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Sammendrag 
Med virkning fra 2016 er det innført nye felles europeiske regler for hvordan forsikringsselskap i Europa skal 
sikre tilstrekkelig kapital til pensjoner og utbetalinger i forbindelse med sykdom, skader og ulykker – også kalt 
tilstrekkelig solvens. I den forbindelse er det samtidig et krav at alle forsikringsselskaper hvert år offentlig skal 
redegjøre for hvordan selskapene har etterlevd reglene. 

Regelsettets oppmerksomhet er på hvordan selskapene måler og styrer sine risikoer. 

En felles konsernrapport 
Dette er den første rapporten om solvens og finansiell stilling fra Danica-gruppen. Utgangspunktet i rapporten 
er gruppens samlede forhold. Særlige forhold for enkeltselskaper i gruppen nevnes alene dersom det avvikes 
betydelig fra gruppen. 

Av hensyn til Danicas kunder i Sverige og Norge offentliggjøres denne rapporten også i disse landene. Visse for-
hold, som fra et konsernperspektiv ikke er betydelige, er nevnt i rapporten for å skape gjennomsiktighet for de 
nordiske kundene. Alle beløp er i danske kroner. 

Kravene er oppfylt 
Som det fremgår av rapporten, oppfyller Danica-gruppen kravene til tilstrekkelig solvens, og styrene i Danicas 
selskaper har besluttet et styrings- og ledelsessystem som sikrer at det er tilstrekkelig kapital til å drive forret-
ningen på et betryggende grunnlag. 

Standard – med ett enkelt unntak 
Danica-gruppen vurderer at standardmodellen angitt i regelsettet til oppgjør av solvenskravet er passende for 
forretningen med ett enkelt unntak. 

Når det gjelder oppgjør av levetidsrisikoen passer standardmodellen ikke helt til måten den regnskapsmessige 
behandlingen er av denne risikoen i de forsikringstekniske avsetningene.  Det er derfor valgt å utvikle en intern 
modell til dette oppgjøret i det danske liv- og pensjonsselskapet, Danica Pension. Den interne modellen sikrer 
at det samlet innregnes en levetidsrisiko som tilsvarer standardmodellen. 

Verdier etter anerkjente metoder 
Metoden til oppgjør av solvenskravet er modulært oppbygd og drar inn alle sider av gruppens virksomhet. For 
deler av oppgjørene kan verdiene ikke avleses i et marked. I disse tilfellene gjøres verdiene opp enten basert på 
regler fastsatt av tilsynsmyndighetene eller etter internasjonalt anerkjente finansielle og forsikringstekniske 
metoder. 
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Rapportens innhold og struktur 
Rapporten består av 5 kapitler: 

Kapittel A – Virksomhet og resultater 
Kapittel B – Ledelsessystem 
Kapittel C – Risikoprofil 
Kapittel D – Verdivurdering til solvensformål 
Kapittel E – Kapitalforvaltning 

Kapittel A inneholder en oversikt over gruppen og dens virke og resultater. En dypere gjennomgang av  
dette finnes i gruppens årsrapport. 

Kapittel B gir et overblikk over ledelsessystemets innretning i forhold til overblikk over og kontroll med grup-
pens risikoer. De nye reglene stiller krav til etablering og drift av 4 nøkkelfunksjoner: Risikostyring, Compliance, 
Aktuarfunksjon og Internrevisjon. I kapittelet gjennomgås det hvordan Danica-gruppen har implementert disse 
funksjonene. 

Kapittel C er et sentralt kapittel for rapporten der alle gruppens risikoer beskrives, herunder hvordan  
disse måles og håndteres, og er et vesentlig grunnlag for kapittel E om kapitalforvaltning der gruppens kapital-
struktur og –styrke gjennomgås. 

I kapittel D redegjøres det for forskjeller mellom verdivurderingsmetoder ved oppgjør av eiendeler og forplik-
telser til bruk for oppgjør av solvenskrav og i regnskapet. Samtidig redegjøres det for de særlige verdivurde-
ringsmetodene som er tatt i bruk når disse ikke er gitt fra tilsynsmyndighetene eller kan  
avleses på et marked. 

Offentliggjøring av innberetninger 
Med de nye felles europeiske reglene er det kommet utvidede krav til de innberetninger selskapene skal  
foreta til Finanstilsynene. En del av disse innberetningene skal gjøres offentlig tilgjengelige sammen med  
denne rapporten. I vedlegg 1 finnes det en oversikt over disse innberetningene.  

I vedlegg 2 finnes en oversikt over definisjoner og betegnelser som anvendes i denne rapporten. 
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Kapittel A – Virksomhet og resultater 
I dette kapittelet redegjøres det for Danica-gruppens forretningsmessige virke og resultatdannelse.     

A.1 Virksomhet 
Danica-gruppen er en del av Danske Bank-gruppen og tilbyr pensjonsordninger, syke- og ulykkesforsikringer 
samt skade- og helseforsikring på primært det danske marked. Gjennom datterselskaper i Norge og Sverige til-
bys pensjonsordninger og syke- og ulykkesforsikringer i disse landene. 
  
Med ca. 850 000 kunder og ca. 700 medarbeidere er Danica-gruppen et av Danmarks største pensjonsselskap 
med en samlet pensjonsformue på 404 mrd. kroner, og med 33,8 mrd. kroner i årlige innbetalinger i 2016.   
 
Danica-gruppen har en visjon om å være det pensjonsselskapet som kundene har mest tillit til. Dette ønskes 
satt ut i livet gjennom å levere økonomisk trygghet til kundene ved å gjøre pensjon enkelt og oversiktlig. Da-
nica-gruppen har som mål å være tilgjengelig, gi klare anbefalinger samt sikre at kundene får god avkastning. 
 
Fokus i Danica-gruppen er i dag på markedsrenteproduktene, og de tradisjonelle produktene anbefales ikke 
lenger til nye kunder. 

Danica består i Danmark av forsikringsselskapene:  

- Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 og 
- Danica Pension, Livsforsikringsaksjeselskap  

I tillegg eier Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabet, to utenlandske datterselskaper: Danica Pension 
Försäkringsaktiebolag, i Sverige og Danica Pensjonsforsikring AS i Norge samt en rekke eiendomsselskap i Dan-
mark som til sammen gjør Danica Pension til en av Danmarks største eiendomsinvestorer med samlede investe-
ringer i eiendommer på 29 mrd. kr. 

Danica-gruppens forsikrings- og pensjonsselskaper er plassert i Lyngby, Stockholm og Trondheim. Av nedenstå-
ende tabell fremgår nærmere opplysninger om de enkelte selskapene:  
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Tilknyttede kontrollerende instanser 
Forsikrings- og pensjonsselskapene er under tilsyn i deres respektive land. De nasjonale tilsyn er plassert i hhv. 
København, Stockholm og Oslo, jf. nedenstående oversikt: 

 

 
Den eksterne revisjonen av Danica-gruppens offisielle regnskaper utføres av revisjonsfirmaet Deloitte: 

 

 

Ekstern revisjon av Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge utføres etter samme avtale som Danica-
gruppen har inngått med Deloitte i Danmark. Deloitte Danmark bruker som ledd i utførelsen av revisjonen av 
datterselskapene kolleger fra deres revisjonskontorer i hhv. Sverige og Norge.  
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Eierforhold 
Danske Bank eier Danica-gruppen, og det er ikke andre medeiere. Gruppens eierforhold fremgår nedenfor: 

 

 
* En nærmere oversikt over de eiendomsselskapene som Danica Pension eier, finnes i avsnitt A.4, Resultater av andre akti-
viteter. 
 

Skade- og livsforsikring 
I Danmark utøver Danica-gruppen skadeforsikringsvirksomhet gjennom morselskapet Forsikringsselskabet Da-
nica A/S og livsforsikringsvirksomhet gjennom datterselskapet Danica Pension.  

Livsforsikringsvirksomheten i Sverige og Norge utøves gjennom de respektive datterselskapene i Sverige og 
Norge. 
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Følgende oversikt fremgår av Danica-gruppens årsrapport og gir et overblikk over gruppens hovedaktivitet: 

Selskap      Aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsselskabet Danica A/S 

Danica Pension 

Försäkringsaktiebolag 

Danica  

Pensjonsforsikring AS 

Danica 

Eiendomsselskap ApS 

Morselskap, hvis hovedaktivitet er salg av skadeforsikring, som 
omfatter Helseforsikring,  

Kritisk sykdom og Helsefremmer 

Salg av markedsproduktene Danica Balance, Danica Link og Da-
nica Select, der sparingen blir forrentet med markedsavkast-
ningen. Polisene kan tilknyttes livsforsikring og forsikring mot 
tap av ervervsevne. Danica Balance er et livsløpsprodukt som 
kombinerer fordelene ved kollektive investeringer med individu-
elle tilpasninger. Kunden velger investeringsprofil. Mulighet for 
garanti. I Danica Link kan kunden enten velge selv å investere 
blant 50–55 fond, eller velge aksjeandel og la Danica stå for in-
vesteringene. Mulighet for garanti.  
 

I Danica Select kan kundene selv investere i 15 000 forskjellige 
aksjer og verdipapirer fordelt på 17 børser i Europa og USA.  
 

