen ovenfor.
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Tilknyttede og associerede selskaber
Oplysninger om tilknyttede selskaber fremgår af nedenstående:

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Ejendomsaktieslskabet BP
Komplementarselskabet PFA CPH Properties I ApS

Juridisk form

Land

Ejerandele

Ejendomsselskab

Danmark

100,0 %

Komplementarselsakb

Danmark

100,0 %

Skadesforsikringsselskab

Danmark

100,0 %

PFA CC Properties ApS

Ejendomsselskab

Danmark

100,0 %

PFA CPH Properties I P/S

Ejendomsselskab

Danmark

100,0 %

PFA Ejendomme A/S

Ejendomsselskab

Danmark

100,0 %

Mølholm Forsikring A/S

PFA Infrastruktur Holding ApS
PFA Investment Fund
PFA Kapitalforening
PFA Property Investment A/S
PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab

Holdingselskab

Danmark

100,0 %

Investeringsfond

Luxembourg

100,0 %

Investeringsforening

Danmark

99,1 %

Holdingselskab

Danmark

100,0 %

Livsforsikringsselskab

Grønland

76,3 %

For oplysninger om associerede virksomheder henvises til note 15 i Årsrapport 2016 for PFA Pension.
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Mølholm Forsikring
Oplysninger om Mølholm Forsikring A/S:
Adresse:

Lille Tornbjerg Vej 30
5220 Odense SØ
Danmark

Juridisk form:

Aktieselskab

Tilsynsmyndighed:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Danmark
+ 45 33 55 82 82

Ekstern revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Danmark
+45 36 10 20 30

Ejerforhold:

Ejes 100 pct. af PFA Pension
For placering i koncernstruktur se koncerndiagram s. 9

Branche:

Skadeforsikring

Geografisk område:

Danmark

Mølholm Forsikring nytegner alene helbredsforsikring med behandlingsgaranti. Skadelidte garanteres
en behandling på privathospitaler, med hvem der er indgået en samarbejdsaftale, inden for en periode
på 10 arbejdsdage (ekskl. visse cancerformer og hjertesygdomme m.fl.). Det er denne garanti, der er
selskabets primære grundlag for at konkurrere med de øvrige udbydere af tilsvarende forsikringer.
Forsikringen tilbydes som gruppeforsikring på en nærmere specificeret gruppe af en virksomheds
ansatte eller på frivillig individuel basis. Ægtefæller tilbydes dækning som frivillig individuel forsikring.
Der tilbydes ikke andre forsikringsprodukter. Dog har selskabet også mindre afløbsbestande.
PFA Pension har den 11. januar 2017 indgået aftale om salg af Mølholm Forsikring til Gjensidige
Forsikring. Selve virksomhedsoverdragelsen finder sted 1. kvartal 2017.
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A.2 FORSIKRINGSRESULTATER

PFA-koncernen
Med virkning pr. 1. januar 2016 er den nye bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber
og tværgående pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen) trådt i kraft. Regnskabstal for 2016 er opgjort i
henhold til den nye regnskabsbekendtgørelse. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal udover
tilpasning til de nye regnskabsmæssige begreber.

Regnskabet i hovedtræk
(mio. kr.)

2016

2015

Forsikringsresultat i alt

1.480

488

Heraf KundeKapitalens andel

1.291

393

-203

-138

293

197

Udlæg – diskretionære rabatter
Egenkapitalens andre indtægter, netto

93

85

Resultat før skat

Minoritetsinteressernes andel

372

239

Skat

-60

-729

Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat

-93

-85

Årets resultat

219

-574

PFA-koncernens væsentligste forretning er i Danmark. PFA-koncernens resultat før skat udgjorde 372 mio. kr.
mod 239 mio. kr. i 2015. Efter skat og fradrag for minoritetsinteressernes andel var resultatet 219 mio. kr. mod
et underskud på 574 mio. kr. i 2015. Resultat efter skat var i 2015 påvirket af en nedskrivning af et skatteaktiv
på 624 mio. kr.
Årets resultat er på niveau med det forventede i årsrapporten for 2015 og er påvirket af flere forhold,
herunder stigende investeringsafkast, resultatet af syge- og ulykkesforsikring samt effekten af den nye
regnskabsbekendtgørelse.
Resultat før skat på forretningsområder
For pension var det samlede resultat 1.960 mio. kr. mod 1.132 mio. kr. i 2015. Resultatet af sygeog ulykkesforretningen har igen i år bidraget negativt til koncernens resultat. Resultat af syge- og
ulykkesforretningen var -481 mio. kr. mod -644 mio. kr. i 2015.

(mio. kr.)
Pension (markeds- og gennemsnitsrente)

2016

2015

1.960

1.132

Syge- og ulykkesforsikring

-481

-644

Forsikringsresultat i alt

1.480

488
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Indbetalinger
De samlede indbetalinger udgjorde 31,8 mia. kr. mod 28,7 mia. kr. i 2015 svarende til en vækst på 10,7 pct.
De løbende indbetalinger var 19,2 mia. kr. mod 18,1 mia. kr. i 2015 svarende til en vækst på 6,6 pct. Indskud
og overførsler steg med 1,9 mia. kr. til 12,6 mia. kr. mod 10,7 mia. kr. i 2015 svarende til en vækst på 17,6 pct.

(mio. kr.)
Markedsrente
Gennemsnitsrente
Syge- og ulykkesforsikring
Indbetalinger i alt

2016

2015

27,2

23,3

2,6

3,7

2,0

1,7

31,8

28,7

Udbetalinger
De udbetalte ydelser faldt til 17,2 mia. kr. i 2016 fra 20,0 mia. kr. i 2015. Faldet skyldes primært, at der
i 2015 var en fremrykning af afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner. Hertil kommer, at tilbagekøb af
pensioner er reduceret i forhold til 2015.
Udbetalte bruttoerstatninger til syge- og ulykkesforsikring steg til 1.355 mio. kr. fra 1.215 mio. kr. i 2015.
Omkostningsudvikling
PFA-koncernens samlede omkostninger steg til 2.052 mio. kr. fra 1.974 mio. kr. i 2015, hvilket
hovedsageligt skyldes højere omkostninger ved investeringsvirksomhed, som var forventet.
Omkostninger ved investeringsvirksomhed stiger som et led i implementeringen af PFA’s
investeringsstrategi.
De forsikringsmæssige driftsomkostninger, som omkostningsnøgletallene beregnes på baggrund af,
faldt til 846 mio. kr. fra 856 mio. kr. i 2015. Omkostningerne pr. forsikret faldt fra 765 kr. i 2015 til
739 kr. i 2016. Dette skyldes hovedsageligt fald i løn og administrationsomkostninger i tråd med de
planlagte produktivitetsforbedringer i Strategi2020.
Udvikling i balanceposter
Balancen udgjorde 607 mia. kr. ved udgangen af 2016 mod 545 mia. kr. ved udgangen af 2015.
Udviklingen skyldes en stigning i hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, der samlet set
er steget på grund af indbetalinger, fusionen med Bankpension og investeringsafkast. Hensættelser til
forsikrings- og investeringskontrakter udgjorde 411 mia. kr. mod 356 mia. kr. ved udgangen af 2015.
Egenkapitalen tilhørende PFA Holding steg fra 5,2 mia. kr. ved udgangen af 2015 til 5,3 mia. kr. ved udgangen
af 2016. Koncernens egenkapital faldt i samme periode fra 7,4 mia. kr. til 6,9 mia. kr. Faldet i koncernens
egenkapital kan henføres til fald i minoritetsinteressenternes investeringer i PFA Kapitalforening.
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PFA Pension
Hovedparten af PFA-koncernens forsikringsresultater kommer fra PFA Pension. Resultat- og
balanceudviklingen beskrevet ovenfor er derfor også dækkende for PFA Pension.

Regnskabet i hovedtræk
(mio. kr.)

2016

2015

Forsikringsresultat i alt

1.464

472

Heraf KundeKapitalens andel

1.277

380

-203

-138

Udlæg – diskretionære rabatter
Egenkapitalens andre indtægter, netto

169

36

Resultat før skat

153

-10

-16

-682

136

-693

Skat
Årets resultat

PFA Pensions resultat før skat udgjorde 153 mio. kr. mod et underskud på 10 mio. kr. i 2015. Efter
skat var resultatet 136 mio. kr. mod et underskud på 693 mio. kr. i 2015. Resultat efter skat var i 2015
påvirket af en nedskrivning af et skatteaktiv på 624 mio. kr.
Årets resultat er på niveau med det forventede i årsrapporten for 2015 og er påvirket af flere forhold,
herunder stigende investeringsafkast, resultatet af syge- og ulykkesforsikring samt effekten af den nye
regnskabsbekendtgørelse.
Den regnskabsmæssige behandling af udlæg fra egenkapital til KundeKapital, som følge af finansiering
af diskretionære rabatter, er blevet afklaret med Finanstilsynet i maj 2016. Det har medført, at udlæg
med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016 indregnes i resultatopgørelsen. Det reducerer resultat før
skat med 203 mio. kr. i 2016. Udlæg vil også fremadrettet blive indregnet i resultatopgørelsen.
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Mølholm Forsikring

Regnskabet i hovedtræk
(mio. kr.)

2016

2015

Forsikringsteknisk resultat

9,9

-2,2

Investeringsafkast

7,1

5,7

Forrentning af de forsikringsmæssige hensættelser
Resultat før skat
Skat
Årets resultat

0,3

0,2

17,4

3,7

-3,9

-0,9

13,5

2,8

Mølholm Forsikrings resultat efter skat udgjorde 13,5 mio. kr. ved udgangen af 2016 mod 2,8 mio.
kr. ved udgangen af 2015. Det forsikringstekniske resultat steg fra -2,2 i 2015 til 9,9 mio. kr. i 2016.
Årsagen hertil er primært øgede priser samt fokus på indkøb. Investeringsafkastet har ligeledes
bidraget positivt til årets resultat.
Indbetalinger
Markedet for sundhedsforsikringer er præget af hård konkurrence med et stigende præmiefokus.
Der har været et stort antal udbud i 2016, både i Mølholm Forsikrings egen portefølje, samt i
konkurrenternes portefølje. Gennem en satsning på kvalitet i produkter og services har selskabet
kunnet øge forretningsomfanget. Præmieindtægterne udgjorde 405 mio. kr. i 2016 mod 360 mio. kr.
året før, svarende til en stigning på 12,5 pct.
Udbetalinger
Udbetalte bruttoerstatninger til syge- og ulykkesforsikring steg til 344,8 mio. kr. fra 317,6 mio. kr. i 2015.
Omkostningsudvikling
De samlede bruttodriftsomkostninger steg til 50,3 mio. kr. fra 44,5 mio. kr. i 2015, hvilket følger
udviklingen i porteføljen.
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A.3 INVESTERINGSRESULTATER

PFA-koncernen
PFA-koncernen opnåede i 2016 et positivt investeringsafkast på 26,5 mia. kr. mod 13,6 mia. kr. i 2015.
Investeringsafkastet kan tilskrives et solidt afkast på obligationer, som følge af faldende renter og
en indsnævring af kreditspænd. Traditionelle børsnoterede aktier havde et positivt afkast, men med
store afkastforskelle på tværs af markeder. Unoterede investeringer bidrog også positivt, hvilket
hovedsageligt skyldtes et højt afkast på alternative investeringer, mens afkastet på ejendomme var
mere moderat. I investeringsafkastet indgik et positivt bidrag fra renteafdækningen på 5,5 mia. kr.,
mens valutaafdækningen bidrog med et underskud på 2,5 mia. kr.
Specifikation af aktivfordeling og afkast
2015

2016

Aktivklasse (Gennemsnitsrente + Markedsrente)

Afkast
pct.

Markedsværdi
mia. kr.

Afkast
pct.

Noterede danske aktier

34,0 %

8,9

-5,0 %

Noterede udenlandske aktier

11,7 %

77,9

6,2 %

Alternative investeringer

16,3 %

19,9

12,5 %

Danske obligationer (stater + realer)

-1,7 %

146,3

4,7 %

Indeksobligationer

2,5 %

24,8

3,6 %

Udenlandske statsobligationer

6,1 %

56,8

0,9 %

7,9 %

58,7

12,3 %

12,6 %

39,5

5,4 %

Kreditobligationer
Ejendomme

Udviklingen på de finansielle markeder, som ligger til grund for de opnåede afkast, er beskrevet i PFA
Holdings årsrapport for 2016, s. 23-26.
I lyset af de lave renter er ambitionerne inden for alternative investeringer og ejendomsinvesteringer
hævet. Disse aktivklassers andel af investeringsaktiverne er derfor steget i 2016, og det er
forventningen, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år.
I løbet af 2016 er PFA’s team med ansvar for alternative investeringer udvidet med kompetencer
inden for direkte investeringer i både unoterede aktier, infrastruktur og kredit. Det har øget
investeringskapaciteten inden for alternative investeringer og resulteret i flere direkte investeringer,
herunder de i 2016 annoncerede køb af en række britiske solcelleparker samt Danmarks Skibskredit.
PFA ser vide muligheder inden for unoterede investeringer, og med den øgede bemanding er der
kapacitet til at udnytte dem. Der er imidlertid stor konkurrence inden for denne type investeringer, og
det nødvendiggør en meget struktureret og selektiv tilgang til markedet. En stor del af det forløbne
år er derfor brugt til at opbygge organisationen og de beslutningsprocesser, der fremadrettet skal
understøtte PFA’s arbejde med alternative investeringer.
Investeringsomlægninger påvirker omkostningsstrukturen
I løbet af 2016 er investeringsomkostningerne som forventet steget i forbindelse med implementeringen
af PFA’s investeringsstrategi. Stigningen i investeringsomkostningerne er et resultat af en omlægning
af investeringernes sammensætning, der har resulteret i en relativ forøgelse i henholdsvis alternative
investeringer, højt udbytte aktier og ejendomme. Eksponeringen i kreditobligationer er også øget. De
stigende investeringsomkostninger er mere end opvejet af en stigning i investeringsafkastet.
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Investeringsafkast fordelt på kundegrupper
Det samlede afkast for kunder med markedsrenteprodukter (N2) blev 6,5 pct. i 2016, mens det samlede
afkast for kunder med gennemsnitsrenteprodukter (N1) blev 6,6 pct., jf. nedenstående tabel. Reguleret
for ændringen i den akkumulerede værdiregulering af forpligtelserne på gennemsnitsrenteprodukter
opnåede disse kunder et samlet afkast på 2,2 pct. i 2016. Kunder med Individuel Kundekapital opnåede
i 2016 en forrentning på 20 pct. af deres investering heri.

Investeringsafkast før skat
Produkter

2016

2015

Gennemsnit
2014-2016

Gennemsnit
2012-2016

Markedsrente

6,5 %

6,7 %

7,7 %

9,1 %

Gennemsnitsrente

6,6 %

2,2 %

8,0 %

6,6 %

Gennemsnitsrente inkl. akkumuleret værdiregulering

2,2 %

4,1 %

4,1 %

3,9 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

Individuel KundeKapital forrentning

Investeringsafkastet var i 2016 højst for de kunder med markedsrenteprodukter, der havde den største
andel af risikofyldte aktiver, jf. nedenstående tabel, om end afkastforskellene var beskedne.

Kundeafkast i PFA PLUS før skat inkl. forrentning af Individuel KundeKapital i 2016 (PFA Investerer)
År til Pensionering

30

15

5

-5

Profil D – høj risiko

8,2 %

7,6 %

7,2 %

7,1 %

Profil C – moderat risiko

7,8 %

7,3 %

7,0 %

6,9 %

Profil B – lav risiko

7,3 %

7,0 %

6,8 %

6,7 %

Profil A – meget lav risiko

6,8 %

6,7 %

6,6 %

6,5 %

Depotrenten til kunderne i gennemsnitsrente er fastsat til 1,5 pct. i 2016. Med 5 pct. af opsparingen
investeret i Individuel KundeKapital, der blev forrentet med 20 pct., gav det en samlet forrentning af
pensionsopsparingen på ca. 2,4 pct. i 2016.
Gevinster og tab indregnet direkte på egenkapitalen
Der er i 2016 ikke indregnet gevinster og tab direkte på koncernens egenkapital. Valutakursregulering af
datterselskabet PFA Investment Fund og værdireguleringer af domicilejendomme, i alt -10 mio. kr., er ført
via resultatopgørelsen, som en regulering af ændring af KundeKapital og livsforsikringshensættelser.
Primo 2016 er koncernens egenkapital reguleret fra 7,4 mia. kr. til 7,3 mia. kr. som følge af
implementering af ny regnskabsbekendtgørelse.
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PFA Pension
PFA-koncernens investeringsaktiver er for mere end 99 pct.’s vedkommende placeret i PFA Pension.
Koncernens investeringsresultater beskrevet ovenfor er derfor også dækkende for investeringsresultaterne
i PFA Pension.
PFA Pension opnåede i 2016 et positivt investeringsafkast på 25,5 mia. kr. mod 12,6 mia. kr. i 2015.
Gevinster og tab indregnet direkte på egenkapitalen
Der er i 2016 ikke indregnet gevinster og tab direkte på egenkapitalen, idet valutakursreguleringen
af datterselskabet PFA Investment Fund, i alt -12 mio. kr., er overført til hensættelser til
forsikringskontrakter som en ændring af henholdsvis KundeKapital og livsforsikringshensættelser.
Valutakursreguleringen af ejerandelen i PFA Investment Fund er dermed indirekte ført over
resultatopgørelsen.
Primo 2016 er egenkapitalen dog reguleret fra 4,4 mia. kr. til 4,3 mia. kr. som følge af implementering
af ny regnskabsbekendtgørelse.

22

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2016

Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikring opnåede i 2016 et positivt investeringsafkast på 7,1 mio. kr. mod 5,7 mio. kr. i 2015.
I afkastet indgik administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomheden på 0,6 mio.
kr. i både 2015 og 2016.
Investeringerne er inddelt i henholdsvis frie midler og i midler, som skal afdække selskabets
forsikringsforpligtelser. De frie midler, der stort set modsvarer egenkapitalen fratrukket foreslået
udbytte i årsregnskabet, er ved udgangen af 2016 overvejende investeret i danske stats- og
realkreditobligationer. Andelen af danske obligationer blev i foråret 2016 øget på bekostning af
udenlandske aktier, kredit- og emerging markets obligationer samt high yield-obligationer.
Selskabets forsikringsforpligtelser i årsregnskabet var ved udgangen af 2016 udelukkende investeret
i stats- og realkreditobligationer med kort varighed. I løbet af 2016 skete en omlægning, hvorved alle
kreditobligationer blev frasolgt og investeret i korte danske stats- og realkreditobligationer.
Realiserede afkast i 2016 for henholdsvis frie midler og midler til afdækning af forsikringsforpligtelser
er specificeret på aktivklasser i nedenstående tabel.

Specifikation af aktivfordeling og afkast
Formue
31. dec. 2016

(mio. kr.)

Afkast
i pct.

Frie midler
Aktier
Obligationer
Likvide beholdninger
Frie midler, i alt

5,8

5,4 %

108,4

5,8 %

0

-0,1 %

114,2

5,7 %

200,2

1,3 %

0

-2,4 %

200,2

1,3 %

Midler til afdækning af forsikringsforpligtelser
Obligationer
Likvide beholdninger
Midler til afdækning af forsikringsforpligtelser, i alt

Oplysninger om gevinster og tab, som indregnes direkte på egenkapitalen
Der er i 2016 ikke indregnet gevinster og tab direkte på egenkapitalen.
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A.4 RESULTATER AF ANDRE AKTIVITETER

PFA-koncernen
PFA-koncernen har i 2016 ikke haft andre væsentlige indtægter og udgifter end indtægter og udgifter
fra forsikrings- og investeringsaktiviteter, herunder investeringer i tilknyttede selskaber.
PFA har ingen væsentlige leasingaftaler, hverken finansiel leasing eller driftsleasing.

PFA Pension
PFA Pension har i 2016 ikke haft andre væsentlige indtægter og udgifter end indtægter og udgifter fra
forsikrings- og investeringsaktiviteter, herunder investeringer i tilknyttede selskaber.
PFA har ingen væsentlige leasingaftaler, hverken finansiel leasing eller driftsleasing.

Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikring har i 2016 ikke haft andre væsentlige indtægter og udgifter end indtægter og
udgifter fra forsikrings- og investeringsaktiviteter.
Mølholm Forsikring har ingen væsentlige leasingaftaler, hverken finansiel leasing eller driftsleasing.

A.5 ANDRE OPLYSNINGER
PFA-koncernen
Der er ikke andre væsentlige oplysninger.

PFA Pension
Der er ikke andre væsentlige oplysninger.

Mølholm Forsikring
Der er ikke andre væsentlige oplysninger.
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B. LEDELSESSYSTEM
B.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM LEDELSESSYSTEMET
PFA-koncernen
Bestyrelse
Bestyrelsen i PFA Holding varetager den overordnede og strategiske ledelse af PFA Holding og
den samlede koncern, træffer beslutning om PFA Holdings forretningsmodel samt fører tilsyn med
direktionen og den daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver og ansvarsområder er nærmere beskrevet i
den af bestyrelsen fastsatte forretningsorden.
Bestyrelsen består af 15 bestyrelsesmedlemmer. Sammensætningen af bestyrelsen fremgår af
pfa.dk/om-pfa/hvem-er-vi/bestyrelse/.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg; et koncernrevisionsudvalg.
Bestyrelserne i PFA-koncernens øvrige selskaber varetager den overordnede og strategiske ledelse af
de pågældende koncernselskaber.
Koncernrevisionsudvalg
Koncernrevisionsudvalget nedsættes af bestyrelsen i PFA Holding, og medlemmerne findes blandt
bestyrelsesmedlemmerne i PFA Holding. Koncernrevisionsudvalget er etableret som et fælles
revisionsudvalg for de finansielle selskaber i PFA-koncernen. I det omfang det enkelte koncernselskab
er pligtig til at etablere et særskilt revisionsudvalg vil revisionsudvalgene koordinere deres arbejde og
rapportere til hinanden inden for de af lovgivningen fastsatte rammer. Koncernrevisionsudvalget skal
bestå af mindst tre medlemmer og består pr. 31. december 2016 af fire medlemmer.
Mindst ét af medlemmerne skal opfylde krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision
i henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Udvalgets medlemmer skal samlet
set have kompetencer af relevans for PFA-koncernen. Ansvaret for og vurderingen af, om mindst ét
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bestyrelsesmedlem har tilstrækkelige kvalifikationer, og om udvalgets medlemmer samlet set har
kompetencer af relevans, påhviler den samlede bestyrelse.
Koncernrevisionsudvalgets medlemmer vælges med udgangspunkt i de kompetencer, som bestyrelsen
vurderer, er nødvendige for at være medlem af udvalget.
I det omfang det er muligt i henhold til bestyrelsessammensætningen i henholdsvis PFA
Holding og PFA Pension, og det vurderes hensigtsmæssigt, tilstræbes det, at medlemmerne af
koncernrevisionsudvalget er identiske med medlemmer af revisionsudvalget i PFA Pension.
Koncernrevisionsudvalget overvåger regnskabsaflæggelsesprocessen og den lovpligtige revision af
årsregnskabet for PFA-koncernen m.v. Koncernrevisionsudvalget skal på koncernniveau overvåge andre
revisionsudvalgs sammensætning, opgaver og generelle kompetencer samt sikre konstruktiv dialog om
samarbejde med disse.
PFA Holdings bestyrelse har vedtaget et kommissorium for udvalget, som nærmere beskriver dets
ansvarsområder og pligter.
Direktion og nøgleposter
Til at forestå den daglige ledelse har bestyrelsen ansat en direktion. Direktionen i PFA Holding
består af fire direktører, Allan Polack (administrerende direktør og Group CEO), Anders Damgaard
(koncernfinansdirektør), Jon Johnsen (koncerndirektør og COO) og Mads Kaagaard (koncerndirektør og
CCO), som har ansvar for hvert deres forretningsområde. Direktionen udgør tillige koncerndirektionen i
PFA-koncernen. Medlemmerne af direktionen er nøglepersoner.
Endvidere er de ansvarlige for nøglefunktionerne risikostyring, compliance og intern audit udpeget som
nøglepersoner i PFA Holding. PFA Holding har søgt om og fået dispensation fra Finanstilsynet fra kravet om
etablering af nøglefunktionen aktuarfunktion. For en nærmere beskrivelse af nøglefunktionerne henvises til
afsnit B.3 (risikostyringsfunktionen), afsnit B.4 (compliancefunktionen) og afsnit B.5 (intern auditfunktionen).
Komitéer
Direktionen i PFA Holding har for at understøtte en effektiv løbende risikostyring, og som supplement
til risikostyringssystemet i de enkelte koncernselskaber, nedsat tre komitéer på koncernniveau med
dertilhørende udvalg. For en nærmere beskrivelse af komitéstrukturen henvises til afsnit B.3 nedenfor.
Væsentlige ændringer i ledelsessystemet i 2016
I forlængelse af den ordinære generalforsamling den 26. april 2016 konstituerede bestyrelsen i PFA
Holding sig med nyt formandskab bestående af Torben Dalby Larsen som formand samt Peter Ibsen og
Niels-Ulrik Mousten som næstformænd.
Aflønningspolitik
PFA-koncernens aflønningspolitik fastlægger rammerne for PFA-koncernens aflønning med undtagelse
af PFA Bank. Politikken suppleres af retningslinjer for kontrol med overholdelse af lønpolitikken.
PFA-koncernen har en ejer- og forretningsmodel, der sikrer fokus på kundeværdi. Dette indebærer,
at hovedparten af det kommercielle overskud går til kunderne. Forretningsmodellen har kundernes
værdiskabelse for øje og fokuserer på at skabe størst muligt investeringsafkast, holde lavest mulige
direkte og indirekte omkostninger og dermed levere den største værdi til kunderne.
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Det er en direkte følge af denne forretningsmodel, at aflønning i PFA-koncernens selskaber sker ud
fra principper om rimelighed og ordentlighed. Aflønningen skal således foregå under hensyntagen til
PFA-koncernens formål om på såvel kort som lang sigt at skabe størst mulig værdi for kunderne, hvilket
tilsiger, at aflønningen ikke skal indebære incitamenter, der tilskynder til unødig risikotagning.
Konkret sikres dette ved, at den variable andel af lønnen i 2016 makismalt kan andrage 20 pct. for
henholdsvis direktionen og væsentlige risikotagere. I Mølholm Forsikring og PFA Asset Management
kan den variable andel af lønnen dog maksimalt andrage 50 pct. for direktionen, og i PFA Asset
Management kan den variable andel af lønnen maksimalt andrage 100 pct. for væsentlige risikotagere.
Bestyrelsen aflønnes alene med fast løn.
Bonusaftalerne for direktionen og væsentlige risikotagere indeholder både finansielle og ikke-finansielle
mål. Desuden er der fastsat mål på henholdsvis selskabsniveau, funktionsniveau eller afdelingsniveau
og individuelt niveau.
PFA-koncernen anvender ikke aktier eller aktieoptioner, men sikrer udskydelse af (dele af) den variable
løn ved at udstede gældsbreve, jf. Lov om finansiel virksomhed § 77a.
Der er ikke i 2016 sket væsentlige ændringer i lønrettighederne.
Der gælder ikke i PFA-koncernen særlige pensionsordninger (tillægspensionsordninger) for medlemmer
af administrations-, ledelses-, tilsynsorganet eller øvrige ansatte på nøglepositioner.
PFA-koncernens lønpolitik er tilgængelig på www.pfa.dk.
Væsentlige transaktioner
Selskaberne i PFA-koncernen har ikke indgået væsentlige transaktioner med aktionærer, med personer,
som udøver en betydelig indflydelse på det pågældende selskab, samt med medlemmer af det
pågældende selskabs bestyrelse og direktion i 2016.
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PFA Pension
Bestyrelse
Bestyrelsen er PFA Pensions øverste ledelsesorgan. Bestyrelsen varetager den overordnede og
strategiske ledelse af selskabet, herunder træffer beslutning om selskabets forretningsmodel.
Bestyrelsens opgaver og ansvarsområder er nærmere beskrevet i den af bestyrelsen fastsatte
forretningsorden.
Bestyrelsen består af 15 bestyrelsesmedlemmer. Sammensætningen af bestyrelsen fremgår af
pfa.dk/om-pfa/hvem-er-vi/bestyrelse/.
Bestyrelsen har nedsat to udvalg; et revisions- og investeringsudvalg i henhold til lov om godkendte
revisorer og revisionsvirksomheder og et aflønningsudvalg i henhold til Lov om finansiel virksomhed.
Revisions- og investeringsudvalg
Revisions- og investeringsudvalget skal bestå af mindst tre medlemmer. Udvalget består pr. 31.
december 2016 af fire medlemmer.
For en beskrivelse af kravene til kvalifikationer og kompetencer samt valg af medlemmer henvises til
afsnittet om koncernrevisionsudvalget under PFA-koncernen ovenfor.
Revisions- og investeringsudvalget overvåger regnskabsaflæggelsesproceduren og den lovpligtige
revision af årsregnskabet mv. i PFA Pension. PFA Pensions bestyrelse har vedtaget et kommissorium for
udvalget, som nærmere beskriver dets ansvarsområder og pligter.
Aflønningsudvalg
Aflønningsudvalget består af op til fire medlemmer, som vælges blandt bestyrelsens medlemmer, idet
mindst ét af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af aflønningsudvalget.
Aflønningsudvalget består på nuværende tidspunkt af fire medlemmer.
Medlemmer af aflønningsudvalget vælges med udgangspunkt i de kompetencer, som, bestyrelsen
vurderer, er nødvendige for at være medlem af udvalget. Medlemmerne sikrer, at udvalgets
kompetencer og indsigt i virksomheden til enhver tid er opdaterede og står i forhold til virksomhedens
forhold, og at medlemmerne er i stand til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om
selskabets aflønning, herunder lønpolitikken, er i overensstemmelse med lovkravene dertil.
Aflønningsudvalgets hovedformål er at forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger
vedrørende aflønning og sikre, at aflønningen foregår i overensstemmelse med virksomhedens
forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder målet om på såvel kort som langt sigt at
skabe størst mulig værdi for kunderne.
Komitéer
Direktionen i PFA Holding har, for at understøtte en effektiv løbende risikostyring, og som supplement
til risikostyringssystemet i de enkelte koncernselskaber, nedsat tre komitéer på koncernniveau med
dertilhørende udvalg. For en nærmere beskrivelse af komitéstrukturen henvises til afsnit B.3 nedenfor.
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Direktion og andre nøgleposter
Til at forestå den daglige ledelse har bestyrelsen ansat en direktion. Direktionen i PFA Pension
består af fire direktører, Allan Polack (administrerende direktør og Group CEO), Anders Damgaard
(koncernfinansdirektør), Jon Johnsen (koncerndirektør og COO) og Mads Kaagaard (koncerndirektør og
CCO), som har ansvar for hvert deres forretningsområde. Direktionen udgør tillige koncerndirektionen i
PFA-koncernen. Medlemmerne af direktionen er nøglepersoner.
I tillæg til medlemmer af bestyrelsen og direktionen omfatter nøglepersoner bl.a. direktører, der i det
daglige er en del af den faktiske ledelse af selskabet, herunder f.eks. direktører, der ikke er anmeldt
som direktører til Erhvervsstyrelsen samt ansatte, der er udpeget som ansvarlig for en nøglefunktion i
henhold til bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og pensionskasser.
De ansvarlige for nøglefunktionerne risikostyring, compliance, intern audit samt aktuarfunktionen er
udpeget som nøglepersoner. For en nærmere beskrivelse af nøglefunktionerne henvises til afsnit B.3
(risikostyringsfunktionen), afsnit B.4 (compliancefunktionen), afsnit B.5 (intern auditfunktionen) og
afsnit B.6 (aktuarfunktionen).
Øvrige nøglepersoner, jf. Lov om finansiel virksomhed § 71, stk. 3
Direktionen har udpeget direktørerne for enhederne Corporate Affairs & Compliance, Strategi, Jura, HR,
Produkt Management, IT, Kunde- & Pensionsservice, Forsikring, Risk, Aktuariat, Finance, Rådgivning,
Erhverv, Kommerciel Udvikling, Kommunikation, Procurement samt PFA Ejendomme som nøglepersoner.
Væsentlige ændringer i ledelsessystemet i 2016
I forlængelse af den ordinære generalforsamling den 26. april 2016 konstituerede bestyrelsen sig
med nyt formandskab bestående af Torben Dalby Larsen som formand samt Peter Ibsen og Niels-Ulrik
Mousten som næstformænd.
Aflønningspolitik
PFA Pension er omfattet af lønpolitikken for PFA-koncernen, og der henvises til afsnittet under PFAkoncernen ovenfor.
Væsentlige transaktioner
PFA Pension har ikke indgået væsentlige transaktioner med aktionærer, med personer, som udøver en
betydelig indflydelse på selskabet samt medlemmer af PFA Pensions bestyrelse og direktion i 2016.
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Mølholm Forsikring
Bestyrelse
Bestyrelsen er Mølholm Forsikrings øverste ledelsesorgan. Bestyrelsen varetager den overordnede
og strategiske ledelse af selskabet, herunder træffer beslutning om selskabets forretningsmodel.
Bestyrelsens opgaver og ansvarsområder er nærmere beskrevet i den af bestyrelsen fastsatte
forretningsorden.
Bestyrelsen består af tre bestyrelsesmedlemmer, Jon Johnsen (formand), Dorthe Bundgaard og Ib Thrane.
Bestyrelsen har ikke nedsat udvalg.
Direktion og nøgleposter
Til at forestå den daglige ledelse har bestyrelsen ansat en direktion. Direktionen i Mølholm Forsikring
består af to direktører, Per Sehested-Blad (CEO) og Niels Quist Johansen (CFO). Medlemmerne af
direktionen er nøglepersoner.
De ansvarlige for nøglefunktionerne risikostyring, compliance, intern audit samt aktuarfunktionen er
udpeget som nøglepersoner. For en nærmere beskrivelse af nøglefunktionerne henvises til afsnit B.3
(risikostyringsfunktionen), afsnit B.4 (compliance-funktionen), afsnit B.5 (intern auditfunktionen) og
afsnit B.6 (aktuarfunktionen).
Øvrige nøglepersoner, jf. Lov om finansiel virksomhed § 71, stk. 3
Direktionen har udpeget afdelingslederne for enhederne Administration og Skadeafdeling, IT samt
Økonomi som nøglepersoner.
Væsentlige ændringer i ledelsessystemet i 2016
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i ledelsessystemet i Mølholm Forsikring i 2016.
Aflønningspolitik
Mølholm Forsikring er omfattet af lønpolitikken for PFA-koncernen, og der henvises til afsnittet under
PFA-koncernen ovenfor.
Væsentlige transaktioner
Mølholm Forsikring har ikke indgået væsentlige transaktioner med aktionærer, med personer, som
udøver en betydelig indflydelse på selskabet samt medlemmer af Mølholm Forsikrings bestyrelse og
direktion i 2016.
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B.2 EGNETHEDS- OG HÆDERLIGHEDSKRAV

