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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
og i Solvens II 1. Ifølge Solvens II skal henholdsvis PFA Holding A/S (herefter PFA Holding) og PFA Pension
Forsikringsaktieselskab (herefter PFA Pension) årligt offentliggøre oplysninger om PFA-koncernens og PFA
Pensions solvens og finansielle situation.
PFA Holding har fået Finanstilsynets tilladelse til at offentliggøre oplysningerne i én samlet rapport.
Rapporten indeholder afsnit om PFA-koncernens og PFA Pensions:
A. Virksomhed og resultater
B. Ledelsessystem
C. Risikoprofil
D. Værdiansættelse til solvensformål og
E. Kapitalforvaltning.
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 hovedparten af PFA-koncernens balance. Herudover
består koncernen af et grønlandsk livsforsikringsselskab, en bank, et investeringsforvaltningsselskab,
flere ejendoms- og investeringsselskaber samt investeringsfonde og en række associerede selskaber.
I 2017 blev der foretaget en tilpasning af koncernen for at strømline forretningen yderligere. Mølholm
Forsikring A/S blev solgt for at kunne levere mere integrerede sundhedsløsninger til virksomhedsog organisationskunder. I 2017 blev der også foretaget en omstrukturering af ejendoms- og
investeringsselskaber. Endelig blev det besluttet, at pensionsordningerne i det grønlandske datterselskab
PFA Soraarneq fra den 1. januar 2018 overføres til PFA Pension. Det sker for at kunne tilbyde kunderne
mere moderne produkter, bedre afkastmuligheder og lavere omkostninger.
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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Det grundlæggende ved PFA’s forretningsmodel er, at PFA’s ejere har frasagt sig del i PFA’s overskud, så
mest muligt af PFA’s overskud i stedet kan gå videre til kunderne. Det sker gennem kundernes indbetaling
til PFA 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.
PFA-koncernen (inkl. PFA Pension) opnåede i 2017 tilfredsstillende resultater:
• Årets resultat før skat udgjorde 399 mio. kr. i 2017 mod 372 mio. kr. i 2016
• Det samlede forsikringsresultat før skat blev på 1.166 mio. kr. mod 1.480 mio. kr. i 2016
• Det samlede investeringsafkast udgjorde 26,3 mia. kr. mod 26,5 mia. kr. i 2016
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 2017.
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. 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.
I 2017 fik PFA Holding og PFA Pension to nye bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer inden
for henholdsvis IT og investering, idet Helle Valentin og Peder Hasslev indtrådte i bestyrelsen. Samtidig
udtrådte Svend Askær Christensen og Jens Peter Due Olsen som bestyrelsesmedlemmer. Endvidere
udtrådte de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Charlotte Dahlstrøm Hovgaard og Ebbe
Poulsen. Som nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtrådte forbrugerøkonom i PFA Pension,
Carsten Holdum, samt kundechef i PFA Pension, Carsten Bach.
Bestyrelsen for PFA Holding har nedsat et koncernrevisionsudvalg, og direktionen har som en del
af risikostyringssystemet nedsat en risikokomité og en kommerciel komité, som behandler risici
og kommercielle beslutninger i PFA-koncernen. I PFA Pension har bestyrelsen tillige nedsat et
revisionsudvalg, et investeringsudvalg samt et aflønningsudvalg.
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-, risikostyrings- 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.
Bestyrelsen for PFA Pension foretager en årlig vurdering af egen risiko og solvens (ORSA). Vurderingen
tager udgangspunkt i en årlig proces, hvor risici ved selskabernes forretningsaktiviteter identificeres,
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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
I PFA Pension kommer den mest betydende risiko fra de ydelsesgarantier, der er afgivet til kunder, der
sparer op til pension i gennemsnitsrente. I markedsrente bærer kunderne typisk risikoen selv, og derfor er
PFA’s egen risiko begrænset. Derudover er PFA Pension udsat for forsikringsmæssige risici som følge af de
forskellige forsikringsdækninger, der typisk er tilknyttet kundernes pensionsordninger.
De væsentligste risici kan henføres til markedsrisici og risici knyttet til forlænget levetid for PFA Pensions
kunder. Markedsrisici dækker over, hvordan udsving på de finansielle markeder påvirker investeringsaktiverne
og forsikringsforpligtigelserne. De primære risici er knyttet til aktierisiko og kreditspændsrisiko, hvilket
afspejler en bevidst styret eksponering. Kreditspændsrisiko dækker over risikoen for tab som følge af
udvidelser i kreditspænd på obligationer, udlån mv., og risikoen for tab som følge af, at enkelte udstedere/
låntagere misligholder deres lån.
Forlænget levetid udgør en risiko for de etablerede policer, da det kan medføre, at hensættelser og
indbetalinger ikke kan dække udbetalingskravene. Ændringer i antallet af dødsfald og sygemeldinger
medfører ændringer i udbetalingerne til dødsfaldsdækning og invalidepensioner. Forudsætningerne for
de forsikringsmæssige risici bliver løbende analyseret og sammenholdt med den faktiske udvikling, og
hensættelserne reguleres årligt i overensstemmelse med den observerede faktiske udvikling i levetid.
Den samlede risiko opgjort efter Solvens II udgjorde ved udgangen af 2017 i alt 28,2 mia. kr., hvilket er en
stigning på 6,1 mia. kr. siden udgangen af 2016. Stigningen kan hovedsageligt henføres til en øgning af
eksponeringen mod aktier og alternative investeringer i gennemsnitsrentemiljøet i 2017.
Værdiansættelse til solvensformål
Aktiver og forpligtelser indregnet i Solvens II-balancen bliver værdiansat til dagsværdi i henhold til
Solvens II. Bortset fra immaterielle aktiver og 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 aktivers 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 til noterede markedspriser. For investeringsaktiver
uden en noteret markedspris 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.
Der har ikke været ændringer i principperne for værdiansættelse af aktiverne i forhold 2016.
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.
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Til værdiansættelsen af de forsikringsmæssige hensættelser for 2017 er både den observerede
nuværende dødelighed og de forventede fremtidige levetidsforbedringer blevet opdateret i forhold
til forudsætningerne fra 2016. Finanstilsynets 20-årige levetidsbenchmark er anvendt i stedet for
det 30-årige benchmark. For syge- og ulykkesforsikring er der foretaget justeringer af de anvendte
modeller til brug for opgørelse af præmie- og erstatningshensættelser. For 2017 er der beregnet
en fortjenstmargen i gennemsnitsrentemiljøet, som i 2016 blev skønnet til 0 kr. på baggrund af den
usikkerhed, der var om fortolkningen af kontributionsbekendtgørelsen.
I forhold til årsregnskabet 2017 betyder anvendelsen af Solvens II principperne en reduktion af de
forsikringsmæssige hensættelser på 1.368 mio. kr., som tilsvarende har medført en stigning i PFA
Pensions kapitalgrundlag. Afvigelsen skyldes primært, at fortjenstmargen til Solvens II ikke er en del af de
forsikringsmæssige hensættelser, som det er tilfældet i årsregnskabet, men også forskellige principper for
beregning og fortolkning i forbindelse med opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser.
Kapitalforvaltning
Kapitalgrundlaget i PFA Pension består hovedsageligt af egenkapital og KundeKapital, hvor der tillægges
og fratrækkes en række Solvens II-balancekorrektioner. Tallene i tabellen nedenfor viser udviklingen fra
ultimo 2016 til ultimo 2017.
Solvensdækning SCR og MCR, PFA Pension
Solvenskapitalkrav (SCR)
Mia. kr.

Minimumskapitalkrav (MCR)

2017

2016

2017

2016

Kapitalkrav

17,5

11,8

7,9

5,3

Kapitalgrundlag

37,5

33,5

37,2

33,2

Solvensdækning

215 %

285 %

473 %

626 %

Kapitalgrundlaget blev forøget med 4,0 mia. kr. og udgjorde 37,5 mia. kr. ultimo 2017. Egenkapital og
KundeKapital blev samlet set forøget med 2,7 mia. kr. og udgjorde 36,4 mia. kr. ultimo 2017. Stigningen
kan primært henføres til risikoforrentning fra gennemsnitsrentebestanden, positivt investeringsafkast og
nettoindbetalinger til KundeKapital.
Solvens II-balancekorrektioner består primært af risikomargin samt fortjenstmargen. Begrebet
fortjenstmargen udtrykker en kapitaliseret værdi af forventet fremtidig fortjeneste til selskabets
ejere. Fortjenstmargen er udskilt som en særskilt post på regnskabsbalancen, men henføres til
kapitalgrundlaget i solvensopgørelsen. Som følge af fortolkningsusikkerhed omkring reglerne valgte
PFA at sætte fortjenstmargen for gennemsnitsrentemiljøet til nul i 2016. I 2017 er der kommet mere
klarhed omkring reglerne, og der er derfor hensat til fortjenstmargen for gennemsnitsrentemiljøet.
Den indregnede fortjenstmargen i 2017 stammer således fra gennemsnitsrentemiljøet og
markedsrenteproduktet PFA Plus.
PFA Pension anvender standardmodellen for opgørelse af solvenskapitalkravet, men modellen er justeret
med en partiel intern model for opgørelse af levetidsrisikoen.
I 2017 er hensættelserne til de garanterede ydelser øget med 2,3 mia. kr. som følge af forventede
stigende levetider. Hensættelserne til de garanterede ydelser er opgjort ud fra et levetidsbenchmark
baseret på data fra de seneste 20 år fremfor tidligere de seneste 30 år. De øgede hensættelser reducerer
isoleret set kundereserverne, hvilket er en medvirkende årsag til stigningen i solvenskapitalkravet i 2017.
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I 2017 er det desuden valgt at øge eksponeringen mod aktier og alternative investeringer i
gennemsnitsrentemiljøet. Dette har bidraget til en stigning i risikomodulet for markedsrisici i
opgørelsen af solvenskapitalkravet i 2017.
Under Solvens II-reglerne er der mulighed for at anvende en overgangsordning på aktiestress, så
selskaberne får et lavere aktiestress på aktier ejet før 1. januar 2016. Overgangsordningen udfases
gradvist henover de kommende år. PFA Pension anvender denne overgangsordning på aktiestress. Den
gradvise udfasning af det lavere aktiestress har bidraget til stigningen i risikomodulet for markedsrisici i
opgørelsen af solvenskapitalkravet i 2017.
PFA Pensions minimumskapitalkrav udgør 7,9 mia. kr. ved udgangen af 2017 mod 5,3 mia. kr. ultimo
2016. Stigningen kan henføres til stigningen i solvenskapitalkravet, da minimumskapitalkrav for
PFA Pension bestemmes som 45 pct. af solvenskapitalkravet. Kapitalgrundlaget til dækning af
minimumskapitalkravet svarer i store træk til kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet.
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 2017 henholdsvis 23,8 mia. kr. og 17,7 mia. kr., og koncernens solvensdækning udgør 134 pct.,
hvilket er på niveau med solvensdækningen ultimo 2016 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.
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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 hovedparten af PFA-koncernens balance. Herudover
består koncernen af et grønlandsk livsforsikringsselskab, en bank, et investeringsforvaltningsselskab, flere
ejendoms- og investeringsselskaber samt investeringsfonde og en række associerede selskaber.
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PFA-koncernen, eksklusiv associerede selskaber:

PFA-Fonden 49 %

PFA Brug Livet Fonden

Øvrige aktionærer 51 %

PFA Holding A/S

PFA Pension,
forsikringsaktieselskab

PFA Asset
Management A/S

PFA Bank A/S

76 %
PFA
Ejendomme A/S

PFA U.S.
REIT, Inc.

PFA Kapitalforening*

PFA Investment
Fund

(inkl. 8 datterselskaber)

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

PFA Boliger A/S
(inkl. 29 datterselskaber)

PFA Kollegier ApS

PFA Soraarneq,
forsikringsaktieselskab

PFA Infrastruktur
Holding ApS

PFA U.S.
Holding, LLC

PFA Barnaby
P/S

(inkl. 11 datterselskaber)

PFA Barnaby
Komplementar
ApS

Kapitalforeningen
Bankpension
Aktier

Kapitalforeningen
Bankpension Emerging Markets Aktier

Kapitalforeningen
Bankpension
Obligationer

Investeringsforeningen
PFA Invest
*PFA Pension er ikke eneinvestor i PFA Kapitalforening

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 2017 justeret således:
• Mølholm Forsikring A/S blev solgt.
• PFA-koncernens ejendomsselskaber blev omstruktureret pr. 1. januar 2017. Herefter er
ejendomsselskaberne organiseret under tre ejendomsmoderselskaber: PFA Ejendomme A/S, PFA Boliger
A/S og PFA Property Investment A/S.
• Antallet af ejendomsselskaber i PFA-koncernen er steget med 10 selskaber i 2017 og lyder ved årets
udgang på i alt 43 selskaber, herunder 4 komplementarselskaber. Stigningen i ejendomsselskaber
skyldes et fortsat stigende antal ejendomsinvesteringer, herunder i form af selskabstransaktioner.
• Ejendomsaktieselskabet BP, som PFA Pension overtog i forbindelse med fusionen med Bankpension
den 30. september 2016, er pr. 1. januar 2017 blevet overdraget til PFA Ejendomme A/S. Selskabet har
ændret navn til Dirch Passers Allé 27 A/S, som er adressen for ejendommen for det tidligere hovedsæde
for Bankpension, som selskabet ejer.
• PFA Pension har i 2017 etableret et amerikansk datterselskab, PFA U.S. REIT, Inc., som led i
investeringsstrategien for 2017 med henblik på optimering af ejendoms- og infrastrukturinvesteringer
samt lignende alternative investeringer i USA.
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• PFA Pension har derudover etableret en række datterselskaber til brug for håndtering af selskabets
alternative investeringer:
- PFA U.S. Holding, LLC, som har til formål at eje infrastrukturinvesteringer i USA
- PFA Infra Neptune Holding ApS inkl. datterselskaber, som har til formål at investere (direkte eller 		
indirekte) i infrastrukturaktiver beliggende i England
- Selskaberne High Leas PV Ltd, Alcor LSPV Ltd, West End Farm PV Ltd, Pobail CIC, Woodhouse Farm
Solar PV, West End Farm PV CIC, som har til formål at opføre og drifte solcelleparker
- PFA Barneby P/S og tilhørende komplementarselskab, som har til formål at investere i, eje, drive
og sælge lån og låneporteføljer, herunder at overtage belånte aktiver, samt hermed forbundne
aktiviteter.
• Endelig har PFA Pension oprettet selskabet PFA Kollegier ApS, hvor de kollegier, PFA opfører i anledning
af 100 års jubilæet, placeres.
Pr. 1. januar 2018 overføres pensionsordningerne i det grønlandske datterselskab PFA Soraarneq til PFA
Pension. Aftalen øger produktudbud og digitale løsninger til de grønlandske kunder, som ligeledes vil få
glæde af bedre afkastmuligheder og lavere omkostninger.
Tilknyttede og associerede selskaber
Datterselskaber
PFA Pension, forsikringsaktieselskab
PFA Pension blev stiftet i 1917 af en række arbejdsgiverorganisationer og funktionærforeninger med det
formål at sikre medarbejderne og deres familier økonomisk tryghed, når de blev for gamle til at arbejde,
hvis de blev uarbejdsdygtige, eller hvis de skiftede arbejdsplads. Det er fortsat målet, og det sker gennem
professionel rådgivning, aktiv investering af kundernes opsparing og forsikring af kunderne i løbet deres
liv. PFA’s ejere har frasagt sig del i det overskud, vi skaber, så mest mulig værdi går tilbage til kunderne.
PFA Asset Management A/S
PFA Asset Management A/S 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 Boliger A/S, PFA Ejendomme A/S og PFA Property Investment A/S inkl. datterselskaber og tilhørende
komplementarselskaber
Ejendomsselskaberne er organiseret under tre ejendomsmoderselskaber - PFA Boliger A/S, PFA
Ejendomme A/S og PFA Property Investment A/S – som investerer i ejendomme i såvel indland som udland
med det formål at øge diversifikationen i den samlede investeringsportefølje i PFA og derved bidrage til at
sikre det bedst mulige langsigtede og stabile afkast til kunderne.
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PFA Boliger A/S er etableret som en del af strategien og investerer hovedsageligt i udlejningsboliger. Der
investeres i både nybyggeri og eksisterende ejendomme med en attraktiv beliggenhed i større danske
byer for derved at opnå en balanceret risikospredning. PFA Boligers portefølje består af 32 eksisterende
boligudlejningsejendomme i Storkøbenhavn og Aalborg med ca. 1.138 lejemål og med ca. 602 lejemål
under opførelse i boliger beliggende i København, Hillerød, Silkeborg og Aalborg.
PFA Ejendomme A/S investerer i velbeliggende erhvervsejendomme og ejendomsprojekter i større
danske byer. Ejendomsporteføljen består af både domicil- og flerbrugerejendomme og henvender sig til
danske og internationale virksomheder samt offentlige lejere. PFA Ejendommes portefølje består af 91
erhvervsejendomme fordelt på 716.746 m2.
PFA Property Investment A/S har til formål 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 ejendomsinvesteringer i henholdsvis Tyskland og England.
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 lignende
vilkår som PFA Pension. Foreningen er en alternativ investeringsfond og er registreret hos Finanstilsynet,
men er ikke under tilsyn. Foreningen forvaltes af investeringsforvaltningsselskabet og forvalter af
alternative investeringsfonde PFA Asset Management A/S.
PFA Investment Fund
PFA Investment Fund er en hedgefond, som hovedsageligt investerer lang/kort i statsobligationer,
realkreditobligationer, 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 value-at-risk 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.
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 funktionærorganisationer i Grønland. Selskabet tilbyder også etablering af
ratepension til privatpersoner.
PFA Soraarneq har pr. 1. januar 2018 overdraget forsikringsbestanden m.v. til PFA Pension med henblik på
at kunne tilbyde kunderne mere moderne produkter, bedre afkastmuligheder og lavere omkostninger. Der
er på en ekstraordinær generalforsamling i PFA Soraarneq den 5. januar 2018 truffet beslutning om, at
selskabet træder i frivillig likvidation og indleverer selskabets koncession til Finanstilsynet.
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PFA Infrastruktur Holding ApS inkl. datterselskaber
PFA Infrastruktur Holding inkl. datterselskaber er etableret som en del af Strategi2020, med det formål at
erhverve, opføre samt administrere infrastrukturinvesteringer i Danmark samt udlandet.
PFA U.S. REIT, Inc.
PFA U.S. REIT, Inc., er etableret i 2017 med henblik på optimering af ejendoms- og
infrastrukturinvesteringer samt lignende alternative investeringer i USA.
PFA U.S. Holding, LLC
PFA U.S. Holding, LLC er etableret i 2017 med det formål at eje infrastrukturinvesteringer i USA.
PFA Barneby P/S
PFA Barneby P/S er etableret i 2017 med det formål at investere i, eje, drive og sælge lån og
låneporteføljer, herunder at overtage belånte aktiver, samt hermed forbundne aktiviteter.
PFA Kollegier ApS
PFA Kollegier ApS er etableret i 2017 med det formål at eje de kollegier, som PFA opfører i anledning af
PFA’s 100 års jubilæum.
Kapitalforeningen Bankpension Aktier, Kapitalforeningen Bankpension Emerging Markets Aktier og
Kapitalforeningen Bankpension Obligationer
PFA Pension indtrådte i kapitalforeningerne i forbindelse med fusionen med Bankpension i 2016.
Foreningernes formål er at investere midlerne med størst muligt afkast for øje under hensyntagen til
risikoen. Foreningernes 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 foreningernes investeringspolitik
og risikoprofil.
Associerede selskaber
Udover ovennævnte selskaber består koncernen af en række associerede selskaber. Oplysninger om
selskaberne fremgår af note 15 i Årsrapport 2017 for PFA Holding.
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 afsnit B.1
Generelle oplysninger om ledelsessystemet.
Væsentlige begivenheder i 2017
I løbet af året er der arbejdet videre med Strategi2020, som blev lanceret ved udgangen af 2015.
Strategien sætter retning og ambitioner for PFA og skal sikre konkurrencedygtighed i et marked med
ændret forbrugeradfærd, øget konkurrence, lavrentemiljø og øget regulering. I 2017 er strategien udvidet
med et nyt kundeløfte ”Mere til dig”, som afspejler PFA’s forretningsmodel, hvor vi sender mest mulig
værdi tilbage til vores kunder.
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Eksekveringen af strategien forløber planmæssigt og i 2017 har PFA nået en række vigtige resultater, som
eksempelvis:
• Styrkelse af PFA’s position inden for strategisk sundhed ved lancering af PFA Early Care, som skal
forebygge langtidssygemeldinger.
• Styrkelse af PFA’s investeringsmotor i form af øgede ressourcer til bl.a. ejendomsinvesteringer og
alternative investeringer.
• Etablering af et nyt, agilt udviklingssetup, som sikrer et bedre samarbejde på tværs af koncernen, øger
udviklingshastigheden fra idé til implementering og forbedrer kundeinddragelsen.
• Effektivisering af rådgivningsindsatsen ved brug af robotteknologi.
• Nye digitale rådgivningsværktøjer, som sikrer en bedre kundeoplevelse og mere helhedsorienteret
rådgivning om nedsparing.
• Øget anvendelse af mikromodellering, som giver mulighed for mere præcis beregning af priser og
hensættelser.
• Implementering af nye lovkrav som tværgående udviklingsprojekter, der effektiviserer forretningen og
forbedrer kundeoplevelsen.
• Strømlining af forretningen ved salg af Mølholm Forsikring og bestandsoverdragelse af PFA Soraarneq
til PFA Pension.
• Ny og udvidet samarbejdsaftale med Letpension, som giver mulighed for at formidle PFA’s
firmapensionsordninger til virksomhedskunder.
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 og lignende 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.
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
solvenskapitalkrav 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.
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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

PFA Pension blev stiftet i 1917 af en række arbejdsgiverorganisationer og funktionærforeninger med
det formål at sikre medarbejderne og deres familier økonomisk tryghed, når de blev for gamle til at
arbejde, hvis de blev uarbejdsdygtige, eller hvis de skiftede arbejdsplads. Ejerne valgte at frasige sig
del i PFA’s overskud, så mest muligt af PFA’s overskud i stedet kunne gå videre til kunderne. Sådan er
det stadig i dag, hvor kunderne får del i PFA’s overskud gennem deres indbetaling til PFA 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 beskriver koncernens forretningsområder,
produkter, kundegrundlag, distribution, nøgleaktiviteter mv. Forretningsmodellen har fokus på
værdiskabelse samt de risici, der er forbundet med PFA’s aktiviteter.
Væsentlige brancher og geografiske områder
PFA tilbyder produkter inden for pensionsopsparing og forsikringsdækninger, hvor den væsentligste
forretning sker i Danmark. PFA’s produkter klassificeres i brancher på baggrund af produkternes
underliggende egenskaber. Forsikringer med gevinstandele, unitlinked forsikringer og anden
livsforsikring udgør samlet PFA Pensions pensionsordninger, mens sygeforsikring dækker over syge- og
ulykkesforsikringer. Klassificeringen fremgår nedenfor.
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Branche

Produkter

Forsikring med gevinstandele

Forsikringer under kontribution samt andre forsikringer med ret til
bonus.