Salg av tradisjonell livsforsikring og pensjon (Danica Traditionel) 
samt syke- og ulykkesforsikring som omfatter tap av ervervs-
evne. Danica Traditionel er poliser med ytelsesgaranti og bonus 
på grunnlag av kollektive investeringer som styres av Danica 
Pension. Kontorente fastsettes av Danica Pension 
 

Garanterte livrenter uten bonus. Det er ikke tegnet nye poliser 
siden 1982. 

Danica Pension A/S 

Salg av markedsprodukter samt syke- og ulykkesforsikring i Sve-
rige. 

Salg av markedsprodukter samt syke- og ulykkesforsikring i 
Norge. 

Eiendomsselskap som primært investerer i næringseiendommer 
og kjøpesentre. 
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A.2 Forsikringsresultater 
I Danica-gruppen tilbys forsikringsdekninger i tilknytning til pensjonssparingsproduktene. Disse utgjør: 

- Syke- og ulykkesprodukter, herunder dekning ved tap av ervervsevne, Helseforsikring, Kritisk sykdom 
og Helsefremmer, 

- Dekninger ved død før pensjonering 

Danica-gruppens forsikringsresultat før skatt utgjorde 1 670 mill. kr. i 2016 mot 1 719 mill. kr. i 2015. Resulta-
tets sammensetning er nærmere spesifisert i nedenstående tabell: 

 

Forsikringsresultatet av den tradisjonelle forretningen utgjorde et resultat på 1 236 mill. kr. i 2016 mot 
1 328 mill. kr. i 2015. Resultatet er negativt påvirket av det fallende volumet av forretningen siden nytegning 
primært foretas i markedsrenteprodukter. 

Forsikringsresultatet av markedsrenteprodukter utgjorde 620 mill. kr. i 2016 mot 573 mill. kr. i 2015. Resultatet 
er positivt påvirket av stigende volum. 

Resultatet av syke- og ulykkesforsikring ga et underskudd på 187 mill. kr. i 2016 mot et underskudd på 182 mill. 
kr. i 2015. Erstatningsprosenten for syke- og ulykkesforretningen utgjorde 105 % mot 110 % i 2015. 

A.3 Investeringsresultater 
Danica-gruppens investeringsstrategier har fokus på å understøtte kundenes pensjonssparing. Overordnet til-
bys det to typer spareprodukter: 

- Markedsrenteprodukter 
- Tradisjonelle gjennomsnittsrenteprodukter med garanterte ytelser 

I Danica Pension tilbys markedsrenteprodukter med og uten garanti. I Danica Pension Sverige tilbys bare mar-
kedsrenteprodukter uten garanti, og i Danica Pension Norge tilbys primært markedsrenteprodukter uten ga-
ranti. 

Forsikringsselskabet Danica 
I Forsikringsselskabet Danica tegnes forsikringsproduktene Helseforsikring, Kritisk sykdom og Helsefremmer. 
Investeringsresultatene som påvirker egenkapitalen, stammer således primært fra forvaltningen av eiendelene 
til understøttelse av avsetningene og egenkapitalens midler og lån. Resultatet av forvaltningen ble på -3 mill. 
kr. i 2016 mot 1 mill. kr. i 2015. 
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Danica Pension 
I Danica Pension finnes følgende pensjonssparingsprodukter: 

- Markedsrenteprodukter: Danica Balance, Danica Link og Danica Select 
- Tradisjonelle produkter: Danica Traditionel 

I nedenstående tabell er resultatene av investeringer, oppdelt på eiendelsklasser, vist. Investeringsresultatet 
vedrørende blant annet Danica Traditionel, syke- og ulykkesforsikringer, egenkapitalen og lån. Samtidig er de 
tilsvarende resultatene av investeringer i markedsrenteproduktene opplyst: 

 

Nettoinvesteringene for 2016 var overordnet sett positiv for året, fordelt bredt på de underliggende eiendels-
klassene. I 2016 steg nettoinvesteringer i obligasjoner og utlån. 

Investeringer for rene markedsrenteprodukter uten garanti hadde i 2016 en samlet verdi på 124 887 mill. kr. 
sammenlignet med 110 649 mill. kr. i 2015. Den samlede avkastningen for 2016 for markedsrenteproduktene 
uten garanti var 5,5 %. 
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Danica Pension Sverige 
I Danica Pension Sverige tilbys bare pensjonssparingsprodukter uten garantier. 

Investeringsresultatene som påvirker egenkapitalen, stammer primært fra forvaltningen av eiendelene  
til understøttelse av egenkapitalens midler og ansvarlig lån. Eiendelene som understøtter disse midlene,  
er fordelt som følger ultimo 2016: 

 

Danica Pension Sverige har ikke innflytelse på investeringene i markedsrenteproduktene siden kunder selv vel-
ger disse og det ikke er noen former for garantier tilknyttet. De fremgår således ikke av ovenstående tabell. 

Danica Pension Sverige har mindre posisjoner i verdipapirfond hvis markedsverdi påvirkes av endringer i finans-
markedet. 

Danica Pension Norge 
Danica Pension Norge tilbyr primært spareprodukter med frihet for kundene til selv å velge investeringene 
uten tilknyttede garantier, samt forsikringsprodukter uten tilknyttede spareprodukter.  

Investeringsresultatene som påvirker egenkapitalen, stammer således primært fra forvaltningen av eiendelene 
i porteføljen av kollektive forsikringer uten rentegarantier og forvaltning av egenkapitalen. Egenkapitalen ul-
timo 2016 er hovedsakelig plassert i obligasjoner med høy kredittkvalitet og som innskuddsmidler på bank-
konti. 

I nedenstående tabell er resultatene av investeringer, oppdelt på eiendelsklasser, vist. Investeringsresultatet 
vedrører blant annet porteføljen av kollektive forsikringer uten rentegarantier og egenkapitalen. Samtidig  
er de tilsvarende resultatene av investeringer i markedsrenteproduktene opplyst: 
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Urealiserte gevinster og tap som inngår i kollektivporteføljen, har ingen effekt på resultatoppgjøret siden disse 
føres over kursreguleringsfondet som er en del av selskapets bufferkapital. 

Verdipapirisering 
Verdipapirisering gjør det mulig å anvende finansielle eiendeler, f.eks. utlån, som sikkerhet eller referanse for 
utstedelse av finansielle instrumenter. 

Danica-gruppen har i løpet av de siste årene brakt sine investeringer i verdipapirisering ned, og de utgjør i dag 
et svært begrenset omfang av Danicas samlede portefølje. 

Investeringene i verdipapirisering dekker over høyt ratede (AAA/AA) Collateralized Loan Obligations1 (CLO-er) 
samt fasiliteter som stiller en begrenset tapsgaranti på låneporteføljer. 

Det er ikke investeringer i verdipapirisering i Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge. 
 

A.4 Resultater av andre aktiviteter 
Danica-gruppen har investeringer i en rekke assosierte selskaper. Assosierte selskaper er selskaper der Danica-
gruppen besitter kapitalandeler i virksomheten og utøver en betydelig, men ikke bestemmende innflytelse over 
virksomheten. Gruppen klassifiserer vanligvis selskaper som tilknyttede hvis Forsikringsselskabet Danica direkte 
eller indirekte besitter mellom 20 pst. og 50 pst. av stemmerettighetene. 

  

                                                           
1 En CLO er et strukturert obligasjonsprodukt som kan betraktes som en portefølje av forskjellige typer selskapslån, samlet 
i et investeringsprodukt. 
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Nedenstående tabell viser en oversikt over disse samt finansielle hovedtall for 2016: 

 

Som det fremgår av tabellen har Danica-gruppen alene eierandeler i assosierte selskaper i Danmark. 
 

A.5 Andre opplysninger 
Det er ikke andre vesentlige opplysninger i rapporteringsperioden om Danica-gruppens virke og årets resultater 
enn dem som fremgår av de foregående avsnittene. 
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Kapittel B – Ledelsessystem 
I dette kapittelet beskrives kravene til Danica-gruppens ledelsessystem, herunder risiko- og kontrollsystemet, 
og funksjonsbeskrivelser for sentrale ansvarsområder i forhold til dette. 

B.1 Generelle opplysninger om ledelsessystemet 
Danica-gruppen består som beskrevet i avsnitt A.1, selskap, av: 

1. Forsikringsselskabet Danica 
2. Danica Pension  
3. Danica Pension Sverige  
4. Danica Pension Norge 

De to selskapene i Danmark omtales i denne rapporten samlet som Danica Pension Danmark. 

Dette avsnittet er oppdelt i følgende underavsnitt: 

B.1.1 Ledelsessystemets oppbygning i Danmark, Sverige og Norge 
B.1.2 Nøkkelfunksjonenes ansvarsområder og funksjoner i Danica-gruppen 
B.1.3 Endringer i ledelsessystemet i Danica-gruppen 
B.1.4 Avlønningspolitikk og -praksis i Danica-gruppen 
B.1.5 Vesentlige transaksjoner med nærstående parter for Danica-gruppen 

B.1.1 Ledelsessystemets oppbygning i Danmark, Sverige og Norge 

Danica Pension Danmark 
Forsikringsselskapet Danica og Danica Pension har selvstendige styrer, men med personsammenfall  
kun unntatt av ett styremedlem i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, som er utpekt til styret  
av finansministeren. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab av 1999, inngår i Danmark  
i Danica-gruppen sammen med Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab.  

Begge styrene består således av 9 medlemmer, hvorav 6 er generalforsamlingsvalgte og 3 er medarbeider-
valgte medlemmer. I styret for Danica Pension er det samlet 10 medlemmer pluss det ekstra medlemmet ut-
pekt av finansministeren. 