PFA-koncernen
Bestyrelsen i PFA Holding har godkendt en fit & proper politik gældende for PFA Holding og PFA
Pension. De øvrige selskaber i PFA-koncernen med undtagelse af Mølholm Forsikring har ikke vedtaget
en fit & proper politik.
Specifikke krav til færdigheder, viden og ekspertise
Medlemmer af bestyrelsen og direktionen i PFA Holding og PFA Pension samt udpegede nøglepersoner
skal leve op til egnetheds- og hæderlighedskravene i § 64 i Lov om finansiel virksomhed, således at
de pågældende personer til enhver tid isoleret set skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence
og erfaring til at kunne udøve deres hverv eller varetage deres stilling samt have et tilstrækkelig godt
omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed.
Endvidere må de pågældende personer ikke i) være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af
straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for,
at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde, ii) have indgivet begæring
om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling,
konkursbehandling eller gældssanering, iii) på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som
vedkommende ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på have påført eller påføre PFA
Holding eller PFA Pension tab eller risiko for tab, eller iv) have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund
til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.
Særligt om vurdering af bestyrelsens kompetencer
Bestyrelsen foretager årligt en evaluering af den samlede viden og erfaring, som bestyrelses
medlemmerne besidder. Evalueringen sker med afsæt i selskabets forretningsmodel og de dertil
knyttede risici og med henblik på at vurdere, om bestyrelsens medlemmer tilsammen besidder den
fornødne viden og erfaring om selskabets risici til at sikre en forsvarlig drift af selskabet.
Som led i den årlige bestyrelsesevaluering kortlægges med udgangspunkt i den gældende forretningsmodel
de kompetencer, der vurderes at være behov for i bestyrelsen, herunder eksempelvis kompetencer inden
for følgende områder: i) generel ledelse og strategiske forhold, ii) kunder og marked, iii) opsparings- og
investeringsprodukter, iv) forsikringsprodukter, v) administrativ produktion og service, vi) økonomi- og
kapitalforhold, vii) investeringsforhold, viii) forsikringsmæssige forhold, ix) risikostyring, x) teknologi og IT,
xi) outsourcing og partnerskaber og xii) kendskab til lovgivningsmæssige forhold og rammer.
På baggrund af bestyrelsesevalueringens resultat fastlægger bestyrelsen de eventuelt fornødne
initiativer med henblik på at sikre, at der til enhver tid er tilstrækkelige kompetencer til stede i
bestyrelsen. Der skal ved samme lejlighed sikres fokus på, at der er diversitet i kvalifikationer og
kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.
Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et internt uddannelsesforløb indenfor blandt andet finansiel
lovgivning, pension, forsikring, investering, økonomi og risikoforhold, der er afpasset forretningsmodel
og kompleksitet. Bestyrelsesmedlemmer, der indtræder i bestyrelsen efter 1. januar 2017,
skal gennemføre det lovpligtige grundkursus for bestyrelsesmedlemmer. Behovet for relevant
kompetenceudvikling vurderes endvidere i forbindelse med den årlige bestyrelsesevaluering.
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Direktion og nøgleposter
I forbindelse med ansættelse af et direktionsmedlem eller en anden nøgleperson indhentes CV,
referencer og dokumentation for uddannelse. Det er overordnet set bestyrelsens ansvar at sikre, at
direktionen og nøglepersoner udpeget af bestyrelsen har tilstrækkelige kompetencer til at varetage
deres funktion på betryggende vis. Det er direktionens ansvar at sikre, at andre nøglepersoner har
tilstrækkelige kompetencer til at varetage deres funktion på betryggende vis.
Proces til vurdering af egnethed og hæderlighed
Medlemmerne af bestyrelsen, direktionen samt udpegede nøglepersoner i henholdsvis PFA Holding og
PFA Pension skal meddele Direktionsstab i PFA Pension oplysninger om forhold som nævnt i afsnittet
”Specifikke krav til færdigheder, viden og ekspertise” ovenfor i forbindelse med indtræden eller
ansættelse i PFA Holding og PFA Pension, samt hvis forholdene efterfølgende ændres.
Medlemmer af bestyrelse og direktion samt øvrige nøglepersoner undergår Finanstilsynets fit &
proper vurdering, hvor Finanstilsynet udbeder sig oplysninger om blandt andet nuværende og tidligere
ansættelsesforhold, nuværende og tidligere bestyrelsesposter, om den pågældende tidligere selv eller
som medlem af bestyrelse eller direktion har været involveret i selskaber, der er gået konkurs m.v.
Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af direktionen samt øvrige nøglepersoner skal dels ved indtræden
og dels løbende være fit & proper.

PFA Pension
Der henvises til beskrivelsen under PFA Holding ovenfor.

Mølholm Forsikring
Bestyrelsen i Mølholm Forsikring har godkendt en fit & proper politik baseret på PFA Holdings fit &
proper politik. Der henvises til afsnittet under PFA-koncernen ovenfor, idet henvisninger til PFA Holding
og PFA Pension i afsnittet refererer til Mølholm Forsikring.
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B.3 RISIKOSTYRINGSSYSTEM, HERUNDER VURDERINGEN AF EGEN RISIKO OG SOLVENS

PFA-koncernen
Risikostyringssystemet og det interne kontrolsystem i PFA-koncernen er baseret på tre forsvarslinjer.
Revisionsudvalg / bestyrelse

Koncerndirektion

3’ Forsvarslinje

Compliance
Operationel Risk
Risikostyring
Aktuarfunktion /
ansvarshavende
Informationssikkerhed

Intern revision

Ansvarlig for overholdelse af
politikker samt implementering
af forretningsgange,
vurdering og måling af
risici. Sikre effektive interne
kontroller af alle væsentlige
risikobehæftede opgaver,
mandater og beføjelser

Ansvarlig for risikooverblik,
rapportering og analyse.
Undervisning og rådgivning
om risici. Overvågning og
validering af risikomodeller og
interne kontroller

Ansvarlig for selvstændigt
risikooverblik, revision
af risikofunktioner i 2’
forsvarslinje. Selvstændig
revision af højrisiko
områder samt kritiske
forretningsgange og interne
kontroller

Finanstilsynet

2’ Forsvarslinje

Operativ ledelse

Ekstern revision

1’ Forsvarslinje

Første forsvarslinje er den operative ledelse defineret som koncerndirektionen og chefer. Den operative
ledelse er ansvarlig for, at der foretages måling og risikovurdering af processer, etableres specifikke
forretningsgange og intern kontrol af den daglige aktivitet, samt at gældende lovgivning og interne
retningslinjer efterleves.
Risikostyringen er således forankret i forretningsgange, samt risikovurderinger i forbindelse med
kommercielle beslutninger og eksekveringer.
Anden forsvarslinje er defineret som funktioner, der er organiseret uafhængigt af den operative ledelse,
som validerer og overvåger risiko samt kvaliteten i processer og forretningsgange. Anden forsvarslinje
er således de tre nøglefunktioner compliance, risikostyring og aktuarfunktionen samt Operational Risk,
IT-sikkerhed og den ansvarshavende aktuar, der har ansvaret for at have overblik, måle, analysere,
undervise og rådgive om risici. Derudover har aktuarfunktionen og risikostyringsfunktionen ansvaret
for at udvikle og overvågne interne risikomodeller og kontroller.
Tredje forsvarslinje er defineret som funktioner, der er organiseret uafhængigt af koncerndirektionen
samt opgaveløsningen i 1. og 2. forsvarslinje. I PFA-koncernen består dette af Intern Revision. Intern
Revision er en koncernfunktion, som har ansvaret for at danne et selvstændigt risikooverblik samt
revision af kritiske processer og funktionerne i anden forsvarslinje.
PFA Pension har to datterselskaber, som driver forsikringsvirksomhed, henholdsvis PFA Soraarneq
og Mølholm Forsikring. PFA Soraarneq administreres af PFA Pension, som også varetager den daglige
risikostyring. Mølholm Forsikring har en selvstændig administration og risikostyring, der løbende
rapporterer til PFA Pension herunder risikostyringsfunktionen.
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Investeringsforvaltningen for PFA Pension og datterselskaberne PFA Soraarneq og Mølholm Forsikring er
outsourcet til søsterselskabet i PFA-koncernen; PFA Asset Management. PFA Asset Management varetager den
daglige risikostyring af investeringerne herunder styring, overvågning og måling af alle væsentlige risici. Der
leveres daglige rapporter over afkast og risiko til forsikringsselskaberne og deres risikostyringsfunktioner.
Udover den daglige risikostyring gennemføres en årlig proces med kortlægning og kvantificering
af væsentlige risici i de enkelte forretningsområder. Denne proces munder ud i et konsolideret
risikobillede, hvor risici opdeles i følgende kategorier; finansielle, forsikringsmæssige, kommercielle
og operationelle risici. Det konsoliderede risikobillede behandles i relevante komitéer inden det
præsenteres for bestyrelsen i den årlige vurdering af egen risiko og solvens (ORSA).
Komitéstruktur og udvalg
Koncerndirektionen i PFA Holding har som en del af risikostyringssystemet nedsat tre komitéer på
koncernniveau med dertilhørende udvalg. Se nedenstående diagram.
Givet sammenfaldet mellem medlemmerne af direktionen i PFA Holding og PFA Pension, er det vurderet,
at der ikke er behov for at etablere en selvstændig komitéstruktur for PFA Pension. Komitéerne
kan behandle emner på henholdsvis selskabs- og koncernniveau. Komité- og udvalgsmedlemmer er
relevante beslutningstagere i koncernen.

Komiteer og udvalg

Ledelse

Koncernledelse

Komiteer

Udvalg

Ledelsesidentificerede
ricisi

Kommerciel
komité

Risikokomité

Investeringsrisici

Forsikringsrisici

Operationelle
risici

Finansielle
risici

Forsikringsmæssige risici

Operationelle
risici

Compliance
komité

Kommercielle
og øvrige
risici

Komitéer og udvalg er rådgivende organer for koncerndirektionen og driften. Kommerciel Komité
og Udvalget for Investeringsrisici har dog mandat til at træffe beslutninger inden for nærmere
angivne rammer. I de tilfælde, hvor medlemmer af 2. forsvarslinje deltager i komitéer og udvalg
med beslutningskompetence, vil de udelukkende have status af observatør. Derved bevares deres
uafhængighed i forhold til efterfølgende kontrol og overvågning af beslutninger. Koncerndirektionen er
repræsenteret i alle komitéer og udvalg.
Risici identificeret i den årlige proces med kortlægning og kvantificering af væsentlige risici behandles i de
relevante komitéer og udvalg og det konsoliderede risikobillede behandles af Risikokomitéen. Herigennem
er de fire risikokategorier – finansielle, forsikringsmæssige, operationelle samt kommercielle og øvrige
risici – forankret i koncerndirektionen, udover den primære forankring i risikostyringssystemet.
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Risikokomité
Risikokomitéen er nedsat med det formål at bistå koncerndirektionen i løbende at overvåge og drøfte
risikoen på tværs af produkter og organisatoriske enheder i koncernen. Det omfatter finansielle risici,
forsikringsmæssige risici og operationelle risici samt omdømmerisici og strategiske risici.
Risikokomitéen har nedsat tre underudvalg, der løbende drøfter og analyserer henholdsvis
investeringsrisici, forsikringsmæssige risici og operationelle risici.
Udvalget for Investeringsrisici
Udvalget er et rådgivende underudvalg til Risikokomitéen og har til opgave løbende at sikre, at
investeringsrammerne udnyttes med henblik på at skabe et konkurrencedygtigt afkast inden for de
investerings- og risikorammer, der er udstukket af henholdsvis direktionen og bestyrelsen.
Udvalget behandler udelukkende de risici, der relaterer sig til forretningsaktiviteter på investeringsområdet.
Udvalget kan desuden træffe beslutning om den overordnede risikoallokering og om eventuelle
justeringer inden for de af bestyrelsen anviste rammer. Den daglige porteføljestyring varetages af PFA
Asset Management.
Udvalget for Forsikringsrisici
Udvalget er et rådgivende underudvalg til Risikokomitéen, og skal understøtte beslutningstagning og
den forretningsmæssige forståelse for udviklingen i forsikringsmæssige risici og hensættelser.
Udvalget behandler udelukkende de risici, der relaterer sig til forretningsaktiviteter på forsikringsområdet.
Udvalget for Operationelle risici
Udvalget er et rådgivende underudvalg til Risikokomitéen. Driften af PFA-koncernen involverer en række
tværgående processer med iboende operationel risiko. Ved operationel risiko forstås risiko for tab som følge
af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som
følge af eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. IT-risici og risici ved outsourcing opfattes i denne
sammenhæng som en del af de operationelle risici, mens omdømmerisici og strategiske risici ikke er omfattet.
Kommerciel Komité
På foranledning af bestyrelsen har direktionen nedsat en Kommerciel Komité, der skal sikre, at væsentlige
kommercielle beslutninger træffes på et oplyst grundlag med fokus på lønsomhed og kommercielle risici.
Compliance Komité
Komitéen skal sikre drøftelse af lovgivning og koordinering af indsatser på tværs af koncernselskaberne,
således at koncernen sikres en betryggende lovefterlevelse og med en effektiv udnyttelse af
ressourcerne hertil.
Risikostyringsfunktionen
Risikostyringsfunktionen i PFA Holding er identisk med risikostyringsfunktionen i PFA Pension (jf.
nedenstående afsnit for PFA Pension) og direktionen i PFA Holding har udpeget direktøren for Risk i PFA
Pension til ansvarlig nøgleperson (den ansvarlige) for risikostyringsfunktionen i PFA Holding.
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Risikostyringsfunktionen har det overordnede ansvar for at have det samlede overblik over PFA-koncernens
risici og solvens og bistå direktionen i PFA Holding med at sikre risikostyringssystemets effektivitet.
Risikostyringsfunktionen har den nødvendige bemyndigelse og de nødvendige ressourcer, samt
uhindret adgang til alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at funktionen kan varetage dens
ansvarsområder. Risikostyringsfunktionen er uafhængig og adskilt fra risikotagende enheder.
Der rapporteres på fire bestyrelsesmøder årligt til direktionen og bestyrelsen om udviklingen i kapitalforhold
og risici, herunder opgørelse af solvens. Risikostyringsfunktionen har derudover ansvaret for udarbejdelsen
af vurdering af egen risiko og solvens for PFA-koncernen.
Vurdering af egen risiko og solvens
Bestyrelsen i PFA Holding har vedtaget en politik for vurdering af egen risiko og solvens, ifølge
hvilken der skal foretages en vurdering af egen og koncernens risiko og solvens mindst årligt, eller
når forholdene tilsiger det ved ændring af risikoprofil, finansiel situation mv. Da PFA Holding ikke har
selvstændige forretningsaktiviteter ud over ejerskab af de underliggende selskaber tager vurderingen
af risiko og solvens udgangspunkt i risikovurderinger i de enkelte datterselskaber.
Bestyrelsen i PFA Holding fastlægger koncernens og dermed de enkelte selskabers strategiske retning.
Bestyrelsen sætter årlige mål for koncernens udvikling og driftsresultat.
Governance-modellerne for hvert selskab er effektive via PFA Holdings repræsentation i selskabernes
øverste ledelseslag og selskabernes rapportering til PFA Holdings bestyrelse.
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PFA Pension
Risikostyringssystemet i PFA Pension er beskrevet under risikostyringssystemet i PFA-koncernen.
Risikostyringsfunktionen
Direktionen har udpeget direktøren for Risk i PFA Pension til ansvarlig nøgleperson (den ansvarlige) for
risikostyringsfunktionen.
Det er risikostyringsfunktionens overordnede ansvar at have det samlede overblik over selskabets
risici og solvens, og at bistå direktionen med at sikre risikostyringssystemets effektivitet. Den
risikoansvarlige har det overordnede ansvar for risikostyringssystemet, herunder at alle væsentlige risici
identificeres, måles, overvåges, styres og rapporteres korrekt. Den risikoansvarlige udarbejder årligt en
rapport til direktionen og bestyrelsen om risikostyringssystemets og dets effektivitet.
En vigtig del af risikostyringsfunktions arbejde er at overvåge prudent person princippet og selskabets
generelle risikoprofil, herunder forsikringstegning, investeringer, aktiv-passiv styring, koncentrationsog likviditetsrisici, operationel risiko, genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.
Risikostyringsfunktionen deltager aktivt i udviklingen af selskabets risikostrategi og rådgiver om
væsentlige beslutninger samt ændring, udvikling og godkendelse af produkter. Endelig rådgiver og
rapporterer risikostyringsfunktionen til direktionen og bestyrelsen om risikoeksponeringer.
Som en del af risikostyringssystemet varetages de forsikringsmæssige risici af Aktuariatet i samarbejde
med den Ansvarshavende Aktuar, de operationelle risici varetages af Operational Risk og IT-Sikkerhed
tager sig af informationssikkerhed i hele PFA-koncernen.
Den risikoansvarlige er medlem af Risikokomitéen og Udvalget for Forsikringsrisici samt observatør i
Udvalget for Investeringsrisici.
I den daglige finansielle risikostyring foretages løbende vurdering af risici og reserver, aktivsammen
sætning og rentefølsomhed. Derudover bidrager risikostyringsfunktionen til investeringsstrategiprocessen,
herunder risikovurdering af investeringsstrategien, og bistår bestyrelsen i den langsigtede planlægning af
kapitalstrukturen.
Risikostyringsfunktionen har den nødvendige bemyndigelse og de nødvendige ressourcer, samt
uhindret adgang til alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at funktionen kan varetage dens
ansvarsområder. Risikostyringsfunktionen er uafhængig og adskilt fra risikotagende enheder.
Risikostyringsfunktionen rapporterer løbende på eget initiativ og ved anmodning til selskabets udvalg,
Risikokomité, direktion og bestyrelse.
Der rapporteres på fire bestyrelsesmøder årligt om solvenskapitalkrav, solvensdækning,
solvensdækningens følsomhed og udviklingen i kundereserver. Formandskabet og formanden
for bestyrelsens revisions- og investeringsudvalg modtager en rapport over daglige afkast på
investeringsaktiverne og en ugentlig rapport med skøn på reserver og solvenskapitalkrav. Risikostyringsfunktionen er ansvarlig for den årlige udarbejdelse af vurdering af egen risiko og solvens.
Til direktionen udarbejdes derudover daglige skøn på reserver og solvenskapitalkrav.
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Operational Risk
Operational Risk er ansvarlig for at designe og implementere koncepter for måling, kvantificering og
styring af operationel risiko. Et væsentligt element er implementering af et nyt hændelsesregister for
operationelle hændelser. Derudover vurderer Operational Risk indtrufne hændelser samt operationelle
risici og rapporterer herom til koncerndirektionen.
Operational Risk er facilitator for den årlige kortlægning af risici i PFA-koncernen.
IT-sikkerhed
IT-sikkerhed har det daglige ansvar for regelmæssigt at undersøge udbredelse og efterlevelse af
informationssikkerhedspolitikken, der er vedtaget af bestyrelsen og det i medfør heraf fastlagte
regelsæt for at sikre, at kravene stillet i politikken er opfyldt.
Partiel intern model for levetidsrisici
PFA Pension anvender en partiel intern model til opgørelse af levetidsrisici. Den partielle interne model for
levetidsrisiko består af tre komponenter; en systematisk del, der tager højde for risikoen for en ændring i
niveauet og trenden for dødelighed, en ikke-systematisk del, der tager højde for usikkerhed i fastsættelsen
af dødelighed og et tillæg, der beskriver risici, der ikke opfanges af statistiske analyser (expert judgement).
Den partielle interne model ejes af risikostyringsfunktionen, men udviklingen, driften og valideringen
varetages med hjælp fra aktuarfunktionen.
Valideringsproces for partiel intern model for levetidsrisiko
Det vurderes løbende, om modellen er egnet til at fange de risici i relation til levetid, som PFA Pensions
portefølje af forsikringer indebærer. Mindst en gang årligt som minimum i forbindelse med, at
Finanstilsynet offentliggør et opdateret levetidsbenchmark, gennemføres en omfattende validering og
modellen opdateres med nye data. Der udarbejdes en rapport med valideringens resultater, som skal
godkendes af Risikokomitéen.
PFA Pension har en særskilt valideringspolitik for den partielle interne model for levetidsrisiko samt
tilhørende forretningsgange. Der er etableret funktionsadskillelse mellem opgaverne, så validering af
modellen ikke foretages af de samme medarbejdere, som udvikler og drifter modellen.
Der er etableret forsvarslinjer, så den ansvarshavende aktuar fungerer som uafhængig hjælpefunktion
til risikostyringsfunktionen, mens compliancefunktionen påser og vurderer, at der er etableret en
proces, der vurderes tilstrækkelig til at sikre, at modellen lever op til lovgivningens krav. Udover
valideringsprocessen bliver den partielle interne model revideret af selskabets interne revision.
Vurdering af egen risiko og solvens i PFA Pension
Bestyrelsen i PFA Pension har vedtaget en politik for vurdering af egen risiko og solvens, ifølge hvilken
der skal foretages en vurdering af egen risiko og solvens mindst årligt, eller når forholdene tilsiger det
ved ændring af risikoprofil, finansiel situation mv.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med bestyrelsens fastlagte proces for årets arbejde med
selskabets forretningsmodel og risikoprofil, samt implementeringen heraf igennem de udarbejdede
politikker, retningslinjer og instrukser til direktionen.
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Risikovurdering
(ORSA)

Forretningsmodel

Partiel intern
model og
markedsv ærdi
regulering

Politikker

Identifikation og
kvantificering
af risici

Kapitalplaner
og kapitalnødplaner
Forsikringsforhold og
reassurance

Bestyrelsens vurdering af egen risiko og solvens tager udgangspunkt i en løbende, regelmæssig og
særskilt identifikation af risici forbundet med selskabets forretningsaktiviteter. Processen gennemføres
i de respektive forretningsområder, hvor de ansvarlige for forretningsområderne identificerer risici
forbundet med selskabets forretningsaktiviteter. Herefter bliver de enkelte risici kvalitativt beskrevet
samt kvantitativt vurderet ud fra sandsynlighed og økonomisk konsekvens.
Risici kategoriseres og konsolideres i én af de fire fastsatte risikokategorier; finansielle risici, forsikrings
mæssige risici, operationelle risici samt kommercielle og øvrige risici. Herefter behandles de identificerede
risici i PFA Pensions komitéer og udvalg.
Proces for bestyrelsens risikovurdering

Risikoidentifikation

Risikoprofil i
forhold til
kapitalbehov

Kvantificering
og analyse

Rapportering og
dokumentation

Revisions- og
investeringsudvalg

Risikokomiteer
Kortlægning af risikoprofil
• Input fra alle forretningsdirektører
på risici samt tilhørende
sandsynlighed og konsekvens
• Risici kategoriseres og behandles i
relevante komite/udvalg

Stresstest og
følsomheder

Konsekvens på kapitalbehov
•	Risikoprofil analyseres i
forhold til det gældende
solvenskapitalkrav
• Risici stresstestes
• Følsomhedsanalyser med
påvirkninger på solvensdækning mv.
• Resultater behandles i
Revisionsudvalget

Endelig
risikovurdering

Bestyrelsesmøde

Risikovurdering
• Endelig risikovurdering behandles
og godkendes
• Den godkendte risikovurdering
sendes til Finanstilsynet senest
2 uger efter bestyrelsens
godkendelse

Risikovurderingen behandles på revisions- og investeringsudvalgsmødet og efterfølgende på
bestyrelsesmødet i december, hvor den godkendes af bestyrelsen.
Risikoidentifikationen er et bidrag i forbindelse med ledelsens håndtering og videre monitorering
af risici samt vurdering af, om PFA Pensions risikoprofil er forsvarlig i forhold til PFA Pensions
forretningsmæssige aktiviteter, organisation, ressourcer og de relevante markedsforhold.
I identifikationen og opgørelsen af risici gennemlyses en række datterselskaber, hvori investerings
aktiver er placeret. PFA Pension har to datterselskaber, som driver forsikringsvirksomhed; PFA
Soraarneq, der ikke er underlagt Solvens II, og Mølholm Forsikring, som udarbejder en selvstændig
vurdering af egen risiko og solvens.
Bestyrelsen i PFA Pension har valgt, at den samlede risikoeksponering skal måles ved solvenskapitalkravet i
Solvens II. I vurderingen af egen risiko og solvens vurderes hvorvidt de identificerede risici, under den interne
proces med kortlægning og kvantificering af risici, på passende vis afspejles i Solvens II-standardformlen.
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Mølholm Forsikring
Risikostyringssystemet i Mølholm Forsikring tager udgangspunkt i selskabets forretningsmodel og selskabets
størrelse. Risikostyringssystemet består af tre forsvarslinjer. Første forsvarslinje er de operationelle enheder.
Anden forsvarslinje er nøglefunktionerne risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og aktuarfunktionen,
mens tredje forsvarslinje består af Intern Revision.
Mølholm Forsikring har udpeget en IT-sikkerhedsansvarlig, der varetager risici forbundet med IT-sikkerhed.
Risikostyringsfunktionen
Risikostyringsfunktionen har det overordnede ansvar for risikostyringssystemet. Den ansvarlige
nøgleperson (de ansvarlige) for risikostyringsfunktionen er direktionen i Mølholm Forsikring.
Risikostyringsfunktionen har derigennem den nødvendige bemyndigelse og de nødvendige ressourcer,
samt uhindret adgang til alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at funktionen kan varetage
dens ansvarsområder. Risikostyringsfunktionen er identisk med direktionen og dermed ikke adskilt fra
risikotagende enheder.
Risikostyringsfunktionen rapporterer ved hvert bestyrelsesmøde til bestyrelsen om udviklingen i
kapitalforhold og risici, herunder opgørelse af solvens, samt følsomheden herpå overfor ændringer i de
væsentligste markedsrisici.
Vurdering af egen risiko og solvens
Vurdering af egen risiko indeholder en vurdering af, om det opgjorte solvenskapitalkrav har taget
tilstrækkeligt højde for alle væsentlige risicis virkning de følgende 12 måneder og i en periode, der
mindst svarer til selskabets strategiske planlægningsperiode. Vurderingen udtrykker således selskabets
mulighed for at overholde solvens- og minimumskapitalkravet i de givne perioder.
Rapporten om vurdering af egen risiko og solvens udarbejdes i samarbejde med selskabets
nøglefunktioner: aktuar- og risikostyringsfunktionerne.
Bestyrelsens vurdering af egen risiko og solvens tager udgangspunkt i en særskilt identifikation af risici
forbundet med selskabets forretningsaktiviteter. Den interne compliancefunktion varetager processen
med udfærdigelse af dokumentation for risikoidentifikation i selskabets forretningsaktiviteter. De
enkelte risici bliver kvalitativt beskrevet samt kvantitativt vurderet.
Vurdering af risici forbundet med outsourcing af funktioner varetages i overensstemmelse med
bestyrelsens outsourcingpolitik.
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B.4 INTERNT KONTROLSYSTEM

PFA-koncernen
Det interne kontrolsystem
De overordnede principper for indretningen af det interne kontrolsystem i PFA-koncernen skal være med
til at sikre, at PFA-koncernen opfylder gældende love og administrative bestemmelser, at PFA-koncernen
drives effektivt, og at alle relevante informationer om PFA-koncernen er tilgængelige og pålidelige.
Målsætningen er yderligere, at der i PFA-koncernen skal være en kultur, hvor der opfordres til at gøre
opmærksom på mulige forbedringer, og hvor der arbejdes målrettet med kontrol og forbedring af processer.
Det interne kontrolsystem er organiseret i tre niveauer (forsvarslinjer). For en nærmere beskrivelse af
de tre forsvarslinjer henvises til afsnit B.3. PFA-koncernen har endvidere etableret en whistleblower
ordning, der sikrer, at bl.a. medarbejdere på en sikker og fortrolig måde kan videregive oplysninger om
eventuelle ulovligheder eller andre uredelige forhold i PFA-koncernen.
Compliancefunktionen
Compliancefunktionen agerer som en koncerncompliancefunktion i PFA-koncernen. Ansatte i
compliancefunktionen i PFA Pension kan således varetage complianceopgaver outsourcet fra
koncernforbundne selskaber til PFA Pension.
Compliancefunktionen identificerer, vurderer, overvåger, rådgiver og rapporterer om PFA-koncernens
compliancerisici.
Compliancefunktionen er organiseret uafhængig af den daglige drift for at sikre funktionens integritet
og objektivitet i udførelsen af opgaver.
Direktionen i henholdsvis PFA Holding, PFA Pension og Mølholm Forsikring har udpeget Chief
Compliance Officer i PFA Pension som ansvarlig nøgleperson for compliancefunktionen samt udarbejdet
en funktionsbeskrivelse for compliancefunktionen. Funktionsbeskrivelsen fordeler, adskiller og
koordinerer arbejdsopgaver og ansvar i forhold til de øvrige nøglefunktioner med henblik på at
forhindre unødigt sammenfald imellem funktionerne og sikre effektivt samarbejde i virksomheden.
Compliancefunktionen rapporterer til den samlede koncerndirektion, bestyrelsen og koncernrevisionssamt revisions- og investeringsudvalget i PFA Holding og PFA Pension samt til den samlede direktion
og bestyrelse i de øvrige selskaber i PFA-koncernen, der er underlagt Lov om finansiel virksomhed.
Dette omfatter PFA Bank, PFA Asset Management og Mølholm Forsikring. Herudover rapporterer
Compliancefunktionen til direktionen og bestyrelsen i PFA Kapitalforening.
Den udpegede nøgleperson for compliancefunktionen kan i nødvendigt omfang rette henvendelse og
rapportere direkte til bestyrelserne uafhængigt af direktionen i det respektive selskab.
For at sikre, at compliancefunktionen kan varetage sine opgaver på betryggende vis, har direktionen i
PFA Holding sikret, at compliancefunktionen i PFA-koncernen har de nødvendige ressourcer.
PFA-koncernens compliancefunktion udarbejder en compliancerapport to gange årligt, der som
minimum indeholder en vurdering af konstaterede regelbrud (compliance incidents) samt identificerede
compliancerisici med høj risiko.
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PFA Pension
Der henvises til afsnittet for PFA-koncernen ovenfor.