Unit-linked forsikring

PFA Plus (opsparing i markedsrente samt tilhørende
risikodækninger).

Anden livsforsikring

Forsikringer tegnet uden ret til bonus, herunder solidarisk
ophørende dækninger tegnet gennem pengeinstitutterne mv.

Sygeforsikring

Syge- og ulykkesforsikringer, herunder PFA Erhvervsevne, PFA
Kritisk sygdom, PFA Helbredsikring, mm.

Pensionsordninger i gennemsnitsrente med mulighed for bonus (forsikringer med gevinstandele) er
yderligere opdelt i forskellige risikogrupper (kontributionsgrupper), så resultaterne bliver fordelt på en
måde, som er rimelig for alle kunder.
Væsentlige begivenheder i 2017
For væsentlige begivenheder i 2017 henvises til afsnittet for PFA-koncernen ovenfor.
Tilknyttede og associerede selskaber
Oplysninger om datterselskaber fremgår af afsnittet for PFA-koncernen ovenfor og oplysninger om
associerede selskaber fremgår af note 15 i årsrapport 2017 for PFA Pension.
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A.2 Forsikringsresultater

PFA-koncernen
PFA-koncernens resultat før skat udgjorde 399 mio. kr. i 2017 mod 372 mio. kr. i 2016. Årets resultat er
højere end forventet, hvilket primært skyldes et godt investeringsafkast, men resultatet er også påvirket af
reduceret risikoforrentning i gennemsnitsrente og forbedring i resultatet af syge- og ulykkesforretningen.
Forsikringsresultatet for 2017 udgjorde 1.166 mio. kr. mod 1.480 mio. kr. i 2016. Hovedparten af PFA-koncernens
forsikringsresultat stammer fra PFA Pension, hvilket er nærmere beskrevet i afsnittet om PFA Pension. Yderligere
indgår forsikringsresultatet for PFA Soraarneq og Mølholm Forsikring i PFA-koncernens resultat.

(mio. kr.)

2017

2016

Forsikring med gevinstandele

926

1.378

Unit-link forsikring

536

541

Anden livsforsikring

126

42

Sygeforsikring
Forsikringsresultat i alt

-423

-481

1.166

1.480

Forsikringsresultat for PFA-koncernen pr. 31. december 2017 opdelt på brancher.

Forsikringsresultatet i PFA Soraarneq er 7 mio. kr., mens forsikringsresultatet i Mølholm Forsikring er 9
mio. kr. Begge resultater er på niveau med 2016.

PFA Pension
PFA Pensions forsikringsresultat for 2017 udgjorde 1.149 mio. kr. mod 1.464 mio. kr. i 2016. Resultat er
højere end forventet og er påvirket af reduceret risikoforrentning i gennemsnitsrente samt forbedring i
resultatet af syge- og ulykkesforretningen.

(mio. kr.)

2017

2016

Forsikring med gevinstandele

919

1.371

Unit-link forsikring

536

541

Anden livsforsikring
Sygeforsikring
Forsikringsresultat i alt

126

42

-432

-490

1.149

1.464

For pension (uden sygeforsikring) var det samlede forsikringsresultat 1.581 mio. kr. mod 1.954 mio. kr.
i 2016. Resultatet for forsikringer med gevinstandele er faldet fra 1.371 mio. kr. i 2016 til 919 mio. kr. i
2017, hvilket til dels kan henføres til en reduceret risikoforrentning i rentegruppe 3 og 4. Som følge af
den generelle forventning om stigende levealder har PFA valgt at basere livsforsikringshensættelserne
på Finanstilsynets levetidsbenchmark med de seneste 20 års data fremfor de seneste 30 års data, som
tidligere anvendt. Det har forøget livsforsikringshensættelserne og reduceret det kollektive bonuspotentiale
med 2,3 mia. kr. Med henblik på at opretholde kollektivt bonuspotentiale i alle fire rentegrupper er
risikoforrentningen i 2017 reduceret i rentegruppe 3 og 4.
Resultatet af syge- og ulykkesforretningen var -432 mio. kr. mod -490 mio. kr. i 2016. Resultatet er positivt
påvirket af igangsatte initiativer, højere investeringsafkast, en bedre balance mellem indbetalinger og skader,
samt reduceret risikomargen. Risikomargen er reduceret grundet bedre datagrundlag omkring kundeadfærd.
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A.3 Investeringsresultater

PFA-koncernen
PFA opnåede i 2017 et positivt investeringsafkast på 26,3 mia. mod 26,5 mia. kr. i 2016. Investerings
afkastet kan primært tilskrives solide afkast på aktier (kapitalandele), herunder særligt børsnoterede
aktier, men alternativer investeringer og ejendomme bidrog også. Afkastet på obligationer var generelt
mere beskedent på grund af stigende renter. Valutaafdækning i form af kurssikring af amerikanske
dollar gav et stort, positivt bidrag til afkastet, mens renteafdækningen bidrog negativt.
PFA’s investeringsafkast for 2017 vises i nedenstående tabel, som det fremgår af resultatopgørelsen i
PFA Holdings årsrapport.
Investeringsafkast mio. kr.

2017

2016

Indtægter fra associerede virksomheder

770

171

Indtægter af investeringsejendomme

565

533

9.899

10.237

2.206

1.575

1.354

842

5

4

Indtægter fra tilknyttede virksomheder

Renteindtægter af værdipapirer og udlån
Renter af koncernmellemværender
Udbytte af kapitalandele
Kursreguleringer:
- Investeringsejendomme
- Domicilejendomme
- Kapitalandele
- Obligationer
- Udlån
- Øvrige afledte finansielle instrumenter
Renteudgifter
Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed
Investeringsafkast, i alt

8.571

4.892

-6.627

8.691

-71

-45

10.931

787

-114

-160

-1.143

-1.008

26.343

26.519

Udviklingen på de finansielle markeder, som ligger til grund for de opnåede afkast, er beskrevet i
Årsrapport for PFA Holding 2017 side 15-16, mens yderligere oplysninger om investeringsafkast,
herunder afkast fordelt på kundegrupper og rentegrupper fremgår af samme rapport side 17-18.
Nedenfor er vist de regnskabsmæssige værdier og afkast for hhv. gennemsnitsrenteprodukter og
markedsrenteprodukter fordelt på aktivklasser i henhold til årsrapport for PFA Holding 2017.
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Gennemsnitsrenteprodukter
Mio. kr.

Afkast i pct. p.a. før
PAL og selskabsskat

Primo

Ultimo

Grunde og bygninger

15.169

16.586

7,5%

Noterede kapitalandele

18.404

19.092

11,3%

Unoterede kapitalandele
Kapitalandele i alt
Stats- og realkreditobligationer

3.147

6.630

1,7%

21.551

25.722

9,7%

138.193

103.566

-0,3%

Indeksobligationer

18.822

16.890

4,7%

Kredit- og emerging markets obligationer

34.963

35.138

-1,2%

1.021

2.811

7,7%

192.999

158.405

0,1%

-25.595

-2.563

14.183

10.737

Primo

Ultimo

Grunde og bygninger

19.282

22.133

5,1%

Noterede kapitalandele

62.773

78.706

15,8%

Udlån m.v.
Obligationer og udlån i alt
Øvrige finansielle investeringsaktiver
Afledte finansielle instrumenter til sikring af
nettoændringen af aktiver og forpligtelser

Markedsrenteprodukter 			
Mio. kr.

Unoterede kapitalandele

Afkast i pct. p.a. før
PAL og selskabsskat

7.805

14.025

0,3%

Kapitalandele i alt

70.578

92.731

14,0%

Stats- og realkreditobligationer

81.041

71.159

-0,4%

5.673

9.901

4,8%

29.272

27.574

0,0%

2.423

2.460

6,9%

118.409

111.094

0,2%

-23.043

-5.563

0

-1

Indeksobligationer
Kredit- og emerging markets obligationer
Udlån m.v.
Obligationer og udlån i alt
Øvrige finansielle investeringsaktiver
Afledte finansielle instrumenter til sikring af
nettoændringen af aktiver og forpligtelser

Investeringsstrategien påvirker omkostninger
I 2017 er investeringsomkostningerne steget i forbindelse med implementeringen af PFA’s
investeringsstrategi. Stigningen i investeringsomkostningerne er et resultat af forøgelse af
kundemidlerne og omlægning af investeringernes sammensætning, der har resulteret i en relativ
forøgelse i henholdsvis alternative investeringer og ejendomme. De stigende investeringsomkostninger
er mere end opvejet af en stigning i investeringsafkastet. Efter implementeringen forventes
stabilisering af omkostningsniveauet samt fremadrettet en forventning om en stigning i aktiverne
under forvaltningen med en relativt højere vækstrate end udgifterne.
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Gevinster og tab indregnet direkte på egenkapitalen
Der er i 2017 ikke indregnet gevinster og tab direkte på koncernens egenkapital. Valutakursregulering af
datterselskabet PFA Investment Fund og værdireguleringer af domicilejendomme, i alt 8 mio. kr., er ført
via resultatopgørelsen, som en regulering af ændring af KundeKapital og livsforsikringshensættelser.
Investeringer i securitisering
PFA har ikke investeringer i securitisering.

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 2017 et positivt investeringsafkast på 25,2 mia. kr. mod 25,5 mia. kr. i 2016.
Gevinster og tab indregnet direkte på egenkapitalen
Der er i 2017 ikke indregnet gevinster og tab direkte på egenkapitalen, idet valutakursreguleringen
af datterselskabet PFA Investment Fund, i alt 1 mio. kr., er overført til hensættelser til forsikrings—
kontrakter som en ændring af henholdsvis KundeKapital og livsforsikringshensættelser. Valutakurs—
reguleringen af ejerandelen i PFA Investment Fund er dermed indirekte ført over resultatopgørelsen.
Investeringer i securitisering
PFA har ikke investeringer i securitisering.

19

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2017

A.4 Resultater af andre aktiviteter

PFA-koncernen
PFA-koncernen har i 2017 ikke haft andre væsentlige indtægter og udgifter end indtægt ved salg af
Mølholm Forsikring, der regnskabsmæssigt er ført under andre indtægter.
PFA har ingen væsentlige leasingaftaler, hverken finansiel leasing eller driftsleasing.

PFA Pension
PFA Pension har i 2017 ikke haft andre væsentlige indtægter og udgifter end indtægt ved salg af
Mølholm Forsikring, der regnskabsmæssigt er ført under andre indtægter.
PFA har ingen væsentlige leasingaftaler, hverken finansiel leasing eller driftsleasing.
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A.5 Andre oplysninger

PFA-koncernen
Der er ikke andre væsentlige oplysninger.

PFA Pension
Der er ikke andre væsentlige oplysninger.
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B. Ledelsessystem
B.1 Generelle oplysninger om ledelsessystemet

PFA-koncernen
Bestyrelsen
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.
Bestyrelsen 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 2017 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
bestyrelsesmedlem har tilstrækkelige kvalifikationer, og om udvalgets medlemmer samlet set har
kompetencer af relevans, påhviler den samlede bestyrelse.
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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 (Group CEO), Anders Damgaard (koncerndirektør, CFO, CIO), Jon Johnsen
(koncerndirektør, COO) og Mads Kaagaard (koncerndirektør, 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 to komitéer på koncernniveau med
dertilhørende udvalg. For en nærmere beskrivelse af komitéstrukturen henvises til afsnit B.3.
Væsentlige ændringer i ledelsessystemet i 2017
På den ordinære generalforsamling den 26. april 2017 blev Helle Valentin og Peder Hasslev valgt
ind i bestyrelsen for PFA Holding som bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer indenfor
henholdsvis IT og investering. Samtidig udtrådte Svend Askær Christensen og Jens Peter Due Olsen som
bestyrelsesmedlemmer. Endvidere udtrådte de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Charlotte
Dahlstrøm Hovgaard og Ebbe Poulsen. Som nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtrådte
forbrugerøkonom i PFA Pension, Carsten Holdum, samt kundechef i PFA Pension, Carsten Bach.
Aflønningspolitik
PFA-koncernens aflønningspolitik fastlægger rammerne for PFA-koncernens aflønning. 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 2017 makismalt kan andrage 20 pct.
for direktionen og 30 pct. for væsentlige risikotagere. I PFA Bank kan den variable andel af lønnen
dog maksimalt andrage 30 pct. for direktionen og 50 pct. for væsentlige risikotagere. I PFA Asset
Management kan den variable andel af lønnen maksimalt andrage 50 pct. for direktionen og 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 2017 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 2017.

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 tre udvalg; et revisionsudvalg i henhold til lov om godkendte revisorer og revisions
virksomheder, et investeringsudvalg og et aflønningsudvalg i henhold til lov om finansiel virksomhed.
Revisionsudvalg
Revisionsudvalget skal bestå af mindst tre medlemmer. Udvalget består pr. 31. december 2017 af fire
medlemmer.

24

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2017

For en beskrivelse af kravene til kvalifikationer og kompetencer samt valg af medlemmer henvises til
afsnittet om koncernrevisionsudvalget under PFA-koncernen ovenfor.
Revisionsudvalget 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.
Investeringsudvalg
Investeringsudvalget skal bestå af mindst tre medlemmer, som vælges blandt bestyrelsens medlemmer,
idet mindst ét af medlemmerne af udvalget skal have investeringsmæssige kompetencer af relevans
for PFA Pension. Investeringsudvalget kan - i tillæg til de minimum 3 medlemmer udvalgt blandt
bestyrelsens medlemmer - udpege et yderligere medlem (eksternt medlem), som ikke er medlem af
bestyrelsen, og som har særlige investeringsmæssige kompetencer af relevans for PFA Pension, til
at deltage i investeringsudvalget for en periode, som udvalget fastsætter. Udvalget består pr. 31.
december 2017 af fire medlemmer.
Medlemmer af investeringsudvalget vælges med udgangspunkt i de kompetencer, som, bestyrelsen
vurderer, er nødvendige for at være medlem af udvalget.
Investeringsudvalget behandler udkast til investeringsstrategi og bestyrelsespolitikker samt foretager
løbende opfølgning på foretagne investeringer m.v.
Aflønningsudvalg
Aflønningsudvalget består af op til fem medlemmer, som vælges blandt bestyrelsens medlemmer.
Aflønningsudvalget består på nuværende tidspunkt af fem medlemmer.
Medlemmer af aflønningsudvalget vælges med udgangspunkt i de kompetencer, som, bestyrelsen
vurderer, er nødvendige for at være medlem af udvalget. Aflønningsudvalget skal sammensættes
således, at medlemmerne har den fornødne viden og de fornødne kvalifikationer og kompetencer
til at forstå og overvåge virksomhedens lønpolitik og –praksis, risikostyring og kontrolaktiviteter,
navnlig for så vidt angår tilpasning af virksomhedens aflønningsstruktur til virksomhedens risikoprofil
og forvaltning af kapital og likviditet, og er i stand til at foretage en kvalificeret og uafhængig
vurdering af, om virksomhedens aflønning, herunder lønpolitik og tilhørende forretningsgange, er i
overensstemmelse med Solvens II og aflønningsreglerne.
Aflønningsudvalgets hovedformål er at forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger
vedrørende aflønning og sikre, at aflønningen foregår i overensstemmelse med virksomhedens
forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, herunder 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 to komitéer på koncernniveau med
dertilhørende udvalg. For en nærmere beskrivelse af komitéstrukturen henvises til afsnit B.3.
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 (Group CEO), Anders Damgaard (koncerndirektør, CFO, CIO), Jon Johnsen
(koncerndirektør, COO) og Mads Kaagaard (koncerndirektør, CCO), som har ansvar for hvert deres
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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: Strategi, Koncernjura, HR, Product Management,
Digitalisering & IT, Kunde- & Pensionsservice, Forsikring & Sundhed, Risk, Aktuariat, Finance,
Rådgivning, Erhverv, Kommerciel Udvikling, Koncernkommunikation & Eksterne Relationer og PFA
Ejendomme, Chief Procurement Officer samt den ansvarshavende aktuar som nøglepersoner.
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Væsentlige ændringer i ledelsessystemet i 2017
På den ordinære generalforsamling den 26. april 2017 blev Helle Valentin og Peder Hasslev valgt
ind i bestyrelsen for PFA Pension som bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer indenfor
henholdsvis IT og investering. Samtidig udtrådte Svend Askær Christensen og Jens Peter Due Olsen som
bestyrelsesmedlemmer. Endvidere udtrådte de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Charlotte
Dahlstrøm Hovgaard og Ebbe Poulsen. Som nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtrådte
forbrugerøkonom i PFA Pension, Carsten Holdum, samt kundechef i PFA Pension, Carsten Bach.
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 2017.
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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 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.
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 forretnings
model 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 skal gennemføre det lovpligtige grundkursus for bestyrelsesmedlemmer.
Behovet for relevant kompetenceudvikling vurderes endvidere i forbindelse med den årlige
bestyrelsesevaluering.
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.