Styrene ivaretar den overordnede ledelse av selskapene og holder normalt seks møter årlig. Styrene har ned-
satt revisjonsutvalg som forbereder styrenes arbeid vedrørende regnskaps- og revisjonsmessige forhold, herun-
der relaterte risikomessige forhold. Utvalget har ikke selvstendig beslutningskompetanse, men refererer alene 
til de samlede styrene. Styrene har vedtatt vedtekter samt forretningsorden som fastsetter rammene og an-
svarsfordelingen mellom styrene og direksjon. 
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Selskapene ledes og administreres i det daglige samlet av en direksjon på fire personer bestående av: 

- Chief Executive Officer (CEO) 
- Chief Financial Officer (CFO) 
- Chief Investment Officer (CIO) 
- Chief Commercial Officer (CCO) 

Disse suppleres av en Chief Operating Officer (COO) utenfor direksjonen. Alle forretningsområder har en defi-
nert rapporteringsstruktur. 

I nedenstående diagram fremgår den danske organisasjonen. Stiplede linjer betegner at funksjonen er plassert  
i Danske Bank-gruppen: 
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Komiteer i Danica Pension Danmark 
Utover den organisatoriske styringen av gruppen har direksjonen valgt å nedsette fire komiteer med særlig fo-
kus på styring av investeringene og gruppens risikoer, hhv. Investeringskomiteen, Allrisikokomiteen, ALM-komi-
teen og Verdivurderingskomiteen: 

 

Utover komiteene har Danica Pension Danmark etablert de 4 kontrollfunksjonene som fremgår av de nye euro-
peiske reglene. Se mer om disse funksjonene i avsnitt B.1.2. 

Risiko- og kontrollsystem i Danica Pension Danmark 
Danicas ledelsessystem omfatter et risikostyrings- og kontrollsystem. Risikostyringssystemet omfatter blant 
annet en risikostyringsstrategi som er i samsvar med selskapets forretningsstrategi, og som avspeiler selskapets 
prinsipper for risikostyring og angir risikotoleranse samt tildeler ansvar for risikostyringen. 

Det interne kontrollsystemet sikrer at Danica overholder gjeldende lover og regler, at selskapets drift er effek-
tiv med hensyn til bedriftens mål, og at finansiell og ikke-finansiell informasjon er tilgjengelig og pålitelig. 

Komiteene har en sentral rolle i forhold til risiko- og kontrollsystemet, jf. ovennevnte beskrivelser av komitee-
nes formål. I forhold til illikvide investeringer, også kalt alternative investeringer, håndteres disse i  
et samspill mellom investerings- og verdivurderingskomiteen. Utvelgelsen av ønskede investeringer behandles  
i investeringskomiteen. Som en del av prosessen blir opplegg til verdivurdering lagt frem for Verdivurderingsko-
miteen. Se likeledes kapittel C.2 Markedsrisikoer og C.4 Likviditetsrisikoer for en nærmere beskrivelse av hånd-
teringen av risikoen vedrørende illikvide investeringer. 
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Danica Pension Sverige 
Danica Pension Sveriges styre består av fire medlemmer, hvorav to er fra morselskapet Danica Pension, og to 
er fra Danske Bank A/S-filialen i Sverige. Danica Pension Sverige har ingen styrenedsatte utvalg eller komiteer, 
og det samlede styret utfører revisjonsutvalgets oppgaver. 

Administrerende direktør ivaretar den daglige ledelse av selskapet i samsvar med lovgivningens bestemmelser, 
styrets vedtatte politikk, styrets retningslinjer samt øvrige anvisninger fra styret 

Organisasjon Danica Pension Sverige: 

 

Komiteer i Danica Pension Sverige 
Som nevnt innledningsvis har Danica Pension Sverige ingen styrenedsatte komiteer eller utvalg. 
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Danica Pension Sverige har etablert de 4 kontrollfunksjonene som fremgår av de nye europeiske reglene. Se 
mer om disse funksjonene i avsnitt B.1.2. 

Risiko- og kontrollsystem i Danica Pension Sverige 
Styret i sin helhet ivaretar risikostrategien og andre prosesser vedrørende risikostyring. Danica Danmarks ledel-
sessystem og risikostyrings- og interne kontrollsystem er også gjeldende for Danica Pension Sverige. 

Danica Pension Norge 
Danica Pension Norges styre består av 9 medlemmer, hvorav 2 er fra morselskapet Danica Pension, og 2 er fra 
Danske Bank A/S-filialen i Norge. I tillegg er det 3 ansattevalgte medlemmer og 2 eksterne styremedlemmer. 

Administrerende direktør ivaretar den daglige ledelse av selskapet i samsvar med lovgivningens bestemmelser, 
styrets vedtatte politikk, styrets retningslinjer samt øvrige anvisninger fra styret. 

Organisasjon Danica Pension Norge: 

 

Komiteer i Danica Pension Norge 
Danica Pension Norge har to komiteer. 

 

Dessuten har selskapet et risikoutvalg som forbereder kommunikasjon om selskapets samlede risiko og tilhø-
rende risikostyrings- og kontrollsystemer. Det samlede styret utgjør risikoutvalget. 

Endelig har Danica Pension Norge etablert de 4 kontrollfunksjonene som fremgår av de nye europeiske reg-
lene. Se mer om disse funksjonene i avsnitt B.1.2. 
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Risiko- og kontrollsystem i Danica Pension Norge 
Risiko- og kontrollsystemet i Danica Pension Norge tilsvarer risiko- og kontrollsystemet i Danica Pension Dan-
mark med det unntak at aktuarfunksjonen alene er en kontrollfunksjon. 

B.1.2 Nøkkelfunksjonenes ansvarsområder og funksjoner i Danica-gruppen 
Ledelsene i samtlige selskaper i Danica-gruppen etablerer de nødvendige nøkkelfunksjonene for å sikre en ef-
fektiv styring av selskapet, herunder et effektivt risikostyringssystem og et effektivt internt kontrollsystem.  

Nedenfor er det opplistet de nøkkelfunksjonene som skal etableres i henhold til solvensreglene, herunder en 
beskrivelse av ansvarsområdene deres: 

 

En nærmere beskrivelse av oppbygningen av kontrollsystemet i gruppen finnes i kapittel B.4.  

B.1.3 Endringer i ledelsessystemet i Danica-gruppen 
Pr. 1. august 2016 skjedde det en større organisasjonsendring i Danica Pension Danmark som har medført end-
ringer av rapporteringsveier og plassering av avdelinger m.v. 

Danica Pensions juridiske avdeling, Digitale Kanaler, HR, Kommunikasjon og Marketing er organisatorisk heret-
ter plassert i Wealth Management, Danske Bank Group, med referanse til Danica Pension. Samtidig  
er det opprettet en COO-funksjon, jf. organisasjonsdiagrammet for Danica Pension Danmark og Danica Pens-
ions økonomifunksjon ivaretar heretter også økonomifunksjonen for Wealth Management. 

B.1.4 Lønnspolitikk og –praksis i Danica-gruppen 
Inntil april 2016 var alle Danica-gruppens selskaper og datterselskaper i Danmark, Norge og Sverige underlagt 
lønnspolitikken for Danica-gruppen. Fra og med april 2016 tar lønnspolitikk og praksis i Danica-gruppens selska-
per og datterselskaper utgangspunkt i lønnspolitikken for Danske Bank-gruppen og de utenlandske dattersel-
skapene i Norge og Sverige vedtar tilsvarende politikker tilpasset lokale forhold.  De lokale forholdene beskrives 
i særskilte avsnitt for de områder der det er foretatt lokal tilpasning av lønnspolitikken.  
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Endringene av relevans for Danica-gruppens politikk har hovedsakelig karakter av språklige presiseringer. Poli-
tikk og endringer av disse godkjennes av Danica Pension Danmarks generalforsamlinger. 

Målsettingen med lønnspolitikken for Danica-gruppen er en governanceprosess med fokus på vedvarende  
og langsiktig verdiskaping for Danica-gruppens aksjonærer. Den sikrer i tillegg at: 

- Danica-gruppen kan tiltrekke, utvikle og holde på motiverte medarbeidere i et konkurransepreget in-
ternasjonalt marked 

- medarbeiderne tilbys en konkurransedyktig og markedstilpasset lønn, hvorav den faste lønnen utgjør 
en vesentlig del 

- medarbeiderne motiveres til å skape varige resultater, og at det er samsvar mellom interessene hos:  
• aksjonærene 
• kundene 
• medarbeiderne 

Danica-gruppen offentliggjør opplysninger til myndighetene om lønnsspolitikken og om betalt lønn i årsrappor-
ten og i den årlige lønnsrapporten. Endelig offentliggjør Danica-gruppen bonusprosedyrer og retningslinjer for 
avlønning der gruppens incitamentsordninger og prosedyrer er beskrevet. 

De faste og variable lønnskomponentenes relative vekt 
Det tilstrebes en passende balanse i lønnspakkenes sammensetning som består av følgende fem komponenter: 

- fast lønn  
- kort og langsiktig resultatavhengig lønn (variabel lønn) 
- eventuelle pensjonsordninger 
- andre personalgoder 
- eventuell fratredelsesgodtgjørelse 

Den faste lønnen fastsettes på bakgrunn av den enkelte medarbeiders rolle og stilling, herunder erfaring, ansi-
ennitet, utdanning, ansvar, kompleksitet i jobben, lokale markedsforhold, osv. Den faste lønnen utbetales pri-
mært kontant, men kan i særlige tilfeller utbetales delvis i form av aksjer eller andre finansielle instrumenter, 
avhengig av den relevante lovgivningen. 