Mølholm Forsikring
PFA-koncernen har en fælles compliancefunktion, og Mølholm Forsikring benytter således den
koncernfælles compliancefunktion.
Dertil har Mølholm Forsikring en intern compliancefunktion, der gennemfører stikprøvekontroller samt
bistår ledelsen i arbejdet med at identificere og minimere risici ved at gennemføre analyser, samt
rådgive ledelse og medarbejdere om overholdelse af relevante love og administrative bestemmelser
samt kontrollere og vurdere, hvorvidt selskabets procedurer er tilstrækkeligt betryggende. Den interne
compliancefunktion vurderer i samarbejde med PFA-koncernens compliancefunktion, hvorvidt potentielle lovændringer kan have konsekvenser for selskabet.
Den interne compliancefunktion refererer til direktionen i selskabet og rapporterer kvartalsvist til
bestyrelsen om resultatet af stikprøvekontroller.
Udover periodisk rapportering udarbejder compliancefunktionen ad hoc rapportering i de tilfælde, hvor
konstaterede regelbrud (compliance incidents) vurderes at være væsentlige.
For en nærmere beskrivelse af den koncernfælles compliancefunktion henvises til beskrivelsen under
PFA-koncernen ovenfor.
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B.5 INTERN AUDITFUNKTION

PFA-koncernen
Intern auditfunktion
Intern Revision i PFA-koncernen er etableret i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens
gennemførsel i finansielle virksomheder og finansielle koncerner. Intern Revision agerer som en
koncernfunktion i PFA-koncernen og ledes af en koncernrevisionschef. Intern Revision skal arbejde
uafhængigt af forretningen og koncerndirektionen.
Bestyrelsen i henholdsvis PFA Holding, PFA Pension og Mølholm Forsikring har udpeget koncernrevisions
chefen som nøgleperson for den Interne auditfunktion. Arbejdet som Intern auditfunktion er integreret i
funktionsbeskrivelsen for Intern Revision og sker indenfor rammerne af revisionsbekendtgørelsen. Intern
Revision må kun udføre revision.
Bestyrelsen har i henhold til revisionsbekendtgørelsen besluttet, at koncernrevisionschefen ikke
forsyner årsregnskabet med en revisionspåtegning.
Arbejdsdelingen mellem Intern Revision og ekstern revision er fastlagt i en revisionsaftale, hvor Intern
Revision har ansvaret for operationel revision og deltager i udførelsen af finansiel revision til brug for
ekstern revisions påtegning af årsregnskabet.
Revisionsaktiviteter, der udføres af Intern Revision omfatter følgende hovedområder:
• Operationelle forhold
• Kapital- og risikostyring
• Regeloverholdelse
• Regnskabsprocessen
Som del af revisionen af kapital- og risikostyring og regeloverholdelsen foretages der en vurdering af
aktuar-, risikostyrings- og compliancefunktionen.
Revisionsaktiviteterne omfatter både operationel og finansiel revision, og det vurderes, at de opgaver,
der er pålagt den Interne auditfunktion kan indeholdes i de opgaver, som er pålagt Intern Revision jf.
funktionsbeskrivelsen, og som udmøntes i den årlige revisionsstrategiplan for PFA-koncernen.
Den årlige revision skal føre til en konklusion om det interne kontrolsystem, herunder afgivelsen af
konklusioner og oplysninger jf. revisionsbekendtgørelsen.
Herudover skal Intern Revision oplyse, hvorvidt der i forbindelse med den udførte revision er
konstateret væsentlige bemærkninger af betydning for aflæggelsen af koncernregnskabet eller
årsregnskabet for de respektive selskaber i PFA-koncernen.
Der foretages en årlig opsummering af samtlige delkonklusioner, der er afgivet i året. Opsummeringen
forelægges koncerndirektionen og koncernrevisionsudvalget.
Som hovedregel foretages der kvartalsvis rapportering til bestyrelserne i PFA Holding og PFA Pension.
Rapporteringen tilgår ligeledes koncernrevisionsudvalget til behandling.
I samtlige selskaber i PFA-koncernen udarbejdes årligt et revisionsprotokollat til brug for det
bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet godkendes af bestyrelsen. Årsprotokollatet indeholder
konklusioner og oplysninger vedrørende den udførte revision for det respektive regnskabsår.
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Uafhængighed og objektivitet
Intern Revisions uafhængighed og objektivitet er understøttet af, at koncernrevisionschefen og
medarbejdere i Intern Revision ikke er underlagt beføjelser fra koncerndirektionen, men alene
beføjelser fra bestyrelsen.
Intern Revision er oprettet som en selvstændig stabsfunktion. Koncernrevisionschefen og medarbejdere
i Intern Revision må ikke deltage i andet arbejde i koncernen end revision. Intern Revision kan ikke
pålægges begrænsninger i det arbejde, som skønnes nødvendigt for at opfylde det revisionsmæssige
ansvar. Intern Revision har adgang til bestyrelsesprotokoller og andet skriftligt materiale, som skønnes
relevant, og er berettiget til at kræve alle de oplysninger, som skønnes nødvendige for revisionens
gennemførelse.
Koncernrevisionschefen har direkte reference til bestyrelsen i PFA Holding og bestyrelsen i dets
datterselskaber.
Som del af revisionsmetodikken er der udarbejdet og implementeret et kvalitetssikringssystem, som
angiver principper for adfærd, relationer og udførelse af revisionsopgaver med henblik på at sikre
uafhængighed og objektivitet.
Intern Revision må ikke være ansvarlig for eller udføre interne kontroller og koncernrevisionschefen samt
medarbejdere i Intern Revision må ikke deltage i opgaver, som kan bevirke, at koncernrevisionschefen
kommer i en situation, hvor vedkommende erklærer sig eller oplyser om forhold eller dokumenter, som
koncernrevisionschefen eller medarbejdere i Intern Revision har udarbejdet grundlaget for.
I henhold til kommissorium for koncernrevisionsudvalget udfører udvalget en række opgaver, der
understøtter, at koncernrevisionschefen og Intern Revision er uafhængig og objektiv f.eks.:
• Overvåger det interne kontrolsystem, herunder Intern Revision
• Behandler og godkender budget og bemanding i Intern Revision
• Behandler og indstiller revisionsstrategiplanen til godkendelse af bestyrelsen i PFA Holding
• Behandler udviklingen og ledelsens tiltag i relation til revisionsanbefalinger
• Foretager årlig revurdering og indstilling af ændringer til funktionsbeskrivelsen, herunder politik for
intern auditfunktion
• Foretager årlig vurdering af Intern Revisions uafhængighed, herunder kvalitetssikringssystemet
Ekstern revision foretager årligt en vurdering af om:
• De ifølge revisionsaftalen aftalte revisionsopgaver er udført
• Om den interne revision fungerer tilfredsstillende
• Herunder om den eksterne revision er blevet bekendt med forhold, der enkeltvis eller tilsammen
afkræfter, at den Interne revision fungerer uafhængigt af den daglige ledelse
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Endvidere vurderer ekstern revision, baseret på den finansielle revision, det arbejde som udføres af
Intern Revision, herunder hvorvidt:
• Arbejdet er udført i overensstemmelse med den godkendte revisionsstrategiplan
• Kvalitetssikringen har været tilfredsstillende
• Den udarbejdede dokumentation kan danne grundlag for de foretagne konklusioner
• De udarbejdede protokollater og revisionsrapporter er i overensstemmelse med den underliggende
dokumentation
• Der foretages opfølgning på relevante forhold
Koncernrevisionsudvalgets og ekstern revisions evaluering bliver rapporteret til bestyrelsen.

PFA Pension
Der henvises til beskrivelsen under PFA-koncernen ovenfor.

Mølholm Forsikring
Der henvises til beskrivelsen under PFA-koncernen ovenfor.
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B.6 AKTUARFUNKTION

PFA-koncernen
I 2016 har PFA Holding haft dispensation fra kravet om at etablere en aktuarfunktion. Dispensationen
er begrundet i, at PFA Holding alene har ét direkte ejet datterselskab, som driver forsikringsvirksomhed.

PFA Pension
Aktuarfunktionen i PFA Pension varetages af medarbejdere i selskabets aktuariat, der har kendskab
til aktuarmatematik og finansmatematik på et niveau, som står rimeligt i forhold til selskabets
forsikringsmæssige risici, og som har relevant erfaring med gældende standarder.
Direktøren for Aktuariatet er udpeget af direktionen til at være den ansvarlige nøgleperson for
aktuarfunktionen. Nøglepersonen sikrer, at aktuarfunktionen udfører opgaver henhørende under
funktionen på betryggende vis.
Aktuarfunktionen bidrager til, at risikostyringssystemet gennemføres effektivt, navnlig med hensyn til
de modeller, der ligger til grund for beregningen af solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet og
virksomhedens vurdering af egen risiko og solvens.
Aktuarfunktionen samarbejder tæt med risikostyringsfunktionen og bidrager til løsning af dennes
opgaver, hvor det er relevant, herunder den partielle interne model for levetidsrisiko.
Aktuarfunktionen har den nødvendige bemyndigelse og ekspertise og de nødvendige ressourcer samt
uhindret adgang til alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at funktionen kan varetage dens
ansvarsområder.
Aktuarfunktionens nøgleperson kan også have ansvar for andre end aktuarfunktionens opgaver, dog
må det ikke forhindre nøglepersonen i at varetage aktuarfunktionens opgaver objektivt, retfærdigt og
uafhængigt, eller lede til interessekonflikter.
Aktuarfunktionen rapporterer til direktionen, men den ansvarlige nøgleperson kan i nødvendigt omfang,
i tilfælde hvor det vurderes, at information bør tilgå bestyrelsen direkte, rette henvendelse og rapportere
direkte til bestyrelsen uafhængigt af direktionen. De medarbejdere, som varetager aktuarfunktionen,
indberetter straks ethvert større problem inden for deres ansvarsområde til direktionen.
Den ansvarshavende aktuar er en del af risikostyringssystemets anden forsvarslinje og har blandt
andet til opgave at sikre, at de anmeldte forhold er rimelige og betryggende, at selskabet overholder
sit tekniske grundlag, og at de forsikringstekniske beregningselementer vælges med forsigtighed.
Den ansvarshavende aktuar udarbejder årligt en beretning til Finanstilsynet samt en rapport til
bestyrelsen, som indeholder alle væsentlige konklusioner af betydning for regnskabsaflæggelsen samt
en fortegnelse over de i året foretagne anmeldelser til Finanstilsynet og bemærkninger hertil.
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Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikrings CFO er udpeget af direktionen til at være den nøgleperson, der er ansvarlig for
aktuarfunktionen. Nøglepersonen sikrer, at aktuarfunktionen udfører opgaver henhørende under
funktionen på betryggende vis. Funktionens opgaver er outsourcet til Alpha Consulting, der har
kendskab til aktuarmatematik og finansmatematik på et niveau, som står rimeligt i forhold til selskabets
forsikringsmæssige risici, og som har relevant erfaring med gældende standarder.
Aktuarfunktionen bidrager til, at risikostyringssystemet gennemføres effektivt, navnlig med hensyn
til de modeller, der ligger til grund for beregningen af solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet
og virksomhedens vurdering af egen risiko og solvens. Aktuarfunktionen samarbejder tæt med
risikostyringsfunktionen og bidrager til løsning af dennes opgaver, hvor det er relevant.
Aktuarfunktionen har den nødvendige bemyndigelse og ekspertise og de nødvendige ressourcer samt
uhindret adgang til alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at funktionen kan varetage dens
ansvarsområder.
Aktuarfunktionens nøgleperson kan også have ansvar for andre end funktionens opgaver, dog må det
ikke forhindre nøglepersonen i at varetage funktionens opgaver objektivt, retfærdigt og uafhængigt,
eller lede til interessekonflikter.
Aktuarfunktionen rapporterer til direktionen, men den ansvarlige nøgleperson kan i nødvendigt
omfang, i tilfælde hvor det vurderes, at information bør tilgå bestyrelsen direkte, rette henvendelse
og rapportere direkte til bestyrelsen uafhængigt af direktionen. Selskabets aktuar indberetter straks
ethvert større problem inden for deres ansvarsområde til bestyrelsen og direktionen.
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B.7 OUTSOURCING

PFA-koncernen
Outsourcingpolitik
Bestyrelsen i PFA Holding har fastlagt en outsourcingpolitik med det formål at regulere PFA's aftaler om
regulatorisk outsourcing (outsourcing af væsentlige aktiviteter og/eller af kritiske eller vigtige operationelle
funktioner eller aktiviteter) og sikre, at opgavevaretagelsen ved outsourcing foregår betryggende. Politikken
finder anvendelse på alle danske finansielle virksomheder i PFA-koncernen, idet Mølholm Forsikring dog har
vedtaget en særskilt outsourcingpolitik. Outsourcingpolitikken suppleres af en kontraktindgåelsespolitik.
Politikken omfatter alene regulatorisk outsourcing, herunder videreoutsourcing og koncernintern outsourcing.
Vurderingen af, om der er tale om regulatorisk outsourcing, skal foretages med udgangspunkt i den til
enhver tid gældende lovgivning for det pågældende selskab og principperne for kategorisering af kontrakter
i overensstemmelse med den til enhver tid gældende kontraktindgåelsespolitik, idet regulatorisk outsourcing
typisk vil være en kontrakt med høj værdi og risiko/konsekvens, dvs. med en strategisk leverandør. I tillæg
hertil skal det vurderes, om den outsourcede funktion eller aktivitet er vigtig for det pågældende selskabs
drift, således at dette ikke ville kunne tilbyde sin service uden denne funktion eller aktivitet.
Beslutning om indgåelse af en aftale om regulatorisk outsourcing træffes af bestyrelsen på baggrund
af en indstilling fra direktionen.
Ved valg af leverandør skal der gennemføres en detaljeret undersøgelse med henblik på at sikre, at den
potentielle leverandør har evne og kapacitet og – hvor relevant – lovpligtig tilladelse til at levere de
nødvendige funktioner eller aktiviteter tilfredsstillende under hensyntagen til PFA’s mål og behov.
Endvidere skal det sikres, at leverandøren har truffet alle foranstaltninger til at sikre, at ingen udtrykkelige
eller potentielle interessekonflikter vil stå i vejen for opfyldelsen af PFA’s behov, samt at outsourcingen ikke
medfører overtrædelse af nogen lov, navnlig med hensyn til reglerne om databeskyttelse.
Ydermere skal det kontrolleres, at leverandøren har de nødvendige finansielle ressourcer til at udføre
opgaven korrekt og pålideligt, samt at alle leverandørens medarbejdere, som skal beskæftige sig med
de outsourcede funktioner eller aktiviteter, er kvalificerede og pålidelige.
Endelig skal det sikres, at den til enhver tid gældende lovgivning om outsourcing overholdes ved valg af
leverandør.
Der skal indgås en skriftlig aftale mellem PFA og leverandøren, som klart definerer parternes respektive
rettigheder og forpligtelser. Aftalen skal indgås i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
lovgivning og således opfylde de indholdsmæssige krav, der følger heraf.
Ved en række kontrolforanstaltninger sikres, at opgavevaretagelsen ved outsourcing foregår på
betryggende vis. I forbindelse med indgåelse af en aftale om regulatorisk outsourcing og gennem hele
aftalens løbetid skal det således i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning løbende
• vurderes, om leverandøren fortsat har den fornødne evne og kapacitet til at varetage opgaven på en
betryggende måde,
• kontrolleres, at leverandøren fortsat har den fornødne tilladelse til at levere de nødvendige
funktioner eller aktiviteter,
• kontrolleres, at leverandøren lever op til forpligtelserne i kontrakten og gældende regler på området,
og at PFA har den fornødne indsigt til at kunne foretage denne kontrol,
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• kontrolleres, at leverandøren er underlagt de samme bestemmelser om sikkerheden og
fortroligheden omkring oplysninger vedrørende PFA-koncernens virksomhed, kunder eller
begunstigede, som gælder for PFA-koncernen,
• kontrolleres, at de relevante aspekter af leverandørens risikostyrings- og interne kontrolsystemer
er tilstrækkelige til at sikre, at outsourcingen ikke medfører en væsentlig forringelse af kvaliteten af
PFA’s ledelsessystem eller en unødig forøgelse af den operationelle risiko,
• kontrolleres, at leverandøren har de nødvendige finansielle ressourcer til at udføre de yderligere
opgaver korrekt og pålideligt, samt at alle leverandørens medarbejdere, som skal beskæftige sig med
de outsourcede funktioner eller aktiviteter, er kvalificerede og pålidelige,
• kontrolleres, at leverandøren ved outsourcing af IT-funktioner overholder de relevante dele af PFAkoncernens it-sikkerhedspolitik og sikkerhedsregler,
• sikres, at outsourcing ikke er til hinder for gennemførelse af PFA-koncernens beredskabsplaner samt
• sikres, at leverandøren har fyldestgørende beredskabsplaner til at håndtere nødsituationer eller
forretningsforstyrrelser og regelmæssigt teste backupfunktioner, hvor det er nødvendigt, under
hensyntagen til de outsourcede funktioner og aktiviteter.
Outsourcing af kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter
Flere af selskaberne i PFA-koncernen har outsourcet kritiske eller vigtige operationelle funktioner
eller aktiviteter til andre selskaber i PFA-koncernen eller til eksterne leverandører, herunder bl.a. visse
administrative funktioner og kapitalforvaltning.
Væsentlige koncerninterne outsourcingaftaler
Størstedelen af de outsourcede funktioner og aktiviteter, jf. ovenfor, er outsourcet til andre selskaber i
PFA-koncernen.
Områder, hvor tjenesteydere, der leverer funktioner/aktiviteter, befinder sig
De outsourcede funktioner/aktiviteter varetages alle på lokaliteter i Danmark.
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PFA Pension
Outsourcingpolitik
Bestyrelsen i PFA Pension har tiltrådt PFA Holdings outsourcingpolitik. Der henvises til beskrivelsen
under PFA Holding ovenfor.
Outsourcing af kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter
PFA Pension har outsourcet følgende kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter:
• Visse dele af IT-driften er outsourcet til NNIT A/S
• Kapitalforvaltning er outsourcet til PFA Asset Management
Væsentlige koncerninterne outsourcingaftaler
Kapitalforvaltning er outsourcet til PFA Asset Management, der er PFA Holdings 100 pct. ejede
datterselskab, og dermed søsterselskab til PFA Pension.
Områder, hvor tjenesteydere, der leverer funktioner/aktiviteter, befinder sig
De outsourcede funktioner/aktiviteter varetages alle på lokaliteter i Danmark.
Kapitalforvaltning, som er outsourcet til et koncerninternt selskab, varetages på samme lokalitet som
PFA Pension.

Mølholm Forsikring
Outsourcingpolitik
Bestyrelsen i Mølholm Forsikring har fastlagt en outsourcingpolitik. Outsourcing defineres som selskabets
henlæggelse af et operationelt aktivitetsområde til en ekstern eller koncernintern leverandør.
Ved valg af leverandør skal der gennemføres en detaljeret undersøgelse med henblik på at sikre, at den
potentielle leverandør har evne og kapacitet og – hvor relevant – lovpligtig tilladelse til at levere de
nødvendige funktioner eller aktiviteter tilfredsstillende under hensyntagen til selskabets mål og behov.
Derudover skal det sikres, at leverandøren har truffet alle foranstaltninger til at sikre, at ingen udtrykkelige
eller potentielle interessekonflikter vil stå i vejen for opfyldelsen af selskabets behov, samt at outsourcingen
ikke medfører overtrædelse af nogen lov, navnlig med hensyn til reglerne om databeskyttelse.
Ydermere skal det kontrolleres, at leverandøren har de nødvendige finansielle ressourcer til at udføre
opgaven korrekt og pålideligt, samt at alle leverandørens medarbejdere, som skal beskæftige sig med
de outsourcede funktioner eller aktiviteter, er kvalificerede og pålidelige.
Som led i risikovurderingen kategoriseres outsourcingforholdet i henhold til risikomatrice for Mølholm
Forsikring i samarbejde med Risikostyring, Compliance og direktionen. Beslutning om outsourcing, der
er af høj værdi/vigtighed og/eller indebærer en høj risiko for Mølholm Forsikring, træffes af bestyrelsen
på baggrund af en indstilling fra direktionen. Øvrig outsourcing godkendes af direktionen.
Der skal indgås en skriftlig aftale mellem Mølholm Forsikring og leverandøren, som klart definerer
parternes respektive rettigheder og forpligtelser. Aftalen skal indgås i overensstemmelse med den til
enhver tid gældende lovgivning og således opfylde de indholdsmæssige krav, der følger heraf.
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Ved en række kontrolforanstaltninger, i forbindelse med indgåelse af en outsourcingaftale og gennem
hele aftalens løbetid, skal det sikres, at opgavevaretagelsen ved outsourcingen foregår på betryggende
vis. Kravene til kontrolforanstaltninger er identiske med kravene for PFA-koncernen, og der henvises til
beskrivelsen af kontrolforanstaltninger under PFA-koncernen ovenfor.
Mølholm Forsikring forbliver fuldt ud ansvarlig for opfyldelsen af sine forpligtelser ved outsourcing
af funktioner eller aktiviteter, dvs. outsourcing øger den operationelle risiko, idet risikoelementer
overføres til en leverandør uden samtidig overgang af ansvaret.
Outsourcing af kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter
Mølholm Forsikring har outsourcet følgende kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter:
• Aktuarfunktion er outsourcet til Alpha Consulting ApS
• Visse dele af IT-administration er outsourcet til Front-Safe A/S
• Kapitalforvaltning er outsourcet til PFA Asset Management
Væsentlige koncerninterne outsourcingaftaler
Kapitalforvaltning er outsourcet til PFA Asset Management, der er PFA Holdings 100 pct. ejede
datterselskab og dermed koncernforbundet med Mølholm Forsikring.
Områder, hvor tjenesteydere, der leverer funktioner/aktiviteter, befinder sig
De outsourcede funktioner/aktiviteter varetages alle på lokaliteter i Danmark.
Kapitalforvaltning, som er outsourcet til et koncerninternt selskab, varetages på samme lokalitet som
PFA Holding og PFA Pension.

51

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2016

B.8 ANDRE OPLYSNINGER

PFA-koncernen
Vurdering af ledelsessystemet i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der
er forbundet med virksomheden
Ledelsessystemet med en bestyrelse, udvalg og direktion er baseret på lovkrav. Bestyrelsen,
direktionen og evt. udvalg i PFA-koncernens selskaber er sammensat ud fra en vurdering af de risici,
som det pågældende selskab er udsat for og vurderes at udgøre en kompetent og betryggende ledelse
set i relation hertil.
Der foreligger ikke andre væsentlige oplysninger om ledelsessystemet.

PFA Pension
Vurdering af ledelsessystemet i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der
er forbundet med virksomheden
Der henvises til ovenstående oplysninger for PFA-koncernen.

Mølholm Forsikring
Vurdering af ledelsessystemet i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der
er forbundet med virksomheden
Der henvises til ovenstående oplysninger for PFA-koncernen, idet Mølholm Forsikring dog ikke har
nedsat udvalg.
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C. RISIKOPROFIL
PFA-koncernen, PFA Pension og Mølholm Forsikring er underlagt Solvens II og skal i henhold hertil
opgøre risiko og solvens ved solvenskapitalkravet. Koncernen og selskaberne benytter standardformlen
for opgørelse af risici, hvorved der ikke tages højde for selskabsspecifikke forhold. Dog anvender PFA
Pension en partiel intern model for levetidsrisici. Beskrivelsen af koncernens og selskabernes risikoprofil
tager udgangspunkt i solvenskapitalkravet.

C.1 FORSIKRINGSRISICI
Forsikringsrisici dækker over risici ved salg af forsikringsprodukter, herunder tab som følge af den kortsigtede
risiko ved utilstrækkelig prisfastsættelse, risikoen ved afgivelse af garantier, særligt i forhold til længere levetider
end forudsat ved fastsættelsen af garantiniveauerne, samt risici forbundet med de beregningsmæssige forud
sætninger bag opgørelsen af de forsikringsmæssige forpligtelser. Forsikringsrisici dækker også tab som følge af
katastrofer, som rammer selskabets bestand, herunder utilstrækkelig dækningsstørrelse.

PFA-koncernen
I PFA-koncernen er det kun de datterselskaber, som driver forsikringsvirksomhed, der er eksponeret
mod forsikringsrisici. PFA Pension, PFA Soraarneq og Mølholm Forsikring har forsikringsrisici ved salg
af forsikringsprodukter. PFA Pension udgør langt det væsentligste selskab i PFA-koncernen målt på
risikoeksponering af forsikringsrisici.
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PFA Pension
PFA Pension påtager sig i al væsentlighed forsikringsmæssige risici indenfor nedenstående områder:
• Risici ved død, som relaterer sig både til salg af livsforsikringer, hvor risikoen består i, at kunderne
dør tidligere end forventet, og til salg af livspensioner (livrenter), hvor risikoen består i, at kunderne
lever længere end forventet.
• Risici ved invaliditet, som dækker over, at kunderne dels oftere bliver uarbejdsdygtige og dels
forbliver uarbejdsdygtige i længere tid end forventet. Sidstnævnte afhænger af muligheden for at
blive raskmeldt og af sandsynligheden for dødsfald blandt de invalide.
• Risici ved kritisk sygdom, som består i, at flere kunder end forventet får en diagnose, og dermed
bliver dækningsberettiget indenfor en række udvalgte kritiske sygdomme.
• Risici ved sundhedsforsikring, som dækker over, at flere kunder end forventet gør brug af muligheden
for at komme hurtigt til undersøgelse og behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger.
PFA Pensions vurdering er, at de væsentligste forsikringsrisici er knyttet til forlænget levetid, da der
over den seneste årrække er observeret en tendens til, at både den samlede danske befolkning og
PFA Pensions bestand lever længere og længere fra år til år. Forlænget levetid udgør en risiko for de
etablerede policer, da det kan medføre, at hensættelserne ikke kan dække udbetalingskravene.
Risici forbundet med flere skader ved død og invaliditet vurderes tillige som en væsentlig risiko, som kan
øge hensættelser til forsikringsdækningerne. I 2016 var der fortsat hård priskonkurrence i markedet,
og PFA Pension har samtidig oplevet ændringer i den faktiske dødelighed og højt niveau for de
observerede invalidehyppigheder og udbetalinger.
En tredje væsentlig risiko opstår i forbindelse med lovgivning og ændringer heraf, som fører til
forøgelser af hensættelser og dækningsomfang på forsikringerne. Inden for nyere tid har der været
en række lovændringer eksempelvis vedrørende kontribution, PAL, overførselstillæg, årsregnskab, ny
grundlagsrente samt Solvens II, som har påvirket opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser.
PFA Pension har valgt ikke at inddrage genforsikring til solvensformål grundet væsentlighed.
Solvenskapitalkravet er dermed konservativt fastsat. Som Danmarks største kommercielle
pensionsselskab, repræsenterer selskabets bestand et bredt udsnit af befolkningen, således at der ikke
er væsentlige risikokoncentrationer, hverken geografisk eller branchemæssigt.
Livsforsikringsrisici
PFA Pensions livsforsikringsrisici er tilknyttet livsforsikringsprodukter både i gennemsnitsrentemiljøet
og i markedsrentemiljøet, hvor den største risiko er tilknyttet livrenterne i gennemsnitsrentemiljøet.
PFA Pension er eksponeret mod følgende typer af livsforsikringsrisici:
• Dødelighedsrisici
• Levetidsrisici
• Invaliditetsrisici
• Livforsikringsoptionsrisici (risiko for genkøb og omskrivning til fripolice)
• Omkostningsrisici, samt
• Livsforsikringskatastroferisici
PFA Pension anvender en partiel intern model til opgørelse af levetidsrisiko. Modellen er nærmere
beskrevet i afsnit E.4. Den partielle interne model medfører et fald i levetidsrisikoen på ca. 53 pct. i
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forhold til brug af standardformlen, svarende til en solvensdækning pr. 31. december 2016 på 285 pct.
mod 213 pct. ved beregning med standardformlen.
En del af selskabets risikostyring og overvågning består i at tage stilling til, om den partielle interne
model fortsat beskriver selskabets risikoprofil passende. Det gøres blandt andet ved den årlige
validering af modellen samt ved løbende vurdering af udviklingen i levetider.
I forbindelse med Finanstilsynets opdatering af levetidsbenchmark foretages der analyser af dødelighed
og invalidehyppigheder samt test af, om den partielle interne model for levetidsrisiko giver en
hensigtsmæssig beskrivelse af selskabets levetidsrisiko. Kundernes forsikringstageradfærd i form af
genkøb- og fripoliceadfærd analyseres løbende, og i den forbindelse vurderes det, om antagelserne
vedrørende de parametre, der indgår ved opgørelse af hensættelserne, er passende og betryggende.
Analyserne er en del af markedsværdigrundlaget for opgørelse af forpligtigelserne, der behandles af
bestyrelsen årligt.
Samlet bidrager livsforsikringsrisici med et isoleret basissolvenskapitalkrav på 4,5 mia. kr. pr. 31.
december 2016. De største risikobidrag stammer fra levetidsrisici og livsforsikringsoptionsrisici, der
afspejler risikoen ved antagelser omkring sandsynligheden for især genkøb, hvor både massegenkøb i
bestanden samt færre genkøb vil medføre, at hensættelserne vil være undervurderede.
Sundhedsforsikringsrisici
Sundhedsforsikringsrisici dækker over risici forbundet med syge- og ulykkesforsikringsprodukter,
herunder forsikringer for tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og sundhedsforsikringer. Til opgørelse af
solvenskapitalkravet skelnes der mellem forskellige typer af risici i forhold til produkter. For produkter,
som regnes på samme tekniske beregningsgrundlag som livsforsikring, opdeles risiciene på tilsvarende
kategorier som ved livsforsikring, mens der for de resterende produkter beregnes præmie- og
erstatningshensættelsesrisici samt optionsrisici. Derudover beregnes der sundhedskatastroferisici for
alle produkterne.
PFA Pension foretager månedlige opgørelser af selskabets risikoregnskab samt årlige analyser af
dødelighed og invalidehyppigheder. For kritisk sygdom og sundhedsforsikringer følges og justeres
priserne løbende. Medmindre andet er aftalt med den enkelte kunde, er der mulighed for med et varsel
at ændre pris for dækningerne i tilfælde af et dårligt skadesforløb.
Samlet bidrager risikoen fra syge- og ulykkesforsikringsprodukter isoleret med 1,5 mia. kr. til basis
solvenskapitalkravet pr. 31. december 2016. De største risikobidrag stammer fra invaliditetsrisikoen på
dækningerne for tab af erhvervsevne, samt risikoen for at der sker en masseulykke. Grundet en lille risiko
for at der indtræffer forskellige slags risici samtidig, f.eks. stigninger i invaliditetsintensiteterne og en
masseulykke, begge svarende til en 200-års begivenhed, er der indført diversifikationseffekter, hvilket
betyder, at det samlede stress ikke svarer til summen af de enkelte underliggende risici.
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Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikring har en forretningsmodel, så der alene tegnes sundhedsforsikringer. Forsikringsrisici
dækker således over de risici, der er tilknyttet salg af sundhedsforsikringer, som dækker over
kundernes brug af og krav til muligheden for at komme hurtigt til undersøgelse og behandling på
hospitaler, klinikker og hos speciallæger.
Det er Mølholm Forsikrings vurdering, at de væsentligste forsikringsrisici er knyttet til øget brug af
sundhedsforsikringer samt samfundets større krav til privat behandling, der medfører større udgifter
til behandlinger end forventet. Også risiko forbundet med lovgivning og ændringer heraf, som fører til
forøgelser af dækningsomfang på forsikringerne, er en væsentlig risiko.
Mølholm Forsikrings forsikringsrisici dækker over sundhedsforsikringsrisici forbundet med
sundhedsforsikringer, som ikke regnes på samme tekniske beregningsgrundlag som livsforsikring. Der
beregnes således præmie- og erstatningshensættelsesrisici samt optionsrisici. Derudover beregnes der
sundhedskatastroferisici.
Mølholm Forsikring udarbejder månedsvise opgørelser over forbruget af IBNR (forpligtelser til indtrufne
men ikke rapporterede skader) og udviklingen i erstatningshensættelser samt månedsvise opgørelser
over udviklingen i antal skadesanmeldelser. Opgørelse af den gennemsnitlige skadesudgift pr. skades
begivenhed inklusive henholdsvis eksklusive IBNR indgår ligeledes i månedsrapporteringen.
Udviklingen i gennemsnitsskader, erstatningsfrekvens m.v. sammenholdes af direktionen med de
anvendte forudsætninger i opgørelsen af IBNR/IBNER-hensættelsen. Eventuelle afvigelser eller udvikling
drøftes med selskabets aktuar og kan give anledning til fornyet analyse.
Forsikringsrisikoen bidrager pr. 31. december 2016 isoleret med 66 mio. kr. til solvenskapitalkravet, hvor
langt den største risiko er tilknyttet præmie- og erstatningshensættelsesrisikoen.
Mølholm Forsikring anvender ikke genforsikring. Selskabet har stor spredning i bestanden, hvor
placeringen af de forsikrede er spredt ud på mange virksomheder, således at der ikke er væsentlige
risikokoncentrationer, hverken geografisk eller branchemæssigt.
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C.2 MARKEDSRISICI

Markedsrisici dækker over risikoen for tab, hvis værdien af de samlede aktiver og forpligtelser ændrer
sig på grund af ændringer i renteniveau, aktiekurser, ejendomspriser og valutakurser. Markedsrisici
omfatter også risikoen for tab som følge af store koncentrationer af investeringer i en enkelt udsteder.