28

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2017

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

PFA-koncernen
Bestyrelsen i PFA Holding fastlægger de overordnede rammer for risikostyringssystemet i koncernen i
en række vedtagne politikker og retningslinjer. Bestyrelserne i de enkelte datterselskaber i koncernen
er ansvarlig for at tiltræde koncernpolitikkerne og vedtage egne politikker på relevante områder.
Risikostyringssystemet i PFA-koncernen er baseret på de tre forsvarslinjer i det interne kontrolsystem
jf. afsnit B.4 for nærmere beskrivelse.
Koncerndirektionen i PFA Holding har som en del af risikostyringssystemet nedsat to komitéer på
koncernniveau med dertilhørende udvalg, jf. nedenstående diagram. Komitéerne kan behandle
emner på henholdsvis selskabs- og koncernniveau. Komité- og udvalgsmedlemmer er relevante
beslutningstagere i koncernen.
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Koncernledelse

Komiteer

Udvalg

Ledelsesidentificerede
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Kommerciel
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Risikokomité
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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 anden 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.
PFA-koncernen kategoriserer risici i fire risikokategorier – finansielle, forsikringsmæssige, operationelle
samt kommercielle risici – der behandles i de relevante komitéer og udvalg. Herigennem er de fire
risikokategorier forankret i koncerndirektionen, udover den primære forankring i risikostyringssystemet.
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 samt operationelle risici (herunder juridiske risici).
Risikokomitéen har nedsat fire underudvalg, der løbende drøfter og analyserer henholdsvis
investeringsrisici, forsikringsmæssige risici, juridiske risici og operationelle risici.
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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.
Udvalget for Forsikringsrisici
Udvalget er et rådgivende underudvalg til Risikokomitéen, som 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. IT-risici og risici ved outsourcing opfattes i denne
sammenhæng som en del af de operationelle risici.
Udvalget for Juridiske Risici
Udvalget er et rådgivende underudvalg til Risikokomitéen, som løbende drøfter fortolkninger af
lovgivning samt principielle sager af juridisk karakter. Risici vedrørende skattemæssige forhold og
skattelovgivning hører ligeledes under dette udvalg. Når ny lovgivning implementeres i et særligt
projekt, håndteres de juridiske risici i projektet. Hvis der ikke etableres et egentligt projekt, håndteres
de juridiske risici i Udvalget for Juridiske Risici.
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.
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.
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.
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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
væsentlig 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.
Governancemodellerne for hvert selskab er effektive via PFA Holdings repræsentation i selskabernes
øverste ledelseslag og selskabernes rapportering til PFA Holdings bestyrelse.

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 risiko
ansvarlige 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 risikostyringssystemet og dets effektivitet.
En vigtig del af risikostyringsfunktionens arbejde er at overvåge prudent person princippet og
selskabets generelle risikoprofil, herunder forsikringstegning, investeringer, aktiv-passiv styring,
koncentrations- og 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.
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 investeringsstrategi
processen, 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.
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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, solvens
dækningens 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 løbende skøn på reserver og solvenskapitalkrav.
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.
Informationssikkerhed
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.
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.

Risikovurdering
(ORSA)

Forretningsmodel

Partiel intern
model og
markedsv ærdi
regulering

Politikker

Identifikation og
kvantificering
af risici

Kapitalplaner
og kapitalnødplaner
Forsikringsforhold og
reassurance
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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 konsekvens.
Risici kategoriseres og konsolideres i én af de fire fastsatte risikokategorier; finansielle risici,
forsikringsmæssige risici, operationelle risici samt kommercielle risici. Herefter behandles de
identificerede risici i PFA-koncernens komitéer og udvalg.

Nedenstående figur illustrerer processen for bestyrelsens risikovurdering:

Risikoidentifikation

Kvantificering
og analyse

Risikoprofil i
forhold til
kapitalbehov

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.
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.
Solvens II solvenskapitalkrav
Den løbende risikostyring i PFA Pension er baseret på Solvens II solvenskapitalkravet, som er fastlagt som
den økonomiske kapital, som selskabet skal råde over for at sikre, at selskabet kan opfylde sine forpligtelser
over for forsikringstagerne i de følgende 12 måneder med en sandsynlighed på mindst 99,5 pct. Det svarer
til, at selskabet kan modstå en 200-års begivenhed på de finansielle markeder, en 200-års begivenhed
for de forsikringsmæssige forpligtelser samt et 200-års begivenheds tab på operationelle procedure
samtidigt. Standardmodellen består af en række moduller for de forskellige risikotyper jf. figuren nedenfor.
I beregningen tages højde for eventuelle risikobegrænsende teknikker, såsom genforsikring og finansielle
afdækningsinstrumenter samt diversifikationseffekter. En diversifikationseffekt kan beskrives som en effekt,
der opstår, når forskellige investeringer i en portefølje ikke bevæger sig i samme retning. En svækkelse af en
investering kan blive modsvaret af styrkelse af andre investeringer.
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PFA Pension anvender standardmodellen til beregning af alle risici på nær levetidsrisici. Til beregning
af levetidsrisici anvender PFA Pension en partiel intern model. Figuren nedenfor viser de enkelte
delmoduler ved opgørelsen af PFA Pensions solvenskapitalkrav.

Solvenskapitalkrav

Tabsabsorberebde
buffer

Operationelle
risici

Basissollvenskapitalkrav

Markedsrisici

Modpartsrisici

Livsforsikringsrisici

Sundhedsrisici
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Aktierisici
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Sundhed Skade
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Invaliditetsrisici

Sundhed
katastroferisici
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Livsforsikringsoptionsrisici

Kreditspændsrisici

Omkostningsrisici
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Genoptagelsesrisici

Livsforsikringskatastroferisici
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Partiel intern model for levetidsrisici og valideringsproces for modellen
PFA Pension anvender en partiel intern model for opgørelse af levetidsrisiko. Modellen 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). Modellen er
nærmere beskrevet i afsnit E.4.
Løbende vurderes det, om den partielle interne model er egnet til at fange de risici i relation til levetid,
som PFA Pensions portefølje af forsikringer er eksponeret mod. Mindst en gang årlig, som minimum i
forbindelse med at Finanstilsynet offentliggør et opdateret levetidsbenchmark, og modellen opdateres
med nye data, gennemføres en omfattende validering af modellen. 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.
Den partielle interne model ejes af risikostyringsfunktionen, men udviklingen, driften og valideringen
varetages med hjælp fra aktuarfunktionen. 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
Intern Revision.
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B.4 Internt kontrolsystem

PFA-koncernen
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 PFAkoncernen 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).

Revisionsudvalg / bestyrelse

Koncerndirektion

3’ Forsvarslinje

Compliance
Operationel Risk
Risikostyring
Aktuarfunktion /
Ansvarshavende Aktuar
Informationssikkerhed

Intern revision

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

Risiko

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

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-, risikostyrings- og aktuarfunktionen
samt Operational Risk, Informationssikkerhed 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.
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Tredje forsvarslinje er defineret som funktioner, der er organiseret uafhængigt af koncerndirektionen
samt opgaveløsningen i første og anden 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-koncernen har endvidere etableret en whistleblowerordning, der sikrer, at bl.a. medarbejdere
på en sikker og fortrolig måde, herunder anonymt, kan videregive oplysninger om eventuelle
ulovligheder eller andre uredelige forhold (f.eks. uetisk adfærd) i PFA-koncernen til formanden for
koncernrevisionsudvalget, Chief Compliance Officer eller øvrige medlemmer af koncernrevisions
udvalget. Det pågældende forhold vil herefter blive undersøgt nærmere og rapporteret til bestyrelsen.
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 og PFA Pension 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 revisionsudvalget 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 og PFA Asset Management. Herudover rapporterer
compliancefunktionen til forvalteren 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 bl.a.
indeholder en vurdering af konstaterede regelbrud (compliance incidents) og identificerede
compliancerisici.

PFA Pension
Der henvises til afsnittet for 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 og PFA Pension har udpeget koncernrevisionschefen som
nøgleperson for den interne auditfunktion. Arbejdet som intern auditfunktion er integreret i
funktionsbeskrivelsen for Intern Revision og sker indenfor rammerne af revisionsbekendtgørelsen.
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.
Som hovedregel foretages der kvartalsvis rapportering til bestyrelsen 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.
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.
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 og
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.
Koncernrevisionsudvalget og Ekstern Revision foretager årligt en evaluering af Intern Revision, herunder
at koncernrevisionschefen og Intern Revision er uafhængig.
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Koncernrevisionsudvalgets og Ekstern Revisions evaluering bliver rapporteret til bestyrelsen.

PFA Pension
Der henvises til beskrivelsen under PFA-koncernen ovenfor.
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B.6 Aktuarfunktion

PFA-koncernen
I 2017 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. Aktuarfunktionen
samarbejder tæt med den ansvarshavende aktuar og risikostyringsfunktionen og bidrager til løsning af
deres opgaver, hvor det er relevant.
Direktionen har udpeget direktøren for Aktuariatet til at være den ansvarlige nøgleperson for
aktuarfunktionen. Nøglepersonen sikrer, at aktuarfunktionen udfører opgaver henhørende under
funktionen på betryggende vis. Aktuarfunktionen er en del PFA Pensions interne kontrolsystem, som er
nærmere beskrevet i afsnit B.4.
Aktuarfunktionen bidrager til, at selskabets risikostyringssystem gennemføres effektivt. Funktionen
har fokus på beregning af solvenskapitalkrav og selskabets vurdering af egen risiko og solvens.
Aktuarfunktionen er ansvarlig for opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser og vurdering
heraf, samt vurdering af hensættelsernes følsomhed overfor forsikringsrisici. I forbindelse med
vurdering af forsikringsrisici er aktuarfunktionen med til at drifte, validere og udvikle selskabets
partielle interne model for levetidsrisici.
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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.
Outsourcingpolitikken suppleres af en kontraktindgåelsespolitik.
Politikken omfatter alene regulatorisk outsourcing, herunder videreoutsourcing og koncernintern
outsourcing. Beslutning om indgåelse af en aftale om regulatorisk outsourcing træffes af bestyrelsen
på baggrund af en indstilling fra direktionen.
Outsourcingspolitikken fastsætter nærmere krav til valg af leverandør i overensstemmelse med
outsourcingsbekendtgørelsen.
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, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning, sikres, at
opgavevaretagelsen ved outsourcing foregår på betryggende vis.
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.

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
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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.
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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.
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C. Risikoprofil
PFA-koncernen
PFA koncernen er eksponeret mod risici i selskaberne PFA Pension, PFA Asset Management og PFA
Bank. PFA Asset Management 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. De væsentligste risici er operationelle og indtjeningsrisici
samt markedsrisici fra investering af selskabets likviditet. PFA Bank tilbyder rådgivning om opsparing
og investering af beskattede midler. De væsentligste risici er operationelle og indtjeningsrisici samt
markedsrisici fra investering af selskabets likviditet.
PFA Pension er det klart største selskab i koncernen både målt på risiko og kapital, jf. afsnit E.1
Kapitalgrundlag. Af PFA-koncernens samlede solvenskapitalkrav kommer 99 pct. fra PFA Pension.
PFA-koncernens risikoprofil svarer derfor i alt væsentlighed til PFA Pensions risikoprofil jf. beskrivelsen
af denne nedenfor.
Resten af afsnit C. Risikoprofil omhandler PFA Pension.

PFA Pension
PFA Pension tilbyder produkter inden for områderne pension og forsikring, hvor PFA Pension bliver
udsat for en række risici. Pensionsområdet omfatter et gennemsnitsrentemiljø og et markedsrentemiljø
(PFA Plus), mens forsikringsområdet bl.a. består af helbredssikring, kritisk sygdom, livsforsikring og
tab af erhvervsevne. Derudover er PFA Pension eksponeret mod risici fra investering af egenkapital
og KundeKapital. Internt kategoriserer PFA Pension risici i fire risikokategorier; finansielle risici
(som omfatter markeds-, kredit- og likviditetsrisici), forsikringsmæssige risici, operationelle risici og
kommercielle risici.
I gennemsnitsrentemiljøet har kunderne en ydelsesgaranti på deres pension baseret på forskellige
grundlagsrenter. Da forpligtelserne overfor kunderne opgøres til markedsværdi, er PFA Pension
eksponeret mod markedsrisici. Dertil kommer, at PFA Pension investerer kundernes midler i forskellige
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aktivklasser for dels at sikre kundernes ydelsesgaranti, samt for at skabe et konkurrencedygtigt afkast
til kunderne. Dette betyder, at PFA Pension i gennemsnitsrentemiljøet er eksponeret mod markedsrisici
fra både pensionsforpligtelserne og investeringsaktiverne. Produkterne i gennemsnitsrentemiljøet kan
have tilknyttet en række forsikringselementer, som åbner op for forsikringsmæssige risici. Den største
blandt disse er livrenter, som giver de forsikrede en årlig garanteret ydelse indtil død.
I markedsrente bærer kunderne typisk selv markedsrisikoen på deres opsparing. Dog tilbyder PFA
Pension en udbetalingssikring, når kunderne nærmer sig pensionering. Udbetalingssikring er en
sikkerhed for, at pensionskundens pensionsudbetalinger ikke falder under et bestemt niveau,
uanset afkast. Udbetalingssikring afdækkes gennem investeringssammensætningen for den enkelte
kundes egne midler. I det omfang, at afdækningen ikke er perfekt, vil dette påføre PFA Pension
markedsrisiko. Hertil kommer, at der i mindre omfang er tilknyttet forsikringselementer til nogle
produkttyper. De fleste forsikringselementer tilknyttet pensioner i markedsrente tegnes dog i syge- og
ulykkesforsikringsområdet.
Syge- og ulykkesforsikringsområdet dækker blandt andet over følgende produkter: tab af erhvervsevne,
kritisk sygdom og helbredssikring. Området eksponerer selvsagt PFA Pension mod forsikringsmæssige risici.
Da der er hensættelser forbundet med disse produkter, vil PFA Pension været eksponeret mod markedsrisici
på både aktiv og passivsiden. Aktiver tilhørende syge- og ulykkesforsikringsområdet er investeret i en
særskilt investeringsportefølje, hvor det tilstræbes, at aktiverne matcher de forventede udbetalinger.
Egne aktiver består her af egenkapital og KundeKapital, både de individuelt opsparede midler samt
den kollektive del. Egne aktiver har en selvstændig investeringsstrategi med en høj andel af sikre
obligationer og en mindre andel af aktier og ejendomme mv. Denne sammensætning betyder, at
markedsrisikoen på egne aktiver er relativt begrænset.
PFA Pensions risikoeksponering fordelt på forretningsområder
Gennemsnitsrente

Markedsrente

Syge- og
ulykkesforsikring

Forsikringsmæssige risici

X

X

X

Finansielle risici

X

X

X

X

- Markedsrisici

X

X

X

- Kreditrisici

X

X

X

X

- Likviditetsrisici

X

X

X

X

Operationelle risici

X

X

X

X

Kommercielle risici

X

X

X

Risikokategori

Egne aktive

Udover finansielle og forsikringsmæssige risici er alle forretningsområder eksponeret mod operationelle
risici i forbindelse med den daglige forretningshåndtering. De kundevendte aktiviteter er derudover udsat
for kommercielle risici, som dækker over risikoen for tab af forretning som følge af udefrakommende,
men også interne faktorer, f.eks. ændringer i markeds- og konkurrentsituationen.
I de efterfølgende afsnit vil risikokategorierne forsikringsmæssige risici (afsnit C.1), markedsrisici
(afsnit C.2), modpartsrisici (afsnit C.3), likviditetsrisici (afsnit C.4), operationelle risici (afsnit C.5) og
kommercielle risici (afsnit C.6) blive beskrevet i flere detaljer.
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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 beregnings
mæssige forudsætninger bag opgørelsen af de forsikringsmæssige forpligtelser. Forsikringsrisici dækker også
tab som følge af katastrofer, som rammer selskabets bestand, herunder utilstrækkelig dækningsstørrelse.
Beskrivelse af risici
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.
Forsikringsrisici opgøres efter Solvens II standardmodellen med undtagelse af levetidsrisici, hvor PFA
Pension anvender en partiel intern model. Forsikringsrisici opdeles i en række underliggende risici, jf.
nedenstående tabel, hvor PFA Pensions egen vurdering af risikoniveauet og det lovmæssige Solvens II
basissolvenskapitalkrav fremgår før anvendelse af tabsabsorberende buffere.

Risikotype (mia. kr.)

PFA’s vurdering Basissolvenskapitalkrav** Basissolvenskapitalkrav**
af risikoniveau*
Ultimo 2017
Ultimo 2016

Dødelighedsrisici

Lav

0,2

0,2

Levetidsrisici

Høj

3,2

3,5

Invaliditets- og
sygdomsrisici

Lav

0,8

0,7

Middel

2,5

1,7

Omkostningsrisici for
livsforsikringer

Lav

0,6

0,2

Livsforsikrings
katastroferisici

Lav

0,7

0,7

5,1

4,5

Optionsrisici

Samlet livsforsikringsrisiko
Sundhedsforsikringsrisiko
– Liv

Middel

1,7

1,1

Sundhedsforsikringsrisiko
– Skade

Lav

0,2

0,3

Sundhedsforsikringsrisiko
– Katastrofe

Lav

0,4

0,5

1,9

1,5

Samlet
sundhedsforsikringsrisiko
*

Vurderingen er fra den seneste vurdering af egen risiko og solvens proces i andet halvår af 2017.