For å sikre en passende balanse mellom de faste og variable lønnskomponentene har styret fastsatt en øvre 
grense for hvor stor prosentdel av den faste lønnen den resultatavhengige lønnen må utgjøre. 

Den samlede øvre grensen i et enkelt år for resultatavhengig lønn til ledelsen og andre vesentlige risikotakere 
er 3 % av Danica Pension Danmarks resultat.  

Styremedlemmer lønnes med et fast honorar og er ikke omfattet av noen former for incitamentslønn eller re-
sultatavhengig lønn. De enkelte styremedlemmenes honorarer fremgår av årsrapporten. Styremedlemmer an-
satt i Danske Bank-gruppen mottar ikke styrehonorar – dette gjelder imidlertid ikke medarbeidervalgte styre-
medlemmer. 
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Ledelsens honorering kan bestå av fast lønn og diverse tillegg, fast vederlag som utbetales i form av aksjer, an-
nen incitamentslønn eller pensjonsordninger. På grunnlag av individuelle avtaler har medlemmer av ledelsen 
også rett til firmabil, fri telefon og andre faste personalgoder. Fratredelsesgodtgjørelsen kan maksimalt utgjøre 
to års fast lønn. Fratredelsesgodtgjørelsen utgjør en passende kompensasjon for førtidig oppsigelse og skal ta 
høyde for at svikt ikke belønnes.  

Danica Pension Sverige 
Styret i Danica Pension Sverige består av medlemmer som er ansatt i Danske Bank Sverige og Danica Pension 
Danmark. De mottar ikke styrehonorarer for sitt virke i dette styret. Det er således ikke retningslinjer for hono-
rering av eksterne styremedlemmer. 

Danica Pension Norge 
Styret i Danica Pension Norge består av medlemmer som er ansatt i Danske Bank Norge og Danica Pension 
Danmark. De mottar ikke styrehonorarer for sitt virke i dette styret. I Danica Pension Norge er det foruten disse 
medlemmene enkelte eksterne styremedlemmer samt medarbeiderrepresentanter. Disse mottar honorar for 
styrearbeidet. Honorarer fremgår av årsrapporten for Danica Pension Norge. 

Resultatkriterier ved aksjeopsjoner, aksjer eller variable lønnskomponenter 
Resultatavhengig lønn fastsettes med utgangspunkt i en vurdering av forretningsenhetens resultater samt en 
rekke målepunkter (KPI-er), som avspeiler forretningsenhetens viktigste strategiske prioriteringer. 

Resultatavhengig lønn kan utbetales i form av kontant bonus, aksjer, aksjebaserte instrumenter, herunder be-
tingede aksjer og andre alminnelig godkjente finansielle instrumenter, på grunnlag av gjeldende lokal lovgiv-
ning. 

Tilleggspensjonsordninger eller ordninger for tidlig pensjonering 
Pensjonsordningene sikrer at medarbeiderne har en basisdekning i tilfelle kritisk sykdom og død, og at det  
er en pensjonsutbetaling ved alderspensjonering. Som hovedregel brukes bidragsbaserte ordninger i et pen-
sjonsforsikringsselskap. 

Fratredelsesgodtgjørelser utbetales i samsvar med relevant lokal lovgivning og gjeldende overenskomster.  
Den overordnede politikken og avtaler om fratredelsesgodtgjørelse fastlegges av Danske Banks Group HR  
og de relevante kontrollfunksjonene. 

B.1.5 Vesentlige transaksjoner med nærstående parter for Danica-gruppen  
Vesentlige transaksjoner med nærstående parter inngås og avregnes på markedsbaserte vilkår, eller kostnads-
dekkende basis. Danica-gruppen har hatt nedenstående transaksjoner og mellomværender av  
større betydning med andre selskaper i Danske Bank-gruppen: 
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For Danica Pension Sverige er følgende transaksjoner med nærstående parter gjennomført: 
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For Danica Pension Norge er følgende transaksjoner med nærstående parter gjennomført: 

 

B.2 Egnethets- og hederlighetskrav 
Styrene i selskapene i Danica-gruppen har vedtatt en politikk for egnethet og hederlighet (fit & proper). Politik-
ken sikrer at styre- og direksjonsmedlemmene samt nøkkelpersoner til enhver tid oppfyller lovgivningens krav 
til å kunne ivareta sitt verv eller stilling.  

Styre- og ledelsesmedlemmene samt nøkkelpersoner skal til enhver tid ha: 

- tilstrekkelig kunnskap, faglig kompetanse og erfaring til å kunne utøve sine verv eller ivareta sine stil-
linger i Danica (egnethetskrav). 

- tilstrekkelig godt omdømme og utvise hederlighet, integritet og uavhengighet for effektivt å kunne vur-
dere og utfordre avgjørelser truffet av den daglige ledelsen (hederlighetskrav).   

Egnethetskrav (fit) 
Vurderingen av hvorvidt et styre- og direksjonsmedlem samt nøkkelperson er egnet, omfatter en vurdering av 
personens: 

- faglige og formelle kvalifikasjoner  
- kunnskap og relevant erfaring innenfor forsikringssektoren, andre finansielle sektorer eller andre sels-

kaper 

I denne vurderingen tas det høyde for de respektive plikter personen har fått pålagt, og der det er relevant, for 
personens forsikringsmessige, finansielle, regnskapsmessige, aktuarmessige og ledelsesmessige kompetanse.  
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I vurderingen av styre- og ledelsesmedlemmene tas det dessuten høyde for de respektive plikter de enkelte 
medlemmer har fått pålagt for å sikre tilstrekkelig spredning med hensyn til kvalifikasjoner, kunnskap og rele-
vant erfaring slik at de kan lede og overvåke Danica-gruppen på en profesjonell måte. Styre- og ledelsesmed-
lemmene skal til sammen ha relevante kvalifikasjoner, erfaring og kunnskap om minst: 

- forsikrings- og finansmarkeder 
- forretningsstrategi og forretningsmodell 
- ledelsessystem 
- finansielle og aktuarmessige analyser 
- lovrammer og -krav 

Hederlighetskrav (proper) 
Styre- og ledelsesmedlemmene samt nøkkelpersonene skal for å kunne anses for hederlige oppfylle følgende: 

- må ikke være pålagt eller bli pålagt straffansvar for overtredelse av straffeloven, den finansielle lovgiv-
ningen eller annen relevant lovgivning, hvis overtredelsen innebærer risiko for at vedkommende ikke 
kan ivareta sitt verv eller sin stilling på betryggende måte 

- må ikke ha inngitt begjæring om rekonstruksjonsbehandling, konkurs eller gjeldssanering eller være 
under rekonstruksjonsbehandling, konkursbehandling eller gjeldssanering 

- må ikke på grunn av sin økonomiske situasjon eller via et selskap som vedkommende eier, deltar i drif-
ten av eller har en vesentlig innflytelse på, ha påført eller påføre Danica tap eller risiko for tap  

- må ikke ha utvist eller utvise en atferd der det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil ivareta ver-
vet eller stillingen på forsvarlig måte  

I vurderingen av hederlighet legges det dessuten vekt på hensynet til å opprettholde tilliten til finanssektoren. I 
denne vurdering skal det blant annet inngå om en person ikke ble pålagt straffansvar på grunn av at foreldel-
sesfristen var overskredet. Vurderingen omfatter også en vurdering av personenes ærlighet og finansielle soli-
ditet på grunnlag av beviser for deres karakter, personlige atferd og forretningsatferd, herunder eventuelle kri-
minelle, finansielle og tilsynsmessige aspekter av relevans for vurderingen. 

Vurdering av egnethet og hederlighet 
Vurdering av egnethet og hederlighet foretas av det danske finanstilsynet. Styre- og ledelsesmedlemmene 
samt nøkkelpersonene skal i forbindelse med deres inntreden/ansettelse i selskapene i Danica-gruppen sende 
inn opplysninger til det danske finanstilsynet til bruk for vurderingen av medlemmets egnethet og hederlighet. 
 
Personene har heretter en løpende underretningsplikt overfor Finanstilsynet hvis deres forhold endres. 

Dette vil hovedsakelig være hvis hederlighetskravene ikke lenger oppfylles. Ved siden av tilsynets vurdering fo-
retar Danica-gruppens selskaper likeledes en vurdering av hvorvidt styre- og ledelsesmedlemmene samt nøk-
kelpersonene er "fit & proper". Denne vurderingen foretas i forbindelse med personenes inntreden/ansettelse 
i Danica-gruppen, og hvis forholdene senere endres. 
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B.3 Risikostyringssystem, herunder vurderingen av egen risiko og solvens  
Styrene i Danica-gruppen fastlegger de overordnede, strategiske mål og rammer for risikostyring, herunder risi-
kovillighet og toleranse. For Danica-gruppen er det risikostyringsfunksjonenes ansvar å sikre den løpende over-
våkingen og koordineringen av risikoene, samt at rammene fastsatt av styrene og direksjonene etterleves og 
kontrolleres. 