PFA-koncernen
De finansielle selskaber i PFA-koncernen PFA Pension, Mølholm Forsikring, PFA Soraarneq, PFA Asset
Management og PFA Bank bidrager til PFA-koncernens markedsrisici. Derudover har PFA Holding
en begrænset investeringsportefølje, der er investeret konservativt. PFA Pension udgør langt det
væsentligste selskab i PFA-koncernen målt på risikoeksponering af markedsrisici

PFA Pension
Markedsrisici udgør den største risiko i PFA Pension og bidrager isoleret med 19,6 mia. kr. til
basissolvenskapitalkravet pr. 31. december 2016.
Markedsrisici opgøres dagligt i henhold til Solvens II. Derudover anvender PFA Pension en Value-at-Risk
model og en Asset-Liability model til opgørelses af markedsrisici.
Renterisici
Ændringer i renter kan dels give PFA Pension direkte tab på investeringer, og dels medføre ændringer i
de forsikringsmæssige hensættelser i gennemsnitsrentemiljøet. At hensættelserne er rentefølsomme
skyldes, at kunderne i gennemsnitsrentemiljøet har en ydelsesgaranti baseret på forskellige
grundlagsrenter. Disse forpligtigelser, som PFA Pension har over for kunderne, opgøres til markedsværdi
på passivsiden i årsregnskabet.
PFA Pension er godkendt til og benytter volatilitetsjustering i forbindelse med værdiansættelse
af udvalgte forsikringsmæssige hensættelser (gennemsnitrente og syge- og ulykkesforsikringer).
Volatilitetsjusteringen er et tillæg til den risikofri rentekurve svarende til den merpræmie, som
selskaberne kan opnå ved at investere i f.eks. kredit- og realkreditobligationer.
En central del af PFA Pensions investeringsstrategi for gennemsnitsrentemiljøet er, at sikre en
passende afdækning af rentefølsomheden på de forsikringsmæssige hensættelser. Dette er en
væsentlig forudsætning for at investeringsstrategien er robust og til en hver tid kan honorere
kundernes nominelle garanterede ydelser. PFA sikrer en passende afdækning af rentefølsomheden på de forsikringsmæssige hensættelser ved brug af finansielle instrumenter sammen med
obligationsbeholdningen. I investeringsstrategien for rentegrupperne defineres grænser for afdækning
af de forsikringsmæssige hensættelser og afdækningen overvåges løbende. Det vurderes løbende om
den faktiske implementering af renteafdækningsstrategien er effektiv.
Det isolerede bidrag fra renterisiko til basissolvenskapitalkravet udgør 0,7 mia. kr. pr. ultimo 2016.
Aktierisici
Et fald i aktiernes værdi medfører et direkte tab for PFA Pensions aktiver. PFA Pension kan anvende
aktiederivater til afdækning af aktierisici. PFA Pension tilsigter at have en meget likvid beholdning af
noterede aktier, for derigennem hurtigt at kunne nedbringe risikoen, hvis dette vurderes nødvendigt.
Derudover tilstræber PFA Pension, at de noterede aktieinvesteringer er investeret i en veldiversificeret
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portefølje med henblik på både geografi, investeringsstil og størrelse. I den af bestyrelsen godkendte
investeringsstrategi fastsættes minimums- og maksimumsgrænser for andelen af aktier i henholdsvis
gennemsnitsrente- og markedsrentemiljøet. Derudover er der fastsat grænser, der skal sikre spredning
af aktieporteføljen.
PFA Pension investerer i en række alternative investeringer dækkende over primært unoterede
kapitalandele, hedgefonde og infrastrukturinvesteringer. For visse typer af alternative investeringer
gælder, at samvariationen med noterede aktier er meget lav. Desuden har visse typer af alternative
investeringer en lavere volatilitet sammenlignet med aktier. Til gengæld har denne type investeringer
også lavere likviditet, og er dermed typisk vanskeligere at reducere under pressede markedsforhold.
I investeringsstrategien fastsætter bestyrelsen rammer for alternative investeringer herunder grænser
for hvilke investeringer, der skal godkendes af bestyrelsen. Derudover sættes der grænser for andelen
af alternative investeringer i henholdsvis gennemsnitsrente- og markedsrentemiljøet.
Udover de nomielle rammer for aktier og alternative investeringer, fastsætter bestyrelsen rammer for
risikofaktoren aktierisici i både gennemsnitsrente- og markedsrentemiljøet.
Aktierisiko bidrager isoleret med 5,9 mia. kr. til basissolvenskapitalkravet pr. ultimo 2016. I opgørelsen
af aktierisikoen anvender PFA Pension overgangsordningen for aktierisici, hvor aktier ejet før 1. januar
2016 indgår med en lavere risikovægt.
Ejendomsrisici
Risikoen relaterer sig til et fald i ejendommenes markedsværdi. Et fald i ejendommes værdi medfører et
direkte tab for PFA Pensions aktiver.
Ejendomme omfatter investering i fast ejendom, enten gennem direkte ejerskab eller indirekte
gennem en eller flere juridiske enheder samt ejendomsrelaterede aktiver, herunder lån i fast ejendom.
PFA investerer i fast ejendom, da denne aktivklasse forventes at levere et stabilt afkast, der er lavt
korreleret med andre aktivtyper, såsom aktier og obligationer. PFA Pensions ejendomsportefølje består
hovedsageligt af kontorejendomme men også boligejendomme i Danmark, USA og Storbritannien.
I bestyrelsens investeringsstrategi fastsættes rammer for koncentrationsrisici i både ejendomme
og ejendomsfonde, samt grænser for andelen af ejendomme i henholdsvis gennemsnitsrenteog markedsrentemiljøet. Derudover fastsættes rammer for risikofaktoren ejendomsrisici i både
gennemsnitsrente- og markedsrentemiljøet.
Ejendomsrisici bidrager isoleret med 2,9 mia. kr. til basissolvenskapitalkravet pr. ultimo 2016.
Kreditspændsrisici
Kreditspændsrisici dækker over risikoen på kreditobligationer, udlån etc. Det kan være ved udvidelser i
kreditspænd eller det kan være, at enkelte udstedere/låntagere misligholder lånet. Kreditspændsrisiko
haves på udlån og alle typer af obligationer både investment grade, emerging markets, high yield samt
danske realkreditobligationer og indeksobligationer.
Investeringsstrategien fastlægger grænser for investeringer i obligationer herunder koncentration i
enkelte modparter, samt grænser for andelen af kreditobligationer i henholdsvis gennemsnitsrenteog markedsrentemiljøet. Derudover fastsættes rammer for risikofaktoren kreditspændsrisici i både
gennemsnitsrente- og markedsrentemiljøet.
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Danske realkredit- og indeksobligationer udgør omkring halvdelen af kreditspændsrisikoen. Isoleret set
bidrager kreditspændsrisici med 11,0 mia. kr. til basissolvenskapitalkravet pr. ultimo 2016.
Valutarisiko
Et fald i valutakurserne medfører, at den del af PFA Pensions investeringer, som er opgjort i den pågældende
valuta, mister værdi, når de omregnes til danske kroner. Valutarisikoen indregnes ud fra nettopositioner i
den pågældende valuta, dvs. den valutaposition, der er tilbage efter evt. valutaafdækning.
I PFA Pensions investeringsstrategi sættes grænser for afdækningen af valutarisici. Afdækningen
foretages primært til DKK, men kan foretages til EUR, hvis omkostningen ved en løbende afdækning
i DKK er væsentligt større. Hermed øges den reelle risiko overfor EUR i forhold til de underligende
eksponeringer i EUR aktiver. PFA Pension har for udvalgte valutaer en politik for strategisk afdækning,
hvor grænser for afdækning og regler for rebalancering specificeres. Bestyrelsen har fastsat
rammer for risikofaktoren valutarisici og for de enkelte valutaers bidrag til den samlede risiko i både
gennemsnitrente- og markedsrentemiljøet.
Det isolerede bidrag til basissolvenskapitalkrav for valutarisici udgør 3,7 mia. kr. pr. ultimo 2016.
Koncentrationsrisici
Koncentrationsrisiko afspejler om PFA Pension har store eksponeringer overfor enkelte modparter, men
ikke overfor geografisk placering eller sektorer. Koncentrationsrisikoen regnes på tværs af alle aktiver
f.eks. aktier og obligationer.
PFA Pension har en diversificeret investeringsportefølje uden væsentlige koncentrationsrisici. Dette
sikres ved en række rammer for koncentration i bestyrelsens investeringsstrategi.
Bidraget fra koncentrationsrisiko til basissolvenskapitalkravet udgør isoleret set 0,1 mia. kr. pr. ultimo 2016.
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Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikring er primært eksponeret mod markedsrisici i forbindelse på selskabets
investeringsaktiver, men ikke på passivsiden, da diskontering ikke anses for at have væsentlig
betydning for størrelsen af hensættelserne på grund af hurtig afvikling af erstatningerne. Markedsrisici
bidrager med 13,9 mio. kr. til basissolvenskapitalkravet pr. ultimo 2016..
Selskabet har outsourcet sin investeringsforvaltning til PFA Asset Management. Der afholdes årligt
møde med kapitalforvalteren, og udviklingen i porteføljen følges som minimum månedsvist. Selskabets
investeringsprofil er baseret på forsigtige præmisser, hvorfor kursrisikoen er minimeret.
Renterisiko
Renterisiko er den væsentligste enkelt risici under markedsrisici, og den bidrager med 8,4 mio. kr. til
basissolvenskapitalkravet pr. ultimo 2016.
Aktierisici
Selskabets eksponering i aktier er i henhold til investeringspolitikken begrænset til 30 pct. af
egenkapitalen og derfor begrænset til 45 mio. kr. Pr. ultimo 2016 bidrager aktierisiko med 2,3 mio. kr. i
til basissolvenskapitalkravet.
Ejendomsrisici
Mølholm forsikring har ingen eksponering mod ejendomsrisici.
Kreditspændsrisiko
Kreditspændsrisici bidrager med 7,1 mio. kr. til basissolvenskapitalkravet pr. ultimo 2016.
Valutarisiko
På grund af relativt store investeringer i blandt andet USD-denominerede aktiver har selskabet en valuta
kursrisiko. Bestyrelsen følger dette nøje og kan med kort varsel omlægge disse investeringer til DKKdenominerede aktiver. Valutarisici bidrager med 3,3 mio. kr. til basissolvenskapitalkravet pr. ultimo 2016.
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C.3 KREDITRISICI

Kreditrisici dækker over risikoen for, at selskabet påføres et tab, fordi en modpart i en kontrakt på et
afledt finansielt instrument ikke kan opfylde sin forpligtelse (denne risiko kaldes også modpartsrisiko).
Tab dækker dels over et direkte tab på den aktuelle markedsværdi, hvor der ikke er modtaget
tilstrækkelig pant som sikkerhed, og dels over et tab i den risikoreducerende effekt fra de finansielle
instrumenter. Derudover dækker kreditrisici over risikoen for tab på selskabets indestående i banker,
ved f.eks. bankens konkurs.

PFA-koncernen
De finansielle selskaber i PFA-koncernen PFA Pension, Mølholm Forsikring, PFA Soraarneq, PFA Asset
Management og PFA Bank er i varierende grad eksponeret mod kreditrisici. PFA Pension udgør langt det
væsentligste selskab i PFA-koncernen målt på risikoeksponering af kreditrisici, jf. beskrivelsen af PFA
Pension nedenfor.

PFA Pension
PFA Pension har som udgangspunkt en rammeaftale for handel med ikke-børsnoterede afledte finansielle
instrumenter (en såkaldt ISDA Master Agreement) med alle sine modparter. I tillæg haves en sikkerhedsaftale
(en Credit Support Annex aftale), der indebærer, at positive og negative markedsværdier på forskellige
kontrakter med samme modpart vil blive modregnet i tilfælde af en kreditevent, hvor modparten ikke
længere kan overholde sine forpligtigelser. Der stilles dagligt sikkerheder i form af kontanter eller højt ratede
statsobligationer modsvarende nettomarkedsværdien pr. modpart. De stillede sikkerheder vil i tilfælde af en
kreditevent blive modregnet i en eventuel samlet positiv eller negativ markedsværdi på positionerne.
PFA Pension anvender en intern Value-at-Risk model til den daglige styring af kreditrisici på finansielle
modparter. I investeringsstrategien fastsættes ratingkrav afhængig af modpartstypen. Herudover
fastsættes en liste med godkendte modparter og grænser for eksponering mod hver enkelt modpart.
De største eksponeringer under modpartsrisiko stammer fra den finansielle rente- og valutaafdækning
og er fordelt på en række større internationale banker. Samlet bidrager kreditrisici isoleret med 1,4 mia.
kr. til basissolvenskapitalkravet pr. ultimo 2016.

Mølholm Forsikring
Mølholm forsikring er eksponeret mod modpartsrisici i forbindelse med selskabets bankforbindelser.
For at minimere risikoen anvender selskabet alene de største hovedbanker, hvor risikoen for konkurs
anses for ringe.
I opgørelsen af basissolvenskapitalkravet bidrager kreditrisici med 6,0 mio. kr. pr. ultimo 2016.
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C.4 LIKVIDITETSRISICI

Likviditetsrisici dækker over risikoen ved at investere i aktiver, som ikke umiddelbart kan realiseres, hvis
der pludseligt skulle opstår et behov for likviditet.

PFA-koncernen
Selskaberne i PFA-koncernen er i varierende grad eksponeret mod likviditetsrisici i forbindelse med
deres forretningsaktiviteter. Da PFA Pension udgør langt det væsentligste selskab i PFA-koncernen,
bidrager PFA Pension med de væsentligste likviditetsrisici, jf. beskrivelsen nedenfor.

PFA Pension
PFA Pension er eksponeret mod likviditetsrisici, da PFA har som målsætning at kunne høste
illikviditetspræmierne, der findes i investeringsuniverset. Der kan opstå pludselige behov for at kunne
sælge aktiver f.eks. i forbindelse med
• krav om yderligere sikkerhedsstillelse i forbindelse med udviklingen i markedsværdien af finansielle
instrumenter,
• rebalancering tilbage til den ønskede portefølje efter markedsbevægelser eller forventning til
markedsbevægelser indenfor rimelig tid, og
• genkøb af fripolicer eller hvis store kunder skifter pensionsleverandør.
PFA har fokus på den langsigtede strategiske likviditet som en del af den årlige investeringsproces
med fokus på selskabets behov for at kunne omlægge investeringsstrategien på baggrund af f.eks.
solvenskrav eller ændret kundeadfærd.
Til at vurdere likviditeten i investeringsporteføljen udarbejdes der årligt en likviditetsplan over
forventede betalingsstrømme fra forpligtelserne og investeringerne. Denne analyse viser, at de
forventede betalingsstrømme fra forpligtelserne kan matches af de løbende betalingsstrømme fra
rentebærende investeringsaktiver og i specielle tilfælde ved salg af ultralikvide ikke-rentebærende
investeringsaktiver. Derudover vurderes omsætteligheden af investeringsporteføljen ved at inddele
investeringsporteføljen i 5 likviditetsklasser, der afspejler den forventede salgstid i dage, hvis der skal
sælges til den aktuelle markedspris uden større discount. Sammensætningen af investeringsportefølje
på likviditetsklasser er analyseret i en række scenarier for markedsudviklingen og kunders tilbagekøb.
Analysen viser, at likviditeten i PFA’s investeringsportefølje er tilstrækkelige likvid til at undgå tvungent
frasalg af illikvide aktiver.

Mølholm Forsikring
Selskabet er udsat for likviditetsrisici, da der kan være tidsmæssig forskydning mellem
præmiebetalinger og skadesudbetalinger. De væsentlige risici, herunder store skadeudbetalinger,
vil typisk kunne forudses med tre måneders varsel. Det giver god mulighed for at realisere
investeringsaktiver. Af samme årsag placeres investeringsaktiverne generelt i likvide aktiver, og der er
fastsat eksponeringsgrænser for aktiver, der kan karakteriseres som illikvide.
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C.5 OPERATIONELLE RISICI

Operationel risiko dækker over risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde
interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder,
herunder juridiske risici.

PFA-koncernen
De finansielle selskaber i PFA-koncernen PFA Pension, Mølholm Forsikring, PFA Soraarneq, PFA Asset
Management og PFA Bank bidrager til PFA-koncernens operationelle risici. PFA Pension udgør langt det
væsentligste selskab i PFA-koncernen målt på risikoeksponering af operationelle risici.

PFA Pension
PFA Pension gennemfører mindst én gang årligt en proces, hvor risici identificeres, kortlægges
og kvantificeres, herunder operationelle risici, og som opfølgning herpå vurderes behovet for at
iværksætte initiativer med henblik på at minimere de identificerede risici.
Udover den årlige proces, anvender PFA Pension en række metoder til opsamling af hændelser, der
henhører under området for operationelle risici:
• Indberetning i henhold til whistleblower-ordningen
• Stikprøvekontroller udført af intern revision/intern audit
• Indberetning til compliancefunktionen
• Kontroller udført af forretningsenheder for at sikre kvalitet i den kundevendte sagsbehandling
• Registrering af kulanceudbetalinger og udbetalinger som følge af kontorfejl
• Registrering og behandling af klagesager hos den klageansvarlige enhed
• Registrering og behandling af klagesager hos kundetillidsmanden
• Rapportering til ledelsen i henhold til retningslinjer og forretningsgange
Den årlige kortlægning og kvantificering af risici for 2016 viste, at de væsentligste operationelle risici
kan henføres til administrative processer (komplekse sagsgange, manuelle processer og manglende ITunderstøttelse) samt produkt- og systemkompleksitet. PFA har afdækket aktiviteter og operationelle
risici ved implementering af interne kontroller, procedurer og forretningsgange. Kontrolmiljøet
overvåges af henholdsvis Operationel Risiko, Compliance og Informationssikkerhed.

Mølholm Forsikring
Selskabet er en mindre enhed med få ansatte. Det betyder, at uforudsete hændelser hurtigt kan
påvirke driften. Det kan f.eks. være ved samtidige fratrædelser i administrationen. Selskabet minimerer
risikoen ved dels at outsource vigtige forretningsopgaver til eksterne, som f.eks. kapitalforvaltning
og aktuarfunktionen, og dels ved at trække på ekspertise hos moderselskabet. Grundet selskabets
størrelse er der få nøglepersoner med bredt kendskab til forretningsmodellen, hvorfor selskabet er
sårbart ved opsigelser fra disse medarbejdere.
I den daglige drift anvendes et fire øjnes princip i forbindelse operationelle opgaver med signifikant
økonomisk effekt, f.eks. pengeoverførsler/betalinger, for at reducere de operationelle risici.
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C.6 ANDRE VÆSENTLIGE RISICI

PFA-koncernen
Andre væsentlige risici i PFA-koncernen udgøres af de underliggende selskabers risici, jf.
beskrivelsen for PFA Pension og Mølholm Forsikring nedenfor, da PFA Holding ikke har selvstændig
forretningsaktivitet og dermed heller ikke har væsentlige selvstændige risici.

PFA Pension
Udover de ovenfor nævnte risici kategoriserer PFA Pension risici i kommercielle og øvrige risici. Det
omfatter risikoen for tab af forretning som følge af udefrakommende, men også interne faktorer, f.eks.
ændringer i markeds- og konkurrentsituationen.
PFA Pension gennemfører mindst én gang årligt en proces, hvor risici identificeres, kortlægges
og kvantificeres, herunder kommercielle risici, og som opfølgning herpå vurderes behovet for at
iværksætte initiativer med henblik på at minimere de identificerede risici. De væsentligste identificerede
kommercielle risici er konkurrenceevne og ny/ændret lovgivning, der kan begrænse PFA’s kommercielle
handlefrihed. De identificerede kommercielle risici har overlap med strategiske risici, som bestyrelsen
håndterer i forbindelse med det løbende strategiarbejde.

Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikring opererer med strategisk risiko som en selvstændig risikokategori. Den dækker
over bestyrelsens kompetencer, produktudbuddet, efterspørgsel og lovændringer. Det vurderes
regelmæssigt, om bestyrelsens viden og erfaring understøtter selskabets forretningsmodel.
Selskabets forretningsmodel udgør alene tegning af sundhedsforsikringer, hvilket gør selskabet
påvirkeligt overfor udviklingen i markedet for netop denne forsikringstype og overfor samfundets
krav/ønsker til privat behandling. Selskabet foretager løbende benchmarking op mod konkurrerende
selskaber og iagttager den generelle udvikling i samfundet med hensyn til privat behandling.
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C.7 ANDRE OPLYSNINGER

PFA-koncernen
Ingen yderligere væsentlige oplysninger.

PFA Pension
Prudent person
Ved indførslen af Solvens II blev prudent person princippet indført. Princippet dækker over, at
forsikringsselskaber dels skal kunne identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om
risici tilknyttet de aktiver, hvori der investeres, og dels at forsikringsselskabets investeringsstrategi skal
afspejle det, som kunderne stilles i udsigt.
Bestyrelsen i PFA Pension sætter rammer for investeringerne, herunder afgrænsning af tilladte produkter
i den årlige investeringsstrategi. Investering i nye produkttyper kræver en bestyrelsesgodkendelse.
Enkelte investeringer inden for ejendoms- og alternative investeringer skal godkendes af direktionen og/
eller bestyrelsen afhængigt af investeringens størrelse. PFA Asset Management overvåger (på vegne af
PFA Pension) løbende alle selskabets investeringer. Der udarbejdes regelmæssige værdiansættelser af
samtlige investeringsaktiver, og der rapporteres herom til PFA Pension.

Gennemsnitsrente
PFA Pension har forpligtelser i gennemsnitsrenteprodukter, som indeholder nominelle garanterede
ydelser for de enkelte kunder. Investeringerne styres derfor under hensyntagen til disse garanterede
ydelser, og det er PFA Pensions solvensdækning, der angiver rammerne for de investeringsmæssige
risici. Bestyrelsen har fastsat rammer for PFA Pensions solvensdækning opgjort med og uden
volatilitetsjustering.
Ved fastlæggelse af investeringsstrategien for gennemsnitsrentemiljøet, anvendes de overordnede
konklusioner fra strategien i markedsrente, under hensyntagen til de garanterede ydelser. Der indgår
således grundige analyser af solvensbelastningen i forhold til solvenskapitalkravet. Herunder udføres
en række følsomhedsanalyser overfor ændringer i relevante risikofaktorer.

Markedsrente
Markedsrenteproduktet PFA Plus er karakteriseret ved, at kunderne selv bærer investeringsrisikoen.
Det er derfor PFA Pensions primære fokus at matche investeringerne til den enkelte opspares
personlige forhold som alder, tid til pensionering og risikovillighed. En del af PFA Pensions risikopolitik
for forvaltede markedsrente- og livscyklusprodukter er derfor, at disse har indbygget en automatisk
nedtrapning af risiko, jo tættere kunden kommer på pensionering. Endvidere er det en målsætning at
udbyde forvaltede markedsrente- og livscyklusprodukter med forskellige risikoprofiler, således at det er
muligt at matche kundernes individuelle risikovillighed.
Markedsrenteproduktet PFA Plus med PFA Investerer består af fire risikoprofiler. Profil A har
den laveste investeringsrisiko, og Profil D har den højeste investeringsrisiko. Hver profil består
af en sammensætning af fondene Høj og Lav, hvor andelen af fonden Høj aftrappes ud fra en
livscyklustankegang.
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Andelene af Høj og Lav fondene i de enkelte risikoprofiler er vist i figuren nedenfor.
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Andelen af Høj risiko fonden aftager jo tættere kunden kommer pensionstidspunktet. Investerings
fondene Høj og Lav i kombination med nedtrapningsprofilen sikrer, at investeringsstrategien
underbygger det, som kunden er stillet i udsigt.
Investeringsstrategien for markedsrenteprodukt PFA Plus fastlægges med udgangspunkt i de
underliggende fonde Høj og Lav, som har følgende målsætning:
• Risikorammer er opgjort ved et VaR-mål for henholdsvis Høj og Lav
• Høj risiko fonden sammensættes ud fra ønske om et attraktivt langsigtet investeringsafkast.
Investeringsuniverset er præget af en høj risikoprofil og er primært orienteret mod aktier og
alternative investeringer
• Fokus i Lav risiko fonden er på kapitalbevarelse, likviditet og merafkast
Investeringsstrategien fastlægges årligt for fondene Høj og Lav (og forskellige kombinationer svarende
til de fire PFA Plus profiler) og baseres på analyser af porteføljeoptimering, som suppleres med grundige
analyser af forventningerne til de enkelte aktivklasser. Der foretages uafhængige optimeringsanalyser i
en stokastisk langsigtet Asset-Liability model. Risikoen overvåges løbende i Høj og Lav fondene baseret
på Solvens II-standardformlen, hvor der også foretages en dekomponering af bidraget fra de enkelte
markedsrisici.
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Udover de overordnede risikorammer fastsættes i den årlige bestyrelsesgodkendte investeringsstrategi
en række sprednings- og koncentrationsrammer.
Stresstest og følsomhedsanalyser
PFA Pension overvåger løbende solvenskapitalkravet og solvensdækningen. Dette sker ved, at der løbende
rapporteres til bestyrelsen, direktionen og øvrige risikointeressenter via Udvalget for Investeringsrisici og
Risikokomitéen. Denne rapportering omfatter solvenskapitalkrav og solvensdækning samt følsomheds
analyser af solvensdækningen samt kollektive- og individuelle bonuspotentialer med hensyn til
kombinationer af ændringer i aktier, kredit og renter. Der foretages analyser af nøglerentefølsomheder
på aktiver og passiver. Der udføres afdækningsanalyser, separat for hver rentegruppe, hvor formålet er at
vurdere, om PFA Pensions renteafdækning er tilstrækkelig, eller om der er behov for at justere den. Herved
sikres en løbende justering af investeringsstrategien i forhold til udviklingen i investeringsmarkederne og
PFA Pensions reserver og følsomheder.
Udover følsomhederne over for markedsændringer udarbejder PFA Pension en række scenarier for den
fremtidige drift til bestyrelsens årlige seminar. Efter behandling på seminaret udarbejdes en kapitalplan
for PFA Pension for de kommende 5 år. Kapitalplanen indeholder en række scenarier for væsentlige
risici som PFA Pension er eksponeret over for såsom passivernes diskonteringskurve, afkastet på
investeringsaktiver, forventede levetider og lønsomhed.
Derudover anvender PFA en stokastisk Asset-Liability model til at give et bud på de langsigtede afkast og
tilhørende risici. Modellen simulerer potentielle scenarier for udviklingen på de finansielle markeder over
de kommende år, hvorefter påvirkningen på PFA Pensions balance og solvenssituation beregnes. Modellen
giver et bud på sandsynligheden for, at PFA Pensions solvensdækning kommer under henholdsvis
bestyrelsens solvensdækningsramme og en solvensdækning på 100 pct. inden for de kommende år.
Følsomhedsanalyserne og scenarieanalyserne viser, at PFA Pensions solvensdækning er robust over for
ændringer i de væsentligste risici.

Mølholm Forsikring
Ingen yderligere væsentlige oplysninger.
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D. VÆRDIANSÆTTELSE TIL SOLVENSFORMÅL
D.1 AKTIVER
PFA-koncernen
Det styrende princip for værdiansættelsen af alle aktiver tilhørende PFA Holding direkte eller via datter
selskaber er, at de under antagelse om going concern bliver værdiansat på individuel basis til dagsværdi,
dvs. den værdi, hvormed aktiverne og forpligtelserne kan handles, overføres eller afvikles mellem vidende
og samtykkende parter på markedsvilkår. Der er således ikke behov for at regulere i værdien af PFAkoncernens aktiver i forbindelse med opgørelsen af PFA-koncernens kapitalgrundlag, jf. kapitel E.1.
For ethvert aktiv gælder endvidere, at det som hovedregel bliver værdiansat efter den samme metode i PFA
Holding som i datterselskabet, som aktivet tilhører. Der er derfor som hovedregel ingen forskelle mellem de
værdier, aktiver bliver indregnet til i henholdsvis PFA Holding og datterselskabernes regnskaber.
Aktiver i andre datterselskaber bliver værdiansat efter de samme metoder og principper, som anvendes
for det respektive aktiv i PFA Pension beskrevet nedenfor.