** Opgjort efter Solvens II standardmodellen med undtagelse af levetidsrisici, hvor der er anvendt en
partiel intern model.
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PFA Pensions vurdering er, at de væsentligste forsikringsrisici er knyttet til forlænget levetid, ændringer
i kundernes genkøbsadfærd samt risikoen for flere skader ved invaliditet i bestanden. Derudover er der
også en væsentlig risiko forbundet med lovændringer, som øger dækningsomfang og hensættelser. De
enkelte risici beskrives nærmere nedenfor.
Dødelighedsrisici
Den faktiske dødelighed blandt de forsikrede i PFA Pensions bestand ændrer sig løbende, og
estimeringen af disse hyppigheder er dermed forbundet med usikkerhed. Hvis den faktiske dødelighed
overstiger de estimerede forventninger brugt til prisberegning og hensættelser, er der risiko for, at
prisfastsættelsen af og hensættelser til produkter med dødsfaldsdækninger ikke er tilstrækkelige til at
dække de tilsvarende udbetalinger.
Levetidsrisici
Over den seneste årrække er der 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 præmier og hensættelser er fastsat for lavt og
ikke kan dække udbetalingskravene, hvis de forsikrede i PFA Pensions bestand lever længere end
forudsat i det anvendte beregningsgrundlag. Både livrenter solgt i gennemsnitsrentemiljøet og i
markedsrentemiljøet er eksponeret overfor forlænget levetid, dog er langt størstedelen af risikoen
placeret i gennemsnitsrentemiljøet.
PFA Pension opdaterer årligt livsforsikringshensættelserne i overensstemmelse med Finanstilsynets
benchmark og tager således allerede højde for denne risiko. Levetidsrisikoen overvurderes derfor ved
brug af Solvens II standardmodellen, hvorfor PFA Pension anvender en partiel intern model til opgørelse
af levetidsrisikoen. Dette er nærmere beskrevet i afsnit E.4.
Den partielle interne model medfører et fald i levetidsrisikoen på ca. 56 pct. i forhold til brug af
standardmodellen, svarende til en solvensdækning pr. 31. december 2017 på 215 pct. mod 185 pct. ved
beregning med standardmodellen.
I 2017 har PFA Pension som følge af den generelle forventning om stigende levealder valgt at basere
livsforsikringshensættelserne på Finanstilsynets levetidsbenchmark med de seneste 20 års data
fremfor de seneste 30 års data, som tidligere anvendt. De øgede hensættelser reducerer isoleret
set kundereserverne, hvilket er en medvirkende årsag til stigningen i solvenskapitalkravet i 2017. I
den partielle interne model er det 30 årige levetidsbenchmark fastholdt, indtil der foretages en ny
rekalibrering af modellen.
Invaliditetsrisici
De faktiske hyppigheder af skader blandt de forsikrede i PFA Pensions bestand ændrer sig løbende,
hvilket betyder, at der er usikkerhed forbundet med estimeringen af disse. En anden usikkerhedsfaktor
er varigheden af de forsikredes skadesforløb. Hvis antallet af skader overstiger det forventede antal
eller skadesforløbene varer længere end forventet, er der risiko for, at prisfastsættelse og hensættelser
vedrørende produkter med invalidedækninger ikke er tilstrækkelige til at dække de tilsvarende
udbetalinger. En stor del af risikoen stammer fra tab af erhvervsevne produkter og de tilknyttede
indbetalingssikringsprodukter.
Optionsrisici
Kunder i PFA Pension har mulighed for at genkøbe deres ordninger og omtegne til fripolice. Dette
tages i betragtning, når selskabets forsikringsmæssige hensættelser opgøres. Ændringer i kundernes
genkøbs- og fripoliceadfærd i gennemsnitsrentemiljøet kan potentielt betyde øgede hensættelser og
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dermed lavere kundereserver. Hvis en større andel af de samlede genkøb og overførsler fremadrettet
tilskrives et overførselstillæg, kan det blive nødvendigt at reducere genkøbsintensiteten og dermed at
øge hensættelserne. Ændringer i genkøbsintensiteten påvirker genkøbsrisiciene forskelligt afhængig af,
om der er overskud (bonuspotentiale) eller underskud (markedsværdiregulering) på kundernes policer.
Ændringer i kundernes genkøbsadfærd kan også have betydning for PFA Pensions forventede
fremtidige fortjeneste. Hvis der mod forventning er en stor andel af bestanden, som genkøber deres
ordning (massegenkøb), kan PFA Pensions fremtidige fortjeneste falde. Et sådan fald i den fremtidige
fortjeneste udgør en del af selskabets genkøbsrisici.
Omkostningsrisici
Et centralt element i PFA’s forretningsmodel er, at mest mulig værdiskabelse går tilbage til kunderne, og
at omkostningerne forbundet med at levere ydelserne skal holdes så lave som muligt. Alligevel er der
en risiko for, at selskabets omkostninger stiger, men denne risiko betragtes, som begrænset.
Katastroferisici
PFA Pension er eksponeret mod, at flere af de forsikrede udsættes for en katastrofe, der betyder,
at antallet af dødsfald og invaliditetsskader i selskabets bestand inden for det næste år er større
end normalt. Det gælder katastrofer, hvor skaden overstiger det beløb, der er genforsikret, eller
katastrofescenarier, som ikke er genforsikret, herunder pandemier.
Genoptagelsesrisici
PFA Pension tilbyder tab af erhvervsevne produkter, hvor kunderne får udbetalt op til en valgt
dækningsstørrelse. Hvis disse dækninger ændres på grund af revurderinger af sagerne eller på grund af
lovændringer, og der dermed skal udbetales mere til kunderne, vil PFA Pension være eksponeret mod
genoptagelsesrisici. Genoptagelsesrisici har tidligere været vurderet uvæsentlige, men i takt med at
der oftere tegnes dækninger for tab af erhvervsevne i PFA Plus som såkaldte opfyldningsprodukter er
risikoen steget.
Præmie- og erstatningshensættelsesrisici
Ved sygdom kan PFA Pensions kunder gøre brug af deres sundhedsforsikringer eller deres kritisk
sygdom dækninger. Et stigende forbrug af eller en højre udgift forbundet med disse forsikringer udgør
en risiko for PFA Pension, da udbetalingskravene vil stige. For sundhedsforsikringerne opleves, at den
faktiske skadefrekvens ændrer sig fra år til år, alene fordi de forsikredes kendskab til og brug af deres
dækninger vokser. Ligeledes gør flere kunder brug af muligheden for behandling via deres forsikring i
stedet for via det offentlige behandlingssystem.
Andre risici
PFA Pension er også eksponeret mod risici 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.
Metode til måling af risici
Forsikringsrisici måles i den løbende risikostyring som udgangspunkt efter principperne fra Solvens
II standardmodellen, dog anvendes der en partiel intern model til måling af levetidsrisici. Solvens II
standardmodellen opgør risikoen svarende til en 200-årsbegivenhed, hvilket den partielle interne model
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også er kalibreret efter. I forbindelse med vurderingen af egen risiko og solvens foretager PFA Pension
en vurdering af, hvorvidt Solvens II standardmodellen giver et retvisende billede af PFA Pensions
risikoprofil. En del af selskabets risikostyring- og overvågning består også 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 deres 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.
PFA Pension foretager månedlige opgørelser af selskabets risikoregnskab samt årlige analyser af
dødelighed og invalidehyppigheder. I forbindelse med Strategi2020 har PFA Pension et betydeligt fokus
på styring og reduktion af omkostningerne. For kritisk sygdom og sundhedsforsikringer følges og
justeres priserne løbende.
Risikokoncentrationer
PFA Pensions bestand repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen, således at der ikke er væsentlige
risikokoncentrationer, hverken demografisk, geografisk eller branchemæssigt. Koncentrationsrisikoen er
yderligere begrænset gennem PFA Pensions indgåede genforsikringsarrangementer og katastrofedækning.
Risikoreduktionsmetoder
PFA Pension overvåger løbende behovet for risikoreduktion af forsikringsrisiciene, samt hvilke metoder
og genforsikringsarrangementer, der er mest passende. I 2017 omfattede selskabets genforsikring dels
et internationalt pooling-arrangement og dels en mere traditionel genforsikring, hvor selskabet har
etableret en katastrofedækning. De indgåede genforsikringsarrangementer er dels begrundet i kundeog konkurrencehensyn og dels i ønsket om en vis risikoreduktion.
PFA Pension har valgt ikke at inddrage genforsikring til solvensformål grundet væsentlighed.
Solvenskapitalkravet er dermed konservativt fastsat.
Stresstest og følsomhedsanalyser
PFA Pension laver løbende en række analyser af udviklingen i det forsikringsmæssige resultat og de
underliggende risici. En af de væsentligste risici er levetidsrisici, hvor PFA Pension som nævnt anvender
en partiel intern model. I forbindelse med den årlige rekalibrering, udføres en række analyser af
udviklingen i levetiden og den forventede effekt på forpligtelserne. I den løbende risikostyring opgøres
solvensdækningen med og uden den interne model. Kvartalsvist udarbejdes en reverse stresstest, der
viser hvor meget dødelighederne skal falde for solvensdækningen falder til henholdsvis 150 pct. og 100
pct. Stresstestet er beregnet i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Dertil kommer, at den årlige
kapitalplan indeholder et scenarie med længere levetid kombineret med lavere renter.

50

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2017

C.2 Markedsrisici

Markedsrisici dækker over risikoen for tab, hvis værdien af de samlede aktiver og forpligtelser
ændrer sig på grund af ændringer i markedskurser / priser f.eks. renter, aktiekurser, kreditspænd,
ejendomspriser og valutakurser. Markedsrisici omfatter også risikoen for tab som følge af store
koncentrationer af investeringer i en enkelt udsteder.
Den samlede risikoprofil inden for markedsrisici afspejler en bevidst styret strategi, hvor de påtagne
risici bidrager til at give kunderne et konkurrencedygtigt afkast, under forudsætning af at der er en
meget lille sandsynlighed for, at PFA Pension ikke kan overholde sine forpligtelser.
Beskrivelse af risici
Markedsrisici kan opdeles i en række underliggende risici, jf. nedenstående tabel, hvor PFA Pensions
egen vurdering af risikoniveauet og det lovmæssige Solvens II basissolvenskapitalkrav fremgår før
anvendelse af tabsabsorberende buffere. I de efterfølgende afsnit vil de blive beskrevet nærmere.

Risikotype (mia. kr.)

PFA’s vurdering af Basissolvenskapitalkrav** Basissolvenskapitalkrav**
risikoniveau*

Ultimo 2017

Ultimo 2016

Aktierisici

Høj

12,3

8,7

Kreditspændsrisici

Høj

10,4

11,0

Renterisici

Middel

0,6

0,7

Ejendomsrisici

Middel

3,3

2,9

Valutarisici

Middel

4,7

3,7

Andre risici

Middel

-

-

- Korrelationsrisici

Middel

-5,8

-5,0

- Rentevolatilitet

Lav

n.a

n.a.

- Aktievolatilitet

Lav

n.a

n.a.

Koncentrationsrisici

Lav

0,2

0,1

Inflationsrisici

Lav

n.a.

n.a.

25,6

19,6

Samlet markedsrisiko
*

Vurderingen er fra den seneste vurdering af egen risiko og solvens proces i andet halvår af 2017.

** Opgjort efter Solvens II standardmodellen.
n.a.: Risikokategorien indgår ikke Solvens II standardmodellen.
Markedsrisici, opgjort ved Solvens II standardmodellen, udgør samlet 25,6 mia. kr. ultimo 2017, hvilket
er en stigning på 6,0 mia. kr. fra ultimo 2016. Stigningen kan hovedsageligt henføres til en stigning
i aktierisici på 3,6 mia. kr. og valutarisici på 1,0 mia. kr. Stigningen i markedsrisici afspejler den
bestyrelsesgodkendte investeringsstrategi.
Aktierisici
Et fald i aktiernes værdi medfører et direkte tab for PFA Pensions aktiver. 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 portefølje med henblik på både geografi, investeringsstil og størrelse.
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PFA Pension investerer i en række alternative investeringer dækkende over primært unoterede
kapitalandele, unoteret gæld, hedgefonde og infrastrukturinvesteringer. For visse typer af alternative
investeringer gælder, at samvariationen med noterede aktier er 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.
Sammensætningen af PFA Pensions aktierisici opgjort efter Solvens II standardmodellen pr. ultimo 2017
kan ses i figuren nedenfor.

Noterede danske aktier 5 %
Andet 6 %

Alternative investeringer 36 %

Noterede udenlandske aktier 53 %

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 deres lån.
Kreditspændsrisiko haves på udlån og alle typer af obligationer både investment grade, emerging
markets, high yield samt danske realkreditobligationer og indeksobligationer. I figuren nedenfor ses
fordelingen af kreditspændsrisici på underliggende aktivtyper pr. ultimo 2017.

Andet 9 %

Indeksobligationer 14 %
Kreditobligationer 53 %

Danske realkreditobligationer 24 %

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 bl.a. kredit- og realkreditobligationer. En stigning i kreditspænd vil derfor alt
andet lige betyde en stigning i diskonteringen af de forsikringsmæssige hensættelser. Denne effekt er
ikke medtaget i opgørelsen af kreditspændsrisici, hvilket betyder at kreditspændsrisici er overvurderet.
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Renterisici
Ændringer i renter kan dels give PFA Pension direkte tab på rentefølsomme investeringer hovedsageligt
obligationer, og kan dels medføre ændringer i de forsikringsmæssige hensættelser i hovedsageligt
gennemsnitsrentemiljøet, hvor kunderne har en ydelsesgaranti på forskellige grundlagsrenter,
som opgøres til markedsværdi. PFA Pension har hovedparten af sin renteeksponering fra
investeringsaktiverne i EUR og DKK renter. Grundet konstruktionen af diskonteringskurven er PFA
Pensions forsikringsmæssige hensættelser eksponeret mod både EUR og DKK renter såvel som
kreditspændet på danske realkreditobligationer.
Ejendomsrisici
Risikoen relaterer sig til et fald i ejendommenes markedsværdi. Et fald i ejendommenes 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, jf.
figurerne nedenfor, der viser PFA Pensions ejendomsinvesteringer fordelt på geografi og ejendomstype.

Retail 5 %

Andet 5 %

Industri 6 %

Asien 7 %

Andet 8 %

Europa 10 %

UK 10 %

USA 18 %

Bolig 22 %
Kontor 59 %

Danmark 51 %

*Fordelingen af PFA Pensions ejendomsinvesteringer pr. ultimo 2017 opgjort til markedsværdi.
Valutarisiko
Et fald i valutakurserne medfører, at den del af PFA Pensions investeringer, som er opgjort i
udenlandsk valuta, mister værdi, når de omregnes til danske kroner. PFA Pension afdækker en del af
valutaeksponeringen, således at den primære eksponering er mod dollar, euro og pund.
Andre risici
Andre risici omfatter rente- og aktievolatilitet samt korrelationsrisici. Volatilitetsrisiko er risikoen for tab
på finansielle instrumenter, som følge af en isoleret ændring i den implicitte volatilitet, eller forventning til
udsving. Generelt er der en klar tendens til, at implicit volatilitet vil øges, når markederne for risikofyldte
aktiver som aktier og kredit falder. Det skyldes, at den implicitte volatilitet afspejler prisen på en forsikring
mod fremtidige ændringer. Så når der er generel usikkerhed i finansmarkederne, vil forsikringer generelt
stige i pris. PFA Pension er eksponeret mod rente- og aktievolatilitet, da PFA Pension anvender aktie- og
renteoptioner til den løbende risikostyring jf. afsnittet om risikoreducerende metoder.
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Korrelationsrisici er risikoen for tab som følge af, at forskellige relative bevægelser i markedsrisiciene
i forhold til hinanden ikke er som forventet. I udarbejdelsen af investeringsstrategien antages
korrelationer mellem forskellige markedsrisici. Korrelationerne mellem de forskellige aktivklasser giver
anledning til en såkaldt diversifikationseffekt. En diversifikationseffekt kan beskrives som den effekt,
der opstår, når forskellige investeringer i en portefølje ikke bevæger sig i samme retning. En svækkelse
af en investering kan blive modsvaret af styrkelse af andre investeringer.
Koncentrationsrisici
Koncentrationsrisiko afspejler om PFA Pension har store eksponeringer overfor enkelte modparter,
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.
PFA Pensions største koncentration er inden for danske realkreditobligationer, hvor risikoen mindskes ved
at diversificere porteføljen på forskellige serier, udstedere og kapitalcentre.
Inflationsrisici
Inflationsrisiko er risikoen for tab som følge af stigende / faldende priser i den generelle økonomi. PFA
er eksponeret mod stigende inflation i produkter, hvor udbetalingerne pristalsindekseres. PFA tilbyder
kun i meget begrænset omfang produkter, som pristalsindekseres. Konsekvensen af stigende inflation
er derfor meget begrænset.
Metode til måling af risici
I den løbende interne risikostyring i PFA Pension måles markedsrisici som udgangspunkt
efter standardmodellen fra Solvens II reglerne, dog anvendes overgangsforanstaltningen for
standardaktierisici2 ikke, da PFA Pension vurderer, at anvendelsen af reglen vil undervurdere den reelle
risiko. Solvens II standardmodellen opgør risikoen som svarende til en 200-årsbegivenhed. Det vil sige
det forventede tab som forekommer en gang hvert 200 år.
Risikotype
Aktierisici

Primær målingsmetode
SII* uden overgangsforanstaltning for
aktiestress

Sekundær
Stokastisk ALM. VaR

Kreditspændsrisici

SII*

Stokastisk ALM. VaR

Renterisici

SII*

Stokastisk ALM. VaR

Ejendomsrisici

SII*

Stokastisk ALM. VaR

Valutarisici

SII*

Stokastisk ALM. VaR

- Korrelationsrisici

SII*

Stokastisk ALM. VaR

- Rentevolatilitet

Normaliseret Black-Scholes volatilitet

Stokastisk ALM. VaR

- Aktievolatilitet

Black-Scholes volatilitet

Stokastisk ALM. VaR

Andre risici*

Koncentrationsrisici
Inflationsrisici

SII*
Stokastisk ALM, VaR

*Solvens II standardmodellen

2
Overgangsforanstaltningen for standardaktierisici tillader selskaber at anvende et lavere stress på aktier ejet før den 1.
januar 2016 i en periode frem til udgangen af 2022.
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I forbindelse med udarbejdelsen af vurdering af egen risiko og solvens foretager PFA Pension en
vurdering af, hvorvidt Solvens II standardmodellen giver et retvisende billede af PFA Pensions
risikoprofil. Den overordnede konklusion er, at markedsrisici i PFA Pensions forretningsmodel på
tilfredsstillende vis afspejles i opgørelsen af solvenskapitalkravet opgjort uden overgangsforanstaltning
for standardaktierisici. Der er dog identificeret enkelte risici, der undervurderes eller ikke indgår i
beregningen af solvenskapitalkravet, men samlet set vurderes det ikke at have væsentlig betydning i
forhold til solvenskapitalkravets afspejling af PFA Pensions væsentligste risici. De identificerede risici,
der undervurderes eller ikke indgår i Solvens II overvåges løbende.
PFA Pension anvender en stokastisk Asset-Liability Model (ALM), der giver et bud på de langsigtede
afkast og risici. Modellen simulerer potentielle udfaldsstier i de finansielle markeder i de kommende
år, hvorefter påvirkningen på PFA Pensions balance og solvenssituation beregnes. Modellen har været
udviklet og anvendt siden 2003. Herudover anvender PFA Pension en intern Value-at-Risk model
kalibreret på ugentlige data for de sidste 10 år. Modellen anvendes blandt andet til at vurdere den
kvantificerede risiko under Solvens II standardmodellen i forbindelse med den årlige vurdering af egen
risiko og solvens, jf. afsnit B.3 Risikostyringssystem, herunder vurderingen af egen risiko og solvens.
PFA Pension har ikke ændret væsentlig i de anvendte metoder til måling af risici i 2017.
Risikokoncentrationer
PFA Pension har ingen væsentlige risikokoncentrationer, jf. afsnittet om koncentrationsrisici under
beskrivelsen af markedsrisici.
Risikoreduktionsmetoder
PFA Pension anvender en række finansielle derivater til risikoreduktion i den løbende risikostyring.
Risikotype

Instrumenter til risikoreduktion

Aktierisici

Aktiederivater f.eks. optioner og futures

Kreditspændsrisici

Credit Default Swaps (CDS)

Renterisici

Rentederivater f.eks. swaps og swaptioner

Ejendomsrisici

Ingen

Valutarisici

FX derivater f.eks. FX swaps, forwards, cross currency swaps

Andre risici

-

- Korrelationsrisici

Ingen

- Rentevolatilitet

Finansielle derivater med optionselement

- Aktievolatilitet

Finansielle derivater med optionselement

Koncentrationsrisici

Ingen

Inflationsrisici

Indeksobligationer og inflationsswaps

De finansielle derivater anvendes til at sikre en fleksibel tilpasning eller optimering af eksponeringer. F.eks.
anvendes aktiederivater til at sænke / øge en given porteføljes følsomhed over for aktiekurser på såvel kort
som langt sigt. Andre eksempler kunne være tilpasning af eksponeringen over for valuta- og renterisici.
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Stresstest og følsomhedsanalyser
PFA Pension anvender en række stresstest og følsomhedsanalyser i risikostyringen. Der udarbejdes
følsomhedsskemaer for solvensdækningen og bonuspotentialet med hensyn til forskellige
kombinationer af ændringer i aktiekurser, kreditspænd, ejendomspriser, renter samt priser på
alternative investeringer. Derudover beregnes reverse stress test, der angiver hvor store ændringer
i forskellige markedspriser/kurser PFA Pension kan modstå før solvensdækningen falder til under
henholdsvis 150 pct. og 100 pct.
I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet opgøres følsomheden af en række hændelser på
egenkapitalen angivet i mio. kr. jf. nedenstående tabel. Følsomheden er opgjort pr. ultimo 2017.
Hændelse

mio. kr.