Det enkelte styre vurderer årlig sammenhengen mellom vurdering av egen risiko og solvens, kapitalgrunnlaget, 
minstesolvenskrav og risikotoleransegrensene. På denne bakgrunn tas det stilling til behovet for eventuelle til-
pasninger. 

Risikoorganisasjonen i Danica-gruppen fremgår av figuren nedenfor:  

 

 

Allrisikokomiteen er det øverste risikoorganet som ivaretar den samlede risikoinnsatsen for Danica-gruppen, og 
driver Danica Pensions risikostyringssystem. ALM-komiteen, Compliance, risikostyringsfunksjonen og operasjo-
nell risiko-ansvarlig (ORM) inngår som sentrale deler i Danica Pension Danmarks risikosystem.  

Allrisikokomiteen er nedsatt av, og rapporterer til, direksjonen. ORM er utpekt av ledelsen og forestår den dag-
lige håndteringen av eventuelle tap og løpende vurdering av behov for risikoavdekking. ALM-komiteen er etab-
lert med det formål å sikre at ALM-risikoen overvåkes. ALM er styringen av risikoene mellom eiendelene (As-
sets) og forpliktelsene (Liabilities). ALM-komiteen har ansvaret for å styre ALM-risikoen samt understøtte allri-
sikokomiteen i forhold til ALM-risikoen. ALM-komiteen har dessuten ansvaret for den daglige styringen av 
samtlige finansielle risikoer. 
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Som beskrevet i avsnitt B.1 består allrisikokomiteen av følgende: 
Den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen (leder), operasjonell risiko-ansvarlig, den ansvarlige for aktuarfunk-
sjonen, CFO, IT-risikoansvarlig, leder av juridisk avdeling, ansvarlig for compliancefunksjonen, sjef for økonomi-
avdelingen, CIO, COO, risikostyringssjef for Danica Pension Norge og ansvarlig for risikostyring for Danica 
Pension Sverige. 

Danica Pension Norge har likeledes sin egen risikostyringskomité, jf. beskrivelsen av dette i avsnitt B.1 vedrø-
rende ledelsessystemet. I Danica Pension Sverige er det styret som ivaretar risikostrategien og andre prosesser 
vedrørende risikostyring. 

Formålet med allrisikokomiteen er å understøtte den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen (CRO) i vedlikehol-
det av Danica-gruppens samlede risikobilde, og komme med forslag til risikobegrensende tiltak. Risikobildet og 
eventuelle begrensende tiltak forelegges ledelsen som prioriterer, beslutter og operasjonaliserer risikobegren-
sende tiltak i linjeorganisasjonen. Ledelsen orienterer CRO om risikobegrensende tiltak, og CRO lar disse inngå i 
risikobildet.  

Risikobildet oppdateres løpende og er input i styrenes vurdering av egen risiko og solvens som foretas en gang 
årlig eller ved identifisering av vesentlige endringer i risikoprofilen. Risikobildet dannes på bakgrunn av både 
proaktivt identifiserte risikoer (planlagte endringer m.v.) og reaktivt identifiserte risikoer (identifisert gjennom 
analyse av uønskede hendelser). 

Risikostyringssystemets anvendelse og integrasjon i beslutningsprosesser 
Danica-gruppens risikostyringssystem skal sikre at risikoer imøtegås både proaktivt og reaktivt der dette er re-
levant. Derfor identifiseres risikoer i både risikoorganisasjonen og i linjeorganisasjonen. Den inneholder både 
sentralt aktiverte og lokalt aktiverte risikostyringsprosesser.  
 
Risikoer og risikobegrensende tiltak inngår i overblikket over Danica-gruppens samlede risikobilde. Risikobildet 
oppdateres i forbindelse med vurdering av egen risiko og solvens, og inngår som en del av styrets beslutnings-
grunnlag ved dannelse eller justering av rammene for risikostyring i Danica-gruppen. 

I tillegg mottar ledelsen risikorapportering slik at ledelsen kan orientere styret hvis det oppstår risiko for ve-
sentlige tap for egenkapitalen. 

Proaktiv risikoidentifikasjon foretas systematisk på alle nivåer i organisasjonen. Når det planlegges endringer 
(oftest utført i prosjekter), foretas det en risikoanalyse av den utførende enheten. Dette kan både være en pro-
sjektorganisasjon og den organisatoriske enheten der prosjektet eller endringen utføres. Risikoanalysen oppda-
teres hvis det skjer vesentlige endringer.  

Der det er relevant, identifiseres risikoer også når det skjer uønskede hendelser (reaktiv risikoidentifisering). 
Den organisatoriske enheten som håndterer den uønskede hendelsen, foretar en hendelsesanalyse der risikoen 
for at hendelsen oppstår igjen, vurderes. 
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Som prinsipp skal alle risikoer imøtegås der de identifiseres. Hvis det prosjektet eller den organisatoriske enhe-
ten som har identifisert risikoen, ikke har de nødvendige midler eller mandat til å imøtegå risikoen, eskaleres 
den til neste ledelsesnivå i organisasjonen. Vesentlige risikoer og de foreslåtte tiltakene rapporteres til allrisiko-
komiteen. CRO i de respektive selskaper følger løpende opp rapporterte risikoer og risikobegrensende tiltak. 

Vurdering av egen risiko og solvens 
Vurdering av egen risiko og solvens dokumenteres i en rapport som legges frem til drøftelse i styrene senest i 
desember måned det enkelte år, slik at vurderingen kan inngå i beslutninger omkring kapitalplan og kapitalnød-
plan.  

Ledelsene er ansvarlige for å tilrettelegge og gjennomføre en betryggende prosess som sikrer at alle relevante 
områder og risikoer i Danica-gruppens forretning inngår i utarbeidelsen av vurderingene, og at det tas høyde 
for Danica-gruppens strategiske beslutninger. 

Sammen med rapporten om vurdering av egen risiko og solvens gis en innstilling til styrene om hvorvidt det ut 
fra en risikomessig betraktning bør skje en tilpasning på noen av nedenstående områder: 

- Politikk og risikotoleransegrenser godkjent av styrene 
- Styrenes retningslinjer til direksjonene  
- Bemanning og kompetansenivå i forhold til risikobeheftede aktiviteter 
- It-systemer 
- Intern kommunikasjon 

På bakgrunn av den utarbeidede vurderingen av egen risiko og solvens foretar styrene en detaljert gjennom-
gang og drøfting, der forretningens vurderinger utfordres. Styrenes drøftelser og beslutninger dokumenteres i 
styreprotokollene, og den fremlagte vurderingen av egen risiko og solvens oppdateres i nødvendig omfang. 

 Vurdering av egen risiko og solvens deles etter at den er godkjent i styret, med allrisikokomiteen, herunder 
utpekte nøkkelpersoner. Dette gjøres for å sikre at det tas hensyn til resultater og innsikt fra vurderingene i de 
strategiske beslutningene og de operasjonelle og ledelsesmessige prosessene, herunder for eksempel i forbin-
delse med produktutvikling. 

Senest to uker etter at styrene har godkjent rapporten for vurdering av egen risiko og solvens, sendes disse til 
Finanstilsynet.  

I Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge har styrene fastsatt en politikk for vurdering av risiko og sol-
vens. Denne angir de overordnede retningslinjene for vurderingen. Prosessen for vurdering av risiko og solvens 
tar utgangspunkt i den besluttede forretningsstrategien, budsjetter og politikk for risikostyring og intern kon-
troll, herunder styrets besluttede risikoappetitt, risikotoleranser og mål for tilstrekkelig kapital. 

Gjennomgang og godkjenning av gruppens vurdering av egen risiko og solvens 
Det er styrene i Danica-gruppens vurdering at en årlig vurdering er tilstrekkelig ut fra de nåværende kapitalfor-
hold og de enkelte selskapers risikoprofiler. 
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Ved vesentlige endringer i strategi, forretningsmodell, risikoprofil eller risikotoleransegrenser skal det imidler-
tid i umiddelbar forlengelse av dette foretas en vurdering av risiko og solvens. Ledelsene er ansvarlige for at det 
blir utarbeidet konsekvensberegninger til bruk for styrenes beslutningsgrunnlag hvis det innstilles større end-
ringer i: 

- forretningsmodell og strategiske beslutninger 
- risikoprofil 
- lovgivningsmessige solvenskrav 
- samlet solvenskrav 

Oppgjøret av solvenskrav og sammenheng til kapitalforvaltning og risikostyringssystemet 
Danica-gruppen anvender standardmodellen fra de europeiske fellesreglene for oppgjør av solvenskrav siden 
denne generelt vurderes på passende vis å avspeile Danica-gruppens risikoprofil. 

For å oppnå et oppgjør av levetidsstress som bedre enn standardmodellen fanger den risiko for levetidsforbed-
ringer som karakteriserer Danica Pensions kundemasse, brukes en intern modell for levetidsrisiko som er god-
kjent av det danske Finanstilsynet. Ved å bruke den interne modellen for levetidsrisiko kommer den samlede 
innregning av levetidsrisikoer sammen med avsetningenes innregning til å tilsvare standardmodellens krav. 

Endringer av den interne modellen kan skje hvis kravene til bruk av interne modeller endres eller hvis det for 
øvrig konstateres at modellen ikke gir et korrekt bidrag til beregningen av solvenskravet. Den interne levetids-
modellen valideres løpende i samsvar med styrets valideringspolitikk, og endringer i modellen foretas i samsvar 
med styrets modellendringspolitikk. 