PFA Pension
Overordnede principper for værdiansættelsen af aktiver
Det styrende princip for PFA Pensions værdiansættelse af aktiver i Solvens II-balancen er, at de under
antagelse om going concern bliver værdiansat på individuel basis til dagsværdi, dvs. den værdi, hvormed
aktiverne og forpligtelserne kan handles, overføres eller afvikles mellem vidende og samtykkende
parter på markedsvilkår.
For de fleste aktiver i PFA Pensions Solvens II-balance fastsættes dagsværdien ved hjælp af noterede markedspriser
på aktive markeder for de samme aktiver eller, hvis det ikke er muligt, på grundlag af noterede markedspriser
på aktive markeder for tilsvarende aktiver med justeringer for eventuelle forskelle (standardmetoden).
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For aktiver, hvor værdiansættelsen ikke kan foregå med standardmetoden, anvendes alternative
værdiansættelsesmetoder, der er baseret på anerkendte modeller, hvor værdiansættelsen så vidt muligt
foregår ved brug af relevante markedsinput. En mindre gruppe inden for disse aktiver er det nødvendigt
at værdiansætte delvist på grundlag af input fastlagt skønsmæssigt af PFA Pension, idet der ikke
foreligger relevante observerbare markedsinput. Skønsmæssige input fastlægges, så de afspejler de
antagelser om aktivets karakteristika og risici, som markedsdeltagere vil anvende ved prisfastsættelsen.
Alle aktiver bliver værdiansat efter de samme metoder og principper i PFA Pensions Solvens II-balance
som i årsregnskabet for 2016. Når aktiverne i Solvens II-balancen er 41,2 mia. kr. lavere end i PFA
Pensions årsregnskab, skyldes det forskelle i indregningen af aktiverne i Solvens II-balancen og
årsregnskabet. Den væsentligste forskel knytter sig til gæld i forbindelse med aftaler om genkøb af
obligationer (repoforretninger), der bliver indregnet i årsregnskabet, men som i Solvens II-balancen
bliver modregnet i de solgte obligationer knyttet til forretningerne.
Investeringsaktiver (inkl. udlån og likvide beholdninger)
I PFA Pensions Solvens II-balance udgør investeringsaktiver inkl. udlån og likvide beholdninger 470,8 mia. kr.
Danske statsobligationer er værdiansat med noterede markedspriser (lukkekurser).
Realkreditobligationer er værdiansat til markedspriser, der dagligt modtages fra en af de største aktører
på det danske obligationsmarked. De modtagne priser er handlebare på det tidspunkt, hvor de er
fastsat. 16 pct. af beholdningen af realkreditobligationer er investeret i indeksobligationer kendetegnet
ved lav handelsaktivitet og likviditet. De modtagne priser på indeksobligationer er derfor ikke i samme
grad handlebare som de øvrige realkreditobligationer.
Udenlandske obligationer er værdiansat med priser modtaget fra anerkendte leverandører. De
modtagne priser vil som udgangspunkt være noterede markedspriser (lukkekurser). Markederne for
statsobligationer er generelt meget aktive og likvide, mens prisfastsættelsen af erhvervsobligationer
normalt sker på markeder, der er mindre aktive og likvide. For en del erhvervsobligationer vil
leverandøren derfor levere priser, som er fastsat ud fra benchmarks og noterede markedspriser på
tilsvarende aktiver omsat på aktive og likvide markeder.
Kapitalandele er primært værdiansat med noterede markedspriser (lukkekurser). PFA Pensions
kapitalandele handles for langt den største del på aktive og likvide markeder.
Andele i kollektive investeringsinstitutter er værdiansat til den senest kendte regnskabsmæssige indre værdi
justeret for cash flows (kapitalindskud, udlodninger, fees, etc.) i perioden mellem opgørelsestidspunktet
for henholdsvis de indre værdier og Solvens II-balancen. De regnskabsmæssige indre værdier bygger på
fondenes værdiansættelse af de underliggende aktiver og forpligtelser i henhold til anerkendte metoder,
herunder standarder fastsat af European Private Equity and Venture Capital Association og Danish
Venture Capital Association. Kollektive investeringsinstitutter omfatter Private Equity fonde, ejendoms- og
infrastrukturfonde, men også investeringsforeninger, som investerer i børsnoterede værdipapirer, hvor den
regnskabsmæssige indre værdi bygger på de underliggende aktivers noterede markedspriser.
Unoterede aktieselskaber og infrastrukturprojekter værdiansættes individuelt til dagsværdi ved
anvendelse af anerkendte metoder, der tager højde for aktivernes karakteristika og risikoprofil.
Værdiansættelsen bygger på en kombination af Discounted Cash Flow-analyse, børsnoteret peer groupanalyse, og analyse af tidligere M&A-transaktioner for sammenlignelige aktiver. Værdiansættelsen af
direkte investeringer er i betydelig udstrækning baseret på ikke-observerbare input.
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Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder, herunder andele i PFA Kapitalforening
og PFA Investment Fund, værdiansættes til den senest kendte regnskabsmæssige indre værdi.
Investeringsaktiverne beliggende i disse virksomheder bliver værdiansat efter de samme principper og
metoder, som beskrevet i dette kapitel.
For koncernens ejendomsdatterselskaber sker værdiansættelsen af de erhvervede ejendomme med
brug af afkastmetoden og for en række boligejendomme med Discounted Cash Flow modellen. Begge
metoder forudsætter brug af skønsmæssige input, som kun i et vist omfang kan observeres (verificeres)
på markedet. Anvendelsen af eksterne valuarer sikrer, at værdiansættelsen foregår med inputs, der
afspejler de antagelser andre markedsdeltagere også vil anvende.
Likvide beholdninger bliver værdiansat til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse
af forventede tab.
Udlån bliver værdiansat ved at tilbagediskontere forventede renter og afdrag med en relevant
rentekurve tillagt et kreditspænd modsvarende den foretagne vurdering af låntagerens kredit
værdighed. Værdiansættelsen af udlån bygger på skønsmæssige input, især hvis låntageren ikke har
modtaget en rating fra et eller flere anerkendte kreditvurderingsbureauer.
Derivaters markedsværdi er for langt den største del knyttet til beholdningen af renteswaps og
swaptioner samt valutaswaps, -terminsforretninger og optioner, som er værdiansat med anerkendte
modeller og med brug af markedsinput modtaget fra anerkendte leverandører af finansielle data.
Værdiansættelsen af disse derivater bliver løbende konfirmeret af modparter i forbindelse med
afregning eller afdækning ved sikkerhedsstillelse af markedsværdier. Beholdningen af Credit Default
Swaps bliver værdiansat med en anerkendt model baseret på henholdsvis priser for kontrakternes
referenceaktiver og sandsynligheder for at referenceaktiverne bliver nødlidende (defaulter), der leveres
af anerkendte leverandører. Beholdningen af futures samt aktieoptioner er værdiansat til noterede
markedspriser (lukkekurser).
For alle investeringer gælder, at tilgodehavende renter og udbytter i Solvens II-balancen er indregnet
under investeringsaktiver frem for som i årsregnskabet under periodeafgrænsningsposter respektive
tilgodehavender. Tilgodehavende renter er opgjort på grundlag af den rentekonvention, som gælder for
det pågældende renteinstrument.
Andre aktiver end investeringsaktiver
Andre aktiver end investeringsaktiver udgør 2,0 mia. kr. pr. ultimo 2016 svarende til 0,4 pct. af
Solvens II-balancen. Selvom værdiansættelsen af disse aktiver alle sker med brug af alternative
værdiansættelsesmetoder, er de bortset fra materielle aktiver og udskudte skatteaktiver ikke nævneværdigt
påvirket af ledelsens skøn og vurderinger.
Udskudte skatteaktiver er opgjort til 374 mio. kr. i henhold til gældende skattelovgivning. Der
foretages en individuel vurdering af samtlige skatteaktiver, der består af fremførbare underskud,
og disse indregnes alene i regnskabsbalancen og dermed i Solvens II-balancen, hvis det på
opgørelsestidspunktet er sandsynligt, at de kan udnyttes.
Materielle aktiver, der udgøres af driftsmidler, primært biler, er opgjort til 68 mio. kr. Driftsmidler er
indregnet til kostprisen med fradrag af henholdsvis akkumulerede afskrivninger og akkumulerede tab
ved værdiforringelser. Afskrivningsperioden er sat til driftsmidlets forventede brugstid, typisk 4 år. En
løbende regulering af driftsmidlers værdi med eventuelle værdiforringelser indebærer, at de indgår med
deres dagsværdi i regnskabsbalancen og dermed i Solvens II-balancen.
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Tilgodehavender hos forsikringstagere på 240 mio. kr. består altovervejende af udestående
pensionsindbetalinger, der er medtaget i opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser. Øvrige
tilgodehavender på i alt 844 mio. kr. består primært af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder,
aktuelle skatteaktiver samt andre tilgodehavender. Tilgodehavender bliver opgjort til amortiseret
kostpris, hvilket normalt svarer til pålydende værdi. Alle tilgodehavende bliver jævnligt vurderet for at
afdække et eventuelt behov for en nedskrivning til imødegåelse af tab.
Andre aktiver, i alt 480 mio. kr., består bl.a. af optjent leje, der er opgjort i henhold til bestemmelserne i
de indgående lejekontrakter. Optjent leje bliver jævnligt vurderet for at afdække et eventuelt behov for
en nedskrivning til imødegåelse af tab.

Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikrings aktiver er værdiansat og indregnet i Solvens II-balancen til dagsværdi efter de
samme metoder og principper som anvendt i selskabets årsregnskab. Aktiverne i selskabets Solvens IIbalance udgør ved udgangen af 2016 i alt 362 mio. kr. og består af:
• Materielle aktiver i form af driftsmidler (1 mio. kr.)
• Investeringsaktiver inkl. likvide beholdninger (317 mio. kr.)
• Tilgodehavender, altovervejende hos forsikringstagere (43 mio. kr.)
• Øvrige aktiver i form af periodeafgrænsningsposter (1 mio. kr.)
Investeringsaktiverne er placeret i stats- og realkreditobligationer (94 pct.), kredit- og emerging market
obligationer (3 pct.), kapitalandele (2 pct.) samt likvide beholdninger (1 pct.), der er værdiansat til
noterede markedspriser.
Mølholm Forsikrings værdiansættelse af aktiver foregår efter de samme principper som beskrevet for
de respektive aktivklasser under PFA Pension ovenfor.
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D.2 FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER

PFA-koncernen
PFA-koncernens forsikringsmæssige hensættelser opgøres i datterselskaberne PFA Pension, PFA
Soraarneq og Mølholm Forsikring, hvor PFA Pensions hensættelser udgør langt den væsentligste del.
Af tabellen nedenfor fremgår de forsikringsmæssige hensættelser for PFA-koncernen opgjort efter
Solvens II-principper pr. 31. december 2016. Hensættelserne er fordelt på brancher og består af bedste
skøn og risikomargen.

(mio. kr.)
Bedste skøn
Risikomargen
Forsikringsmæssige
hensættelser i alt

Forsikring
med
gevinstandele

Unit-linked
forsikring

Anden livsforsikring

SLTsundhed

NSLTsundhed

I alt

210.981

186.418

1.611

5.313

370

404.693

3.072

1.602

123

929

20

5.747

214.053

188.020

1.734

6.242

390

410.440

SLT-sundhed (Similar to Life insurance Techniques) dækker over sygeforsikringer, mens NSLT-sundhed (Non Similar to
Life insurance Techniques) dækker over forsikringer vedrørende udgifter til lægebehandling. Samlet udgør disse to
brancher al syge- og ulykkesforsikring.

Opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser er beskrevet i de selskabsspecifikke afsnit.
Opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser i PFA Soraarneq opgøres ved anvendelse af samme
metoder som i PFA Pension med undtagelse af, at der anvendes en rentekurve fra Finanstilsynet, og at
risikomargen regnes på regnskabsprincipper ved at justere risikointensiteterne.
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PFA Pension
PFA Pension har i de foregående år oplevet en stærk vækst i markedsrente. Denne udvikling er fortsat i
2016. Livsforsikringshensættelser til markedsrente udgjorde ifølge PFA Pensions årsregnskab 187 mia.
kr. ultimo 2016 mod 138 mia. kr. ved udgangen af 2015. PFA Pension har også i 2016 haft et stående
tilbud til kunderne om at flytte deres opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente med deres andel
af reserverne som overførselstillæg. De interne overførsler fra gennemsnitsrente til markedsrente
udgjorde 5 mia. kr. eksklusiv overførte midler i forbindelse med fusionen med Bankpension.
Kundernes samlede opsparing i markedsrente udgjorde 47 pct. af de samlede livsforsikrings
hensættelser i markedsrente og gennemsnitsrente pr. 31. december 2016. Dermed er andelen af
opsparing i markedsrente øget med 7 procentpoint i forhold til udgangen af 2015.
Af tabellen nedenfor fremgår de forsikringsmæssige hensættelser for PFA Pension opgjort ved Solvens
II-principper pr. 31. december 2016. Hensættelserne er fordelt på brancher og består af bedste skøn og
risikomargen.

(mio. kr.)
Bedste skøn

Forsikring
med
gevinstandele

Unit-linked
forsikring

Anden livsforsikring

SLTsundhed

NSLTsundhed

I alt

210.981

186.418

501

5.313

222

403.436

3.072

1.602

117

929

16

5.736

214.053

188.020

618

6.242

238

409.172

Risikomargen
Forsikringsmæssige
hensættelser i alt

SLT-sundhed (Similar to Life insurance Techniques) dækker over sygeforsikringer, mens NSLT-sundhed (Non Similar to
Life insurance Techniques) dækker over forsikringer vedrørende udgifter til lægebehandling. Samlet udgør disse to
brancher al syge- og ulykkesforsikring.

Brancher og homogene risikogrupper
PFA Pensions forsikringer opdeles i brancher alt efter de underliggende risici på dækningerne.
Forsikringer under kontribution samt andre forsikringer med ret til bonus placeres under Forsikring
med gevinstandele, markedsrenteprodukter placeres under Unit-linked forsikring, mens de
resterende livsforsikringer, herunder solidariske dækninger, placeres under Anden livsforsikring.
For syge- og ulykkesforsikringer opdeles dækningerne ud fra om de beregnes på samme
tekniske beregningsgrundlag som livsforsikring (SLT-sundhed) eller beregnes på et andet teknisk
beregningsgrundlag (NSLT-sundhed).
Dækningerne placeres herudover i homogene risikogrupper opdelt efter hvilken kapital, der kan bruges
som tabsabsorberende, og således at ingen risikogrupper går på tværs af brancher. Den samlede
bestand af gennemsnitsrenteforsikringer er opdelt i homogene grupper ud fra beregningselementerne
rente, risiko og omkostninger.
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter
Hensættelserne til bedste skøn indeholder bedste skøn over nutidsværdien af de forventede betalings
strømme for de indgåede forsikringer, ved brug af bedste skøn over alle relevante parametre, såsom
levetider, invalidehyppigheder, reaktiveringer, genkøb og præmieophør. Nutidsværdien af de forventede
betalingsstrømme omfatter garanterede og forventede betalinger (f.eks. de fremtidige diskretionære ydelser)
samt omkostninger og pensionsafkastskat. Nutidsværdien indeholder ikke forventede fremtidige overskud jf.
opgørelse af fortjenstmargen beskrevet nedenfor. De fremtidige diskretionære ydelser omfatter de forven
tede betalingsstrømme ud over de garanterede betalinger og som følger af forsikringstagerens ret til bonus.
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Ved opgørelsen af hensættelserne til bedste skøn tages hensyn til en aldersbetinget sandsynlighed
for, at den enkelte forsikrede genkøber sin police eller overgår til fripolice. Opgørelsen af forpligtelser
vedrørende forsikringskontrakter bygger på en række aktuarmæssige beregninger, som anvender
forudsætninger om en række variable såsom dødelighed og invaliditet. Forudsætningerne opdateres
løbende og er baseret på Finanstilsynets levetidsbenchmark og erfaringer fra den eksisterende bestand
af forsikringer.
For syge- og ulykkesforsikringer opgøres de forsikringsmæssige forpligtelser under hensyn til forventninger
om omfanget af fremtidige raskmeldinger og genoptagelser af gamle sager. Forventningerne opdateres
løbende og baseres på erfaringer fra den eksisterende bestand af forsikringer.
Risikomargen udgør det beløb, som markedet må forventes at skulle betale til en erhverver af PFA
Pensions bestand af forsikringer, for at denne vil påtage sig risikoen for, at omkostningerne ved at
afvikle bestanden afviger fra nutidsværdien af bedste skøn over de betalingsstrømme, der afvikler
bestanden. Selskabet anvender solvensreglernes cost-of-capital metode til opgørelse af risikomargenen
pr. branche, hvor det benyttede solvenskapitalkrav er uden volatilitetsjustering.
Fortjenstmargen er til solvensformål en del af kapitalgrundlaget. Fortjenstmargen udgør den opgjorte
nutidsværdi af det forventede fremtidige overskud i de resterende kontraktperioder for de livsforsikringsog investeringskontrakter, som er indgået. Der regnes fortjenstmargen i både gennemsnitsrente- og
markedsrentemiljøet. For forsikringer i gennemsnitsrentemiljøet er fortjenstmargen både primo og ultimo
året sat til 0 kr. på baggrund af den usikkerhed, der er på fortolkning af kontributionsbekendtgørelsen.
Dette er afstemt med og anmeldt til Finanstilsynet. I 2017 fortsætter dialogen mellem Finanstilsynet og
branchen med henblik på få afklaret samspillet mellem kontributionsbekendtgørelsen og opgørelse af
fortjenstmargen for gennemsnitsrenteforsikringer fremadrettet.
Alle væsentlige risici forbundet med antagelserne til værdiansættelsen er beskrevet under afsnittet
omkring selskabets risikoprofil.
PFA Pension anvender rentekurver fra EIOPA til opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser i
henhold til Solvens II.
Ændringer i de beregningsmæssige skøn
Solvens II er først trådt i kraft pr. 1. januar 2016, så nedenfor er beskrevet de ændringer, som er
foretaget i de beregningsmæssige skøn i løbet af året.
Til måling af de forsikringsmæssige hensættelser ultimo 2016 er Finanstilsynets opdaterede
levetidsbenchmark anvendt. I 2016 er både den observerede nuværende dødelighed og de forventede
fremtidige levetidsforbedringer blevet opdateret i forhold til forudsætningerne fra 2015. PFA Pensions
modeldødelighed er lavere end benchmarkdødeligheden for mænd under 80 år, mens dødeligheden for
mænd over 80 år og for kvinder er sammenfaldende med benchmarkdødeligheden. Med opdateringen
af Finanstilsynets levetidsbenchmark har levetidsmodellen ført til forøgelser af levetiderne på
eksempelvis ca. 0,15 år for 60-årige mænd og 0,3 år for 60-årige kvinder i forhold til de tidligere
anvendte forudsætninger, som var baseret på Finanstilsynets benchmark fra 2015. En 60-årig mand
forventes dermed at leve yderligere 26,0 år, mens en 60-årig kvinde forventes at leve yderligere 28,4
år. Samlet set medførte opdateringen en forøgelse af værdien af garanterede ydelser på ca. 500 mio.
kr. pr. 30. september 2016 i forhold til tidligere anmeldte levetidsforudsætninger.

74

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2016

For syge- og ulykkesforsikringer er der foretaget en forbedring af modellen for forsikringsrisikoen, som
anvendes til opgørelse af præmie- og erstatningshensættelser for tab af erhvervsevne dækninger.
Ændringer i forhold til årsregnskabet
De forsikringsmæssige hensættelser til solvensopgørelsen er baseret på de samme principper som de
regnskabsmæssige skøn med et par undtagelser i forhold til lovgivning og fortolkningen heraf.
I modsætning til årsregnskabet opgøres fortjenstmargen under Solvens II-principperne som en
del af kapitalgrundlaget, hvilket medfører, at fortjenstmargenen udgør en difference mellem de
forsikringsmæssige hensættelser opgjort til årsregnskabet og til solvensformål.
Til Solvens II indtægtsføres fortjenstmargen i markedsrente; den finansieres af de retrospektive
hensættelser og reducerer dermed de forsikringsmæssige hensættelser. Dette skyldes, at
fortjenstmargen efter Solvens II-principperne er en del af kapitalgrundlaget. Til årsregnskabet
finansieres fortjenstmargen også af de retrospektive hensættelser, men forbliver en del af de
forsikringsmæssige hensættelser.
Herudover medfører forskellig opgørelsesmetode af risikomargen opgjort henholdsvis til
årsregnskabet og til solvensformål en difference mellem de forsikringsmæssige hensættelser. Ifølge
regnskabsbekendtgørelsen er der metodefrihed vedrørende principper for opgørelse af risikomargen,
så til årsregnskabet har PFA Pension valgt at opgøre risikomargen ved at justere risikointensiteterne.
Denne opgørelse er tilpasset en kalibrering af risikomargen baseret på cost-of-capital principperne til
solvensformål, således at niveauet for risikomargen er sammenligneligt ved de to opgørelsesmetoder.
Ændringen i risikomargen opgøres som forskellen mellem risikomargen opgjort efter henholdsvis
Solvens II og regnskabsreglerne, fratrukket den del af risikomargen, som kan absorberes i de enkelte
bestandsgruppers fremtidige diskretionære ydelser.
Af tabellen nedenfor fremgår størrelsesordenen af de væsentligste metodeforskelle fordelt på branche
pr. 31. december 2016.
Forsikring
med
gevinstandele

Unit-linked
forsikring

Anden
livsforsikring

SLTsundhed

NSLTsundhed

I alt

214.053

187.823

527

6.799

222

409.425

Fortjenstmargen (en del af
kapitalgrundlaget til Solvens II)

0

-1.182

0

0

0

-1.182

Opgørelsesforskel på risikomargen

0

1.379

91

-557

16

929

214.053

188.020

618

6.242

238

409.172

(mio. kr.)
Livsforsikringshensættelse til
årsregnskabet

Forsikringsmæssige hensættelser
til Solvens II

SLT-sundhed (Similar to Life insurance Techniques) dækker over sygeforsikringer, mens NSLT-sundhed (Non Similar to
Life insurance Techniques) dækker over forsikringer vedrørende udgifter til lægebehandling. Samlet udgør disse to
brancher al syge- og ulykkesforsikring.

Grundet væsentlighed har PFA Pension valgt ikke at inddrage genforsikring til solvensformål.
Anvendelse af volatilitetsjustering
PFA Pension har af Finanstilsynet fået tilladelse til at anvende en rentekurve med volatilitetsjustering
på produkter i forsikringsklasse I (gennemsnitsrente) og for syge- og ulykkesforsikringsprodukter.
Volatilitetsjustering er et tillæg til den risikofrie rentekurve svarende til den merpræmie, som
selskaberne kan opnå ved at investere i f.eks. kredit- og realkreditobligationer.
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Nedenstående tabel viser en sammenligning af solvensopgørelsen pr. 31. december 2016, hvor
volatilitetsjusteringen er anvendt, mod en opgørelse, hvor justeringen er sat til nul.
Opgørelse inkl.
volatilitetsjustering

Opgørelse ekskl.
volatilitetsjustering

5,3

7,7

Minimumskapitalkrav
Basiskapitalgrundlag
Minimumssolvensdækning

33,2

28,2

626 %

366 %

11,8

17,1

Solvenskapitalkrav
Kapitalgrundlag
Solvensdækning

33,5

28,6

285 %

167 %

Ved fjernelse af volatilitetsjusteringen falder solvensdækningen fra 285 pct. til 167 pct. Faldet skyldes,
at den lavere diskontering øger værdien af forpligtigelserne. De stigende forpligtigelser dækkes til dels
af de tabsabsorberende kundereserver, i det omfang de enkelte risikogrupper har kundereserver nok.
Herefter dækker basiskapitalen stigningen i forpligtigelserne. De tabsabsorberende kundereserver
er således reduceret, inden de bruges til at dække selskabets risici. Med andre ord skyldes den
lavere solvensdækning uden brug af volatilitetsjusteringen stigende forpligtelser, altså mindre
tabsabsorberende kundereserver, frem for større risici.
Af tabellen nedenfor fremgår forsikringsmæssige hensættelser opgjort med og uden
volatilitetsjustering af rentekurven pr. 31. december 2016.
Forsikring
med
gevinstandele

Unit-linked
forsikring

Anden
livsforsikring

SLTsundhed

NSLTsundhed

I alt

Hensættelser ved brug af
volatilitetsjustering

214.053

188.020

618

6.242

238

409.172

Hensættelser uden brug af
volatilitetsjustering

218.802

188.020

624

6.436

238

414.120

-4.748

0

-5

-194

0

-4.948

(mio. kr.)

Ændring i alt

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser
PFA Pension anvender ikke overgangsforanstaltninger vedrørende opgørelse af de forsikringsmæssige
hensættelser.
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Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikring tegner alene sundhedsforsikringer, som til Solvens II indgår under branchen NSLTsundhed. Af tabellen nedenfor fremgår de forsikringsmæssige hensættelser for Mølholm Forsikring
opgjort ved Solvens II-principper pr. 31. december 2016. De forsikringsmæssige hensættelser udgøres
af bedste skøn og risikomargen.

(mio. kr.)

NSLT-sundhed

Bedste skøn

147

Risikomargen

5

Forsikringsmæssige hensættelser i alt

152

Bedste skøn i Mølholm Forsikring omfatter præmie- og erstatningshensættelser, der opgøres
i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og
tværgående pensionskasser svarende til hensættelserne i selskabets årsregnskab.
Hensættelser til forsikringsforpligtelser opgøres således, at de under hensyntagen til, hvad
der med rimelighed kan forudses, er tilstrækkelige til at dække samtlige af virksomhedens
forsikringsforpligtelser, men samtidig ikke er større end nødvendigt. Alle væsentlige risici forbundet
med antagelserne til værdiansættelsen er beskrevet under afsnittet omkring selskabets risikoprofil.
Mølholm Forsikring anvender ikke genforsikring.
Præmie- og erstatningshensættelser
Præmiehensættelser afsættes efter pro rata temporis princippet baseret på de enkelte kontrakters
bruttopræmie.
Erstatningshensættelser er opgjort således, at de, under hensyntagen til alle foreliggende oplysninger,
er tilstrækkelige til at dække alle erstatningsudgifter på skader indtruffet før balancedagen, uanset
om disse ikke er kommet til selskabets kendskab. Erstatningshensættelserne indeholder de direkte og
indirekte omkostninger, der forventes afholdt i forbindelse med afvikling af erstatningshensættelserne.
Generelt fastsættes erstatningshensættelserne uden hensyntagen til rente (diskontering).
Risikomargen er beregnet som cost-of-capital for et andet selskab for at kunne overtage afløb af
tekniske hensættelser.
Ændringer i de beregningsmæssige skøn
Selskabet har ændret på erstatningshensættelserne, som tidligere har indeholdt risikomargen.
Risikomargen er pr. 31. december 2016 udskilt som en separat post i årsregnskabet.
Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser
Mølholm Forsikring anvender ikke overgangsforanstaltninger.

77

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2016

D.3 ANDRE FORPLIGTELSER

PFA-koncernen
PFA-koncernens andre forpligtelser end forsikringsmæssige hensættelser er værdiansat efter de samme
metoder anvendt i PFA Pension beskrevet nedenfor.

PFA Pension
Andre forpligtelser end forsikringsmæssige hensættelser udgør ultimo 2016 i PFA Pension 30,0 mia. kr.
svarende til 6 pct. af Solvens II-balancen. Værdiansættelsen af andre forpligtelse foregår udelukkende
med brug af alternative værdiansættelsesmetoder som beskrevet nedenfor. De anvendte metoder
indebærer dog ikke skøn og vurderinger, som i væsentligt omfang påvirker andre forpligtelsers størrelse.
Derivater er indregnet med forpligtelser på i alt 23,6 mia. kr., som er værdiansat efter de samme
principper og metoder som beskrevet for derivater indregnet under investeringsaktiver.
Andre forpligtelser i PFA Pension er herudover sammensat af
• andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter på 652 mio. kr. (gæld til tilknyttede
virksomheder),
• forpligtelser vedrørende forsikringer på 79 mio. kr. (skyldige pensioner) og
• resterende forpligtelser på 5,8 mia. kr. (hvoraf aktuelle skatteforpligtelser udgør den største del),
der er værdiansat til pålydende værdi.
PFA har ingen væsentlige eventualforpligtelser, som skal indregnes i Solvens II-balancen.
Selskabets eventualforpligtelser udgør 14,6 mia. kr. ultimo 2016 og består af afgivne garantier,
leje- og driftsforpligtelser og tilsagn om deltagelse i investeringer i unoterede værdipapirer.
Investeringstilsagnene udgør 14,2 mia. kr. heraf, og i det omfang de bliver effektueret, vil værdien af
investeringsaktiver stige med samme beløb som PFA Pensions forpligtelser.

Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikrings andre forpligtelser er værdiansat og indregnet i Solvens II-balancen efter de
samme metoder og principper som anvendt i selskabets årsregnskab. Selskabets andre forpligtelser
i Solvens II-balancen består ultimo 2016 af gældsposter på i alt 43 mio. kr., hvoraf 26 mio. kr. er til
privathospitaler. Alle gældsposter er indregnet til pålydende værdi.
Mølholm Forsikring har ingen væsentlige eventualforpligtelser, som skal indregnes i Solvens II-balancen.
Selskabets eventualforpligtelser udgør 4,3 mio. kr. og består af en huslejekontrakt med en
uopsigelighed på 36 måneder.
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D.4 ALTERNATIVE VÆRDIANSÆTTELSESMETODER

PFA-koncernen
PFA-koncernen har ikke nævneværdige aktiver eller forpligtelser, der bliver værdiansat med alternative
metoder. Brugen af alternative værdiansættelsesmetoder, hvori der indgår ikke observerbare input
fastlagt ved skøn og vurderinger, i PFA-koncernen har kun væsentlig betydning i datterselskabet PFA
Pension, der står for mere end 99 pct. af koncernens konsoliderede aktiver og forpligtelser, heriblandt
de mest komplekse produkter blandt koncernens aktiver og forpligtelser.

PFA Pension
Der er i kapitel D.1 og D.3 redegjort for alle typer af aktiver og forpligtelser, der bliver værdiansat med
alternative metoder i PFA Pension.
Anvendelsen af alternative værdiansættelsesmetoder er veldokumenteret i investeringsadministrations
systemet, og der er transparens omkring anvendelsen af den pågældende værdiansættelsesmetode,
herunder hvilket markedsinput der danner grundlag for beregningen. Der fortages løbende kontrol af
værdiansættelsesmetoden ved at sammenligne resultater mod andre kilder.
Når der besluttes en ny eller ændret alternativ metode til værdiansættelse af et aktiv eller forpligtelse,
skal dette begrundes med angivelse af de væsentlige antagelser og input, som metoden bygger
på, herunder angivelse af, i hvilken udstrækning, der anvendes markedsinput og ikke-observerbare
skønsmæssigt fastsatte input. I begrundelsen for metoden skal der redegøres for væsentlige
usikkerhedsmomenter ved metoden, herunder af kvaliteten af anvendte markedsinput ud fra en
vurdering af aktiviteten og likviditeten på de relevante markeder og robustheden af ikke-observerbare
skønsmæssigt fastsatte input.
PFA Pension vurderer regelmæssigt værdiansættelsen af aktiver og forpligtelser fastsat med alternative
metoder med udgangspunkt i hidtidige erfaringer.

Mølholm Forsikring
Der er i kapitel D.1 og D.3 redegjort for alle typer af aktiver og forpligtelser, der bliver værdiansat med
alternative metoder i Mølholm Forsikring.
Det er kun i forhold til forpligtelserne, at alternative værdiansættelsesmetoder har en væsentlig
betydning, idet stort set alle investeringsaktiver er værdiansat til noterede markedspriser (lukkekurser).
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D.5 ANDRE OPLYSNINGER

PFA-koncernen
Ingen yderligere væsentlige oplysninger.

PFA Pension
Ingen yderligere væsentlige oplysninger.

Mølholm Forsikring
Ingen yderligere væsentlige oplysninger.
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E. KAPITALFORVALTNING
E.1 KAPITALGRUNDLAG
PFA-koncernen
PFA Holding har fået Finanstilsynets tilladelse til at anvende den alternative metode (metode 2) ved
opgørelse af koncernens kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav, i stedet for at foretage opgørelsen på
baggrund af konsoliderede data. Den alternative metode baserer sig i hovedtræk på aggregering af
henholdsvis kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav i PFA Pension, PFA Soraarneq, Mølholm Forsikring,
PFA Bank og PFA Asset Management.
Opgjort i henhold til disse regler udgør koncernens kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav pr. 31.
december 2016 henholdsvis 16,5 mia. kr. og 12,0 mia. kr., og koncernens solvensdækning udgør 137 pct.
Som følge af at PFA Pension udgør størstedelen af koncernen, er der i praksis små forskelle i den
opgjorte koncernsolvens ved anvendelse af metoden baseret på konsolidering (metode 1) og den
alternative metode. I nedenstående tabel ses opgørelse af koncernens kapitalgrundlag, herunder de
enkelte datterselskabers bidrag til kapitalgrundlaget. PFA Pensions kapitalgrundlag udgør størstedelen
af kapitalgrundlaget (96 pct.). Kapitalgrundlaget i de øvrige datterselskaber består af egenkapital. Det
er kapital, som er tilgængelig og løbende kan absorbere tab svarende til tier 1 kapital.
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Opgørelse af PFA-koncernens kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav
Kapitalgrundlag som ikke kan
anvendes på koncernniveau

Datterselskabers
kapitalgrundlag

Dobbelt
anvendt
kapitalgrundlag
(Egenkapital i
datterselskaber)

Øvrig ikke
anerkendt
kapital (Overskydende
kundekapital og
skatteaktiver)

PFA Holding

5.302

5.210

10

82

PFA Pension

33.548

226

17.427

Koncernens
solvenskapitalkrav

Solvensoverdækning

15.895

11.785

4.110

126

126

84

42

60

60

31

28

PFA Bank

108

108

43

65

PFA Asset
Management

215

215

107

107

16.486

12.051

4.435

(mio. kr.)