Rentestigning på 0,7-1,0 % -point

-92

Rentefald på 0,7-1,0 % -point

-58

Aktiekursfald på 12 %

-118

Ejendomsprisfald på 8 %

-51

Valutakursrisiko (VaR 99 %)

-8

Tab på modparter (inklusiv kredit) på 8 %

-203

I tillæg til følsomhedsskemaerne udarbejder PFA Pension mindst årligt en række scenarier for den
fremtidige udvikling på de finansielle markeder.
I den seneste opdatering har PFA Pension blandt andet
regnet på følgende scenarier for diskonteringskurven og afkastforudsætningerne:
• Lavere diskonteringsrentekurve:
- Ultimate forward rate (UFR) reduceres fra 4,2 pct. til 2,2 pct.
- UFR reduceres fra 4,2 pct. til 2,2 pct. samtidig med at volatilitetsjusteringen (VA) reduceres med 50 pct.
• Afkastforudsætninger:
- Afkast på aktier og ejendomme nedsættes til 0 pct. p.a. i hele fremskrivningsperioden.
- Afkast på aktier og ejendomme nedsættes til 0 pct. p.a., samtidig med at afkast på
kreditobligationer reduceres med 0,5-2,0 procentpoint afhængig af kreditrating i hele
fremskrivningsperioden.
- Et meget negativt markedsscenarie indtræffer i 2018, hvor afkast på aktier er -30 pct., ejendomme
-15 pct. og kreditobligationer -5-15 pct. afhængig af kreditrating. Herefter reduceres de
langsigtede årlige afkast på aktier til 3 pct., ejendomme til 2 pct.
Derudover anvender PFA en stokastisk Asset-Liability model (ALM) til at give et bud på de langsigtede
afkast og tilhørende risici, jf. afsnittet om metoder til måling af risici. Modellen anvendes blandt
andet til at vurdere PFA Pensions årlige investeringsstrategi. Blandt andet vurderes sandsynligheden
for at PFA Pensions solvensdækning ved uændret investeringsstrategi kommer under henholdsvis
bestyrelsens solvensdækningsramme og en solvensdækning på 100 pct. inden for de kommende fem
år. Resultaterne angiver robustheden af investeringsstrategien, det vil sige sandsynligheden for at PFA
Pension vil være tvunget til at ændre investeringsstrategien på grund af solvensdækningen.
De anvendte følsomhedsskemaer, reverse stresstrest, scenarier og stokastiske simulationer viser, at
PFA Pensions solvensdækning er robust over for væsentlige ændringer i PFA Pensions markedsrisici.
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Prudent Person Princippet
Prudent Person Princippet blev indført ved indførslen af Solvens II. Princippet dækker over, at forsikrings
selskaber dels skal kunne identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om risici
tilknyttede de aktiver, hvori der investeres, og dels at forsikringsselskabets investeringsstrategi skal
afspejle det, som kunderne stilles i udsigt.
Bestyrelsen i PFA Pension fastlægger de overordnede rammer for risikostyring samt risikovillighed
og har i den forbindelse vedtaget en række politikker og retningslinjer for investeringsområdet.
Bestyrelsen i PFA Pension godkender årlig investeringsstrategien for det kommende år. Investerings
strategien angiver benchmark og rammer for den overordnede risikotagning i hvert enkelt investerings
portefølje. Derudover angives nominelle benchmarks for de enkelte aktivklasser samt minimums- og
maksimumsrammer. I tillæg til de nominelle investeringsrammer fastlægges også rammer for risiko
bidraget fra enkelte risikofaktorer på tværs af aktivklasser. Hertil kommer en række rammer, der skal
sikre spredning inden for de enkelte aktivklasser og undgå risikokoncentrationer.
Investeringsstrategien afgrænser de tilladte investeringsprodukter, samt fastsætter rammer for hvilke
investeringer, der skal godkendes af bestyrelsen. Det drejer sig hovedsageligt om investeringer inden
for ejendoms- og alternativer investeringer af en vis størrelse.
PFA Asset Management overvåger (på vegne af PFA Pension) løbende investeringerne. Der laves
regelmæssige værdiansættelser af samtlige investeringsaktiver, og der rapporteres herom til PFA Pension.
Gennemsnitsrente
Det er PFA Pensions solvensdækning, der angiver de overordnede rammer for de investeringsmæssige
risici i gennemsnitsrentemiljøet. I bestyrelsens politik for risikostyring er der fastsat rammer for PFA
Pensions solvensdækning opgjort med og uden volatilitetsjustering. Bestyrelsen fastsætter årligt en
investeringsstrategi for gennemsnitsrentemiljøet. Investeringsstrategien er fastlagt under hensyntagen
til de garanterede ydelser, som kunderne er stillet i udsigt. I forbindelse med udarbejdelsen af
investeringsstrategien udføres en række følsomhedsanalyser på solvensbelastningen overfor ændringer
i relevante risikofaktorer.
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 obligations
beholdningen. 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.
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 opsparers personlige
forhold som alder, tid til pensionering og risikovillighed. PFA Pension tilbyder et markedsrente
livscyklusprodukt med fire forskellige risikoprofiler, således at det er muligt at matche kundernes
individuelle risikovillighed. Hver profil består af en sammensætning af fondene Høj og Lav, hvor
andelen af fonden Høj aftrappes ud fra en livscyklus-tankegang jo tættere kunden kommer på
pensionstidspunktet. Investeringsfondene Høj og Lav i kombination med nedtrapningsprofilen sikrer, at
investeringsstrategien underbygger det, som kunden er stillet i udsigt.
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Investeringsstrategien for markedsrenteproduktet PFA Plus fastlægges med udgangspunkt i de
underliggende fonde Høj og Lav, som har følgende målsætning:
• Høj Fonden sammensættes ud fra ønsket om et attraktivt langsigtet investeringsafkast. Risikoprofilen
er sammenlignelig med en veldiversificeret global aktieportefølje med delvis valutaafdækning.
• Lav Fonden sammensættes ud fra et ønske om et attraktivt afkast til en risikoprofil, der fokuserer på
kapitalbeskyttelse på en femårig horisont.
Investeringsstrategien fastlægges årligt for fondene Høj og Lav baseret på analyser af
porteføljeoptimering, som suppleres med grundige analyser af forventningerne til de enkelte
aktivklasser. Der foretages forskellige scenarieberegninger for at vurdere robustheden af den valgte
strategi, og der foretages uafhængige optimeringsanalyser i en stokastisk langsigtet Asset-Liability
model. Investeringsstrategien og de forskellige analyser gennemgås på det årlige bestyrelsesseminar.
Risikoen overvåges løbende i Høj og Lav fondene baseret på Solvens II-standardformlen uden
anvendelse af overgangsforanstaltningen for standardaktierisici, hvor der også foretages en
dekomponering af bidraget fra de enkelte typer af markedsrisici.
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C.3 Kreditrisici (Modpartsrisici)

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 normalt
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 modpartsrisici over risikoen for tab på selskabets
indestående i banker, ved f.eks. bankens konkurs.
Beskrivelse af risici
PFA Pension er eksponeret mod modpartsrisici i forbindelse med anvendelse af finansielle derivater
til positionstagning og risikostyring (jf. afsnittet om risikoreduktionsmetoder under C.2 Markedsrisici)
samt konstantindestående i banker.
De største eksponeringer under modpartsrisiko stammer fra den finansielle rente- og valutaafdækning
og er fordelt på en række større internationale banker. Samlet bidrager modpartsrisici isoleret
med 0,9 mia. kr. til basissolvenskapitalkravet pr. ultimo 2017, hvilket er en reduktion på 0,5 mia. kr.
sammenlignet med modpartsrisici på 1,4 mia. kr. ultimo 2016.
Metode til måling af risici
I den løbende daglige risikostyring anvender PFA Pension en intern Value-at-Risk model til at
kvantificere den potentielle modpartsrisiko på finansielle modparter. Derudover anvendes Solvens
II standardmodellen til opgørelse af kapitalbehovet i forbindelse med løbende skøn på kapital og
solvensdækning.
Risikokoncentrationer
Der er ingen væsentlige risikokoncentrationer. I den årlige investeringsstrategi fastlægges en
positivliste over godkendte finansielle modparter herunder en maksimal eksponering målt ved den
interne Value-at-Risk model og en ramme for indlån.
Risikoreduktionsmetoder
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.
Stresstest og følsomhedsanalyser
Kvartalsvist udarbejder PFA Pension reverse stress test for modpartsrisici efter Finanstilsynets
retningslinjer. Under de nuværende retningslinjer beregnes solvensdækningen under forskellige
antagelser for værdien af den modtagne sikkerhed fra modparter. Disse stress test har ingen
nævneværdig effekt på PFA Pensions solvensdækning, da PFA Pension hovedsageligt har afgivet
sikkerheder og i mindre omfang modtaget sikkerheder.
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C.4 Likviditetsrisici

Likviditetsrisiko er risikoen for tab forårsaget af, at selskabet ikke kan imødegå sine forpligtigelser om
betalinger rettidigt eller tab ved nødtvunget frasalg af investeringsaktiver til ugunstige markedspriser.
Beskrivelse af risici
PFA er eksponeret mod likviditetsrisici som følge af investeringer i mindre likvide og illikvide aktiver kombineret
hovedsageligt med risikoen for genkøb af fripolicer og sikkerhedsstillelse for derivataftaler i forbindelse med
markedsbevægelser. 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 store kunder skifter pensionsleverandør.
Der er fokus på likviditetsrisici i forbindelse med udarbejdelse af den årlige investeringsstrategi. De fastsatte
rammer sikrer, at PFA har likviditet til kraftige markedsbevægelser kombineret med meget store genkøb.
Metode til måling af risici
PFA Pension anvender en Likviditetsscoremodel, hvor de forskellige aktivklasser tildeles en likviditetsscore
afhængigt af den forventede salgstid. I tabellen nedenfor fremgår de fem likviditetsklasser og forventet
salgstid i dage, hvis der skal sælges til den aktuelle markedspris uden større discount.
Likviditetsklasse

Beskrivelse

Salgstid

1

Ultralikvidt

0

2

Meget likvidt

1-5

3

Likvidt

6-30

4

Illikvidt

31-90

5

Meget illikvidt

>91

Likviditetsklasse 1 er ultralikvide aktiver, der enten kan sælges eller belånes uden større hair cut
intradag, mens likviditetsklasse 2 er meget likvide aktiver, som kan sælges eller belånes inden for 5
dage. Likvide aktiver kan sælges inden for 30 dage (likviditetsklasse 3), mens illikvide aktiver kan sælges
inden for 90 dage (likviditetsklasse 4). Meget illikvide aktiver er aktiver, som ikke kan sælges inden for
90 dage (likviditetsklasse 5).
Ultimo 2017 var fordelingen af PFA Pensions samlede investeringsaktiver på likviditetsklasser som
illustreret i figuren nedenfor.

Likviditetsklasse 5

Likviditetsklasse 4

Likviditetsklasse 1

Likviditetsklasse 3
Likviditetsklasse 2
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Fordelingen af investeringsaktiver på likviditetsklasser er stort set uændret sammenlignet med ultimo
2016. En mindre ændring i klassificeringen af visse kreditobligationer har betydet en mindre reduktion
af aktiver i likviditetsklasse 2 og 3, samt en tilsvarende stigning i aktiver i likviditetsklasse 4.
Da PFA Pension anvender volatilitetsjustering udarbejdes mindst årligt en likviditetsplan over forventede
betalingsstrømme fra de omfattede forpligtelser og investeringsaktiver. 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.
Risikokoncentrationer
Der er ingen væsentlige risikokoncentrationer indenfor likviditetsrisici.
Risikoreduktionsmetoder
I den årlige investeringsstrategi fastlægges der rammer for beholdningen af ultralikvide aktiver i alle
investeringsporteføljer herunder de enkelte rentegrupper i gennemsnitsrentemiljøet og risikofondene i
markedsrentemiljøet.
Stresstest og følsomhedsanalyser
PFA Pension anvender fire stressscenarier i vurderingen af investeringsporteføljernes robusthed. De fire
scenarier er beskrevet i tabellen nedenfor.
Scenarie Beskrivelse
1:

Kraftigt markedsstød

2:

Kraftigt markedsstød med genkøb af fripolicer

3:

Meget kraftigt markedsstød

4:

Markedsbevægelser giver anledning til markant stigning i stillet sikkerhed

Fordelingen af PFA Pensions samlede aktiver i hvert af de fire scenarier illustreres af nedenstående figur.
Sammensætningen af investeringsaktiver på likviditetsklasser i de forskellige scenarier

Likviditetsklasse 5
Likviditetsklasse 4
Likviditetsklasse 3
Likviditetsklasse 2
Likviditetsklasse 1

Ultimo 2017

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

Analysen viser, at likviditeten i PFA’s investeringsportefølje er tilstrækkelig til at undgå tvungent frasalg
af illikvide aktiver.
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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.
Beskrivelse af risici
PFA Pensions væsentligste operationelle risici er indenfor kategorierne ”Forretningsnedbrud og
systemfejl”, ”Kunder, produkter og forretningspraksis” samt ”Ekstern svig”.
Kategorien ”Ekstern svig” omfatter risici, der kan aktualiseres ved, at tredjemand udfører handlinger
med det formål at begå svig, uberettiget tilegne sig midler eller omgå lovgivningen. De identificerede
risici omfatter blandt andet hvidvask og misbrug af kundeoplysninger hos underleverandør. En af de
væsentligste underliggende risici er cyberangreb, der inkluderer bl.a. malware, virus, hackerangreb mv.
fra eksterne og eksempelvis svig og misbrug af data mv.
Kategorien ”Forretningsnedbrud og systemfejl” omfatter risici, der kan aktualiseres som følge af
forretningsforstyrrelser eller systemfejl. De væsentligste risici er knyttet til fejl og nedbrud i vitale ITsystemer, komplicerede datastrukturer og administrative processer (komplekse sagsgange, manuelle
processer og manglende IT-understøttelse). Produktkompleksitet og ældre forsikringssystemer
vurderes også at indebære en risiko, hvor eksempelvis lovændringer kan kræve store ressource- og
kompetencekrav.
Kategorien ”Kunder- produkter og forretningspraksis” omfatter risici, der potentielt kan opstå som
følge af utilsigtede handlinger eller forsømmelighed, der medfører manglende opfyldelse af en
professionel forpligtelse over for bestemte kunder (herunder tillids- og egnethedskrav) eller som
følge af produktets art eller udformning. Risiciene omfatter blandt andet fejlagtig rådgivning, fejlagtig
håndtering af personfølsomme oplysninger, fejlbehæftet aftalegrundlag og fejludbetalinger.
Metode til måling af risici
PFA Pension gennemfører mindst årligt en identifikations- og kortlægningsproces, hvor de enkelte
forretningsenheder identificerer operationelle risici samt vurderer sandsynligheden og den mulige
konsekvens. De identificerede risici kategoriseres i en af følgende overordnede typer
• Intern svig
• Ekstern svig
• Ansættelsesvilkår og sikkerhed på arbejdspladsen
• Skader på fysiske aktiver
• Forretningsnedbrud og systemfejl
• Kunder, produkter og forretningspraksis
• Ordreafvikling, levering, of procesforvaltning
Mens konsekvensen vurderes på fire forskellige konsekvensskalaer
• Kunder
• Lovgivning
• Omdømme
• Økonomi
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Udover den årlige identifikations- og kortlægningsproces, anvender PFA Pension løbende en række
metoder til identifikation af eventuelle svagheder i det interne kontrolmiljø, der kan medføre en øget
operationel risiko:
• Indberetning i henhold til whistleblower-ordningen
• Afgivne revisionsanbefalinger og øvrig rapportering fra Intern Revision
• Afgivne complianceanbefalinger og øvrig rapportering fra Compliance
• Kontroller udført af forretningsenheder for at sikre kvalitet i den kundevendte sagsbehandling
• 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
• Registrering og behandling af operationelle hændelser
Risikokoncentrationer
Der er ingen væsentlige risikokoncentrationer.
Risikoreduktionsmetoder
PFA Pension har opbygget et internt kontrolsystem for at minimere operationelle risici under hensyn til
bestyrelsens vedtagne risikotolerance for operationelle risici.
Alle ansatte i PFA Pension har pligt til at identificere og vurdere operationelle risici i forbindelse med de
arbejdsopgaver, som de udfører, og rapportere herom til deres nærmeste leder.
Dette omfatter såvel risici der forventes at indtræffe med høj sandsynlighed og med små tab til følge,
som risici der forventes at indtræffe med lav sandsynlighed men med store tab til følge.
I tilfælde, hvor de operationelle risici i forbindelse med en aktivitet kan nedbringes uden væsentlige
omkostninger for PFA Pension, skal der straks i den pågældende afdeling tages skridt til at nedbringe
den operationelle risiko.
I udvalget for operationelle risici konsolideres informationer om det samlede risikobillede. Med
udgangspunkt i informationerne kan udvalget såfremt det skønnes nødvendigt igangsætte initiativer til
nedbringelse af de operationelle risici. Udvalget rapporterer løbende til Risikokomiteen.
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C.6 Andre væsentlige risici

Udover de ovenfor gennemgående risikokategorier, kategoriserer PFA Pension risici under kommercielle
risici. Det omfatter risikoen for tab af forretning som følge af udefrakommende, men også interne
faktorer, eksempelvis ændringer i markeds- og konkurrentsituationen.
PFA Pension kortlægger mindst en gang årligt kommercielle risici i en proces, hvor de enkelte forretnings
områder identificerer og kvantificerer bl.a. kommercielle risici. De væsentligste kommercielle risici kan
henføres til PFA Pensions konkurrenceevne og den generelle konkurrencesituation på markedet for
pensions- og forsikringsordninger. De identificerede kommercielle risici indgår i bestyrelsens løbende
strategiarbejde. Strategien revurderes løbende af bestyrelsen. Dette foregår i et struktureret forløb
afsluttende med et bestyrelsesseminar i slutningen af året, hvor også den konkrete udmøntning
af strategien for det kommende år behandles. I strategiprocessen indgår vurderinger af væsentlige
markedsforhold og trends samt PFA Pensions kommercielle position.
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C.7 Andre oplysninger

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
datterselskaber 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 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, som 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 værdi
ansættelsesmetoder, 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 på nær immaterielle aktiver bliver værdiansat efter de samme metoder og principper i PFA
Pensions Solvens II-balance som i årsregnskabet for 2017. Når aktiverne i Solvens II-balancen er 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.
Aktiverne klassificeres forskelligt i solvens II-balancen og balancen i årsrapporten, hvilket skyldes
forskellige krav til opstillingsformen i de to regelsæt.
Der har ikke været ændringer i værdiansættelsesprincipperne i 2017.
Investeringsaktiver og andre aktiver
I PFA Pensions Solvens II-balance udgør investeringsaktiver inkl. udlån og likvide beholdninger 514,2
mia. kr. I nedenstående tabel er værdiansættelsesprincipperne beskrevet.
Aktivklasse i
solvens II-balance

Værdiansættelsesprincipper i solvens II balance og årsrapport

2017
Solvens II
Mia. kr.

Immaterielle aktiver

Forskel i værdiansættelsesprincipper i solvens II og regnskab: Immaterielle aktiver indregnes til 0 kr. i Solvens II
balancen, da aktiverne ikke kan sælges særskilt.

0,0

Udskudte skatteaktiver

Udskudte skatteaktiver, der består af fremførbare underskud, indregnes alene i regnskabsbalancen og i
Solvens II-balancen, hvis det på opgørelsestidspunktet er sandsynligt, at de kan udnyttes.

0,4

Materielle anlægsaktiver, som besiddes
til eget brug

Driftsmidler, primært biler, indregnes 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.

0,1

Investeringer (bortset fra aktiver, der
besiddes i forbindelse med indeks
regulerede og unit-linked aftaler)
Besiddelser i tilknyttede selskaber,
herunder kapitalinteresser

282,1

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder værdiansættes til den senest kendte
regnskabsmæssige indre værdi.

186,2

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.
Aktier

Dagsværdien for børsnoterede aktier, som ultimo 2017 udgør ca. halvdelen af aktiebeholdningen,
beregnes på basis af lukkekursen på balancedagen på aktive og likvide markeder. Hvis der ikke foreligger
en relevant lukkekurs pr. balancedagen, anvendes anden relevant kurs på balancedagen eller kursen
fra en af de nærmest foregående dage. Hvis der ikke foreligger anden relevant kurs, kan dagsværdien
skønnes med udgangspunkt i balancedagens lukkekurser på sammenlignelige finansielle instrumenter.
Unoterede aktieinvesteringer værdiansættes individuelt til dagsværdi ved anvendelse af anerkendte
værdiansættelsesmetoder. Værdiansættelsen bygger på en kombination af Discounted Cash Flowanalyse, børsnoteret peer-gruppeanalyse og analyse af tidligere M&A-transaktioner for sammenlignelige
selskaber. Dagsværdien af unoterede investeringer opgøres ud fra senest modtaget rapportering,
årsregnskab og informationer i øvrigt for det enkelte selskab
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5,3

fortsat
Aktivklasse i
solvens II-balance

Værdiansættelsesprincipper i solvens II balance og årsrapport

2017
Solvens II
Mia. kr.

Obligationer
• Statsobligationer
• Erhvervsobligationer

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.

23,0
5,8
17,2

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.
Kollektive investeringsinstitutter

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.

24,0

Derivater

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).

43,6

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

Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter er opgjort efter samme principper som øvrige
investeringsaktiver.

Lån, herunder realkreditlån

Udlån bliver værdiansat ved at tilbagediskontere forventede renter og afdrag med en relevant
rentekurve tillagt et kreditspænd modsvarende den foretagne vurdering af låntagerens kreditværdighed.
Værdiansættelsen af udlån bygger på skønsmæssige input, især hvis låntageren ikke har modtaget en
rating fra et eller flere anerkendte kreditvurderingsbureauer.

2,4

Tilgodehavender

Tilgodehavender består af tilgodehavender hos forsikringstagere og øvrige tilgodehavender.

1,7

223,2

Tilgodehavender hos forsikringstagere udgør 395 mio. kr. består altovervejende af udestående
pensionsindbetalinger, der er medtaget i opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser. Øvrige
tilgodehavender på i alt 1.331 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.
Likvider

Likvide beholdninger bliver værdiansat til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse
af forventede tab.

3,8

Alle øvrige aktiver, ikke anført
andetsteds

Andre aktiver består hovedsageligt af forudbetalinger og periodiseringer.