Ledelsen i Danica Pension skal løpende følge opp på at det er betryggende prosesser og prosedyrer for oppgjør 
av solvenskravet, og at det finnes nødvendige systemer og ressurser til å sikre at solvenskravet gjøres opp med 
en frekvens som sikrer at solvenskravet alltid er rettvisende.  

Forsikringsselskabet Danica, Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge benytter ikke den interne model-
len for levetider. 

Størrelsen på solvenskravet presenteres på styremøtene kvartalsvis som en del av den sedvanlige regnskaps-
rapporteringen, og det gis opplysning om følsomheter ut fra renteendringer, og i Danica Pension gis det i tillegg 
følsomheter på styrets risikostyringsrammer for de enkelte rentegrupper i Danica Traditionel. 

Hvis det skal besluttes vesentlige endringer i investerings- og risikostyringsstrategiene eller andre vesentlige 
endringer i selskapenes risikoprofil, skal det som en del av beslutningsgrunnlaget legges frem nye oppgjør av 
solvenskravet. 

Oppgjøret av solvenskravet er basert på data fra en rekke forskjellige datakilder. Direksjonen skal sikre at det 
løpende blir kontrollert at data som inngår i beregningene, er korrekte, at data er innhentet korrekt, og at avvik 
i forhold til data brukt ved tidligere oppgjør kan forklares. 
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B.4 Internt kontrollsystem 
Danica-gruppens interne kontrollsystem er bygd opp omkring standarden som følger av Solvens II-reglene, kalt 
"3 lines of defense"-modellen. Den interne kontrollen er en integrert del av ledelsesutøvelsen og risikosty-
ringen på alle nivåer i Danica-gruppen på følgende vis: 

Den operative ledelse ("1st line of defense") 
Den første forsvarslinjen består av den operative ledelsen, definert som ledelsen som rapporterer til direksjo-
nen eller administrerende direktører i Danica-gruppen. Den operative ledelsen er ansvarlig for å etablere og 
risikovurdere prosesser, implementere interne kontroller av den daglige aktiviteten samt utarbeide spesifikke 
forretningsganger som sikrer at Danica-gruppen og medarbeidere overholder gjeldende lover, markedsstandar-
der og interne regler. 

Styrings- og kontrollfunksjoner ("2nd line of defense") 
Den andre forsvarslinjen består av risikostyringsfunksjonen, operasjonell risiko, aktuarfunksjonen, compliance-
funksjonen og økonomifunksjonen. Det er andre forsvarslinjes oppgave å vurdere og overvåke risikoer samt 
kvaliteten i prosesser og forretningsgang. I tillegg er andre forsvarslinje primærrådgiver for første forsvarslinje 
innenfor måling, risikovurdering og intern kontroll. 

Den andre forsvarslinjen utfører kontrollaktiviteter og skaper dermed bedre forutsetninger for at eventuelle 
risikoer og feil som har passert første forsvarslinje, blir oppdaget og imøtegått. 

Danica Pension Sverige 
I Danica Pension Sverige er det etablert en særskilt Governancefunksjon som en del av det interne kontrollsys-
temet. Funksjonen støtter og overvåker organisasjonens arbeid med ny lovgivning og bidrar til tydelig definerte 
roller og ansvarsområder, relevante rapporteringsstrukturer, prosessbeskrivelser og bidrar til effektive beslut-
ningsstrukturer. 

Uavhengig gjennomgangs- og revisjonsfunksjon ("3rd line of defense") 
I den tredje forsvarslinjen finnes intern revisjon som også ivaretar internrevisjonsfunksjonen. Intern revisjon 
har til formål å uttale seg om effektiviteten og påliteligheten av gruppens interne styring og kontroll. I forhold 
til intern revisjon er det særlig fokus på å sikre denne funksjonens uavhengighet fra ledelsen i selskapene. In-
tern revisjon må for eksempel ikke: 

- medvirke til å treffe beslutninger eller ta ansvar for dette 
- utføre kontrolloppgaver – være del av den interne kontrollen 
- stå for implementering av driftsrutiner, effektiviseringer m.v. 
- stå for utarbeidelsen av daglig overvåking og rapportering om måloppfyllelse, lines m.v. 

I forhold til sikring av internrevisjonens uavhengighet har denne direkte referanse til både Danske Banks og Da-
nica-gruppens styre. Se mer om dette i avsnitt B.6. 
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Compliancefunksjonen  
Av ovenstående "2nd line of defense"-funksjoner har compliancefunksjonen et særlig ansvar for å bidra til at 
kontrollsystemet er tilstrekkelig og effektivt i forhold til at Danica-gruppen lever opp til lovgivningen. Dette an-
svaret beskrives nærmere i dette avsnittet. 

Compliancefunksjonen har til oppgave å kontrollere og vurdere om det er effektive metoder og prosedyrer som 
er egnet til å oppdage og minske risikoen for Danica-gruppens manglende overholdelse av gjeldende lovgiv-
ning, markedsstandarder eller interne regelsett. Compliance planlegger og utfører funksjonens aktiviteter ut fra 
en risikobasert tilnærming. Funksjonen identifiserer og vurderer risikoer for manglende overholdelse av den 
finansielle lovgivning, markedsstandarder eller interne regelsett, og funksjonen vurderer konsekvenser av ny 
eller endret lovgivning. Dessuten kontrollerer og vurderer Compliance om de tiltak som treffes for å avhjelpe 
eventuelle mangler, er effektive. 

Compliancefunksjonen rådgir direksjonene og styrene om overholdelsen av den finansielle lovgivningen. Rap-
portering skjer minst halvårlig til direksjonene og til de revisjonsutvalg som styrene har nedsatt. Compliance-
funksjonen rapporterer minst halvårlig til styret. 

Organisatorisk tilhørighetsforhold 
Compliance er organisatorisk en del av den uavhengige compliancefunksjonen i Danske Bank-gruppen. Com-
pliance rapporterer direkte til Danica-gruppens ledelse. Ledelsen sikrer at Compliance kan rette henvendelser 
og rapportere til styret uavhengig av ledelsen. 

Compliance er del av det interne kontrollsystemet i Danica. Det følger av compliancepolitikken at ansatte  
i compliancefunksjonen ikke må delta i utførelsen av de aktiviteter som funksjonen skal kontrollere. Com-
pliance har til enhver tid adgang til nødvendige opplysninger, dokumenter og data. 
 

B.5 Internrevisjonsfunksjon 
Intern revisjon rapporterer til styret i morselskapet Danske Bank samt i Danica-gruppen, og dens virke er regu-
lert av Finanstilsynets kunngjøring om revisjonens gjennomføring i finansielle foretak m.v. og finansielle grup-
per. Intern revisjon undersøker og vurderer både første og andre forsvarslinje og rapporterer direkte til styret, 
noe som er med på å sikre uavhengighet og objektivitet i Internrevisjonfunksjonen. 

I Danica-gruppen planlegges og utføres Internrevisjonsfunksjons oppgaver ut fra en risikobasert tilnærming. 
Internrevisjonsfunksjon rapporterer som avslutning på alle utførte revisjoner til den ansvarlige daglige ledelse 
en konkluderende rapport med observasjoner som relaterer til design og effektivitet av implementerte kontrol-
ler.  
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Organisatorisk tilhørighet 
Internrevisjonsfunksjon er organisatorisk plassert som en del av Danske Bank-gruppens Group Internal Audit 
Function. Internrevisjonsfunksjon rapporterer resultatet av de utførte revisjoner til Danica-gruppens styre. Rap-
porteringen skjer minst halvårlig til styrene i revisjonsprotokoller og kvartalsvis til den revisjonskomiteen som 
styrene har nedsatt. 

Group Internal Audit refererer til Danica-gruppens styre og må jf. politikken for Internrevisjonsfunksjon  
ikke påta seg oppgaver som kan sette spørsmålstegn ved Internrevisjonsfunksjonens uavhengighet. Internrevi-
sjonsfunksjon anses dermed for å være uavhengig og objektiv i forhold til de organisatoriske  
områder og prosesser som revideres i Danica-gruppen. 

Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge 
Siden Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge ikke har en revisjonskomité, rapporterer Internrevi-
sjonsfunksjon direkte til styret. 

B.6 Aktuarfunksjon 
I Danica-gruppen består aktuarfunksjonen av den ansvarshavende aktuar i Danica Pension og ansvarlige for ak-
tuarfunksjonene i hhv. Sverige og Norge. 

Styrene i Danica Pension Danmark har utpekt den ansvarshavende aktuar i Danica Pension til ansvarlig for ak-
tuarfunksjonen i Forsikringsselskabet Danica og Danica Pension. Styrene i Danica Pension Sverige og Danica 
Pension Norge har utpekt de ansvarlige for aktuarfunksjonene i disse selskapene. 

Det er særskilte aktuarfunksjoner i Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge. Oppgavene i aktuarfunk-
sjonen i Danica Pension Sverige er outsourcet til Milliman. 

Den ansvarlige for aktuarfunksjonen i Danica Pension Danmark har en kontrollerende rolle i forhold til aktuar-
funksjonene i Sverige og Norge. Det avholdes møter hvert halvår der metoder, kontrollsystemer m.v. avstem-
mes. 