Mølholm Forsikring
PFA Soraarneq

PFA-koncernen

Koncernens
kapitalgrundlag

82

136,8 %
* Kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for PFA Pension og Mølholm Forsikring er opgjort i henhold til Solvens II.
Opgørelsen for PFA Soraarneq er foretaget på baggrund af Anordning om ikrafttræden for Grønland af Lov om
finansiel virksomhed og opgørelsen for PFA Bank og PFA Asset Management er foretaget i henhold til de sektorregler,
som selskaberne er underlagt, jf. Lov om finansiel virksomhed.

Der er en række elementer i datterselskabernes kapitalgrundlag, som i henhold til Solvens II ikke
medtages i koncernens kapitalgrundlag. For at undgå dobbelt anvendelse af kapital elimineres
datterselskabernes egenkapital ekskl. evt. minoritetsinteresser i koncernens kapitalgrundlag,
i alt 5,4 mia. kr. Herudover må værdien af udskudte skatteaktiver i datterselskaberne ikke
medtages i koncernens kapitalgrundlag i henhold til Solvens II. Endelig må alene den del af PFA
Pensions KundeKapital, som dækker solvenskapitalkravet for PFA Pension, medtages i koncernens
kapitalgrundlag. I ovenstående tabel ses den del af datterselskabernes kapitalgrundlag, som ikke
anerkendes i henhold til Solvens II, i alt 17,4 mia. kr.
Der er ikke øvrige begrænsninger for ombyttelighed og overførbarheden af det anerkendte
kapitalgrundlag til dækning af koncernens solvenskapitalkrav. Der indgår ingen fremmedkapital i
koncernens kapitalgrundlag, og der er således ingen eksterne fordringshavere, der stiller krav om, at
kapitalen kun kan dække bestemte tab eller har fastsat øvrige hindringer.
Forvaltning af kapitalgrundlaget
PFA-koncernen består af en række selskaber, som er underlagt forskellige kapitalkrav ifølge Lov om
finansiel virksomhed. De enkelte finansielle selskaber i PFA-koncernen er ansvarlige for at vedtage
politikker for forvaltning af deres respektive kapitalgrundlag, jf. separate afsnit for PFA Pension og
Mølholm Forsikring. I PFA Holding er den investerbare del af egenkapitalen begrænset. Bestyrelsen i
PFA Holding har vedtaget en investeringspolitik, ifølge hvilken den investerbare formue skal investeres i
en portefølje med en relativ forsigtig risikoprofil.
Tidshorisonten i den strategiske forretningsplanlægningsperiode er frem til 2020 ifølge PFA-koncernens
Strategi2020.
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PFA Pension
Kapitalgrundlaget i PFA Pension til dækning af minimumskapitalkravet og solvenskapitalkravet fastsættes
i henhold til Solvens II. Kapitalgrundlagselementerne klassificeres på baggrund af kvalitet som tier 1, 2
eller 3. Klassificeringen afhænger af elementets tilgængelighed og evne til at absorbere tab.
De nuværende poster i selskabets kapitalgrundlag er:
• Aktiekapital (tier 1). Aktiekapitalen er indbetalt og tilgængelig til i fuldt omfang at absorbere tab både
som sikring af PFA Pensions fortsatte drift og i tilfælde af likvidation. Aktiekapitalen er efterstillet
alle andre ikke-efterstillede krav.
• KundeKapital (tier 1). KundeKapital er særlige bonushensættelser type B, som i henhold til Solvens
II klassificeres som overskudskapital. KundeKapitalen er tilgængelig til i fuldt omfang at absorbere
tab både som sikring af PFA Pensions fortsatte drift og i tilfælde af likvidation. KundeKapitalen er
efterstillet alle andre ikke-efterstillede krav.
• Udskudte skatteaktiver, (tier 3). Aktivet kan benyttes til at reducere fremtidig skattebetaling.
Elementet omfatter ikke faktorer, som kan medføre insolvens for PFA Pension, eller som kan
fremskynde insolvens eller er behæftet med byrder.
• Afstemningsreserve (tier 1). Afstemningsreserven består af overskydende aktiver i forhold til passiver
i selskabets Solvens II-balance fratrukket ovennævnte poster. Afstemningsreserven består primært
af egenkapital og reserver og klassificeres som tier 1 kapital i henhold til Solvens II. For opgørelse se
Bilag PFA Pension, skema S.23.01.01.
Solvens II indeholder begrænsninger for hvor meget tier 2 og 3 kapital må udgøre af kapitalgrundlaget.
Da langt hovedparten af PFA Pensions kapitalgrundlag er tier 1 kapital (99 pct.), er disse begrænsninger
ikke bindende for PFA Pension.
Kapitalgrundlaget, som består af tier 1 og 3 kapital, skal dække solvenskapitalkravet, og basiskapital
grundlaget, som består af tier 1 kapital, skal dække minimumskapitalkravet. Såfremt kravene ikke
overholdes skal PFA Pension udarbejde en genopretningsplan eller en finansieringsplan, jf. afsnit E.5.
Kapitalgrundlag fordelt på tiers, primo og ultimo 2016
Primo 2016
(mia. kr.)
Aktiekapital
KundeKapital

Tier 1

Basiskapitalgrundlag

Ultimo 2016
I alt

Tier 1

Tier 3

I alt

Forskel

0,1

0,1

0,1

0,1

-

24,9

24,9

28,8

28,8

3,9

Udskudte skatteaktiver
Afstemningsreserve

Tier 3

0,3
2,7

0,4

2,7

4,2

0,4

0

4,2

1,5

28,1

33,2

33,5

5,5

-

–

–

–

–

–

-

Kapitalgrundlag til dækning
af solvenskapitalkravet

27,7

0,3

28,1

33,2

0,4

33,5

5,5

Basiskapitalgrundlag
til dækning af
minimumskapitalkravet

27,7

27,7

33,2

33,2

5,4

Supplerende kapital

27,7

0,3

* Afstemningsreserven = egenkapitalen – værdien af egne aktier + fortjenstmargen – goodwill – immaterielle
aktiver – skatteaktiver – risikomargen. Fortjenstmargen udtrykker en kapitaliseret værdi af forventet fremtidig
fortjeneste til selskabets ejere. Risikomargen opgøres som forskellen mellem risikomargen opgjort i henhold Solvens
II og regnskabsreglerne, fratrukket den del af risikomargenen, som kan absorberes i de enkelte bestandsgruppers
fremtidige diskretionære ydelser (FDB).
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Kapitalgrundlaget blev i 2016 forøget med 5,5 mia. kr. og udgjorde 33,5 mia. kr. ultimo 2016. Stigningen
skyldes stigning i KundeKapital og afstemningsreserve. KundeKapitalen blev i 2016 forøget med 3,9
mia. kr. og udgjorde 28,8 mia. kr. ultimo 2016. Stigningen kan primært henføres til risikoforrentning
fra gennemsnitsrentebestanden, positivt investeringsafkast og nettoindbetalinger til KundeKapital.
Afstemningsreserven steg med 1,5 mia. kr. og udgjorde ultimo 2016 4,2 mia. kr. Stigningen i afstemnings
reserven skyldes primært stigning i egenkapital og fortjenstmargen.
Forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver i solvensbalancen (bilag PFA Pension
skema S.02.01.02) og PFA Pensions egenkapital og KundeKapital ses i nedenstående tabel. Forskellen
består af tillæg for fortjenstmargen, som i regnskabet indregnes under hensættelserne, men i henhold
til Solvens II kan indregnes i kapitalgrundlaget. Herudover foretages der fradrag for risikomargen,
immaterielle aktiver og goodwill. Fradraget for risikomargen opgøres som forskellen mellem
risikomargen opgjort i henhold til Solvens II og regnskabsreglerne, fratrukket den del af risikomargenen,
som kan absorberes i de enkelte bestandsgruppers fremtidige diskretionære ydelser (FDB).

(mia. kr.)
Egenkapital og KundeKapital
Fortjenstmargen

Primo 2016

Ultimo 2016

29,3

33,7

0,8

1,2

Goodwill

-0,1

-0,1

Immaterielle aktiver

-0,3

-0,3

Forskel i risikomargen til regnskab og i Solvens II

-1,5

-0,9

Overskydende aktiver i forhold til
passiver i Solvens II balancen

28,1

33,5

Kapitalgrundlag

28,1

33,5

PFA Pension har ikke supplerende kapital eller øvrig efterstillet gæld.
PFA Pension har ikke kapitalgrundlagselementer, som er underlagt overgangsbestemmelser.
Såfremt PFA Pension har betydelige kapitalinteresser i kredit- eller finansieringsinstitutter, skal der
foretages fradrag i kapitalgrundlaget for disse. PFA har ikke sådanne betydelige kapitalinteresser.
Forvaltning af kapitalgrundlaget
Aktiverne tilhørende egenkapitalen og KundeKapitalen investeres i likvide aktiver efter en forsigtig
investeringsstrategi. Ifølge investeringsstrategien investeres der overvejende i lange danske
obligationer. Derudover må der investeres i obligationer, der som minimum har en kreditkvalitet
svarende til investment grade, aktier og ejendomme. Som en del af porteføljeforvaltningen kan der
bruges finansielle instrumenter til at afdække den underliggende risiko fra beholdninger eller fonde.
PFA Pension foretager årlige analyser af kapitalgrundlaget i et fremadrettet perspektiv i forbindelse med
udarbejdelse af driftsplaner og kapitalplaner, som tillige forelægges bestyrelsen. Tidshorisonten i planerne
svarende til den strategiske forretningsplanlægningsperiode, som ifølge Strategi2020 er frem til 2020.
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Mølholm Forsikring
Kapitalgrundlaget i Mølholm Forsikring til dækning af minimumskapitalkravet og solvenskapitalkravet
består af selskabets egenkapital eksklusiv foreslået udbytte.
Egenkapitalen klassificeres efter Solvens II som tier 1 kapital. Ultimo 2016 udgør kapitalgrundaget 126
mio. kr. mod 153 mio. kr. ultimo 2015. Baggrunden for faldet i kapitalgrundlaget skyldes udbetaling af
udbytte i 2016.

(mio. kr.)
Egenkapital
Foreslået udbytte
Basiskapitalgrundlag
Supplerende kapital

Primo 2016

Ultimo 2016

153

166

-

40

153

126

-

-

Kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet

153

126

Basiskapitalgrundlag til dækning af minimumskapitalkravet

153

126

Selskabet egenkapital svarer til forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver i
solvensbalancen.
Mølholm Forsikring har ikke supplerende kapital eller efterstillet gæld.
Mølholm Forsikring har ikke kapitalgrundlagselementer, som er underlagt overgangsbestemmelser.
Forvaltning af kapitalgrundlaget
Aktiverne tilhørende egenkapitalen investeres i likvide aktiver efter en forsigtig investeringsstrategi.
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E.2 SOLVENSKAPITALKRAV OG MINIMUMSKAPITALKRAV

PFA-koncernen
PFA Holding anvender den alternative metode (metode 2) til beregning af koncernens kapitalgrundlag
og solvenskapitalkrav jf. forrige afsnit. Nævnte afsnit behandler solvenskapitalkravet. Under metode 1
opgøres og fordeles solvenskapitalkravet på risikomoduler, men det er ikke muligt under metode 2.
Koncernens kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav udgør pr. 31. december 2016 henholdsvis 16,5 mia.
kr. og 12,0 mia. kr., og koncernens solvensdækning udgør 137 pct.
Under anvendelse af metode 2 opgøres og indberettes koncernens minimumskapitalkrav ikke til
Finanstilsynet.

PFA Pension
PFA Pensions solvenskapitalkrav opgøres til 11,8 mia. kr. ved udgangen af 2016 mod 9,6 mia. kr. primo
2016, og solvensdækningen udgør 285 pct. ultimo 2016 mod 293 pct. primo 2016.
Risikomoduler i solvenskapitalkravet
Basissolvenskapitalkravet består af risikomoduler for henholdsvis markedsrisici, modpartsrisici,
livsforsikringsrisici samt sundhedsforsikringsrisici. I sammenlægningen af de enkelte risikomoduler
tages der højde for diversifikation mellem de enkelte risici. PFA Pensions basissolvenskapitalkrav var
22,1 mia. kr. pr. ultimo 2016. Heraf kan de samlede kundereserver dække 11,9 mia. kr. Det samlede
solvenskapitalkrav (SCR) på 11,8 mia. kr. fremkommer ved at tillægge kapitalkrav for operationel risiko
på 1,3 mia. kr. og en skatteeffekt på 0,3 mia. kr.
PFA Pension anvender standardformlen til beregning af solvenskapitalkravet på nær for levetidsrisici,
hvor en partiel intern model anvendes. Til opgørelse af aktierisiko under markedsrisiko anvendes
overgangsforanstaltningen for aktier ejet før 1. januar 2016. Derudover anvendes volatilitetsjustering
ved værdiansættelse af udvalgte forsikringsforpligtelser.
Solvensdækning,
(mia. kr.)

Primo 2016

Ultimo 2016

Markedsrisiko

17,2

19,6

Modpartsrisiko

0,8

1,4

Livsforsikringsrisiko

4,4

4,5

Sundhedsforsikringsrisiko

1,5

1,5

Diversifikationseffekt

-4,4

-4,9

Basissolvenskapitalkrav

19,6

22,1

Tabsabsorberende kundebuffere

-11,3

-11,9

Operationel risiko mv.

1,0

1,3

Skatteeffekt

0,3

0,3

Solvenskapitalkrav
Kapitalgrundlag, SCR
Solvensdækning
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9,6

11,8

28,1

33,5

293 %

285 %
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Det ses, at risikomodulet for markedsrisici yder det største bidrag til basissolvenskapitalkravet, med et
samlet bidrag på 19,6 mia. kr. Dette afspejler, at selskabet i vid udstrækning påtager sig markedsrisici
for at sikre kunderne et konkurrencedygtigt afkast. Det næststørste risikobidrag på 4,5 mia. kr. kommer
fra risikomodulet for livsforsikringsrisici, hvoraf det største bidrag fra undermoduler stammer fra
livrenteprodukter i gennemsnitsrente, som giver den forsikrede en årlig garanteret ydelse indtil død.
Solvenskapitalkravet er øget med 2,5 mia. kr. fra primo til ultimo 2016, mens kapitalgrundlaget opgjort
under Solvens II er øget med 5,4 mia. kr. Overdækningen er således øget med 2,9 mia. kr.
PFA Pension anvender ikke forenklede beregninger eller selskabsspecifikke parametre i beregningen af
solvenskapitalkravet.
Minimumskapitalkravet
Minimumskapitalkravet for PFA Pension er 45 pct. af solvenskapitalkravet svarende til 5,3 mia. kr. pr. 31.
december 2016. Minimumskapitalkravet beregnes ud fra elementerne i nedenstående tabel:
Minimumskapitalkravet (MCR)
(mia. kr.)

Primo 2016

Ultimo 2016

Lineære MCR

8,6

9,2

SCR

9,6

11,8

MCR loft

4,3

5,3

MCR bund

2,4

2,9

Kombinerede MCR

4,3

5,3

Absolutte minimumskapitalkrav*

0,0

0,0

MCR

4,3

5,3

Kapitalgrundlag, MCR
Minimumssolvensdækning

27,7

33,2

643 %

626 %

* Det absolutte minimumskapitalkrav er 27.565.000 kr.
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Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikring har pr. ultimo 2016 et kapitalgrundlag på 126 mio. kr. og et solvenskapitalkrav på 85
mio. kr. svarende til en solvensdækning på 149 pct.
Risikomoduler i solvenskapitalkravet
Solvenskapitalkravet består af følgende moduler:
Solvensdækning,
(mio. kr.)
Markedsrisiko
Kreditrisiko
Sundhedsforsikringsrisiko
Livsforsikringsrisiko

Primo 2016

Ultimo 2016

29

14

6

6

67

66

0

0

Diversifikationseffekt

-21

-13

Basissolvenskapitalkrav

81

73

Operationel risiko

11

12

Solvenskapitalkrav

92

85

Kapitalgrundlag

153

126

Solvensdækning

166 %

149 %

Mølholm Forsikring anvender ikke forenklede beregninger eller selskabsspecifikke parametre i
beregningen af solvenskapitalkravet.
Minimumskapitalkravet
Minimumskapitalkravet beregnes ud fra følgende komponenter:
Minimumskapitalkravet (MCR),
(mio. kr.)

Primo 2016

Ultimo 2016

Lineære MCR

23

26

SCR

92

85

MCR loft

41

38

MCR bund

23

21

Kombinerede MCR

23

26

Absolutte minimumskapitalkrav

19

19

MCR
Kapitalgrundlag
Minimumssolvensdækning

23

26

153

126

666 %

482 %

Minimumskapitalkravet ultimo 2016 på 26 mio. kr. svarende til en minimumssolvensdækning på 482 pct.
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E.3 ANVENDELSE AF DELMODULET FOR LØBETIDSBASEREDE AKTIERISICI TIL BEREGNING
AF SOLVENSKAPITALKRAVET
PFA-koncernen
PFA-koncernen anvender ikke delmodulet for løbetidsbaseret aktierisici til beregning af
solvenskapitalkravet.

PFA Pension
PFA Pension anvender ikke delmodulet for løbetidsbaseret aktierisici til beregning af
solvenskapitalkravet.

Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikring anvender ikke delmodulet for løbetidsbaseret aktierisici til beregning af
solvenskapitalkravet.
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E.4 FORSKELLE MELLEM STANDARDFORMLEN OG EN INTERN MODEL

PFA-koncernen
PFA Holding anvender ikke selvstændigt nogen intern model til opgørelse af koncernens solvens
kapitalkrav, men i datterselskabet PFA Pension anvendes en partiel intern model for levetidsrisiko til
opgørelse af solvenskapitalkravet. Modellen er nærmere beskrevet i selskabets eget afsnit nedenfor.

PFA Pension
PFA Pension anvender en partiel intern model til opgørelse af levetidsrisiko. Den partielle interne model
anvendes alene til opgørelse af levetidsrisiko i PFA Pension.
Formål
Formålet med den partielle interne model er at opnå et levetidsstress, der bedre end standardformlen
beskriver den risiko for levetidsforbedringer, der karakteriserer selskabets bestand.
Den centrale idé bag Solvens II er, at de anvendte stress på et års sigt skal svare til en 200-års
begivenhed inden for hver af de indgående risici. De anvendte stress i standardformlen er fælles for
alle selskaber i EU og er valgt således, at det er betryggende i alle lande, uanset disse landes øvrige
nationale standarder for håndtering af forsikringsrisici. Der er imidlertid væsentlige forskelle på
standarderne for håndtering af levetidsrisiko i de enkelte lande.
I Danmark skal selskaberne anvende Finanstilsynets såkaldte levetidsbenchmark ved opgørelse
af livsforsikringshensættelserne. Benchmarket opgøres årligt og tager højde for de forventede
fremtidige levetidsforbedringer ved at estimere og indregne en trend i dødeligheden. Dette bevirker, at
standardformlens normale stød på 20 pct. er for konservativt for danske selskaber. Derfor anvendes
der i PFA Pension en partiel intern model for levetidsrisiko, som er bygget op omkring Finanstilsynets
levetidsbenchmark, og som dermed afspejler de specielle danske forhold bedre end standardformlen.
Modellen anvendes til beregning af PFA Pensions solvenskapitalkrav, og er således en del af
indberetningen til Finanstilsynet. Der rapporteres løbende til bestyrelsen, og rapporteringen indgår i
bestyrelsens årlige vurdering af kapitalkravet. Gennem den samlede opgørelse af solvenskapitalkravet
bidrager levetidsmodellen til ALM analyser og prognosefremregninger samt her-og-nu stressopgørelser, som er en del af den løbende risikoovervågning og -styring. Kapitalplaner, kapitalnødplaner
og egen vurdering af risici inkluderer også anvendelse af den partielle interne model for levetidsrisiko.
Anvendelsesområde
PFA Pension har forskellige typer forretningsområder, som i varierende grad er eksponeret
over for forskellige typer af risici. Den partielle interne model anvendes for PFA Pensions
livsforsikringsprodukter både i gennemsnitsrente- og markedsrentemiljøet.
Gennemsnitsrentemiljøet er PFA Pensions største forretningsområde målt på eksponering af
levetidsrisiko. Dette skyldes, at produkterne i gennemsnitsrentemiljøet har tilknyttet en række
forsikringselementer, som åbner op for biometriske risici. Den største blandt disse er livrenter, som
giver de forsikrede en årlig garanteret ydelse indtil død. En faldende dødelighed betyder, at de
forsikrede lever længere, hvilket medfører, at den forventede forpligtigelse ved livrenterne stiger.
I markedsrentemiljøet bærer kunderne typisk selv markedsrisikoen på deres opsparing, og selskabet
er derfor primært eksponeret over for operationelle og øvrige risici. Nogle produkter tilbyder dog
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kunderne forskellige muligheder for at tilknytte f.eks. en udbetalingssikring, og i det omfang at denne
ikke afdækkes, vil dette kunne påføre selskabet et tab.
Væsentligste egenskaber og antagelser
Grundlæggende er modellen bygget op om den anerkendte Poisson-Lee-Carter dødelighedsmodel,
som i modellen anvendes til at simulere næste års dødsfald. Den partielle interne model integrerer
denne model med Finanstilsynets levetidsbenchmark, og dermed opnås en simpel model, der direkte
fanger risikoen ved den årlige opdatering af Finanstilsynets levetidsbenchmark. Herudover indeholder
den samlede model et tillæg for usikkerheden i fastsættelsen af selskabets modeldødelighed
(realisationsrisiko), samt et tillæg forbundet med nye medicinske fremskridt, f.eks. gennembrud i
kræftbehandlingen eller lignende.
Den partielle interne model beskriver selskabets levetidsrisiko via en modellering af dødeligheden i
tre underliggende populationer, den samlede danske befolkning, en bestand af forsikrede liv samt
selskabets egen bestand. Ud fra disse dødeligheder simuleres antallet af dødsfald i den samlede
befolkning og i bestanden af forsikrede liv. Selskabets normerede ydelsesprofil afspejler den faktiske
køns- og alderssammensætning i selskabets bestand af livsvarige livrenter.
Ved opgørelsen af den samlede levetidsrisiko benyttes det levetidsstress, som levetidsmodellen genererer
på hele selskabets bestand. Herved sikres det, at opgørelsen af levetidsrisiko afspejler selskabets
samlede risikoprofil og ændringer heri. Således vil anvendelse af modellen på den aktuelle bestand føre til
en kvantificering af risikoen forbundet med nye kontrakter i kombination med de eksisterende kontrakter.
Tilsvarende vil kontrakter, som ikke længere er inkluderet i selskabets bestand, ikke være indregnet i
opgørelsen af livsforsikringshensættelserne, og dermed heller ikke bidrage til levetidsstresset.
En væsentlig egenskab ved modellen er, at den bygger direkte på, hvordan de historiske levetider har
udviklet sig, og hvad der på den baggrund kan forventes at ske i fremtiden. Modellen giver derfor en slags
mekanisk sammenhæng mellem den historiske udvikling i levetiderne og det anvendte levetidsstress.
Integration i standardformlen
Anvendelsen af den partielle interne model er fuldt integreret i standardformlen. Den partielle interne
model modellerer risikoen i et enkelt undermodul til standardformlen, således at den levetidsrisiko,
som er opgjort med den partielle interne model, kan indarbejdes direkte i standardformlens modul for
levetidsrisiko. Når den partielle interne model integreres i selskabets forretning, sker det under samme
forudsætninger som med standardintegrationsteknikken.
Den partielle interne model dækker således de samme risici, som standardformlen. De underliggende
antagelser til beregning af solvenskapitalkravet adskiller sig således kun fra standardformlen
vedrørende parametriseringen af faldet i dødelighedsintensiteten. Den væsentligste forskel mellem
modellerne er, at PFA Pension allerede ved opgørelse af livsforsikringshensættelserne tager højde
for de forventede fremtidige levetidsforbedringer, og derfor har en lavere levetidsrisiko end den som
standardformlen prædikterer.
Risikomål og tidshorisont
Anvendelsen af den partielle interne model ændrer ikke ved kalibreringen af solvenskapitalkravet.
Modellen er kalibreret til Solvens II risikomålet VaR(99,5 pct.) på ét års sigt, dvs. en ændring inden for ét
år i levetiderne af et omfang, som statistisk set kun kan forventes at finde sted hvert 200. år.
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Anvendt data
I beregningen af levetidsstresset i den partielle interne model, indgår tre niveauer af data
• levetidsdata for populationen (landerepræsentativt),
• levetidsdata fra Helbred og Forsikrings bestand (brancherepræsentativt) samt
• selskabets egen forsikringsbestand.
De første to niveauer af data erhverves eksternt, mens det tredje niveau stammer internt fra selskabet.
Yderligere anvendes Finanstilsynets levetidsbenchmark indirekte i den partielle interne model i forhold
til at foretage en validering af, at den partielle interne model medtager de korrekte eksterne data,
samt at den partielle interne models metoder til at fastsætte observeret, nuværende niveau og trend
stemmer overens med Finanstilsynets metode.
Den seneste validering af den partielle interne model konkluderer, at de anvendte data er passende
og pålidelige.

Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikring anvender standardformlen til beregning af solvenskapitalkravet.
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E.5 MANGLENDE OVERHOLDELSE AF MINIMUMSKAPITALKRAVET OG MANGLENDE OVERHOLDELSE
AF SOLVENSKAPITALKRAVET
Hvis et forsikringsselskab ikke opfylder solvenskapitalkravet, skal selskabet udarbejde og efterleve en
genopretningsplan. Hvis det ikke opfylder minimumskapitalkravet, skal selskabet udarbejde og efterleve
en finansieringsplan. Fristen for opfyldelse af finansieringsplanen er kortere end fristen for opfyldelse
af genopretningsplanen, da en manglende opfyldelse af minimumskapitalkravet betyder, at selskabet
med større sandsynlighed ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor forsikringstagerne, og at der
derfor hurtigt skal rettes op på forholdet.

PFA-koncernen
PFA-koncernen har overholdt solvenskapitalkravet igennem hele 2016.

PFA Pension
PFA Pension har overholdt minimumskapitalkravet og solvenskapitalkravet igennem hele 2016.

Mølholm Forsikring
Mølholm Forsikring har overholdt minimumskapitalkravet og solvenskapitalkravet igennem hele 2016.

E.6 ANDRE OPLYSNINGER
PFA-koncernen
Ingen yderligere oplysninger.

PFA Pension
Ingen yderligere oplysninger.

Mølholm Forsikring
Ingen yderligere oplysninger.
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BILAG
PFA-koncernen
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S.05.01.02 · PFA-Koncernen

PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER BRANCHE
I 1.000 kr.

Branche vedrørende: Skadesforsikrings- og skadegenforsikringsforpligtelser
(direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

Forsikring vedrørende
indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og
transportforsikring

Brand og andre skader på
ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

Forsikring vedrørende udgifter
til lægebehandling
C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Tegnede præmier
Brutto — Direkte virksomhed

R0110

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0120

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

1.050.262

⊗

R0140

Netto

R0200

1.050.262

1.284.851

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

R0210

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0220

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

⊗

R0300

1.284.851

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

-2.021.008

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0320

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0330

Erstatningsudgifter

Genforsikringsandel

⊗

R0340

Netto

R0400

-2.021.008

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed

R0410

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0420

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0430

Genforsikringsandel

R0440

Netto

-505.733

⊗

R0500

-505.733

Omkostninger

R0550

-187.234

Andre omkostninger

R1200

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R1300

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER BRANCHE … FORTSAT
I 1.000 kr.

Branche vedrørende: Accepteret
ikkeproportional genforsikring

Materielle anlægsaktiver

Sø-, luftfarts- og
transportforsikring

Ulykkesforsikring

Sygeforsikring

I alt

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

1.050.262

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

Tegnede præmier

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

⊗

Genforsikringsandel
Netto

1.050.262

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

1.284.851

⊗

Genforsikringsandel
Netto

1.284.851

Erstatningsudgifter
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

-2.021.008

⊗

Genforsikringsandel
Netto

-2.021.008

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

-505.733

⊗

Genforsikringsandel
Netto

-505.733

Omkostninger

-187.234

Andre omkostninger

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

⊗

⊗

⊗

⊗

-187.234
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER BRANCHE … FORTSAT
I 1.000 kr.

Livsgenforsikringsforpligtelser

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra
skadesforsikringsaftaler
og relateret til
sygeforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret
til andre forsikringsforpligtelser
end sygeforsikringsforpligtelser

Sygegenforsikring

Livsgenforsikring

Anden livsforsikring

Indeksreguleret og unit-linked
forsikring

Forsikring med gevinstandele

Sygeforsikring

C0250

C0260

C0270

C0280

I alt

C0210

C0220

C0230

C0240

C0300

930.606

-22.056.611

51.299.894

597.351

30.771.239

157.107

157.107

Tegnede præmier
Brutto

R1410

Genforsikringsandel

R1420

Netto

R1500

930.606

-22.056.611

51.299.894

440.244

30.614.133

Brutto

R1510

930.999

-22.056.611

51.299.894

597.351

30.771.633

Genforsikringsandel

R1520

157.107

157.107

Netto

R1600

930.999

-22.056.611

51.299.894

440.244

30.614.526

Brutto

R1610

-35.201

-9.697.431

-6.844.606

-616.741

-17.193.979

Genforsikringsandel

R1620

Netto

R1700

Præmieindtægter

Erstatningsudgifter

-35.201

-9.697.431

-253.766

-253.766

-6.844.606

-362.975

-16.940.213

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto

R1710

Genforsikringsandel

R1720

-19.947

9.491.240

-50.832.807

10.723.917

-30.637.597

Netto
Omkostninger

R1800

-19.947

9.491.240

-50.832.807

10.723.917

-30.637.597

R1900

-81.859

-541.959

-560.299

-235.603

-1.419.720

Andre omkostninger

R2500

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R2600

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

-1.419.720
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER LAND
I 1.000 kr.

C0020
-C0060

Top 5 i alt og hjemland

R0010

Top 5-lande (efter værdien
af tegnede brutto præmier)
— Skadesforsikringsforpligtelser

Hjemland
C0010

C0070

⊗
C0080

⊗
C0090
-C0130

C0140

Tegnede præmier
Brutto - Direkte virksomhed

R0110

1.050.262

1.050.262

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0120

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

R0140

Netto

R0200

1.050.262

1.050.262

R0210

1.284.851

1.284.851

Præmieindtægter
Brutto - Direkte virksomhed
Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0220

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

R0300

1.284.851

1.284.851

-2.021.008

-2.021.008

Erstatningsudgifter
Brutto - Direkte virksomhed

R0310

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0320

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

Genforsikringsandel

R0340

Netto

R0400

-2.021.008

-2.021.008

-505.733

-505.733

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto - Direkte virksomhed

R0410

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0420

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0430

Genforsikringsandel

R0440

Netto

R0500

-505.733

-505.733

Omkostninger

R0550

-187.133

-187.133

Andre omkostninger

R1200

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R1300

⊗

⊗

-187.133

... fortsættes næste side
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER LAND … FORTSAT
I 1.000 kr.