0,5

Aktiver i alt

514,2
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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 udgør 2,7 mia. kr. svarende til 0,5 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.

69

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2017

D.2 Forsikringsmæssige hensættelser

PFA-koncernen
PFA-koncernens forsikringsmæssige hensættelser opgøres i datterselskaberne PFA Pension og PFA
Soraarneq, hvor PFA Pension udgør langt den væsentligste del af hensættelserne.
De forsikringsmæssige hensættelser for PFA-koncernen opgjort på Solvens II-principper pr. 31.
december 2017 fremgår af tabellen nedenfor. Hensættelserne er fordelt på brancher og består af
hensættelser til bedste skøn og risikomargen.

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

Forsikring med
gevinstandele

Unit-linked
forsikring

Anden livsforsikring

Sygeforsikring

I alt

203.716

221.100

1.194

6.696

432.706

2.970

2.329

143

1.311

6.752

206.685

223.429

1.337

8.006

439.458

Opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser er beskrevet i afsnittet om PFA Pension. 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, at risikomargen regnes
på regnskabsprincipper ved at justere risikointensiteterne samt at der ikke beregnes en fortjenstmargen.

PFA Pension
Opgørelsen af forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter bygger på en række aktuarmæssige
beregninger, som anvender forudsætninger om en række variable såsom dødelighed og invaliditet.
Forudsætningerne er baseret på Finanstilsynets 20-årige levetidsbenchmark og erfaringer fra den
eksisterende bestand af forsikringer, og de opdateres mindst en gang årligt.
For syge- og ulykkesforsikringer opgøres de forsikringsmæssige forpligtelser under hensyn
til forventninger om omfanget af fremtidige raskmeldinger og genoptagelser af gamle sager.
Forventningerne baseres på erfaringer fra den eksisterende bestand af forsikringer og opdateres
mindst en gang årligt.
PFA Pension anvender rentekurver fra EIOPA til opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser i
henhold til Solvens II.
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De forsikringsmæssige hensættelser for PFA Pension opgjort på Solvens II-principper pr. 31. december
2017 fremgår af tabellen nedenfor. Hensættelserne er fordelt på brancher og består af hensættelser til
bedste skøn og risikomargen.

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

Forsikring med
gevinstandele

Unit-linked
forsikring

Anden livsforsikring

Sygeforsikring

I alt

203.716

221.100

464

6.696

431.976

2.970

2.329

136

1.311

6.745

206.685

223.429

599

8.006

438.720

Hensættelserne til bedste skøn indeholder bedste skøn over nutidsværdien af de forventede
betalingsstrømme 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 forventede betalingsstrømme ud over de garanterede betalinger og
som følger af forsikringstagerens ret til bonus.
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.
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 cost-of-capital-metoden til opgørelse af risikomargenen pr. branche,
som beregnes ud fra selskabets solvenskapitalkrav uden volatilitetsjustering.
Fortjenstmargen
Fortjenstmargen er til solvensformål ikke en del af de forsikringsmæssige hensættelser men en del
af kapitalgrundlaget. Fortjenstmargen udgør den opgjorte nutidsværdi af det forventede fremtidige
overskud i de resterende kontraktperioder for de livsforsikrings- og investeringskontrakter, som er
indgået. Der regnes fortjenstmargen i både gennemsnitsrente- og markedsrentemiljøet.
Fortjenstmargen i markedsrente fastsættes ud fra den forventede indtjening fra investeringsforvaltning,
herunder de forventede ændringer i investeringsomkostninger og indtægter, reduceret med risikomargen.
Fortjenstmargen i gennemsnitsrente fastsættes ved en cost-of-capital tilgang ud fra den forventede
indtjening og solvenskapitalkravet for den enkelte rentegruppe.
Usikkerhed
Opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser indebærer usikkerheder. Som nævnt ovenfor
værdiansættes hensættelser ud fra en lang række antagelser omkring forsikringstageradfærd,
dødelighedsforudsætninger, markederne (renteniveau), mv. Antagelserne bygger på statistiske analyser,
som opgøres ud fra historiske data, og dermed ikke nødvenligvis afspejler de fremtidige tendenser.
Alle væsentlige risici forbundet med værdiansættelsen af de forsikringsmæssige hensættelser vurderes
i selskabets vurdering af egen risiko og solvens og følges løbende bl.a. gennem stresstest og
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følsomhedsanalyser. Usikkerhederne ved opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser er underlagt
selskabets interne kontrolsystem. De forsikringsmæssige risici er nærmere beskrevet i afsnit C.1.
Ændringer i anvendte antagelser
De anvendte antagelser til beregning af de forsikringsmæssige hensættelse til solvensopgørelsen
følger antagelserne anvendt til opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser til årsregnskabet (se
undtagelser nedenfor). Ændringer i de beregningsmæssige skøn til årsregnskabet fremgår af Årsrapport
2017 for PFA Pension, s. 55. Nedenfor er de væsentligste ændringer opsummeret.
Til værdiansættelsen af de forsikringsmæssige hensættelser for 2017 er både den observerede
nuværende dødelighed og de forventede fremtidige levetidsforbedringer blevet opdateret i forhold
til forudsætningerne fra 2016. Finanstilsynets 20-årige levetidsbenchmark er anvendt i stedet for
det 30-årige benchmark. For syge- og ulykkesforsikring er der foretaget justeringer af de anvendte
modeller til brug for opgørelse af præmie- og erstatningshensættelser.
For 2017 er der beregnet en fortjenstmargen i gennemsnitsrentemiljøet, som i 2016 blev skønnet til
0 kr. på baggrund af den usikkerhed, der var på fortolkning af kontributionsbekendtgørelsen. Ved
udgangen af 2017 kom der en ny kontributionsbekendtgørelse, hvoraf reglerne for risikoforrentning er
blevet klarere, så den hidtidige usikkerhed omkring fortolkning er blevet afklaret.
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.
Af tabellen nedenfor fremgår de væsentligste metodeforskelle fordelt på branche pr. 31. december 2017.

(mio. kr.)
Livsforsikringshensættelse til årsregnskabet*
Fortjenstmargen
Risikomargen
Diskonteringsrente
Forsikringsmæssige
hensættelser til
Solvens II

Forsikring med
gevinstandele

Unit-linked
forsikring

Anden livsforsikring

Sygeforsikring

I alt

207.013

224.311

472

8.292

440.088

-680

1.117

-

-

1.798

353

236

127

-291

425

-

-

0

5

5

206.685

223.429

599

8.006

438.720

* Kategoriseringen af brancher fremgår af afsnit A.1, men er ikke fuldt tilsvarende årsregnskabet.
Fortjenstmargen
I modsætning til de regnskabsmæssige skøn til årsregnskabet opgøres fortjenstmargen under Solvens
II som en del af kapitalgrundlaget, hvilket medfører, at fortjenstmargenen udgør en difference mellem
de forsikringsmæssige hensættelser opgjort til årsregnskabet og til solvensformål. Yderligere er der
beregningsmæssige forskelle af fortjenstmargenen mellem de to opgørelser.
PFA Pension benytter en residualberegning ved opgørelse af fortjenstmargen i gennemsnitsrente,
hvorfor fortjenstmargen efter Solvens II-principperne maksimalt må udgøre nutidsværdien af den
forventede indtjening, som selskabet kan dokumentere i den strategiske planlægningsperiode. Dette
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betyder, at den solvensrelaterede fortjenstmargen i gennemsnitsrente er reduceret i forhold til det
regnskabsmæssige skøn.
I markedsrente, hvor livsforsikring og syge- og ulykkesforsikring er tegnet samlet, måles ordningerne
samlet i de regnskabsmæssige skøn. Til Solvens II skal livsforsikring og syge- og ulykkesforsikring
måles hver for sig, hvilket betyder, at den solvensrelaterede fortjenstmargen på opsparingsdelen på en
ordning ikke reduceres med den del af en eventuel hensættelse til tab på syge- og ulykkesforsikringen
på ordningen, der kan indeholdes i fortjenstmargenen.
Risikomargen
Risikomargenen opgøres ved forskellige metoder til årsregnskab og til solvensformål. Som beskrevet i ovenstående
afsnit, anvender PFA Pension cost-of-capital-metoden til opgørelse af risikomargen til solvensformål.
Ifølge regnskabsbekendtgørelsen er der metodefrihed vedrørende principper for opgørelse af
risikomargen. Til årsregnskabet har PFA Pension derfor valgt at opgøre risikomargenen ved at justere
risikointensiteterne. Denne opgørelse er tilpasset en kalibrering af risikomargenen baseret på cost-ofcapital-principperne, således at niveauet for risikomargenen er sammenligneligt ved de to opgørelser.
Ændringen i risikomargen opgøres som forskellen mellem risikomargen opgjort efter henholdsvis
Solvens II og regnskabsreglerne, fratrukket den del af risikomargenen, som kan absorberes i de enkelte
bestandsgruppers fremtidige diskretionære ydelser.
Diskonteringsrente
De forsikringsmæssige hensættelser opgøres til solvensformål ved anvendelse af rentekurver fra EIOPA,
mens der til de regnskabsmæssige skøn anvendes rentekurver, der er udarbejdet efter principper og på
basis af et datagrundlag, der må antages at føre til en kurve, der så vidt muligt ikke afviger fra EIOPA’s
rentekurver. Eventuelle uoverensstemmelser mellem de to sæt af rentekurver vil medføre ændringer
i solvensopgørelsen i forhold til årsregnskabet. For nærmere beskrivelse af rentekurverne anvendt til
årsregnskabet henvises til Årsrapport 2017 for PFA Pension, s. 54.
Anvendelse af volatilitetsjustering og matchtilpasning
PFA Pension har af Finanstilsynet fået tilladelse til at anvende en rentekurve med volatilitetsjustering
for 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. kreditobligationer og realkredit.
Nedenstående tabel viser en sammenligning af solvensopgørelsen pr. 31. december 2017, hvor
volatilitetsjusteringen er anvendt, mod en opgørelse, hvor justeringen er sat til nul.

(mia. kr.)

Opgørelse inkl.
Opgørelse ekskl.
volatilitetsjustering volatilitetsjustering

Minimumskapitalkrav

7,9

9,3

Basiskapitalgrundlag

37,2

34,2

473 %

368 %

Solvenskapitalkrav

17,5

20,7

Kapitalgrundlag

37,5

34,6

215 %

167 %

Minimumssolvensdækning

Solvensdækning
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Ved fjernelse af volatilitetsjusteringen falder solvensdækningen fra 215 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 2017.

Forsikring med
gevinstandele

Unit-linked
forsikring

Anden livsforsikring

SLTsundhed

I alt

Hensættelser ved brug af
volatilitetsjustering

206.685

223.429

599

8.006

438.720

Hensættelser uden brug af
volatilitetsjustering

209.480

223.429

603

8.160

441.672

-2.795

0

-3

-153

-2.951

(mio. kr.)

Ændring i alt

PFA Pension anvender ikke matchtilpasning af den relevante risikofrie rentekurve.
Overgangsforanstaltninger
PFA Pension anvender hverken overgangsforanstaltninger vedrørende opgørelse af de
forsikringsmæssige hensættelser eller ved anvendelse af den risikofrie rentekurve.
Genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
PFA Pension har indgået genforsikringsaftaler dels pga. kunde- og konkurrencehensynet og dels med
fokus på risikostyring. Grundet væsentlighed har PFA Pension valgt ikke at inddrage genforsikring til
solvensformål. Solvenskapitalkravet er dermed konservativt fastsat.
PFA Pension anvender ikke special purpose vehicles.
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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 bliver til Solvens II værdiansat efter de samme metoder og principper, som anvendes
til regnskabet.
PFA Pensions andre forpligtelser udgør 37,9 mia. kr. svarende til 7 pct. af Solvens II-balancen. Værdi
ansættelsen af andre forpligtelse foregår udelukkende med brug af alternative værdiansættelses
metoder 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 31,7 mia. kr., som er værdiansat efter de samme
principper og metoder som beskrevet for derivater indregnet under investeringsaktiver.
Andre forpligtelser, i alt 6,4 mia. kr. består primært af aktuelle skatteforpligtelser, og værdiansættes til
pålydende værdi.

75

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2017

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 hovedparten af koncernens konsoliderede aktiver og forpligtelser, heriblandt de
mest komplekse produkter blandt både koncernens aktiver og forpligtelser.

PFA Pension
Der er i afsnit 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
investeringsadministrationssystemet, 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.
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D.5 Andre oplysninger

PFA-koncernen
Ingen yderligere væsentlige oplysninger.

PFA Pension
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 kapital
grundlag og solvenskapitalkrav i PFA Pension, PFA Soraarneq, PFA Bank og PFA Asset Management.
Koncernens kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav udgør pr. 31. december 2017 henholdsvis 23,8
mia. kr. og 17,7 mia. kr., og koncernens solvensdækning udgør 134 pct., hvilket er på niveau med
solvensdækningen ultimo 2016 på 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 tabellen på næste side ses opgørelse af koncernens kapitalgrundlag, herunder de
enkelte datterselskabers bidrag til kapitalgrundlaget. PFA Pensions kapitalgrundlag udgør størstedelen
af kapitalgrundlaget (98 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.

78

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2017

Opgørelse af koncernens kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav, ultimo 2017
Kapitalgrundlag som ikke kan
anvendes på koncernniveau

(mio. kr.)

Datterselskabers
kapitalgrundlag

Dobbelt
Øvrig ikke ananvendt
erkendt kapital
kapitalgrundlag
(Over(Egenkapital i skydende kundedatterkapital og
selskaber)
skatteaktiver)

Koncernens
kapitalgrundlag

Koncernens
solvenskapitalkrav

Solvensoverdækning

PFA Holding

5.549

5.428

10

112

PFA Pension

37.543

66

14.247

23.230

17.467

5.763

66

66

21

45

PFA Bank

111

111

56

55

PFA Asset
Management

257

257

140

117

23.776

17.684

6.092

PFA Soraarneq

PFA-koncernen

112

134,4 %

* Kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for PFA Pension 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
5,5 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 kapital
grundlag. I ovenstående tabel ses den del af datterselskabernes kapitalgrundlag, som ikke anerkendes i
henhold til Solvens II, i alt 14,3 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
Kapitalgrundlaget i PFA-koncernen skal understøtte forretningsmodellen og PFA-koncernens strategi
frem mod 2020. Det grundlæggende ved PFA’s forretningsmodel er, at PFA Holdings ejere har frasagt
sig at få udbetalt et stort udbytte. I henhold til PFA Holdings vedtægter er det årlige udbytte til
aktionærerne begrænset til 50.000 kr. Derfor bliver langt størstedelen af overskuddet sendt tilbage til
kunderne. Det sker gennem PFA KundeKapital, hvor kunderne har mulighed for at indskyde en del af
deres pensionsindbetalinger, som en del af PFA Pensions risikovillige kapital.
Kravet til den løbende forrentning af egenkapitalen i PFA-koncernen er fastlagt i PFA-koncernens
Strategi2020, og kravet sikrer at PFA-koncernens kapitalgrundlag er forsvareligt til at understøtte
forretningsmodellen. Den strategiske forretningsplanlægningsperiode er frem til 2020.
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PFA-koncernen består af to livsforsikringsselskaber, en bank og et investeringsforvaltningsselskab,
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. nedenstående separate afsnit for PFA Pension.

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 og
klassificeres som tier 3 kapital i henhold til Solvens II.
• 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 k
 apital
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.
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Kapitalgrundlag fordelt på tiers
2017
(mia. kr.)
Aktiekapital
KundeKapital

Tier 1

I alt

Tier 1

0,1

0,1

31,4

31,4

Udskudte skatteaktiver
Afstemningsreserve
Basiskapitalgrundlag
Supplerende kapital

2016

Tier 3

0,4

I alt

Forskel

0,1

0,1

-

28,8

28,8

2,5

0,4

0

0,4

Tier 3

0,4

5,7

5,7

4,2

4,2

1,5

37,2

37,5

33,2

33,5

4,0

-

-

-

-

-

-

-

Kapitalgrundlag til dækning af
solvenskapitalkravet

37,2

0,4

37,5

33,2

0,4

33,5

4,0

Kapitalgrundlag til dækning af
minimumskapitalkravet

37,2

37,2

33,2

33,2

4,0

* Afstemningsreserven = egenkapitalen - værdien af egne aktier + fortjenstmargen – goodwill - immaterielle aktiver - skatteaktiver risikomargen. For uddybning af bidrag fra fortjenstmargen og risikomargen henvises til afsnit D.2.

Kapitalgrundlaget blev i 2017 forøget med 4,0 mia. kr. og udgjorde 37,5 mia. kr. ultimo 2017. Stigningen
skyldes stigning i KundeKapital og afstemningsreserve. KundeKapitalen blev i 2017 forøget med 2,5
mia. kr. og udgjorde 31,4 mia. kr. ultimo 2017. Stigningen kan primært henføres til risikoforrentning
fra gennemsnitsrentebestanden, positivt investeringsafkast og nettoindbetalinger til KundeKapital.
Afstemningsreserven steg med 1,5 mia. kr. og udgjorde ultimo 2017 1,5 mia. kr. Stigningen i
afstemningsreserven skyldes primært stigning i fortjenstmargen, hvor der i 2017 er indregnet en
fortjenstmargen for gennemsnitsrente produkter på 0,7 mia. kr. mod et skøn i 2016 på 0 kr.
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 immaterielle aktiver,
goodwill samt afvigelser i opgørelsen af risikomargen jf. afsnit D.2.

(mia. kr.)

2017

2016

Egenkapital og KundeKapital

36,4

33,7

1,8

1,2

Immaterielle aktiver

-0,2

-0,3

Forskel i risikomargen til regnskab og i Solvens II

-0,4

-0,9

Overskydende aktiver i forhold til
passiver i Solvens II balancen

37,5

33,5

Kapitalgrundlag

37,5

33,5

Fortjenstmargen
Goodwill

-0,1

PFA Pension har ikke supplerende kapital, efterstillet gæld eller kapitalgrundlagselementer, som er
underlagt overgangsbestemmelser. PFA Pension har endvidere ikke betydelige kapitalinteresser i krediteller finansieringsinstitutter, som skal fradrages i kapitalgrundlaget.
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Forvaltning af kapitalgrundlaget
Bestyrelsen i PFA Pension har besluttet, at kapitalgrundlaget i selskabet som minimum skal udgøre 150
pct. af solvenskapitalkravet uden anvendelse af overgangsforanstaltningen for aktier ejet før 1. januar
2016, og minimum 110 pct. af solvenskapitalkravet uden anvendelse af volatilitetsjustering og uden
overgangsforanstaltningen for aktier ejet før 1. januar 2016.
PFA Pension foretager årlige analyser af kapitalgrundlaget i et fremadrettet perspektiv i forbindelse
med udarbejdelse af driftsplaner og kapitalplaner, som forelægges bestyrelsen. Tidshorisonten i
planerne svarende til den strategiske forretningsplanlægningsperiode, som ifølge Strategi2020 er frem
til 2020. I tillæg til den årlige kapitalplan udarbejdes en kapitalnødplan, der beskriver de muligheder,
der er for at forbedre selskabets kapital- og solvenssituation i tilfælde af uventede begivenheder eller i
tilfælde af, at kapitalplanens forudsætninger brister i en sådan grad, at der er usikkerhed om, hvorvidt
forsikringstagernes interesser er i fare.
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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 2017 henholdsvis 23,8 mia.
kr. og 17,7 mia. kr., og koncernens solvensdækning udgør 134 pct.
Under anvendelse af metode 2 opgøres og indberettes koncernens minimumskapitalkrav ikke til
Finanstilsynet.

PFA Pension
PFA Pensions solvenskapitalkrav opgøres til 17,5 mia. kr. ved udgangen af 2017 mod 11,8 mia. kr. ultimo
2016, og solvensdækningen udgør 215 pct. ultimo 2017 mod 285 pct. ultimo 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
28,2 mia. kr. pr. ultimo 2017. Heraf kan de samlede kundereserver dække 12,3 mia. kr. Det samlede
solvenskapitalkrav (SCR) på 17,5 mia. kr. fremkommer ved at tillægge kapitalkrav for operationel risiko
på 1,1 mia. kr. og en skatteeffekt på 0,4 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.)