Aktuarfunksjonene har ansvaret for kontrollen av de forsikringstekniske avsetningene. I den forbindelse sikrer 
funksjonene blant annet: 

- at det foretas beregninger av de forsikringstekniske avsetningene 
- sammenlikning av beste skjønn med de foreløpige erfaringene 
- vurdering av om underliggende data, metoder, antakelser og underliggende modeller er av tilstrekkelig 

kvalitet, troverdighet, tilstrekkelige og i samsvar med opplysninger fra de finansielle markedene og al-
minnelig tilgjengelig informasjon 

- at beregningssystemene understøtter aktuarmessige og statistiske prosedyrer 
- at eventuelle anvendte approksimasjoner anvender relevante aktuarmessige metoder 
- vurdering av om det er usikkerhet forbundet med skjønn foretatt ved oppgjøret av de forsikringstek-

niske avsetningene 
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- at styret informeres om hvorvidt beregningen er troverdig og fyllestgjørende.  
- at eventuelle innvendinger mot de forsikringstekniske avsetningene blir tydeliggjort 
- å utarbeide skriftlige rapporter til styret om aktuariatets utførte oppgaver og resultater av dette 

Organisatorisk tilhørighet 
Aktuarfunksjonene utarbeider en skriftlig rapport til styrene minst en gang årlig. Rapportene inneholder beskri-
velse av alle de oppgaver som aktuarfunksjonen har utført samt resultater av disse. Eventuelle mangler frem-
går, og forslag til løsning beskrives. Det inngår i rapporten hvis det er vesentlig avvik mellom faktiske erfaringer 
og beste skjønn.    

Aktuarfunksjonene opplyser styrene hvorvidt gjenforsikring og gjenforsikringsprogrammene er betryggende. 
Dette gjøres både på foretaks- og gruppenivå, og det lages en analyse av: 

- selskapenes risikoprofil og tegningspolitikk 
- gjenforsikringsselskapene og deres rating 
- den forventede dekningen i stresscenarier 
- beregning av det beløpet som kan tilbakekreves i henhold til gjenforsikringsavtalene 

Aktuarfunksjonene skal bidra til at Danica-gruppens risikostyringssystem er effektivt. Særlig bidrar aktuarfunk-
sjonene ved fastsettelse av modeller til oppgjør av solvenskrav og vurdering av dette.  

Aktuarfunksjon i Danica Pension har ansvaret for den interne levetidsmodellen som brukes til oppgjør  
av Danica Pensions solvenskrav. Arbeidet med den interne modellen løftes i samarbeid med risikostyringsfunk-
sjonen.   

B.7 Outsourcing 
Styrene for Danica-gruppen har besluttet en felles politikk for outsourcing med visse lokale tilpasninger. Politik-
ken omfatter alle situasjoner der Danica lar oppgaver, vesentlige så vel som uvesentlige, utføre  
av en ekstern leverandør eller en annen juridisk enhet i Danske Bank-gruppen.  

Styret for gruppen beslutter løpende hvilke aktivitetsområder som anses som vesentlige. Endringer  
i vurderingen av dette vil bli avspeilet i denne politikken.   

Styret anser på nåværende tidspunkt følgende spesifikke aktivitetsområder som vesentlige: 

1. Sentrale forretningsområder eller sentrale funksjoner, f.eks. porteføljepleie, formueforvaltning, sent-
rale IT-funksjoner, regnskaps-/solvensoppgjør og risikostyring 

2. Kritiske og viktige operasjonelle funksjoner. 

3. Oppgaver der manglende eller feil oppfyllelse av outsourcede oppgaver kan påføre Danica-gruppen  
et direkte økonomisk tap på over 100 mill. kr. og/eller et vesentlig indirekte tap. 
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4. Oppgaver der det er snakk om outsourcing til ekstern leverandør, og der manglende eller feilaktig utfø-
relse av den outsourcede oppgaven potensielt kan påføre Danske Bank-gruppen et direkte økonomisk tap 
på mer enn 200 mill. kr. og/eller et betydelig indirekte tap. 
 

Nedenfor er det opplistet de kritiske eller viktigste operasjonelle funksjonene som Danica-gruppen har out-
sourcet:   

 

B.8 Andre opplysninger 
Danica-gruppens ledelsessystem er fullt ut beskrevet i de forutgående avsnittene. Det er vurderingen at ledel-
sessystemet er fyllestgjørende til å avdekke selskapets risikoer.  
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Kapittel C – Risikoprofil 
I dette kapittelet gjennomgås Danica-gruppens risikoprofil med henvisning til de risikokategorier som inngår i 
den europeiske standardmodellen for oppgjør av solvenskrav. Hver risikokategori gjennomgås i særskilte av-
snitt. Før gjennomgangen av de enkelte risikokategorier beskrives gruppens forretningsmodell, hvilke overord-
nede risikoer gruppen har, og innholdet av den europeiske standardmodellen for oppgjør av solvenskrav for 
forsikringsselskaper. 

Forretningsmodellen 
Som det fremgikk av kapittel A, er Danica-gruppen en del av Danske Bank-gruppen og tilbyr pensjonsordninger, 
syke- og ulykkesforsikringer samt skade- og helseforsikring på primært det danske markedet. Gjennom datters-
elskaper i Norge og Sverige tilbys pensjonsordninger og syke- og ulykkesforsikringer i disse landene. 

Forsikringsrisikoer og de finansielle risikoene som stammer fra markedsrisikoer, er hovedårsakene til Danica-
gruppens solvenskrav og er dermed de to vesentlige risikokategoriene for gruppen. 

Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge 
Risikoer forbundet med aktivitetene i datterselskaper i Norge og Sverige tilsvarer den type risikoer som gjelder 
for aktivitetene i Danica Pension Danmark siden det grunnleggende er snakk om de samme aktivitetene. 

I Danica Pension Sverige er de finansielle risikoene ytterligere begrenset av at det kun tilbys markedsrentepro-
dukter uten garanti. I Danica Pension Norge ligger hovedparten av kundenes oppsparing i markedsrentepro-
dukter der kundene bærer så vel markeds- og levetidsrisikoen.  

Danica-gruppens risikoer 
Danica-gruppens forretningsmodell betyr samlet sett at Danica-gruppen er påvirket av en rekke forskjellige risi-
koer som er skissert i tabellen nedenfor:  

  

Vurdering av risikoer og solvenskrav 
Risikoer og behov for kapital også kalt solvensbehov vurderes i Danica-gruppen ved en analyse av hvordan ve-
sentlige risikoer påvirker selskapets oppgjorte kapitalgrunnlag, solvenskrav og minstesolvenskrav.  

Solvenskravet er fastsatt i den felles europeiske lovgivningen om forsikringsselskaper. Solvenskravet gjøres opp 
som det beløp som er nødvendig for å dekke risikoene på den eksisterende forretningen, så vel som på ny for-
retning, som forventes tegnet innenfor de 12 neste månedene.  
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Solvenskravet skal gjøres opp slik at det avspeiler den kapital selskapene skal ha det kommende året for  
å kunne motstå et 200-årsscenario for forskjellige økonomisk belastende begivenheter.  

Solvenskravet kan enten beregnes ved bruk av en standardmodell eller en intern modell godkjent av Finanstil-
synet.  Danica-gruppen anvender ved oppgjøret av solvenskravet standardmodellen, men med  
en intern modell for oppgjør av levetidsrisikoen for Danica Pension.  

Danica Pension Danmark har dessuten benyttet muligheten i de europeiske reglene for å bruke en forenklet 
beregning av motpartsrisiko i forhold til verdivurdering av sikkerheter og i forhold til kostnadsrisikoer for helse-
forsikringer. 

Standardmodellen er modulært oppbygd der de risikofaktorer selskapene er eksponert for (renter, aksjer, dø-
delighet osv.), utsettes for forskjellige negative økonomiske scenarier innenfor modellens risikogrupper (mar-
ked, motpart, livsforsikring osv.). Standardmodellen er illustrert på nedenstående figur: 

 

Solvenskrav

Basissolvenskapitalkrav

Markedsrisikoer

Renterisikoer
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*For Danica Pension Danmark er muligheten for forenklet beregning av motpartsrisiko og kostnadsrisikoer for helse-
forsikringsrisikoer brukt.  
**For Danica Pension anvendes en intern modell til beregning av levetidsrisikoen. 
 

For hver risikofaktor gjøres det tilhørende solvenskravet opp. Disse solvenskravene sammenvektes deretter 
innenfor hver risikogruppe ut fra en felles europeisk modell for hvordan risikofaktorene avhenger av hver-
andre. Sammenvektingen demper effekten av de enkelte solvenskrav for hver av risikofaktorene siden det ikke 
er forventningen at de forskjellige risikofaktorene rammer med full effekt samtidig. 

C.1 Forsikringsrisikoer 
For Danica-gruppen vedrører de forsikringsmessige risikoer utviklingen i dødelighet, uførhet, syke- og ulykke, 
kritisk sykdom m.v. Den vesentlige forsikringsmessige risikoen for gruppen er levetiden. For Danica Pension 
Sverige og Danica Pension Norge derimot er de vesentlige forsikringsrisikoene annulleringsrisikoen.  

De forskjellige risikoelementene underkastes løpende aktuarmessige analyser med henblikk på oppgjøret av de 
forsikringsmessige forpliktelsene og eventuelle nødvendige forretningsmessige tiltak. 