C0160
-C0200

Top 5 i alt og hjemland

R1400

Top 5-lande (efter værdien
af tegnede brutto præmier)
— Skadesforsikringsforpligtelser

Hjemland
C0150

C0210

⊗
C0220

⊗
C0230
-Co270

C0280

Tegnede præmier
Brutto

R1410

30.658.042

113.198

30.771.239

Genforsikringsandel

R1420

153.750

3.356

157.107

Netto

R1500

30.504.291

109.841

30.614.133

Brutto

R1510

30.658.435

113.198

30.771.633

Genforsikringsandel

R1520

153.750

3.356

157.107

Netto

R1600

30.504.685

109.841

30.614.526

Brutto

R1610

-17.179.202

-14.777

-17.193.979

Genforsikringsandel

R1620

-252.469

-1.297

-253.766

Netto

R1700

-16.926.733

-13.480

-16.940.213

Brutto

R1710

-30.498.238

-139.359

-30.637.597

Genforsikringsandel

R1720

Netto

R1800

-30.498.238

-139.359

-30.637.597

-1.407.557

-12.163

-1.419.720

Præmieindtægter

Erstatningsudgifter

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

Omkostninger

R1900

Andre omkostninger

R2500

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R2600

⊗

⊗

-1.419.720
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VIRKNING AF LANGSIGTEDE GARANTIER OG OVERGANGSFORANSTALTNINGER
I 1.000 kr.

Virkning af
overgangsforanstaltninger
vedrørende rentesatsen
C0050

Virkning af matchtilpasning
sat til nul

Virkning af overgangs
foranstaltninger vedrørende
forsikringsmæssige
hensættelser
C0030

Virkning af volatilitetsjustering
sat til nul

Beløb med langsigtede
garantier og
overgangsforanstaltninger
C0010

C0070

C0090

Forsikringsmæssige hensættelser

R0010

410.439.971

4.947.520

Basiskapitalgrundlag

R0020

16.485.572

-4.642.288

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse
af solvenskapitalkravet

R0050

16.485.572

-4.642.288

Solvenskapitalkrav

R0090

12.050.875

5.352.649
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KAPITALGRUNDLAG
I 1.000 kr.

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i
andre finansielle sektorer

I alt

Tier 1
- ubegrænset

Tier 1
- begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

R0010

⊗

⊗

Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt
stamaktiekapital på koncernniveau

R0020

⊗

⊗

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

R0030

⊗

⊗

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende
basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og
gensidiglignende selskaber

R0040

⊗

⊗

Efterstillede gensidige medlemskonti

R0050

⊗

Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti
på koncernniveau

R0060

⊗

Overskudskapital

R0070

⊗

⊗

⊗

Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau

R0080

⊗

⊗

⊗

Præferenceaktier

R0090

⊗

Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau

R0100

⊗

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0110

⊗

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende
præferenceaktier på koncernniveau

R0120

⊗

Afstemningsreserve

R0130

⊗

⊗

⊗

Efterstillet gæld

R0140

⊗

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende
evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0150

⊗

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis
modelleret inden for komponenter

R0160

⊗

Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte
skatteaktiver på koncernniveau netto

R0170

⊗

⊗

⊗

⊗

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som
basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

R0180

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre
kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

R0190

Minoritetsinteresser (hvis ikke indberettet som en del af et
andet kapitalgrundlagselement)

R0200

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau

R0210

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i
afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for
klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II
Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i
afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for
klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

⊗
R0220

⊗

Fradrag

⊗

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle
selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver
finansielle aktiviteter

R0230

⊗

Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF

R0240

⊗

Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer
mangler (artikel 229)

R0250

Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag
og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder

R0260

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer

R0270

Fradrag i alt

R0280
... fortsættes næste side
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KAPITALGRUNDLAG … FORTSAT
I 1.000 kr.

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

I alt

Tier 1
- ubegrænset

Tier 1
- begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

R0290

Supplerende kapitalgrundlag
Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves
indkaldt

R0300

⊗

⊗

⊗

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og
ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller
tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og
gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

R0310

⊗

⊗

⊗

Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves
indkaldt

R0320

⊗

⊗

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr.
2), i direktiv 2009/138/EF

R0340

⊗

⊗

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk.
1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0350

⊗

⊗

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende
under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0360

⊗

⊗

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke
henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0370

⊗

⊗

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på
koncernniveau

R0380

⊗

⊗

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

R0390

⊗

⊗

Samlet supplerende kapitalgrundlag

R0400

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

322.689

322.689

Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer
Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter,
forvaltere af alternative investeringsfonde og
UCITS-administrationsselskaber

R0410

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0420

Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0430

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer

R0440

Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering
anvendes, alene eller i kombination med metode 1

⊗
⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
322.689

322.689

⊗

⊗

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og
aggregering og en kombination af metoder anvendes

R0450

21.599.082

21.599.082

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag
og aggregering og en kombination af metoder anvendes,
eksklusive koncerninterne transaktioner

R0460

16.162.883

16.162.883

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det
konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra
andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og aggregering)

R0520

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det
konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0530

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det
konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra
andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af
metoden med fradrag og aggregering)

R0560

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det
konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0570

Koncernens konsoliderede minimumssolvenskrav

R0610

⊗
⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
⊗

⊗

⊗

... fortsættes næste side
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I 1.000 kr.

I alt

Tier 1
- ubegrænset

Tier 1
- begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

⊗

⊗

⊗

⊗

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens
konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0650

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af
koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag
fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er
omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0660

16.485.572

Solvenskapitalkrav på koncernniveau

R0680

12.050.875

⊗

⊗

⊗

⊗

Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og
koncernens solvenskapitalkrav (inklusive andre finansielle
sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med
fradrag og aggregering)

R0690

1,37

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

16.485.572

C0060

⊗

Afstemningsreserve
Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0700

⊗

⊗

⊗

⊗

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

R0710

⊗

⊗

⊗

⊗

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

R0720

⊗

⊗

⊗

⊗

Andre basiskapitalgrundlagselementer

R0730

⊗

⊗

⊗

⊗

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i
forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced
fonde

R0740

⊗

⊗

⊗

⊗

Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag

R0750

⊗

⊗

⊗

⊗

Afstemningsreserve

R0760

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Forventet fortjeneste
Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier
— Livsforsikring

R0770

⊗

⊗

⊗

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier
— Skadesforsikring

R0780

⊗

⊗

⊗

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

R0790

⊗

⊗

⊗
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SELSKABER, DER INDGÅR I KONCERNEN
I 1.000 kr.

Kategori (gensidigt/ikke
gensidigt)

Tilsynsmyndighed

Specifik code

Selskabsform

C0030

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00001

C0060

C0070

C0080

Ikke
gensidigt

Finans
tilsynet

Type selskab

C0020

DK

Registreret navn
på selskab

ID-kodetype for
selskab

Identifikationskode for
selskab

Land
C0010

C0040

C0050
Andet

Anpartsselskab

PFA CC Properties ApS

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00002

Specifik code

PFA CC Properties I ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00003

Specifik code

PFA CC Properties II ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00004

Specifik code

PFA CC Properties III ApS

Andet

Anpartsselskab

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00005

Specifik code

PFA CC Properties III Holding
ApS

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00006

Specifik code

PFA CC Properties II Holding
ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00007

Specifik code

PFA CC Properties IV ApS

Andet

Anpartsselskab

Andet

Anpartsselskab

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00008

Specifik code

PFA CC Properties IV Holding
ApS

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00009

Specifik code

PFA CC Properties I Holding
ApS

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00010

Specifik code

PFA CC Properties V ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00011

Specifik code

PFA CC Properties VII ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00012

Specifik code

PFA CC Properties VIII ApS

Andet

Anpartsselskab

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00013

Specifik code

PFA CC Properties VIII Holding
ApS

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00014

Specifik code

PFA CC Properties VII Holding
ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00015

Specifik code

PFA CC Properties V Holding
ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00016

Specifik code

PFA CC Properties X ApS

Andet

Anpartsselskab

Specifik code

PFA CC Properties X Holding
ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00017

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00018

Specifik code

PFA CPH Prroperties II P/S

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00019

Specifik code

PFA CPH Prroperties I P/S

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00020

Specifik code

Danske Hus Hamburg A/S

Andet

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00021

Specifik code

Kings Pool York A/S

Andet

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00022

Specifik code

Komplementarselskabet
PFA CPH Properties II ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00023

Specifik code

Komplementarselskabet
PFA CPH Properties I ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00024

Specifik code

Komplementarselskabet
PFA Absalon
Ejendomme ApS

Andet

Komplementar
selskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00025

Specifik code

Komplementarselskabet
PFA Blue Star
Ejendomme ApS

Andet

Komplementar
selskab

KY

LEI/549300C9DDHIN3N5ZQ33

LEI

PFA Investment Fund

Andet

Limited

DK

LEI/2138009C4P4JFIAG3288

LEI

Mølholm Forsikring A/S

Skadesforsikringselskab

Aktieselskab

DK

LEI/549300EPRE5PT3GRXR39

LEI

PFA Asset Management A/S

UCITS-administrationsselskab
som defineret i artikel 1, nr.
54), i delegeret forordning (EU)
2015/35

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00026

Specifik code

PFA Absalon Ejendomme P/S

Andet

Partnerselskab

Kreditinstitut,
investeringsselskab eller
finansieringsinstitut

Aktieselskab

DK

SC/1693

Specifik code

PFA Bank A/S
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Omfattet af
koncerntilsyn

Indflydelseskriterier

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Anvendt metode
og for så vidt angår
metode 1 behandling
af selskabet

Andre kriterier
C0210

100 %

Dato for afgørelsen,
hvis artikel 214 finder
anvendelse

% stemmerettigheder
C0200

100 %

Ja/Nej*

% anvendt ved
opstillingen af
de konsoliderede
regnskaber
C0190

100 %

Forholdsmæssig andel
anvendt til beregning
af koncernsolvensen

Kapitalandel i %
C0180

Indflydelse

Registreret navn
på selskab
C0040
PFA CC Properties ApS

Beregning af koncernsolvens

PFA CC Properties I ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties II ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties III ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties III Holding
ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties II Holding
ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties IV ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties IV Holding
ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties I Holding
ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties V ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties VII ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties VIII ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties VIII Holding
ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties VII Holding
ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties V Holding
ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties X ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CC Properties X Holding
ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CPH Prroperties II P/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA CPH Prroperties I P/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Danske Hus Hamburg A/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Kings Pool York A/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Komplementarselskabet
PFA CPH Properties II ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Komplementarselskabet
PFA CPH Properties I ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Komplementarselskabet
PFA Absalon
Ejendomme ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Komplementarselskabet
PFA Blue Star
Ejendomme ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA Investment Fund

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Mølholm Forsikring A/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Ja

.

Metode 2: Solvens II

PFA Asset Management A/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Metode 2: Andre sektorregler

PFA Absalon Ejendomme P/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA Bank A/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Metode 2: Andre sektorregler
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SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00027

Specifik code

PFA Blue Star Ejendomme P/S

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00028

Specifik code

PFA Boliger A/S

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00029

Specifik code

PFA Ejendomme A/S
PFA Holding A/S

Andet

Aktieselskab

Forsikringsholding
virksomhed

Aktieselskab

DK

LEI/549300UY0JZDW1JMFS10

LEI

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00030

Specifik code

PFA Kapitalforening

Andet

Alternativ
investeringsfond

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00031

Specifik code

PFA Nordre Jernbanegade ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

LEI/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46

LEI

Livsforsikringsselskab

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00032

Specifik code

Andet

Aktieselskab

GL

LEI/213800VZP6XQLKG7ID13

LEI

Livsforsikringsselskab

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00033

Specifik code

Ejendomsaktieselskabet BP

Andet

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00034

Specifik code

PFA Infrastruktur Holding ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00035

Specifik code

Irish Forestry Investments
Holding A/S

Andet

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00036

Specifik code

ATPFA K/S

Andet

Kommanditselskab

SE

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46SE00001

Specifik code

NREP Logistics AB

Andet

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00037

Specifik code

SE Blue Renewables GP ApS

Andet

Anpartsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00038

Specifik code

Letpension A/S

Andet

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00039

Specifik code

Kirk & Thorsen Invest A/S

Andet

Anpartsselskab

Andet

Komplementar
selskab

PFA Pension
Forsikringsaktieselskab
PFA Property Investment A/S
PFA Soraarneq

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00040

Specifik code

Ejendomsselskabet Axeltorv 2
komplementar ApS

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00041

Specifik code

Komplementarselskabet
Borgen
Sønderborg ApS

Andet

Komplementar
selskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00042

Specifik code

Ejendomsselskabet Portland
Towers Komplementar ApS

Andet

Komplementar
selskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00043

Specifik code

Komplementarselskabet
Alsik Estate ApS

Andet

Komplementar
selskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00044

Specifik code

CAT Invest I A/S under frivillig
likvidation

Andet

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00045

Specifik code

Ejendomsudvikling Kronborg
Strand P/S

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00046

Specifik code

Danmarks Skibskredit Holding
A/S

Andet

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00047

Specifik code

PF I A/S

Andet

Aktieselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00048

Specifik code

Carlsberg Byen P/S

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00049

Specifik code

EjendomsSelskabet Norden
I K/S

Andet

Kommanditselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00050

Specifik code

EjendomsSelskabet Norden
IV K/S

Andet

Kommanditselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00051

Specifik code

Ejendomsselskabet Axeltorv
2 P/S

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00052

Specifik code

Ejendomsselskabet Portland
Towers P/S

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00053

Specifik code

P/S Borgen Shopping

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00054

Specifik code

EjendomsSelskabet Norden
VIII K/S

Andet

Kommanditselskab
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Tilsynsmyndighed

Kategori (gensidigt/ikke
gensidigt)

Selskabsform

Type selskab

Registreret navn
på selskab

ID-kodetype for
selskab

Identifikationskode for
selskab

Land
DK

Finans
tilsynet

Ikke
gensidigt

Finans
tilsynet

Ikke
gensidigt

Finans
tilsynet

S.32.01.22 · PFA-Koncernen

SELSKABER, DER INDGÅR I KONCERNEN … FORTSAT
I 1.000 kr.

Omfattet af
koncerntilsyn

Indflydelseskriterier

Beregning af koncernsolvens
Anvendt metode
og for så vidt angår
metode 1 behandling
af selskabet

Dato for afgørelsen,
hvis artikel 214 finder
anvendelse

JA/Nej*

Forholdsmæssig andel
anvendt til beregning
af koncernsolvensen

Indflydelse

Andre kriterier

% stemmerettigheder

% anvendt ved
opstillingen af
de konsoliderede
regnskaber

Kapitalandel i %

Registreret navn
på selskab
PFA Blue Star Ejendomme P/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA Boliger A/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA Ejendomme A/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

.

100 %

.

Bestemmende

.

Ja

.

Metode 2: Solvens II

PFA Kapitalforening

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA Nordre Jernbanegade ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA Pension
Forsikringsaktieselskab

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Ja

.

Metode 2: Solvens II

PFA Property Investment A/S

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

.

Ikke omfattet af koncerntilsyn

76 %

100 %

76 %

Bestemmende

76 %

Ja

.

Metode 2: Lokale regler

PFA Holding A/S

PFA Soraarneq
Ejendomsaktieselskabet BP

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PFA Infrastruktur Holding ApS

100 %

100 %

100 %

Bestemmende

100 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Irish Forestry Investments
Holding A/S

33 %

33 %

33 %

Betydelig

33 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

ATPFA K/S

50 %

50 %

50 %

Betydelig

50 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

NREP Logistics AB

48 %

48 %

48 %

Betydelig

48 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

SE Blue Renewables GP ApS

50 %

50 %

50 %

Betydelig

50 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Letpension A/S

49 %

49 %

49 %

Betydelig

49 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Kirk & Thorsen Invest A/S

32 %

32 %

32 %

Betydelig

32 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Ejendomsselskabet Axeltorv 2
komplementar ApS

33 %

33 %

33 %

Betydelig

33 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Komplementarselskabet
Borgen
Sønderborg ApS

40 %

40 %

40 %

Betydelig

40 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Ejendomsselskabet Portland
Towers Komplementar ApS

33 %

33 %

33 %

Betydelig

33 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Komplementarselskabet
Alsik Estate ApS

50 %

50 %

50 %

Betydelig

50 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

CAT Invest I A/S under frivillig
likvidation

23 %

23 %

23 %

Betydelig

23 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Ejendomsudvikling Kronborg
Strand P/S

47 %

47 %

47 %

Betydelig

47 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Danmarks Skibskredit Holding
A/S

33 %

33 %

33 %

Betydelig

33 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

PF I A/S

40 %

40 %

40 %

Betydelig

40 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Carlsberg Byen P/S

30 %

30 %

30 %

Betydelig

30 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

EjendomsSelskabet Norden
I K/S

22 %

22 %

22 %

Betydelig

22 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

EjendomsSelskabet Norden
IV K/S

32 %

32 %

32 %

Betydelig

32 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Ejendomsselskabet Axeltorv
2 P/S

33 %

33 %

33 %

Betydelig

33 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Ejendomsselskabet Portland
Towers P/S

33 %

33 %

33 %

Betydelig

33 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

P/S Borgen Shopping

40 %

40 %

40 %

Betydelig

40 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

EjendomsSelskabet Norden
VIII K/S

33 %

33 %

33 %

Betydelig

33 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn
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Partnerselskab

LU

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46LU00001

Specifik code

Tishman Speyer ”The Q” - TS
Q205 Holdings SCSp

Andet

Kommanditselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00055

Specifik code

Alsik Estate P/S

Andet

Partnerselskab

SE

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46SE00002

Specifik code

LogiReal Holding AB

Andet

Aktieselskab

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46GB00003

Specifik code

Grosvenor London Office Fund

Andet

Fond

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46US00001

Specifik code

Garland Center

Andet

Ejendomsselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00069

Specifik code

K/S Kristensen Partners I

Andet

Kommanditselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00056

Specifik code

Kristensen Partners I ApS

Andet

Anpartsselskab

Specifik code

Sares Regis Multifamily ValueAdd Fund II - Parall

Andet

Fond

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46US00002

Selskabsform

US
DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00057

Specifik code

SE Blue Equity I K/S

Andet

Kommanditselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00058

Specifik code

SE Blue Renewables K/S

Andet

Kommanditselskab

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46US00003

Specifik code

IP Infra Investors LP

Andet

Kommanditselskab

Altius Real Asset S.C.A, SicavSIF ( ARAF) / BP

Andet

Fond

LU

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46LU00002

Specifik code

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00059

Specifik code

Blue Equity II K/S

Andet

Kommanditselskab

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00060

Specifik code

P/S Sunstone Biomedicinsk
Venture III under frivillig
likvidation

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00061

Specifik code

Via Equity Fond III K/S

Andet

Kommanditselskab

Andet

Kommanditselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00062

Specifik code

Private Equity New Markets
II K/S

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00063

Specifik code

Ejendomspartnerselskabet
Haraldsborg

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00064

Specifik code

Ejendomspartnerselskabet C.F
Richsvej 99-101

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00065

Specifik code

Ejendomspartnerselskabet
Munken

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00066

Specifik code

Ejendomspartnerselskabet
Søborg Huse

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00067

Specifik code

P/S Høeghsmindes
Parkbebyggelse

Andet

Partnerselskab

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46DK00068

Specifik code

Ejendomspartnerselskabet
Ved Boldparken

Andet

Partnerselskab

... fortsættes næste side
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Tilsynsmyndighed

Andet

Kategori (gensidigt/ikke
gensidigt)

Moorfield Audley Real Estate
Fund ”B” L.P.

Type selskab

Specifik code

Registreret navn
på selskab

Identifikationskode for
selskab
SC/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46GB00001

ID-kodetype for
selskab

Land
GB

S.32.01.22 · PFA-Koncernen

SELSKABER, DER INDGÅR I KONCERNEN … FORTSAT
I 1.000 kr.

Omfattet af
koncerntilsyn

Indflydelseskriterier

Beregning af koncernsolvens

% stemmerettigheder

Indflydelse

Forholdsmæssig andel
anvendt til beregning
af koncernsolvensen

JA/Nej*

39 %

Betydelig

39 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Tishman Speyer ”The Q” - TS
Q205 Holdings SCSp

56 %

56 %

56 %

Betydelig

56 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Alsik Estate P/S

50 %

50 %

50 %

Betydelig

50 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

LogiReal Holding AB

38 %

38 %

38 %

Betydelig

38 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Grosvenor London Office Fund

50 %

50 %

50 %

Betydelig

50 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Garland Center

29 %

29 %

29 %

Betydelig

29 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

K/S Kristensen Partners I

20 %

20 %

20 %

Betydelig

20 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Kristensen Partners I ApS

20 %

20 %

20 %

Betydelig

20 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Sares Regis Multifamily ValueAdd Fund II - Parall

33 %

33 %

33 %

Betydelig

33 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Anvendt metode
og for så vidt angår
metode 1 behandling
af selskabet

Dato for afgørelsen,
hvis artikel 214 finder
anvendelse

% anvendt ved
opstillingen af
de konsoliderede
regnskaber
39 %

Andre kriterier

Kapitalandel i %
39 %

Registreret navn
på selskab
Moorfield Audley Real Estate
Fund ”B” L.P.

SE Blue Equity I K/S

24 %

24 %

24 %

Betydelig

24 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

SE Blue Renewables K/S

50 %

50 %

50 %

Betydelig

50 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

IP Infra Investors LP

30 %

30 %

30 %

Betydelig

30 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Altius Real Asset S.C.A, SicavSIF ( ARAF) / BP

57 %

57 %

57 %

Betydelig

57 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Blue Equity II K/S

41 %

41 %

41 %

Betydelig

41 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

P/S Sunstone Biomedicinsk
Venture III under frivillig
likvidation

24 %

24 %

24 %

Betydelig

24 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Via Equity Fond III K/S

50 %

50 %

50 %

Betydelig

50 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Private Equity New Markets
II K/S

23 %

23 %

23 %

Betydelig

23 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Ejendomspartnerselskabet
Haraldsborg

49 %

49 %

49 %

Betydelig

49 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Ejendomspartnerselskabet C.F
Richsvej 99-101

49 %

49 %

49 %

Betydelig

49 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Ejendomspartnerselskabet
Munken

49 %

49 %

49 %

Betydelig

49 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Ejendomspartnerselskabet
Søborg Huse

49 %

49 %

49 %

Betydelig

49 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

P/S Høeghsmindes
Parkbebyggelse

49 %

49 %

49 %

Betydelig

49 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

Ejendomspartnerselskabet
Ved Boldparken

49 %

49 %

49 %

Betydelig

49 %

Nej*

Ikke omfattet af koncerntilsyn

* Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra c)
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S.02.01.02 · PFA Pension

BALANCE

I 1.000 kr.

Solvens II værdi
Aktiver

C0010

Immatereielle aktiver

R0030

Udskudte skatteaktiver

R0040

Pensionsmæssigt overskud

R0050

374.416

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

67.742

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og
unit-linked aftaler)

R0070

278.971.008

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

Aktier

R0100

2.474.131

R0110

2.283.083

Aktier - noterede
Aktier - unoterede

208.179.546

R0120

191.048

R0130

9.241.604

R0140

3.912.154

Erhvervsobligationer

R0150

5.329.240

Strukturerede værdipapirer

R0160

Obligationer
Statsobligationer

R0170

210

Kollektive investeringsinstitutter

Sikrede værdipapirer

R0180

22.969.246

Derivativer

R0190

36.067.358

Indskud

R0200

39.123

Øvrige investeringer

R0210

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0220

187.665.062

Lån, herunder realkreditlån

R0230

1.743.800

Policelån

R0240

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

R0250

Andre lån, herunder realkreditlån

R0260

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

R0270

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0280

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

R0290

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0300

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og
indeksreguleret og unit-linked

R0310

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

R0320

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0330

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

1.743.800

R0340

Indskud til cedenter

R0350

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

R0360

Tilgodehavender fra genforsikring

R0370

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

R0380

Egne aktier (som besiddes direkte)

R0390

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er
indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0400

Likvider

R0410

239.880

843.578

2.405.908

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

479.878

Aktiver i alt

R0500

472.791.270

... fortsættes næste side
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BALANCE … FORTSAT
I 1.000 kr.

Forpligtelser
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

R0510

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0530

Bedste skøn

R0540

Risikomargin

R0550

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

237.997

R0520

R0560

237.997

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

Bedste skøn

R0580

222.402

Risikomargin

R0590

15.595

R0600

220.913.929

R0610

6.242.464

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og
unit-linked)
Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0620

Bedste skøn

R0630

5.312.999

Risikomargin

R0640

929.465

R0650

214.671.465

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og
indeksreguleret og unit-linked)
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0660

Bedste skøn

R0670

211.482.517

Risikomargin

R0680

3.188.948

R0690

188.020.424

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0700

Bedste skøn

R0710

186.418.415

Risikomargin

R0720

1.602.010

Eventualforpligtelser

R0740

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

Pensionsforpligtelser

R0760

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

Derivater

R0790

Gæld til kreditinstitutter

R0800

23.562.623

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

651.811

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

78.711

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

Efterstillet gæld

R0850

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget
Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

5.116.999

R0860
R0870

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

R0880

661.084

Passiver i alt

R0900

439.243.578

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000

33.547.692
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER BRANCHE
I 1.000 kr.

Branche vedrørende: Skadesforsikrings- og skadegenforsikringsforpligtelser
(direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

Forsikring vedrørende
indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og
transportforsikring

Brand og andre skader på
ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

Forsikring vedrørende udgifter
til lægebehandling
C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Tegnede præmier
Brutto — Direkte virksomhed

R0110

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0120

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

635.717

⊗

R0140

Netto

R0200

635.717

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

879.851

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0220

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Præmieindtægter

Netto

⊗

R0300

879.851

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

-1.687.650

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0320

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0330

Erstatningsudgifter

Genforsikringsandel

⊗

R0340

Netto

R0400

-1.687.650

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed

R0410

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0420

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0430

Genforsikringsandel

R0440

Netto

-505.733

⊗

R0500

-505.733

Omkostninger

R0550

-117.769

Andre omkostninger

R1200

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R1300

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

... fortsættes næste side
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER BRANCHE … FORTSAT
I 1.000 kr.

Branche vedrørende: Accepteret
ikke proportionel genforsikring

Materielle anlægsaktiver

Sø-, luftfarts- og
transportforsikring

Ulykkesforsikring

Sygeforsikring
C0130

C0140

C0150

C0160

Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

I alt
C0200

Tegnede præmier
635.717

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

635.717

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

879.851

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

879.851

Erstatningsudgifter
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

-1.687.650

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

-1.687.650

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

-505.733

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

-505.733

Omkostninger

-117.769

Andre omkostninger

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

⊗

⊗

⊗

⊗

-117.769

... fortsættes næste side
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER BRANCHE … FORTSAT
I 1.000 kr.

Livsgenforsikringsforpligtelser

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

Sygeforsikring

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked
forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra
skadesforsikringsaftaler
og relateret til
sygeforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret
til andre forsikringsforpligtelser
end sygeforsikringsforpligtelser

Sygegenforsikring

Livsgenforsikring

I alt

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

930.606

-22.056.611

Tegnede præmier
Brutto

R1410

Genforsikringsandel

R1420

Netto

51.299.894

484.153

30.658.042

153.750

153.750

R1500

930.606

-22.056.611

51.299.894

330.403

30.504.291

R1510

930.999

-22.056.611

51.299.894

484.153

30.658.435

Præmieindtægter
Brutto
Genforsikringsandel

R1520

153.750

153.750

Netto

R1600

930.999

-22.056.611

51.299.894

330.403

30.504.685

Brutto

R1610

-35.201

-9.697.431

-6.844.606

-601.964

-17.179.202

Genforsikringsandel

R1620

Netto

R1700

Erstatningsudgifter

-35.201

-9.697.431

-252.469

-252.469

-6.844.606

-349.495

-16.926.733

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto

R1710

Genforsikringsandel

R1720

-19.947

9.491.240

-50.832.807

10.863.276

-30.498.238

Netto
Omkostninger

R1800

-19.947

9.491.240

-50.832.807

10.863.276

-30.498.238

R1900

-81.859

-541.959

-560.299

-223.440

-1.407.557

Andre omkostninger

R2500

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R2600

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

-1.407.557
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER LAND
I 1.000 kr.

Top 5 i alt og hjemland

Top 5-lande (efter værdien
af tegnede brutto præmier)
— Skadesforsikringsforpligtelser

Hjemland

R0010

C0010

C0020
-C0060

C0070

⊗

-

⊗

C0080

C0090
-C0130

C0140

Tegnede præmier
Brutto - Direkte virksomhed

R0110

635.717

635.717

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0120

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

R0140

Netto

R0200

635.717

635.717

R0210

879.851

879.851

Præmieindtægter
Brutto - Direkte virksomhed
Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0220

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

R0300

879.851

879.851

Brutto - Direkte virksomhed

R0310

-1.687.650

-1.687.650

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0320

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

Erstatningsudgifter

Genforsikringsandel

R0340

Netto

R0400

-1.687.650

-1.687.650

-505.733

-505.733

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto - Direkte virksomhed

R0410

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0420

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0430

Genforsikringsandel

R0440

Netto

R0500

-505.733

-505.733

Omkostninger

R0550

-117.769

-117.769

Andre omkostninger

R1200

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R1300

⊗

⊗

-117.769

... fortsættes næste side

116

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2016

S.05.02.01 · PFA Pension

PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER LAND … FORTSAT
I 1.000 kr.

Top 5 i alt og hjemland

Top 5-lande (efter værdien
af tegnede brutto præmier)
— Skadesforsikringsforpligtelser

Hjemland

R1400

C0150

C0160
-C0200

C0210

⊗

-

⊗

C0220

C0230
-C0270

C0280

Tegnede præmier
Brutto

R1410

30.658.042

30.658.042

Genforsikringsandel

R1420

153.750

153.750

Netto

R1500

30.504.291

30.504.291

Brutto

R1510

30.658.435

30.658.435

Genforsikringsandel

R1520

153.750

153.750

Netto

R1600

30.504.685

30.504.685

R1610

-17.179.202

-17.179.202

Præmieindtægter

Erstatningsudgifter
Brutto
Genforsikringsandel

R1620

-252.469

-252.469

Netto

R1700

-16.926.733

-16.926.733

Brutto

R1710

-30.498.238

-30.498.238

Genforsikringsandel

R1720

Netto

R1800

-30.498.238

-30.498.238

-1.407.557

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

Omkostninger

R1900

Andre omkostninger

R2500

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R2600

⊗

⊗

-1.407.557

-1.407.557
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FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER FOR LIVSFORSIKRING OG SLT-SYGEFORSIKRING
I 1.000 kr.

C0050

C0060

Annuiteter hidrørende fra
skadesforsikringsaftaler og relateret
til andre forsikringsforpligtelser end
sygeforsikringsforpligtelser

C0040

Aftaler med optioner eller
garantier

Aftaler med optioner eller
garantier

C0030

Aftaler uden optioner eller
garantier

Forsikring med gevinstandele
C0020

Anden livsforsikring

Aftaler uden optioner eller
garantier

Indeksreguleret og unit-linked
forsikring

C0070

C0080

C0090

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance efter
justeringen for forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et

R0020

⊗

⊗

⊗

⊗

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som
summen af bedste skøn og risikomarginen

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Bedste skøn

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

210.981.059

⊗

186.418.415

⊗

Bedste bruttoskøn

R0030

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance, efter
justering for forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse

R0080

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance — I alt

R0090

210.981.059

Risikomargin

R0100

3.072.154

⊗

Overgangsforanstaltningerne vedrørende
forsikringsmæssige hensættelser

⊗

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

Bedste skøn

R0120

Risikomargin

R0130

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

⊗

⊗
1.602.010

186.418.415

⊗

⊗

⊗

116.793

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
214.053.213

188.020.424

501.459

501.459

⊗
⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

618.252

⊗

⊗

⊗

⊗
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FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER FOR LIVSFORSIKRING OG SLT-SYGEFORSIKRING … FORTSAT
I 1.000 kr.