2017

2016

Markedsrisiko

25,6

19,6

Modpartsrisiko

0,9

1,4

Livsforsikringsrisiko

5,1

4,5

Sundhedsforsikringsrisiko

1,9

1,5

-5,3

-4,9

Basissolvenskapitalkrav

28,2

22,1

Tabsabsorberende kundebuffere

-12,3

-11,9

Operationel risiko mv.

1,1

1,3

Skatteeffekt

0,4

0,3

Solvenskapitalkrav

17,5

11,8

Kapitalgrundlag, SCR

37,5

33,5

215 %

285 %

Diversifikationseffekt

Solvensdækning
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Det ses, at risikomodulet for markedsrisici yder det største bidrag til basissolvenskapitalkravet med et
samlet bidrag på 25,6 mia. kr. Dette afspejler, at selskabet i vid udstrækning påtager sig markedsrisici
for at sikre kunderne et konkurrencedygtigt afkast. Det næststørste risikobidrag på 5,1 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 5,7 mia. kr. fra 2016 til 2017, mens kapitalgrundlaget opgjort under
Solvens II er øget med 4,0 mia. kr. Overdækningen er således reduceret med 1,7 mia. kr. til 20,0 mia.
kr. ultimo 2017. Stigningen i solvenskapitalkravet kan hovedsageligt henføres til en stigning i aktierisici,
som er et undermodul under markedsrisici.
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 7,9 mia. kr. pr. 31.
december 2017. Minimumskapitalkravet beregnes ud fra elementerne i nedenstående tabel:
Minimumskapitalkravet (MCR)
(mia. kr.)

2017

2016

8,9

9,2

17,5

11,8

MCR loft

7,9

5,3

MCR bund

4,4

2,9

Kombinerede MCR

7,9

5,3

Absolutte minimumskapitalkrav*

0,0

0,0

MCR

7,9

5,3

37,2

33,2

473 %

626 %

Lineære MCR
SCR

Kapitalgrundlag, MCR
Minimumssolvensdækning

* Det absolutte minimumskapitalkrav er 27.565.000 kr.
Minimumskapitalkravet er steget fra 5,3 mia. kr. ultimo 2016 til 7,9 mia. kr. ultimo 2017.
Da minimumskapitalkravet er bestemt ud fra MCR loftet, som er beregnet som 45 pct. af
solvenskapitalkravet, kan stigningen i MCR henføres til stigningen i SCR.
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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.
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E.4 Forskelle mellem standardformlen og en intern model

PFA-koncernen
PFA Holding anvender ikke selvstændigt en intern model til opgørelse af koncernens solvenskapitalkrav,
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.
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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 2017.

PFA Pension
PFA Pension har overholdt minimumskapitalkravet og solvenskapitalkravet igennem hele 2017.
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E.6 Andre oplysninger

PFA-koncernen
Ingen yderligere oplysninger.

PFA Pension
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)

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og
transportforsikring

Brand og andre skader på
ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Forsikring vedrørende
indkomstsikring

Forsikring vedrørende udgifter
til lægebehandling

C0030

C0010 C0020
Tegnede præmier
Brutto — Direkte virksomhed

R0110

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0120

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

797.956

⊗

R0140

Netto

R0200

797.956

666.981

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

R0210

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0220

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

⊗

R0300

666.981

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

881.689

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0320

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0330

Erstatningsudgifter

Genforsikringsandel

⊗

R0340

Netto

R0400

881.689

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

124.227

Andre omkostninger

R1200

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R1300

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

... fortsættes næste side
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S.05.01.02 · PFA-Koncernen

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche … fortsat
I 1.000 kr.

Branche vedrørende: Accepteret
ikkeproportional 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
797.956

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

797.956

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

666.981

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

666.981

Erstatningsudgifter
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

881.689

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

881.689

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto
Omkostninger

124.227

Andre omkostninger

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

⊗

⊗

⊗

⊗

124.227

... fortsættes næste side
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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

Indeksreguleret og unit-linked
forsikring

C0270

C0280

C0220

C0230

C0240

985.639

-3.830.886

35.221.084

690.784

33.066.620

186.242

186.242

Anden livsforsikring

Forsikring med gevinstandele

C0260

Sygeforsikring

C0250

C0210

I alt
C0300

Tegnede præmier
Brutto

R1410

Genforsikringsandel

R1420

Netto

R1500

985.639

-3.830.886

35.221.084

504.543

32.880.379

Brutto

R1510

933.614

-3.830.886

35.221.084

690.784

33.014.596

Genforsikringsandel

R1520

186.242

186.242

Netto

R1600

933.614

-3.830.886

35.221.084

504.543

32.828.354

Brutto

R1610

1.060.957

9.411.895

10.912.265

1.039.321

22.424.439

Genforsikringsandel

R1620

Netto

R1700

Præmieindtægter

Erstatningsudgifter

1.060.957

9.411.895

264.444

264.444

10.912.265

774.877

22.159.995

-36.501.396

12.774.392

-29.112.277

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto

R1710

Genforsikringsandel

R1720

-122.487

-5.262.786

Netto

R1800

-122.487

-5.262.786

-36.501.396

12.774.392

-29.112.277

Omkostninger

R1900

86.373

536.505

647.503

224.261

1.494.642

Andre omkostninger

R2500

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

0

Samlede omkostninger

R2600

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

1.494.642

0
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S.05.02.01 · PFA-Koncernen

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

797.956

797.956

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0120

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

R0140

Netto

R0200

797.956

797.956

R0210

666.981

666.981

Præmieindtægter
Brutto - Direkte virksomhed
Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0220

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

R0300

666.981

666.981

881.689

881.689

881.689

881.689

124.227

Erstatningsudgifter
Brutto - Direkte virksomhed

R0310

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0320

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

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

124.227

Andre omkostninger

R1200

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R1300

⊗

⊗

124.227

... 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
-C0270

C0280

Tegnede præmier
Brutto

R1410

32.939.304

127.316

33.066.620

Genforsikringsandel

R1420

182.416

3.825

186.242

Netto

R1500

32.756.888

123.491

32.880.379

Præmieindtægter

0

Brutto

R1510

32.887.279

127.316

Genforsikringsandel

R1520

182.416

3.825

33.014.596
186.242

Netto

R1600

32.704.863

123.491

32.828.354

Brutto

R1610

21.904.089

520.350

22.424.439

Genforsikringsandel

R1620

-263.218

-1.226

-264.444

Netto

R1700

21.640.871

519.124

22.159.995

Erstatningsudgifter

0

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

0

Brutto

R1710

Genforsikringsandel

R1720

-29.489.943

377.667

-29.112.277

Netto

R1800

-29.489.943

377.667

-29.112.277

Omkostninger

R1900

1.476.927

17.715

1.494.642

Andre omkostninger

R2500

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R2600

⊗

⊗

1.494.642
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S.22.01.22 · PFA-Koncernen

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

439.458.058

2.951.306

Basiskapitalgrundlag

R0020

23.775.596

2.871.900

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af
R0050
solvenskapitalkravet

23.775.596

2.871.900

Solvenskapitalkrav

17.683.617

3.278.852

R0090
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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 R0040
selskaber

⊗

⊗

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

⊗

⊗

⊗

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

⊗

⊗

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på
koncernniveau

R0380

⊗

⊗

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

R0390

⊗

⊗

Samlet supplerende kapitalgrundlag

R0400

⊗

⊗

⊗

⊗

Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer

⊗

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter,
forvaltere af alternative investeringsfonde og
UCITS-administrationsselskaber

R0410

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0420

Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0430

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer

R0440

367.961

⊗
⊗

⊗

⊗

⊗

367.961

⊗
367.961

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

⊗

367.961

⊗

⊗

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

R0450

28.901.322

28.901.322

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

R0460

23.407.635

23.407.635

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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Kapitalgrundlag … fortsat
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

23.775.596

Solvenskapitalkrav på koncernniveau

R0680

17.683.617

⊗

⊗

⊗

⊗

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

R0690

1,34

⊗

⊗

⊗

⊗

23.775.596

C0060

⊗

⊗

⊗

⊗

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

Afstemningsreserve

⊗

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.

SK: Specifik kode | B1: Bestemmende | B2: Betydelig | IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn
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

Forholdsmæssig andel
anvendt til beregning
af koncernsolvensen

% stemmerettigheder

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SK

PFA CC Properties I ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00003

SK

PFA CC Properties II ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00004

SK

PFA CC Properties III ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00005

SK

PFA CC Properties III Holding ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00006

SK

PFA CC Properties II Holding ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00007

SK

PFA CC Properties IV ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00008

SK

PFA CC Properties IV Holding ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00009

SK

PFA CC Properties I Holding ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00010

SK

PFA CC Properties V ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00011

SK

PFA CC Properties VII ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00012

SK

PFA CC Properties VIII ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00013

SK

PFA CC Properties VIII Holding ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00014

SK

PFA CC Properties VII Holding ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00015

SK

PFA CC Properties V Holding ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00016

SK

PFA CC Properties X ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00017

SK

PFA CC Properties X Holding ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00018

SK

PFA CPH Properties II P/S

Andet

P/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00019

SK

PFA CPH Properties I P/S

Andet

P/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00020

SK

Dansk hus Hamburg A/S

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00021

SK

Kings Pool York A/S

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00022

SK

Komplementarselskabet PFA CPH
Properties II ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00023

SK

Komplementarselskabet PFA CPH
Properties I ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00024

SK

Komplementarselskabet PFA
Absalon Ejendomme ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00025

SK

Komplementarselskabet PFA Blue
Star Ejendomme ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

KY

LEI/549300C9DDHIN3N5ZQ33

LEI

PFA Investment Fund

Andet

A/I

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

A/S

Finans100 % 100 % 100 %
tilsynet

B1

100 %

Nej*

.

Metode
2: Andre
sektorregler

P/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

DK

LEI/549300EPRE5PT3GRXR39

LEI

PFA Asset Management A/S

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

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00026

SK

PFA Absalon Ejendomme P/S

Andet

C0190

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250

... fortsættes næste side
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Ja/Nej*

PFA CC Properties ApS

C0180

Indflydelse

SK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00002

C0080

Andre kriterier

DK

C0060 C0070

% anvendt ved
opstillingen af de
konsoliderede
regnskaber

C0050

Kapitalandel i %

Type selskab

C0040

Tilsynsmyndighed

Registreret navn
på selskab

Kategori (gensidigt/
ikke gensidigt)

ID-kodetype for
selskab
C0030

Selskabsform

Identifikationskode
for selskab
C0020
SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00001

Land
C0010
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Selskaber, der indgår i koncernen … fortsat
I 1.000 kr.

SK: Specifik kode | B1: Bestemmende | B2: Betydelig | IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn
Omfattet af
koncerntilsyn

Indflydelseskriterier

Beregning af
koncernsolvens

Indflydelse

Forholdsmæssig andel
anvendt til beregning
af koncernsolvensen

Ja/Nej*

Dato for afgørelsen,
hvis artikel 214 finder
anvendelse

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

Andet

P/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

SK

PFA Boliger A/S

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

SK

PFA Ejendomme A/S

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

SK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00028

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00029

Registreret navn
på selskab

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00027

Andre kriterier

PFA Blue Star Ejendomme P/S

DK

% stemmerettigheder

Metode
2: Andre
sektorregler

% anvendt ved
opstillingen af de
konsoliderede
regnskaber

.

PFA Bank A/S

Kapitalandel i %

Nej*

SK

Tilsynsmyndighed

Selskabsform

100 %

SC/1693

Kategori (gensidigt/
ikke gensidigt)

Type selskab

B1

ID-kodetype for
selskab

Finans100 % 100 % 100 %
tilsynet

Identifikationskode
for selskab

A/S

Land

Kreditinstitut,
investeringsselskab eller finansieringsinstitut

DK

B1

.

Ja

.

Metode 2:
Solvens II

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

Livsforsikringsselskab

A/S

Ikke
Finansgen
100 % 100 % 100 %
tilsynet
sidigt

B1

100 %

Ja

.

Metode 2:
Solvens II

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

.

IOAK

Livsforsikringsselskab

A/S

B1

76 %

Ja

.

Metode 2:
Lokale regler

Forsikringsholding virksomhed

A/S

DK

LEI/549300UY0JZDW1JMFS10

LEI

PFA Holding A/S

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00030

SK

PFA Kapitalforening

Andet

A/I

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00031

SK

PFA Nordre Jernbanevej ApS

Andet

Finanstilsynet

.

100 %

.

DK

LEI/DK2F1ZT37U6QR8FQCO46

LEI

PFA Pension

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00032

SK

PFA Property Investment A/S

GL

LEI/213800VZP6XQLKG7ID13

LEI

PFA Soraarneq

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00033

SK

PFA Dirch Passers Allé A/S
(Tidligere Ejendomsaktieselskabet
BP)

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00034

SK

PFA Infrastruktur Holding ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00035

SK

Irish Forestry Investments Holding
A/S

Andet

A/S

33 %

33 %

33 %

B2

33 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00036

SK

ATPFA K/S

Andet

K/S

50 %

50 %

50 %

B2

50 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00037

SK

SE Blue Renewables GP ApS

Andet

ApS

50 %

50 %

50 %

B2

50 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00038

SK

Letpension A/S

Andet

A/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00039

SK

Kirk & Thorsen Invest A/S

Andet

A/S

32 %

32 %

32 %

B2

32 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00040

SK

Ejendomsselskabet Axeltorv 2
komplementar ApS

Andet

ApS

33 %

33 %

33 %

B2

33 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00041

SK

Komplementarselskabet Borgen
Sønderborg ApS

Andet

ApS

40 %

40 %

40 %

B2

40 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00042

SK

Ejendomsselskabet Portland
Towers Komplementar ApS

Andet

K/S1

33 %

33 %

33 %

B2

33 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00043

SK

Komplementarselskabet Alsik
Estate ApS

Andet

K/S1

50 %

50 %

50 %

B2

50 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00044

SK

CAT Invest I A/S under frivillig
likvidation

Andet

A/S

23 %

23 %

23 %

B2

23 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00045

SK

Ejendomsudvikling Kronborg
Strand P/S

Andet

P/S

47 %

47 %

47 %

B2

47 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00046

SK

Danmarks Skibskredit Holding A/S

Andet

A/S

33 %

33 %

33 %

B2

33 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00047

SK

PF I A/S

Andet

A/S

40 %

40 %

40 %

B2

40 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00048

SK

Carlsberg Byen P/S

Andet

P/S

30 %

30 %

30 %

B2

30 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00049

SK

EjendomsSelskabet Norden I K/S

Andet

K/S

22 %

22 %

22 %

B2

22 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00050

SK

EjendomsSelskabet Norden IV K/S

Andet

K/S

32 %

32 %

32 %

B2

32 %

Nej*

IOAK

Ikke
Finansgen
76 %
tilsynet
sidigt

76 %

76 %

... fortsættes næste side
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Selskaber, der indgår i koncernen … fortsat
I 1.000 kr.

SK: Specifik kode | B1: Bestemmende | B2: Betydelig | IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn
Omfattet af
koncerntilsyn

Indflydelseskriterier

Beregning af
koncernsolvens

% stemmerettigheder

Indflydelse

Forholdsmæssig andel
anvendt til beregning
af koncernsolvensen

Ja/Nej*

33 %

33 %

B2

33 %

Nej*

IOAK

DK

SK

Andet

P/S

33 %

33 %

33 %

B2

33 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00053

SK

P/S Borgen Shopping

Andet

P/S

40 %

40 %

40 %

B2

40 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00054

SK

EjendomsSelskabet Norden VIII K/S

Andet

K/S

33 %

33 %

33 %

B2

33 %

Nej*

IOAK

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00001

SK

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

Andet

K/S

45 %

45 %

45 %

B2

45 %

Nej*

IOAK

LU

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46LU00001

SK

Tishman Speyer "The Q" - TS Q205
Holdings SCSp

Andet

K/S

56 %

56 %

56 %

B2

56 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00055

SK

Alsik Estate P/S

Andet

P/S

50 %

50 %

50 %

B2

50 %

Nej*

IOAK

SE

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46SE00002

SK

LogiReal Holding AB

Andet

A/S

38 %

38 %

38 %

B2

38 %

Nej*

IOAK

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00003

SK

Grosvenor London Office Fund

Andet

P/S

50 %

50 %

50 %

B2

50 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00001

SK

Garland Center

Andet

K/S

30 %

29 %

30 %

B2

29 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00056

SK

K/S Kristensen Partners I

Andet

K/S

20 %

20 %

20 %

B2

20 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00002

SK

Sares Regis Multifamily Value-Add
Fund II - Parall

Andet

K/S

33 %

33 %

33 %

B2

33 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00057

SK

SE Blue Equity I K/S

Andet

K/S

24 %

24 %

24 %

B2

24 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00058

SK

SE Blue Renewables K/S

Andet

K/S

50 %

50 %

50 %

B2

50 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00003

SK

IP Infra Investors LP

Andet

K/S

25 %

25 %

25 %

B2

25 %

Nej*

IOAK

LU

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46LU00002

SK

Altius Real Asset S.C.A, Sicav-SIF (
ARAF) / BP

Andet

K/S

57 %

57 %

57 %

B2

57 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00059

SK

Blue Equity II K/S

Andet

K/S

32 %

32 %

32 %

B2

32 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00060

SK

P/S Sunstone Biomedicinsk
Venture III under frivillig likvidation

Andet

P/S

24 %

24 %

24 %

B2

24 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00061

SK

Via Equity Fond III K/S

Andet

K/S

50 %

50 %

50 %

B2

50 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00062

SK

Private Equity New Markets II K/S

Andet

K/S

23 %

23 %

23 %

B2

23 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00063

SK

Ejendomspartnerselskabet
Haraldsborg

Andet

P/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00064

SK

Ejendomspartnerselskabet C.F
Richsvej 99-101

Andet

P/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00065

SK

Ejendomspartnerselskabet
Munken

Andet

P/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00066

SK

Ejendomspartnerselskabet Søborg
Huse

Andet

P/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00067

SK

P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse

Andet

P/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00068

SK

Ejendomspartnerselskabet Ved
Boldparken

Andet

P/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00069

SK

KRISTENSEN PARTNERS I ApS

Andet

ApS

20 %

20 %

20 %

B2

20 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00070

SK

PFA Infra Neptune Holding ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00004

SK

Alcor LSPV Ltd

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00005

SK

High Leas PV Ltd

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

ID-kodetype for
selskab

... fortsættes næste side
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Anvendt metode
og for så vidt angår
metode 1 behandling
af selskabet

% anvendt ved
opstillingen af de
konsoliderede
regnskaber

33 %

Dato for afgørelsen,
hvis artikel 214 finder
anvendelse

Kapitalandel i %

P/S

Andre kriterier

Selskabsform

Andet

Tilsynsmyndighed

Type selskab

Ejendomsselskabet Axeltorv 2 P/S
Ejendomsselskabet Portland
Towers P/S

Kategori (gensidigt/
ikke gensidigt)

Registreret navn
på selskab

SK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00052

Identifikationskode
for selskab
SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00051

Land
DK

S.32.01.22 · PFA-Koncernen

Selskaber, der indgår i koncernen … fortsat
I 1.000 kr.

SK: Specifik kode | B1: Bestemmende | B2: Betydelig | IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn
Omfattet af
koncerntilsyn

Indflydelseskriterier

Beregning af
koncernsolvens

Ja/Nej*

GB

SK

Woodhouse Farm Solar PV

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00008

SK

Pobail CIC

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00009

SK

West End CIC

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00004

SK

PFA U.S. REIT Inc

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00071

SK

PFA Østre Havn

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00072

SK

PFA Pakhuset Århus havn ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00073

SK

PFA Pakhusene Århus havn I ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00074

SK

Ejendomsselskabet Fælledvej
15 ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00075

SK

Ejendomsselskabet Trianglen 5
ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00076

SK

Holdingselskabet Toftegårds Allé
8-10 ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00077

SK

Ejendomsselskabet Toftegårds Allé
8-10 ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00078

SK

Holdingselskabet Dr. Tværgade
52-54 ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00079

SK

Ejendomsselskabet Dr. Tværgade
52-54 ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00080

SK

PFA Islands Brygge ApS

Andet

ApS

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00005

SK

Galatyn Parent L.P.

Andet

K/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00081

SK

Danske Boligejendomme P/S

Andet

P/S

50 %

50 %

50 %

B2

50 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00006

SK

100 Northern JV, LLC

Andet

A/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00007

SK

100 Northern Reit, LLC

Andet

A/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00008

SK

100 Northern Avenue, LLC

Andet

A/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00009

SK

90 Hudson Waterfront, LLC

Andet

A/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00010

SK

90 Hudson Waterfront Urban
Renewal, LLC

Andet

A/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

US

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46US00011

SK

PFA U.S. Holding LLC

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00010

SK

PFA Neptune Holding UK

Andet

A/S

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00011

SK

Anno 2017 Joint Holding (UK) Ltd.

Andet

A/S

50 %

50 %

50 %

B2

50 %

Nej*

IOAK

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00012

SK

Neptune HoldCo/Walney Extension
Holdings Ltd.

Andet

A/S

25 %

25 %

25 %

B2

25 %

Nej*

IOAK

GB

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00013

SK

Walney Extension Ltd.

Andet

A/S

25 %

25 %

25 %

B2

25 %

Nej*

IOAK

SG

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46SG00001

SK

Logos China Logistics Venture 3 LP

Andet

K/S

48 %

48 %

48 %

B2

48 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00082

SK

Arealudviklingsselskab Stigsborg
P/S

Andet

P/S

26 %

26 %

26 %

B2

26 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00083

SK

Gartnerbyen P/S

Andet

P/S

50 %

50 %

50 %

B2

50 %

Nej*

IOAK

ID-kodetype for
selskab

... fortsættes næste side
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Anvendt metode
og for så vidt angår
metode 1 behandling
af selskabet

Forholdsmæssig andel
anvendt til beregning
af koncernsolvensen

IOAK

Dato for afgørelsen,
hvis artikel 214 finder
anvendelse

Indflydelse

Nej*

Andre kriterier

100 %

% stemmerettigheder

B1

% anvendt ved
opstillingen af de
konsoliderede
regnskaber

100 % 100 % 100 %

Kapitalandel i %

A/S

Tilsynsmyndighed

Selskabsform

Andet

Kategori (gensidigt/
ikke gensidigt)

Type selskab

West End Farm PV Ltd

Registreret navn
på selskab

SK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00007

Identifikationskode
for selskab
SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46GB00006

Land
GB

S.32.01.22 · PFA-Koncernen

Selskaber, der indgår i koncernen … fortsat
I 1.000 kr.

SK: Specifik kode | B1: Bestemmende | B2: Betydelig | IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn
Omfattet af
koncerntilsyn

Indflydelseskriterier

Beregning af
koncernsolvens

Ja/Nej*

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

Andet

A/I

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

Kapitalforeningen Bankpension
Emerging Markets Aktier

Andet

A/I

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

SK

Kapitalforeningen Bankpension
Obligationer

Andet

A/I

100 % 100 % 100 %

B1

100 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00090

SK

Taulov Dryport A/S

Andet

A/S

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00091

SK

Komplementarselskabet af 14.
april 2016 ApS

Andet

ApS

49 %

49 %

49 %

B2

49 %

Nej*

IOAK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00092

SK

PFA Kollegier ApS

Andet

ApS

B1

100 %

Nej*

IOAK

Type selskab

Selskabsform

ID-kodetype for
selskab

Andet

P/S

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00086

SK

PFA Barnaby Komplementar ApS

Andet

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00087

SK

Kapitalforeningen Bankpension
Aktier

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00088

SK

DK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00089

Land

PFA Barnaby P/S

50 %

100 % 100 % 100 %

* Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra c)
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Anvendt metode
og for så vidt angår
metode 1 behandling
af selskabet

Forholdsmæssig andel
anvendt til beregning
af koncernsolvensen

ApS

SK

50 %

Dato for afgørelsen,
hvis artikel 214 finder
anvendelse

Indflydelse

IOAK

DK

50 %

Andre kriterier

Nej*

ApS

% stemmerettigheder

100 %

Andet

% anvendt ved
opstillingen af de
konsoliderede
regnskaber

B1

Gartnerbyen Komplementar ApS

Kapitalandel i %

100 % 100 % 100 %

SK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00085

Tilsynsmyndighed

IOAK

SC/DK2F1ZT37U6QR8
FQCO46DK00084

Kategori (gensidigt/
ikke gensidigt)

Nej*

Registreret navn
på selskab

50 %

Identifikationskode
for selskab

B2

DK

Bilag
PFA Pension
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Balance
I 1.000 kr.

Solvens II værdi
Aktiver

C0010

Immatereielle aktiver

R0030

Udskudte skatteaktiver

R0040

Pensionsmæssigt overskud

R0050

356.316

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

58.415

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

R0070

282.133.383

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

186.201.498

Aktier

R0100

5.340.027

R0110

2.461.219

Aktier - noterede
Aktier - unoterede

R0120

2.878.807

R0130

22.991.667

R0140

5.800.046

Erhvervsobligationer

R0150

17.191.620

Strukturerede værdipapirer

R0160

Obligationer
Statsobligationer

Sikrede værdipapirer

R0170

Kollektive investeringsinstitutter

R0180

24.045.668

Derivativer

R0190

43.576.979

Indskud

R0200

-22.456

Øvrige investeringer

R0210

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

R0220

223.199.922

Lån, herunder realkreditlån

R0230

2.434.151

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

2.434.151

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

394.687

1.330.674

3.839.902

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

487.517

Aktiver i alt

R0500

514.234.967

... fortsættes næste side
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S.02.01.02 · PFA Pension

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

367.123

R0520

R0550

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

R0560

367.123

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

-

Bedste skøn

R0580

354.252

Risikomargin

R0590

12.871

R0600

214.924.023

R0610

7.639.357

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

R0620

-

Bedste skøn

R0630

6.341.612

Risikomargin

R0640

1.297.745

R0650

207.284.666

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

R0660

-

Bedste skøn

R0670

204.179.514

Risikomargin

R0680

3.105.153

R0690

223.429.242

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

R0700

-

Bedste skøn

R0710

221.100.290

Risikomargin

R0720

2.328.952

Eventualforpligtelser

R0740

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

Pensionsforpligtelser

R0760

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

-

Derivater

R0790

31.612.182

Gæld til kreditinstitutter

R0800

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

24.546

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

56.398

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

Efterstillet gæld

R0850

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget
Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget
Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

4.950.601

R0860
R0870
R0880

1.327.468

Passiver i alt

R0900

476.691.583

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000

37.543.384
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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)

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og
transportforsikring

Brand og andre skader på
ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Forsikring vedrørende
indkomstsikring

Forsikring vedrørende udgifter
til lægebehandling

C0030

C0010 C0020
Tegnede præmier
Brutto — Direkte virksomhed

R0110

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0120

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

797.956

⊗

R0140

Netto

R0200

797.956

666.981

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

R0210

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0220

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

⊗

R0300

666.981

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

881.689

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

R0320

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring

R0330

Erstatningsudgifter

Genforsikringsandel

⊗

R0340

Netto

R0400

881.689

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

124.227

Andre omkostninger

R1200

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R1300

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
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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
797.956

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

797.956

Præmieindtægter
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

666.981

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

666.981

Erstatningsudgifter
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

881.689

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto

881.689

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto — Direkte virksomhed

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret proportional
genforsikring

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto — Accepteret
ikkeproportional genforsikring
Genforsikringsandel
Netto
Omkostninger

124.227

Andre omkostninger

⊗

⊗

⊗

⊗

Samlede omkostninger

⊗

⊗

⊗

⊗

124.227

... 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

-3.830.886

35.221.084

Tegnede præmier
Brutto

R1410

Genforsikringsandel

R1420

Netto

R1500

985.639

R1510

Genforsikringsandel

R1520

Netto

R1600

R1610

Genforsikringsandel

R1620

Netto

R1700

182.416
32.756.888

-3.830.886

35.221.084

381.051

0

0

0

0

0

933.614

-3.830.886

35.221.084

563.468

32.887.279

182.416

182.416

933.614

-3.830.886

35.221.084

381.051

32.704.863

0

0

0

0

0

1.060.957

9.411.895

10.912.265

518.971

21.904.089

Erstatningsudgifter
Brutto

32.939.304

182.416
985.639

Præmieindtægter
Brutto

563.468

1.060.957

9.411.895

263.218

263.218

10.912.265

255.753

21.640.871

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto

R1710

Genforsikringsandel

R1720

Netto
Omkostninger
Andre omkostninger

R2500

Samlede omkostninger

R2600

0

-122.487

-5.262.786

-36.501.396

12.396.725

-29.489.943

R1800

-122.487

-5.262.786

-36.501.396

12.396.725

-29.489.943

R1900

86.373

536.505

647.503

206.547

1.476.927

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

1.476.927
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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

797.956

797.956

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0120

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

Genforsikringsandel

R0140

Netto

R0200

797.956

797.956

R0210

666.981

666.981

Præmieindtægter
Brutto - Direkte virksomhed
Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0220

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

Genforsikringsandel

R0240

Netto

R0300

666.981

666.981

881.689

881.689

881.689

881.689

124.227

Erstatningsudgifter
Brutto - Direkte virksomhed

R0310

Brutto - Accepteret proportional genforsikring

R0320

Brutto - Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

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

124.227

Andre omkostninger

R1200

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R1300

⊗

⊗

124.227

... fortsættes næste side
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Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land … fortsat
I 1.000 kr.

C0160
-C0200

C0220

C0230
-C0270

R1400

Top 5 i alt og hjemland

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

Hjemland
C0150

C0210

C0280

Tegnede præmier
Brutto

R1410

32.939.304

32.939.304

Genforsikringsandel

R1420

182.416

182.416

Netto

R1500

32.756.888

32.756.888

Brutto

R1510

32.887.279

32.887.279

Genforsikringsandel

R1520

182.416

182.416

Netto

R1600

32.704.863

32.704.863

Brutto

R1610

21.904.089

21.904.089

Genforsikringsandel

R1620

263.218

263.218

Netto

R1700

21.640.871

21.640.871

R1710

-29.489.943

-29.489.943

Præmieindtægter

Erstatningsudgifter

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser
Brutto
Genforsikringsandel

R1720

Netto

R1800

-29.489.943

-29.489.943

Omkostninger

R1900

1.476.927

1.476.927

Andre omkostninger

R2500

⊗

⊗

Samlede omkostninger

R2600

⊗

⊗

1.476.927
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Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring
I 1.000 kr.

Aftaler med optioner eller
garantier

Annuiteter hidrørende fra
skadesforsikringsaftaler og relateret
til andre forsikringsforpligtelser end
sygeforsikringsforpligtelser
C0090

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Aftaler med optioner eller
garantier

C0080

Aftaler uden optioner eller
garantier

Forsikring med gevinstandele

C0070

C0040

C0050

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

⊗

C0020

C0030

Anden livsforsikring

Aftaler uden optioner eller
garantier

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

C0060

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

203.715.734

Risikomargin

R0100

2.969.571

203.715.734

2.328.952

R0110
R0120

Risikomargin

R0130

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

221.100.290

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
206.685.305

223.429.242

⊗

463.780

⊗

⊗

⊗

Bedste skøn

221.100.290

⊗

Overgangsforanstaltningerne vedrørende
forsikringsmæssige hensættelser
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

⊗

⊗
135.581

⊗

463.780

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

599.361

⊗

⊗

⊗

⊗

... fortsættes næste side

114

PFA · Rapport om solvens og finansiel situation

2017

⊗

S.12.01.02 · PFA Pension

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring … fortsat
I 1.000 kr.

I alt (sygeforsikring svarende til
livsforsikring)

C0170

Sygeforsikring
(accepteret genforsikring)

C0160

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til
sygeforsikringsforpligtelser

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

Aftaler uden optioner eller
garantier

Accepteret genforsikring
C0100

Aftaler med
optioner eller garantier

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

425.279.804

Risikomargin

R0100

5.434.105

Overgangsforanstaltningerne vedrørende
forsikringsmæssige hensættelser
Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

425.279.804

⊗

⊗

⊗

R0120
R0130

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

6.341.612

6.341.612

1.297.745

⊗

R0110

Risikomargin

6.341.612

⊗

⊗

Bedste skøn

6.341.612

1.297.745

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
430.713.909

7.639.357

7.639.357
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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
R0050
af modpartens misligholdelse i forbindelse med
forsikringsmæssige hensættelser beregnet
under et

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

261.003

Brutto

R0160

93.249

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

354.252

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

354.252

Risikomargin

R0280

12.871

⊗

Erstatningshensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet
under et

R0290

Bedste skøn

R0300

Risikomargin

R0310

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt
Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

261.003

R0320

93.249

367.123

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance,
R0330
efter justering for forventede tab som følge
af modpartens misligholdelse — i alt
Forsikringsmæssige hensættelser minus
beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance
— I alt

R0340

367.123

... 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
R0050
af modpartens misligholdelse i forbindelse med
forsikringsmæssige hensættelser beregnet
under et

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

261.003

261.003

⊗

Erstatningshensættelser

⊗

⊗

⊗

⊗

Brutto

R0160

93.249

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

93.249

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

354.252

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

354.252

Risikomargin

R0280

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet
under et

R0290

Bedste skøn

R0300

Risikomargin

R0310

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt
Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

12.871

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
367.123

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance,
R0330
efter justering for forventede tab som følge
af modpartens misligholdelse — i alt
Forsikringsmæssige hensættelser minus
beløb, der kan tilbagekræves i henhold til
genforsikring/fra SPV’er og finite reinsurance
— I alt

R0340

367.123
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Skadesforsikringserstatninger
I 1.000 kr.

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

Tidligere

R0100

N-9

R0160

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

N-8

R0170

N-7

R0180

267.509

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

293.804

2.479

294

228

1.453

357.705

7.012

1.424

137

517

649

65.483

8.569

1.437

486

649

887

172

N-6

R0190

271.386

67.243

4.510

409

N-5

R0200

299.676

86.836

13.246

1.067

1.315

N-4

R0210

319.441

106.705

17.023

3.816

181

8.082

N-3

R0220

424.208

115.716

30.774

N-2

R0230

420.229

120.004

31.626

N-1

R0240

404.534

152.259

N

R0250

409.548

R0100

I alt

I indeværende år

Sum af år (kumulativt)

C0170

C0180

533

⊗

R0160

298.257

R0170

367.977

R0180

345.019

R0190

343.548

R0200

172

402.311

R0210

181

447.165

R0220

8.082

578.779

R0230

31.626

571.858

R0240

152.259

556.792

R0250

409.548

409.548

R0260

601.866

4.321.255
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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

N-8

R0170

N-7

R0180

97.327

N-6

R0190

69.679

N-5

R0200

61.830

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

2.425

-520

520

520

-407

98

-44

41.838

742

-396

8.175

-321

6.254

1.038

12.136

250
424

R0210

35.934

3.835

1.743

748

N-3

R0220

76.412

4.393

4.163

884

2.490

N-2

R0230

78.037

8.154

R0240

78.842

5.721

N

R0250

83.625

⊗

58

58

⊗

⊗

160
69

130

N-4

N-1

58

⊗

65

Årets udgang
(diskonterede data)
C0360
R0100
R0160
R0170
R0180
R0190

I alt

69

R0200

65

R0210

424

R0220

884

R0230

2.490

R0240

5.721

R0250

83.625

R0260

93.278
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Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger
I 1.000 kr.

Beløb med langsigtede garantier og
overgangsforanstaltninger

Virkning af overgangsforanstaltninger
vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Virkning af overgangsforanstaltninger
vedrørende rentesatsen

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul

Virkning af matchtilpasning sat til nul

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Forsikringsmæssige hensættelser

R0010

438.720.388

2.951.306

Basiskapitalgrundlag

R0020

37.543.384

-2.951.306

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse

R0050

37.543.384

-2.951.306

Solvenskapitalkrav

R0090

17.467.401

3.278.852

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse

R0100

37.187.068

-2.951.306

R0110

7.860.331

1.450.783

af solvenskapitalkravet

af minimumskapitalkravet
Minimumskapitalkrav
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Kapitalgrundlag
I 1.000 kr.

I alt

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

Tier 1
Tier 1
- ubegrænset - begrænset

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

100.000

100.000

⊗

⊗

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

R0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

R0030

⊗

⊗

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for
R0040
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

⊗
31.358.537

R0230

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

R0290

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗
5.728.531

5.728.531

⊗
356.316

⊗

⊗

⊗

356.316

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter

⊗

⊗

R0220

Fradrag

31.358.537

37.543.384

⊗

37.187.068

356.316

⊗

⊗

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,
R0370
stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

⊗

⊗

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

⊗

⊗

Supplerende kapitalgrundlag

R0390

⊗

⊗

⊗

... fortsættes næste side
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Kapitalgrundlag … fortsat
I 1.000 kr.

Tier 1
Tier 1
- ubegrænset - begrænset

I alt

Samlet supplerende kapitalgrundlag

C0010

C0020

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

R0400

Til rådighed stående og anerkendt kapitalgrundlag

C0030

Tier 2

Tier 3

C0040

C0050

⊗

⊗

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0500

37.543.384

37.187.068

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0510

37.187.068

37.187.068

356.316

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0540

37.543.384

37.187.068

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0550

37.187.068

37.187.068

Solvenskapitalkrav

R0580

17.467.401

⊗

⊗

⊗

⊗

Minimumskapitalkrav

R0600

7.860.331

⊗

⊗

⊗

⊗

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav

R0620

2,15

⊗

⊗

⊗

⊗

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav

R0640

4,73

⊗

⊗

⊗

⊗

356.316

C0060

⊗

Afstemningsreserve

37.543.384

⊗
⊗

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

31.814.852

⊗
5.728.531

⊗

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

⊗

5.949.149

⊗
⊗
⊗
⊗

5.949.149

⊗
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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

C0090

C0120

25.643.390

Ingen

Ingen

2

Modpartsrisici

871.264

Ingen

Ingen

3

Livsforsikringsrisici

5.050.963

3.192.215 Ingen

Ingen

4

Sygeforsikringsrisici

1.931.926

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

1.112.556

Ingen

Ingen

-12.286.884

Ingen

Ingen

424.506

Ingen

Ingen

Beregning af solvenskapitalkravet

C0100

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

22.747.721

Diversifikation

R0060

-5.280.320

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

R0160

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

Solvenskapitalkrav

R0220

17.467.401

17.467.401

⊗

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

R0300

-12.286.884

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters
samlede tabsabsorberende evne

R0310

424.506

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede
aktierisici

R0400

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den
resterende del

R0410

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ringfenced fonde

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.

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikrings
virksomhed

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

MCR(NL,NL)
MCR(NL,L)Resultat
Resultat
C0010
Lineært formelelement
for skadesforsikrings- og
skadesgenforsikringsforpligtelser

R0010

C0020

54.154

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

354.252

797.956

... fortsættes næste side
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Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed … fortsat
I 1.000 kr.

Lineært formelelement
for livsforsikrings- og
livsgenforsikringsforpligtelser

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikrings
virksomhed

MCR(L,NL) Resultat

MCR(L,L)
Resultat

C0070

C0080

R0200

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

8.890.198
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)

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)

C0090

C0100

C0110

C0120

Forpligtelser med gevinstandele
— Garanterede ydelser

R0210

⊗

196.507.068

⊗

Forpligtelser med gevinstandele
— Fremtidige diskretionære ydelser

R0220

⊗

12.478.133

⊗

Forpligtelser i tilknytning til indeks
reguleret og unit-linked forsikring

R0230

⊗

221.100.290

⊗

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser
og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser

R0240

⊗

6.805.391

⊗

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og
livsgenforsikringsforpligtelser

R0250

Beregning af det samlede
minimumskapitalkrav

⊗

⊗

C0130

Lineært minimumskapitalkrav

R0300

8.944.352

Solvenskapitalkrav

R0310

17.467.401

Loft for minimumskapitalkrav

R0320

7.860.331

Bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0330

4.366.850

Kombineret minimumskapitalkrav

R0340

7.860.331

Absolut bundgrænse for
minimumskapitalkrav

R0350

27.565

Minimumskapitalkrav

R0400

7.860.331

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikrings
virksomhed

C0140

C0150

Teoretisk lineært minimumskapitalkrav

R0500

54.154

8.890.198

Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg (for året eller seneste
beregning)

R0510

105.757

17.361.644

Loft for teoretisk minimumskapitalkrav

R0520

47.591

7.812.740

Bundgrænse for teoretisk
minimumskapitalkrav

R0530

26.439

4.340.411

Teoretisk kombineret
minimumskapitalkrav

R0540

47.591

7.812.740

Absolut bundgrænse for teoretisk
minimumskapitalkrav

R0550

18.625

27.565

Teoretisk minimumskapitalkrav

R0560

47.591

7.812.740
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