Sygeforsikring
(accepteret genforsikring)

I alt (sygeforsikring svarende til
livsforsikring)

C0170

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til
sygeforsikringsforpligtelser

C0160

Aftaler med
optioner eller garantier

I alt (anden livsforsikring end
sygeforsikring, herunder unit-linked)
C0150

Aftaler uden optioner eller
garantier

Accepteret genforsikring
C0100

Sygeforsikring (direkte
virksomhed)

C0180

C0190

C0200

C0210

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

⊗

⊗

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance efter
justeringen for forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et

R0020

⊗

⊗

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som
summen af bedste skøn og risikomarginen

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Bedste skøn

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Bedste bruttoskøn

R0030

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance, efter
justering for forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse

R0080

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance — I alt

R0090

397.900.932

Risikomargin

R0100

4.790.957

Overgangsforanstaltningerne vedrørende
forsikringsmæssige hensættelser

397.900.932

R0110

Bedste skøn

R0120

Risikomargin

R0130

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

5.312.999

5.312.999

5.312.999

5.312.999

⊗

⊗

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

⊗

⊗

⊗
929.465

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

929.465

⊗

⊗

⊗
402.691.889

6.242.464

6.242.464
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FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER FOR SKADESFORSIKRING
I 1.000 kr.

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring
Forsikring vedrørende
udgifter til
lægebehandling

Forsikring vedrørende
indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og
transportforsikring

Brand og andre skader
på ejendom

Almindelig
ansvarsforsikring

Kredit- og
kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske
tab

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Forsikringsmæssige hensættelser
beregnet som summen af bedste skøn
og risikomarginen

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Bedste skøn

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Præmiehensættelser

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Forsikringsmæssige hensættelser
beregnet under et

R0010

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance efter justeringen for forventede
tab som følge af modpartens misligholdelse
i forbindelse med forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et

R0050

Brutto

R0060

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance, efter justering for forventede
tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

Bedste nettoskøn over
præmiehensættelser

R0150

130.028

130.028

⊗

Erstatningshensættelser
Brutto

R0160

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og
finite reinsurance, efter justering for
forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse

R0240

Bedste nettoskøn over
erstatningshensættelser

R0250

92.374

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

222.402

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

222.402

Risikomargin

R0280

15.595

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet
under et

R0290

Bedste skøn

R0300

Risikomargin

R0310

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt
Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance, efter justering for
forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse — i alt

R0330

Forsikringsmæssige hensættelser minus
beløb, der kan tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance — I alt

R0340

92.374

237.997

237.997
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FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER FOR SKADESFORSIKRING … FORTSAT
I 1.000 kr.

Ikkeproportional
sygegenforsikring

Ikkeproportional
ulykkesgenforsikring

Ikkeproportional
luftfarts-, sø- og
transportgenforsikring

Ikkeproportional
ejendomsgenforsikring

Skadesforsikringsforpligtelser
i alt

Accepteret ikkeproportional
genforsikring

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Forsikringsmæssige hensættelser
beregnet som summen af bedste skøn
og risikomarginen

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Bedste skøn

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Præmiehensættelser

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Forsikringsmæssige hensættelser
beregnet under et

R0010

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance efter justeringen for forventede
tab som følge af modpartens misligholdelse
i forbindelse med forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et

R0050

Brutto

R0060

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance, efter justering for forventede
tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

Bedste nettoskøn over
præmiehensættelser

R0150

130.028

130.028

⊗

Erstatningshensættelser

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto

R0160

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og
finite reinsurance, efter justering for
forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse

R0240

Bedste nettoskøn over
erstatningshensættelser

R0250

92.374

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

222.402

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

222.402

Risikomargin

R0280

15.595

Overgangsforanstaltninger vedrørende
forretningsmæssige hensættelser
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet
under et

R0290

Bedste skøn

R0300

Risikomargin

R0310

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt
Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance, efter justering for
forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse — i alt

R0330

Forsikringsmæssige hensættelser minus
beløb, der kan tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance — I alt

R0340

121

92.374

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
237.997

237.997
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SKADESFORSIKRINGSERSTATNINGER
I 1.000 kr.

Z0010: Ulykkesår
Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt)
(absolut beløb)
Udviklingsår
År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

Tidligere

R0100

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

N-9

R0160

0

0

0

241.829

276

33

17

625

404

0

N-8

R0170

0

0

293.804

2.479

294

228

1.453

0

0

N-7

R0180

0

357.705

7.012

1.424

137

517

649

533

887

N-6

R0190

267.509

65.483

8.569

1.437

486

649

N-5

R0200

271.386

67.243

4.510

409

0

0

1.315

N-4

R0210

299.676

86.836

13.246

1.067

N-3

R0220

319.441

106.705

17.023

3.816

30.774

N-2

R0230

413.657

115.716

N-1

R0240

409.459

117.849

N

R0250

404.534

I indeværende år

Sum af år (kumulativt)

C0170

C0180

⊗

0

R0100
R0160

0

243.184

R0170

0

298.257

R0180

533

367.977

R0190

887

345.019

R0200

0

343.548

R0210

1.315

402.140

R0220

3.816

446.984

R0230

30.774

560.146

R0240

117.849

527.307

R0250

404.534

404.534

R0260

559.706

4.628.815

... fortsættes næste side
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SKADESFORSIKRINGSERSTATNINGER … FORTSAT
I 1.000 kr.

Z0010: Ulykkesår
Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret
(absolut beløb)
Udviklingsår
År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

Tidligere

R0100

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

N-9

R0160

0

0

0

222

-158

221

221

0

0

0

N-8

R0170

0

0

2.425

-520

520

520

0

0

0

N-7

R0180

0

12.136

-407

98

-44

0

58

58

160

N-6

R0190

97.327

41.838

742

-396

0

58

N-5

R0200

69.679

8.175

-321

0

0

0

250

N-4

R0210

61.830

6.254

1.038

130

N-3

R0220

35.934

3.835

1.743

748

N-2

R0230

76.412

4.393

4.163

N-1

R0240

78.037

8.154

N

R0250

78.842

Årets udgang
(diskonterede data)
C0360
R0100

0

R0160

0

R0170

0

R0180

58

R0190

160

R0200

0

R0210

250

R0220

748

R0230

4.163

R0240

8.154

R0250

78.842

R0260

92.375
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VIRKNING AF LANGSIGTEDE GARANTIER OG OVERGANGSFORANSTALTNINGER
I 1.000 kr.

Virkning af matchtilpasning sat til nul

C0050

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul

vedrørende rentesatsen

C0030

Virkning af overgangsforanstaltninger

Virkning af overgangsforanstaltninger

vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

overgangsforanstaltninger

Beløb med langsigtede garantier og

C0010

C0070

C0090

Forsikringsmæssige hensættelser

R0010

409.172.350

4.947.520

Basiskapitalgrundlag

R0020

33.547.692

-4.947.520

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse

R0050

33.547.692

-4.947.520

Solvenskapitalkrav

R0090

11.785.275

5.352.649

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse

R0100

33.173.276

-4.947.520

R0110

5.303.374

2.408.692

af solvenskapitalkravet

af minimumskapitalkravet
Minimumskapitalkrav
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KAPITALGRUNDLAG
I 1.000 kr.

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i finansierings- og kredit
institutter som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

Tier 1 ubegrænset

Tier 1
- begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

R0030

⊗

⊗

R0040

⊗

⊗

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

R0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital
Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer
for gensidige og gensidiglignende selskaber
Efterstillede gensidige medlemskonti

R0050

Overskudskapital

R0070

Præferenceaktier

R0090

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0110

Afstemningsreserve

R0130

Efterstillet gæld

R0140

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

R0160

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som
basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R0180

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i
afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som
kapitalgrundlag i henhold til Solvens II
Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven,
og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til
Solvens II

I alt

100.000

⊗
⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

33.547.692

33.173.276

⊗

28.837.615

⊗
4.235.662

R0230

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

R0290

4.235.662

⊗
374.416

R0220

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis
modelleret inden for komponenter

28.837.615

⊗

⊗

Fradrag

100.000

374.416

374.416

⊗

⊗

Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

R0300

⊗

⊗

⊗

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte
medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og
gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

R0310

⊗

⊗

⊗

Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

R0320

⊗

⊗

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter
anmodning

R0330

⊗

⊗

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv
2009/138/EF

R0340

⊗

⊗

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv
2009/138/EF

R0350

⊗

⊗

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96,
stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0360

⊗

⊗

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel
96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0370

⊗

⊗

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

R0390

⊗

⊗

Supplerende kapitalgrundlag

⊗

⊗

⊗

... fortsættes næste side
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S.23.01.01 · PFA Pension

KAPITALGRUNDLAG FORTSAT …
I 1.000 kr.

Samlet supplerende kapitalgrundalg

I alt

Tier 1 ubegrænset

Tier 1
- begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

R0400

Til rådighed stående og anderkendt kapitalgrundlag
Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0500

33.547.692

33.173.276

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0510

33.173.276

33.173.276

374.416

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0540

33.547.692

33.173.276

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0550

33.173.276

33.173.276

Solvenskapitalkrav

R0580

11.785.275

⊗

⊗

⊗

⊗

Minimumskapitalkrav

R0600

5.303.374

⊗

⊗

⊗

⊗

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav

R0620

2,85

⊗

⊗

⊗

⊗

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav

R0640

6,26

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
374.416

⊗

C0060
Afstemningsreserve

⊗

⊗

33.547.692

⊗

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0700

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

R0710

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

R0720

Andre basiskapitalgrundlagselementer

R0730

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med
matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

R0740

Afstemningsreserve

R0760

4.235.662

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

R0770

3.070.292

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

R0780

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

R0790

⊗
⊗
29.312.031

⊗
⊗

Forventet fortjeneste

⊗

⊗
⊗
⊗
⊗

3.070.292

⊗
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SOLVENSKAPITALKRAV — FOR SELSKABER, DER ANVENDER STANDARDFORMLEN OG EN PARTIEL INTERN MODEL
I 1.000 kr.

Selskabsspecifikke
parametre

Forenklinger

C0020
Markedsrisici

Modelleret beløb

1

Beregning af
solvenskapitalkravet

Komponentbeskrivelse

Unikt
komponentnummer
C0010

C0030

C0070

C0080

C0090

19.608.244

2

Modpartsrisici

1.359.058

3

Livsforsikringsrisici

4.530.295

4

Sygeforsikringsrisici

1.468.159

3.496.617

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

5

Skadeforsikringsrisici

Ingen

Ingen

6

Risici på immaterielle aktiver

Ingen

Ingen

7

Operationelle risici

8

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

9

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

Beregning af solvenskapitalkravet

1.262.401

Ingen

Ingen

-11.875.101

Ingen

Ingen

294.920

Ingen

Ingen

C0100

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

16.647.977

Diversifikation

R0060

-4.862.702

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i
direktiv 2003/41/EF

R0160

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

Solvenskapitalkrav

R0220

11.785.275

11.785.275

⊗

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet
Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige
hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

-11.875.101

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters
samlede tabsabsorberende evne

R0310

294.920

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede
aktierisici

R0400

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den
resterende del

R0410

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers
tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden
for komponenter

R0420

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende
evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0430

Diversifikationseffekter som følge
af sammenlægning af teoretiske
solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med
henblik på artikel 304

R0440
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MINIMUMSKAPITALKRAV — BÅDE LIVSFORSIKRINGS- OG SKADESFORSIKRINGSVIRKSOMHED
I 1.000 kr.

Lineært formelelement
for skadesforsikrings- og
skadesgenforsikringsforpligtelser

R0010

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikrings
virksomhed

MCR(NL,NL)
Resultat

MCR(NL,L)
Resultat

C0010

C0020

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

40.332

Arbejdsskadeforsikring, herunder
proportional genforsikring

R0040

Motoransvarsforsikring, herunder
proportional genforsikring

R0050

Anden motorforsikring, herunder
proportional genforsikring

R0060

Sø-, luftfarts- og transportforsikring,
herunder proportional genforsikring

R0070

Brand og andre skader på ejendom,
herunder proportional genforsikring

R0080

Almindelig ansvarsforsikring, herunder
proportional genforsikring

R0090

Kredit- og kautionsforsikring, herunder
proportional genforsikring

R0100

Retshjælpsforsikring, herunder
proportional genforsikring

R0110

Assistance, herunder proportional
genforsikring

R0120

Forsikring og proportional genforsikring
vedrørende diverse økonomiske tab

R0130

Ikke proportional sygeforsikring

R0140

Ikke proportional ulykkesgenforsikring

R0150

Ikke proportional luftfarts-, sø- og
transportgenforsikring

R0160

Ikke proportional
ejendomsgenforsikring

R0170

Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring)

R0030

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV’er)

Forsikring vedrørende indkomstsikring,
herunder proportional genforsikring

Tegnede præmier de seneste
12 måneder, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring)

R0020

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs.
med fradrag af genforsikring/
SPV’er)

Forsikring vedrørende udgifter til
lægebehandling, herunder proportional
genforsikring

C0030

C0040

C0050

C0060

222.402

635.717

... fortsættes næste side
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MINIMUMSKAPITALKRAV — BÅDE LIVSFORSIKRINGS- OG SKADESFORSIKRINGSVIRKSOMHED … FORTSAT
I 1.000 kr.

MCR(L,L)
Resultat

C0070

C0080

0

9.120.701

C0110

C0120

C0090

Samlet risikosum,
netto (dvs. med fradrag af genforsikring
SVP’er)

Livsforsikringsvirksomhed

Samlet risikosum,
netto (dvs. med fradrag af genforsikring
SVP’er)

MCR(L,NL)
Resultat

Skadesforsikringsvirksomhed

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under
et, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring/ SPV’er)

R0200

Livsforsikrings
virksomhed

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under
et, netto (dvs. med
fradrag af genforsikring/ SPV’er)

Lineært formelelement
for livsforsikrings- og
livsgenforsikringsforpligtelser

Skadesforsikringsvirksomhed

C0100

Forpligtelser med gevinstandele
— Garanterede ydelser

R0210

⊗

204.362.397

⊗

Forpligtelser med gevinstandele
— Fremtidige diskretionære ydelser

R0220

⊗

13.225.169

⊗

Forpligtelser i tilknytning til indeks
reguleret og unit-linked forsikring

R0230

⊗

186.418.415

⊗

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og
sygegenforsikringsforpligtelser

R0240

⊗

5.814.458

⊗

Risikosum i alt for alle livsforsikringsog livsgenforsikringsforpligtelser

R0250

Beregning af det samlede
minimumskapitalkrav

⊗

C0130

Lineært minimumskapitalkrav

R0300

9.161.032

Solvenskapitalkrav

R0310

11.785.275

Loft for minimumskapitalkrav

R0320

5.303.374

Bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0330

2.946.319

Kombineret minimumskapitalkrav

R0340

5.303.374

Absolut bundgrænse for
minimumskapitalkrav

R0350

27.565

Minimumskapitalkrav

R0400

5.303.374

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

C0140

C0150

Teoretisk lineært minimumskapitalkrav

R0500

40.332

9.120.701

Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg (for året eller seneste
beregning)

R0510

51.885

11.733.390

Loft for teoretisk minimumskapitalkrav

R0520

23.348

5.280.025

Bundgrænse for teoretisk
minimumskapitalkrav

R0530

12.971

2.933.347

Teoretisk kombineret
minimumskapitalkrav

R0540

23.348

5.280.025

Absolut bundgrænse for teoretisk
minimumskapitalkrav

R0550

18.625

27.565

Teoretisk minimumskapitalkrav

R0560

23.348

5.280.025

129
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BALANCE

I 1.000 kr.

Solvens II værdi
Aktiver

C0010

Immatereielle aktiver

R0030

Udskudte skatteaktiver

R0040

Pensionsmæssigt overskud

R0050

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

963

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og
unit-linked aftaler)

R0070

314.316

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

Aktier

R0100

Aktier - noterede

R0110

Aktier - unoterede

R0120

Obligationer

R0130

Statsobligationer

R0140

Erhvervsobligationer

R0150

Strukturerede værdipapirer

R0160

Sikrede værdipapirer

R0170

Kollektive investeringsinstitutter

R0180

Derivativer

R0190

Indskud

R0200

Øvrige investeringer

314.316

R0210

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0220

Lån, herunder realkreditlån

R0230

Policelån

R0240

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

R0250

Andre lån, herunder realkreditlån

R0260

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

R0270

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0280

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

R0290

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0300

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og
indeksreguleret og unit-linked

R0310

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

R0320

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0330

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

R0340

Indskud til cedenter

R0350

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

R0360

Tilgodehavender fra genforsikring

R0370

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

R0380

Egne aktier (som besiddes direkte)

R0390

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er
indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0400

Likvider

R0410

42.248

947

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

523

Aktiver i alt

R0500

361.979

... fortsættes næste side
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BALANCE … FORTSAT
I 1.000 kr.

Forpligtelser
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring
Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

R0510

152.284

R0520

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0530

Bedste skøn

R0540

147.384

Risikomargin

R0550

4.900

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

R0560

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

Bedste skøn

R0580

Risikomargin

R0590

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og
unit-linked)
Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

R0600
R0610

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0620

Bedste skøn

R0630

Risikomargin

R0640

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og
indeksreguleret og unit-linked)
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0650
R0660

Bedste skøn

R0670

Risikomargin

R0680

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

R0690

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0700

Bedste skøn

R0710

Risikomargin

R0720

Eventualforpligtelser

R0740

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

Pensionsforpligtelser

R0760

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

Derivater

R0790

Gæld til kreditinstitutter

R0800

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

Efterstillet gæld

R0850

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget
Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

42.803

R0860
R0870

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

R0880

Passiver i alt

R0900

195.087

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000

166.892
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER BRANCHE
I 1.000 kr.

Branche vedrørende: Skadesforsikrings- og skadegenforsikringsforpligtelser
(direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)
Forsikring vedrørende udgifter
til lægebehandling

Forsikring vedrørende
indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og
transportforsikring

Brand og andre skader på
ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Tegnede præmier
Brutto — Direkte virksomhed

R0110

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0120

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

410.076

⊗

R0140

Netto

R0200

410.076

405.415

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

R0210

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0220

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

R0300

⊗
405.415

Erstatningsudgifter
Brutto — Direkte virksomhed

R0310

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0320

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0330

Genforsikringsandel

344.814

⊗

R0340

Netto

R0400

344.814

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed

R0410

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0420

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0430

Genforsikringsandel

R0440

Netto

R0500

Omkostninger

R0550

Andre omkostninger

R1200

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R1300

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

... fortsættes næste side

133

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2016

S.05.01.02 · Mølholm Forsikring

PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER BRANCHE … FORTSAT
I 1.000 kr.

Branche vedrørende: Accepteret
ikke proportionel genforsikring

Materielle anlægsaktiver

Sø-, luftfarts- og
transportforsikring

Ulykkesforsikring

Sygeforsikring
C0130

C0140

C0150

C0160

Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

I alt
C0200

Tegnede præmier
410.076

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

410.076

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

405.415

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

405.415

Erstatningsudgifter
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

344.814

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

344.814

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto
Omkostninger

50.634

Andre omkostninger

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

⊗

⊗

⊗

⊗

50.634
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER BRANCHE … FORTSAT
I 1.000 kr.

Livsgenforsikringsforpligtelser

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

Sygeforsikring

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked
forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra
skadesforsikringsaftaler
og relateret til
sygeforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret
til andre forsikringsforpligtelser
end sygeforsikringsforpligtelser

Sygegenforsikring

Livsgenforsikring

I alt

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Tegnede præmier
Brutto

R1410

Genforsikringsandel

R1420

Netto

R1500

Præmieindtægter
Brutto

R1510

Genforsikringsandel

R1520

Netto

R1600

Erstatningsudgifter
Brutto

R1610

Genforsikringsandel

R1620

Netto

R1700

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto

R1710

Genforsikringsandel

R1720

Netto

R1800

Omkostninger

R1900

Andre omkostninger

R2500

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R2600

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER LAND
I 1.000 kr.

Top 5 i alt og hjemland

Top 5-lande (efter værdien
af tegnede brutto præmier)
— Skadesforsikringsforpligtelser

Hjemland

R0010

C0010

C0020
-C0060

C0070

⊗

-

⊗

C0080

C0090
-C0130

C0140

Tegnede præmier
Brutto - Direkte virksomhed

R0110

410.076

410.076

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0120

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

R0140

Netto

R0200

410.076

410.076

R0210

405.415

405.415

Præmieindtægter
Brutto - Direkte virksomhed
Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0220

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

R0300

405.415

405.415

Brutto - Direkte virksomhed

R0310

344.814

344.814

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0320

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

344.814

344.814

50.634

50.634

Erstatningsudgifter

Genforsikringsandel

R0340

Netto

R0400

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto - Direkte virksomhed

R0410

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0420

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0430

Genforsikringsandel

R0440

Netto

R0500

Omkostninger

R0550

Andre omkostninger

R1200

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R1300

⊗

⊗

50.634
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PRÆMIER, ERSTATNINGSUDGIFTER OG OMKOSTNINGER EFTER LAND … FORTSAT
I 1.000 kr.

Top 5 i alt og hjemland

Top 5-lande (efter værdien
af tegnede brutto præmier)
— Skadesforsikringsforpligtelser

Hjemland

R1400

C0150

C0160
-C0200

C0210

⊗

-

⊗

C0220

C0230
-C0270

C0280

Tegnede præmier
Brutto

R1410

Genforsikringsandel

R1420

Netto

R1500

Præmieindtægter
Brutto

R1510

Genforsikringsandel

R1520

Netto

R1600

Erstatningsudgifter
Brutto

R1610

Genforsikringsandel

R1620

Netto

R1700

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto

R1710

Genforsikringsandel

R1720

Netto

R1800

Omkostninger

R1900

Andre omkostninger

R2500

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R2600

⊗

⊗
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FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER FOR SKADESFORSIKRING
I 1.000 kr.

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring
Forsikring vedrørende
udgifter til
lægebehandling

Forsikring vedrørende
indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og
transportforsikring

Brand og andre skader
på ejendom

Almindelig
ansvarsforsikring

Kredit- og
kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske
tab

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Forsikringsmæssige hensættelser
beregnet som summen af bedste skøn
og risikomarginen

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Bedste skøn

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Præmiehensættelser

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Forsikringsmæssige hensættelser
beregnet under et

R0010

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance efter justeringen for forventede
tab som følge af modpartens misligholdelse
i forbindelse med forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et

R0050

Brutto

R0060

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance, efter justering for forventede
tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

Bedste nettoskøn over
præmiehensættelser

R0150

113.437

113.437

⊗

Erstatningshensættelser
Brutto

R0160

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og
finite reinsurance, efter justering for
forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse

R0240

Bedste nettoskøn over
erstatningshensættelser

R0250

33.947

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

147.384

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

147.384

Risikomargin

R0280

4.900

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet
under et

R0290

Bedste skøn

R0300

Risikomargin

R0310

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt
Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance, efter justering for
forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse — i alt

R0330

Forsikringsmæssige hensættelser minus
beløb, der kan tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance — I alt

R0340

33.947

152.284

152.284

... fortsættes næste side
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FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER FOR SKADESFORSIKRING … FORTSAT
I 1.000 kr.

Ikkeproportional
sygegenforsikring

Ikkeproportional
ulykkesgenforsikring

Ikkeproportional
luftfarts-, sø- og
transportgenforsikring

Ikkeproportional
ejendomsgenforsikring

Skadesforsikringsforpligtelser
i alt

Accepteret ikkeproportional
genforsikring

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Forsikringsmæssige hensættelser
beregnet som summen af bedste skøn
og risikomarginen

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Bedste skøn

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Præmiehensættelser

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Forsikringsmæssige hensættelser
beregnet under et

R0010

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance efter justeringen for forventede
tab som følge af modpartens misligholdelse
i forbindelse med forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et

R0050

Brutto

R0060

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance, efter justering for forventede
tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

Bedste nettoskøn over
præmiehensættelser

R0150

113.437

113.437

⊗

Erstatningshensættelser

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto

R0160

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i
henhold til genforsikring/fra SPV’er og
finite reinsurance, efter justering for
forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse

R0240

Bedste nettoskøn over
erstatningshensættelser

R0250

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

147.384

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

147.384

Risikomargin

R0280

4.900

Overgangsforanstaltninger vedrørende
forretningsmæssige hensættelser
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet
under et

R0290

Bedste skøn

R0300

Risikomargin

R0310

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt
Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance, efter justering for
forventede tab som følge af modpartens
misligholdelse — i alt

R0330

Forsikringsmæssige hensættelser minus
beløb, der kan tilbagekræves i henhold
til genforsikring/fra SPV’er og finite
reinsurance — I alt

R0340

139

33.947

33.947

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
152.284

152.284
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SKADESFORSIKRINGSERSTATNINGER
I 1.000 kr.

Z0010: Ulykkesår
Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt)
(absolut beløb)
Udviklingsår
År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Tidligere

R0100

⊗

⊗

N-9

R0160

40.741

11.777

N-8

R0170

87.221

15.220

N-7

R0180

103.424

14.530

N-6

R0190

127.062

20.745

N-5

R0200

183.782

32.100

N-4

R0210

206.176

29.816

N-3

R0220

209.674

25.037

N-2

R0230

235.854

29.996

N-1

R0240

286.614

30.912

N

R0250

313.902

I indeværende år

Sum af år (kumulativt)

C0170

C0180

R0100

⊗

R0160

0

52.518

R0170

0

102.441

R0180

0

117.954

R0190

0

147.807

R0200

0

215.882

R0210

0

235.992

R0220

0

234.711

R0230

0

265.850

R0240

30.912

317.526

R0250

313.902

313.902

R0260

344.814

2.084.847

... fortsættes næste side
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SKADESFORSIKRINGSERSTATNINGER … FORTSAT
I 1.000 kr.

Z0010: Ulykkesår
Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret
(absolut beløb)
Udviklingsår
År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Tidligere

R0100

⊗

N-9

R0160

11.687

N-8

R0170

15.429

N-7

R0180

21.424

N-6

R0190

21.717

N-5

R0200

29.470

N-4

R0210

36.474

N-3

R0220

32.883

N-2

R0230

30.413

N-1

R0240

37.247

N

R0250

38.847

Årets udgang
(diskonterede data)
C0360
R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
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KAPITALGRUNDLAG
I 1.000 kr.

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i finansierings- og kredit
institutter som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

I alt

Tier 1 ubegrænset

Tier 1
- begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

R0030

⊗

⊗

R0040

⊗

⊗

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

R0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital
Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer
for gensidige og gensidiglignende selskaber
Efterstillede gensidige medlemskonti

R0050

Overskudskapital

R0070

Præferenceaktier

R0090

⊗

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0110

⊗

Afstemningsreserve

R0130

Efterstillet gæld

R0140

⊗

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

R0160

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som
basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R0180

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i
afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som
kapitalgrundlag i henhold til Solvens II
Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven,
og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til
Solvens II

10.000

⊗
⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

126.200

126.200

⊗

⊗

⊗

116.200

⊗
R0220

Fradrag
Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis
modelleret inden for komponenter

R0230

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

R0290

10.000

116.200

⊗

⊗

Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

R0300

⊗

⊗

⊗

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte
medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og
gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

R0310

⊗

⊗

⊗

Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

R0320

⊗

⊗

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter
anmodning

R0330

⊗

⊗

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv
2009/138/EF

R0340

⊗

⊗

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv
2009/138/EF

R0350

⊗

⊗

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96,
stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0360

⊗

⊗

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel
96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0370

⊗

⊗

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

R0390

⊗

⊗

Supplerende kapitalgrundlag

⊗

⊗

... fortsættes næste side
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KAPITALGRUNDLAG FORTSAT …
I 1.000 kr.

Samlet supplerende kapitalgrundalg

I alt

Tier 1 ubegrænset

Tier 1
- begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

R0400

Til rådighed stående og anderkendt kapitalgrundlag
Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0500

126.200

126.200

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0510

126.200

126.200

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0540

126.200

126.200

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0550

126.200

126.200

Solvenskapitalkrav

R0580

84.624

⊗

⊗

⊗

⊗

Minimumskapitalkrav

R0600

26.201

⊗

⊗

⊗

⊗

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav

R0620

1,49

⊗

⊗

⊗

⊗

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav

R0640

4,82

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
⊗

C0060

⊗

Afstemningsreserve

⊗

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0700

166.892

⊗

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

R0710

10.000

⊗

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

R0720

40.692

⊗

Andre basiskapitalgrundlagselementer

R0730

⊗

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med
matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

R0740

⊗

Afstemningsreserve

R0760

116.200

⊗

Forventet fortjeneste

⊗
⊗

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

R0770

⊗

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

R0780

⊗

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

R0790

⊗
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SOLVENSKAPITALKRAV — FOR SELSKABER, DER ANVENDER STANDARDFORMLEN
I 1.000 kr.

Bruttosolvens
kapitalkrav

Selskabsspecifikke
parametre

Forenklinger

C0110

C0090

C0100

Markedsrisici

R0010

13.859

⊗

Modpartsrisici

R0020

5.994

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Livsforsikringsrisici

R0030

Sygeforsikringsrisici

R0040

Skadeforsikringsrisici

R0050

Diversifikation

R0060

Risici på immaterielle aktiver

R0070

Primært solvenskapitalkrav

R0100

72.594

Operationelle risici

R0130

12.030

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende
evne

R0140

Beregning af solvenskapitalkravet

65.924

-13.183

C0100

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

R0150

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv
2003/41/EF

R0160

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

Allerede indført kapitaltillæg

R0210

Solvenskapitalkrav

R0220

84.624

84.624

⊗

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet
Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede
aktierisici

R0400

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den
resterende del

R0410

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced
fonde

R0420

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for
matchtilpasningsporteføljer

R0430

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af
teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med
henblik på artikel 304

R0440
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MINIMUMSKAPITALKRAV – UDELUKKENDE LIVSFORSIKRINGS- ELLER LIVSGENFORSIKRINGSVIRKSOMHED
ELLER UDELUKKENDE SKADESFORSIKRINGS- ELLER SKADESGENFORSIKRINGSVIRKSOMHEN
I 1.000 kr.

Lineært formelelement for skadesforsikringsog skadesgenforsikringsforpligtelser
C0010
MCR(NL) Resultat

R0010

26.201

Forsikring vedrørende udgifter til
lægebehandling, herunder proportional
genforsikring

R0020

Forsikring vedrørende indkomstsikring,
herunder proportional genforsikring

R0030

Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional
genforsikring

R0040

Motoransvarsforsikring, herunder
proportional genforsikring

R0050

Anden motorforsikring, herunder proportional
genforsikring

R0060

Sø-, luftfarts- og transportforsikring,
herunder proportional genforsikring

R0070

Brand og andre skader på ejendom, herunder
proportional genforsikring

R0080

Almindelig ansvarsforsikring, herunder
proportional genforsikring

R0090

Kredit- og kautionsforsikring, herunder
proportional genforsikring

R0100

Retshjælpsforsikring, herunder proportional
genforsikring

R0110

Assistance, herunder proportional
genforsikring

R0120

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers
tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden
for komponenter

R0130

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende
evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0140

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

R0150

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og
transportgenforsikring

R0160

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R0170

Bedste skøn og forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsikring/ SPV’er)

Tegnede præmier de seneste 12 måneder,
netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

C0020

C0030

147.384

410.076

... fortsættes næste side
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MINIMUMSKAPITALKRAV – UDELUKKENDE LIVSFORSIKRINGS- ELLER LIVSGENFORSIKRINGSVIRKSOMHED
ELLER UDELUKKENDE SKADESFORSIKRINGS- ELLER SKADESGENFORSIKRINGSVIRKSOMHEN
I 1.000 kr.

Lineært formelelement for livsforsikringsog livsgenforsikringsforpligtelser
C0040
MCR(L) Resultat

R0200
Bedste skøn og forsikringsmæssige
hensættelser beregnet under et, netto
(dvs. med fradrag af genforsikring/ SPV’er)

Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag
af genforsikring/SPV’er)

C0050

C0060

Forpligtelser med gevinstandele —
Garanterede ydelser

R0210

⊗

Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige
diskretionære ydelser

R0220

⊗

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret
og unit-linked forsikring

R0230

⊗

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og
livs- og sygegenforsikringsforpligtelser

R0240

⊗

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og
livsgenforsikringsforpligtelser

R0250

Beregning af det samlede
minimumskapitalkrav

⊗

C0070

Lineært minimumskapitalkrav

R0300

26.201

Solvenskapitalkrav

R0310

84.624

Loft for minimumskapitalkrav

R0320

38.081

Bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0330

21.156

Kombineret minimumskapitalkrav

R0340

26.201

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0350

18.625

Minimumskapitalkrav

R0400

26.201
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