Vesentlige forsikringsrisikoer 
Risikostyring og de ansvarlige for aktuarområdet i Danica-gruppen er ansvarlige for å identifisere de vesentlige 
forsikringsrisikoene. Denne vurderingen skjer ut fra behov for kapital som følge av solvenskravet samt mulighe-
ter for å avdekke forsikringsrisikoene.  

Nedenfor er det oppstilt en oversikt over Danica-gruppens vesentlige forsikringsrisikoer. Det er eksplisitt angitt 
hvorvidt risikoen håndteres via det beregnede solvenskravet, eller der det utelukkende brukes risikoreduse-
rende tiltak. Som det ses ut fra tabellen, er de identifiserte vesentlige risikoene generelt omfattet av det bereg-
nede solvenskravet. 
 

 

De vesentlige risikoene identifisert i rapporteringsperioden 
De vesentlige risikoene for Danica-gruppen er levetidsrisikoen, uførhetsrisikoen og gjenkjøpsrisikoen.  
Disse beskrives nærmere nedenfor. 

Levetidsrisiko: Den vesentlige forsikringsmessige risiko for Danica-gruppen er levetiden.  Levetidsrisiko vedrø-
rer risikoen for at Danica-gruppen får tap som følge av at kundene lever lenger enn forutsatt. 
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Eksempelvis øker en levetidsforlengelse varigheten på utbetalingene på pensjonsprodukter som er livsvarige. 

Uførhetsrisiko: Danica-gruppen tegner uførhetsprodukter i form av dekning av tap av ervervsevne og premiefri-
tak. Produktene gir kunden en løpende ytelse hvis kunden blir ufør. Imidlertid høyst til pensjonering, dødsfall 
eller inntil kunden friskmeldes igjen. Ytelsen fastsettes ut fra forutsetninger om de fremtidige uførhetsfrekven-
sene samt ut fra en vurdering av i hvor lang tid det forventes å skulle skje utbetalinger.  

Når en kunde blir ufør, gjøres avsetninger ut fra forventninger til hvor mange kunder som blir friske igjen (reak-
tiveres), blir syke igjen (gjenopptas) eller dør. Uførhetsrisiko er således risikoen for at Danica-gruppen får tap 
på uførhetsproduktene som følge av at kundene blir mer syke eller færre blir friske igjen enn forventet. 

Gjenkjøpsrisiko: Gjenkjøpsrisikoen vedrører risikoen for at Danica-gruppen får tap som følge av  

- at kunder med garanterte gjenkjøpsverdier gjenkjøper på et tidspunkt der verdien av eiendelene er 
mindre enn de garanterte gjenkjøpsverdiene, 

- at det fortrinnsvis er kunder med store individuelle bonuspotensialer som gjenkjøper eller 
- at mange kunder på samme tidspunkt ønsker å gjenkjøpe sin ordning. 
- at Danica-gruppen har betalt utgifter for en kunde som gruppen ennå ikke har fått penger for, og at 

kunden gjenkjøper, flytter, ikke forhåndsbetaler eller slutter å betale premie for avtalen på et tidspunkt 
Danica-gruppen ikke har forutsett 

Risikoen for at Danica-gruppen får tap som følge av gjenkjøp på poliser med garanterte gjenkjøpsverdier, vur-
deres som svært lav. 

Annulleringsrisiko: Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge tilbyr ikke livsvarige alderspensjoner med 
garantier, slik at det er marginal risiko knyttet til økt levealder.  I Danica Pension Sverige og Danica Pension 
Norge er den største risiko derimot risikoen for at kundene annullerer avtalte endringer i deres inn- eller utbe-
talinger.  Denne risikoen oppstår fordi Danica Pension Sverige eller Danica Pension Norge kan ha betalt utgifter 
for kunden som en del av endringen før det er mottatt betaling for den. Størstedelen av Danica Pension Sveri-
ges og Norges inntekter består av gebyrer beregnet på fond- og depotverdi. Danica Pension Sverige og Norge 
er dermed også i vesentlig grad eksponert for annulleringsrisikoer i forhold til inntektssiden.  

Metoder for vurdering av forsikringsrisikoer  
Med henblikk på å sikre at oppgjøret av Danica-gruppens solvenskrav til enhver tid er dekkende for gruppens 
risikoer, gjennomfører Danica-gruppen årlig en intern vurdering av egen risiko og solvens. Gjennom risikovur-
deringen vurderes det om det beregnede solvenskravet har tatt høyde for virkningen av alle vesentlige risikoer 
både innenfor de 12 kommende månedene og i planperioden.  

Risikostyring i Danica-gruppen er organisatorisk ansvarlig for oppgjøret av solvenskravet og den daglige risiko-
styringen, mens de ansvarlige for aktuarområdet er ansvarlig for oppgjør i forhold til forsikringsrisikoen og den 
årlige risikoidentifiseringen av operasjonelle risikoer.  
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I det følgende er metodene for vurdering av de vesentlige forsikringsrisikoer skissert.  

 

Vurdering av levetidsrisikoen: Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge beregner levetidsrisikoen ved 
bruk av standardformelen, mens Danica Pension bruker en intern modell til beregning av levetidsrisikoen. 

For Danica Pension skal livsforsikringsavsetningene gjøres opp ut fra et beste estimat på den fremtidige leveti-
den. Siden det er vanskelig å forutsi utviklingen i levetidene, har Finanstilsynet innført benchmark for både for-
ventningene til den aktuelle levetiden og de fremtidige levetidsforbedringene. Det beste estimatet  
på den fremtidige levetiden i Danica Pensions kundemasse fremkommer således ved en statistisk metode som 
er fastsatt av Finanstilsynet. Denne metoden sammenvekter Finanstilsynets benchmark for forventningene  
til den aktuelle levetiden og Danica Pensions egen oppgjorte forventning til levetider som er basert på egne 
observasjoner. Til dette legges effekten av de forventede fremtidige levetidsforbedringene som er basert på 
Finanstilsynets benchmark for dette.  

Finanstilsynets benchmark for den aktuelle levetiden er basert på de seneste års observerte levetider i en rekke 
danske pensjonsselskaper, mens benchmark for levetidsforbedringer gjøres opp ut fra de gjennomsnittlige for-
bedringer av levetiden i Danmark de 30 siste årene. Idet Danica Pensjon har vurdert at standardmodellen  
er for enkel og ikke tar høyde for benchmarket som er fastsatt av det danske finanstilsynet, er det utarbeidet 
en intern modell for oppgjør av levetidsrisikoen. 

Vurdering av uførhetsrisikoen: Uførhetsrisikoen beregnes ved bruk av standardformelen. Avsetningene på både 
nye og gamle skader blir løpende justert på bakgrunn av erfaringer med uføre- og reaktiveringsfrekvenser fra 
Danica-gruppens egen kundemasse. 

Det vurderes ikke å være særlige forhold ved Danica-gruppens portefølje som skulle bety at standardmodellen  
i forhold til gjenkjøpsrisiko ikke gir et rettvisende bilde av Danica-gruppens risiko i et 200 års-scenario. 
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Gjenkjøpsrisiko: Risikoen beregnes ved bruk av standardformelen. Det vurderes ikke å være særlige forhold ved 
Danica-gruppens portefølje som skulle bety at standardmodellen i forhold til gjenkjøpsrisiko ikke gir et rettvi-
sende bilde av Danica-gruppens risiko i et 200 års-scenario. 

Annulleringsrisiko: Denne håndteres på samme vis som gjenkjøpsrisikoer via standardformelen. 

De vesentlige konsentrasjonsrisikoene for forsikringsrisikoer 
Konsentrasjonsrisikoen vedrørende forsikringsrisikoer omfatter risikoen for tap på grunn av stor eksponering 
for enkelte kundegrupper samt store eksponeringer for enkeltindivider. Danica-gruppens konsentrasjonsrisi-
koer er begrenset ved risikospredning av forsikringsporteføljen samt ved gjenforsikring. 

Metoder benyttet til risikoreduksjon 
En mindre del av risikoer relatert til død og uførhet er gjenforsikret for å begrense tap på individuelle livsforsik-
ringer som er utsatt for stor risikoeksponering. De forskjellige risikoelementene underkastes løpende aktuar-
messige analyser med henblikk på oppgjøret av de forsikringsmessige forpliktelsene og eventuelle nødvendige 
forretningsmessige tiltak. 

Andre vesentlige opplysninger om forsikringsrisikoene 
Andre relevante risikoer for Danica-gruppen er:  

1. Dødsrisiko 
2. Kritisk sykdom 
3. Katastroferisiko 
4. Kostnadsrisiko 

Disse risikoene er beskrevet nedenfor. 
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C.2 Markedsrisikoer  
Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av at verdien av eiendeler eller forpliktelser endrer seg på grunn av 
endringer i markedsforholdene, f.eks. endringer i renten, aksjekurser, eiendomsverdier, valutakurser og kre-
dittspread. 

Vesentlige markedsrisikoer 
Nedenfor er det oppstilt en oversikt over Danica-gruppens vesentlige markedsrisikoer. Det er eksplisitt angitt 
om risikoen håndteres via det beregnede solvenskravet, og om det brukes risikoreduserende tiltak. 

 

Den mest betydelige finansielle risikoen i Danica-gruppen er markedsrisikoen for de tradisjonelle livsforsikrings-
produktene. De tradisjonelle produktene er poliser med ytelsesgarantier og kollektive investeringer. Markedsri-
sikoen i tradisjonelle produkter omfatter samspillet mellom investeringseiendeler  
og ytelsesgarantiene. 

Markedsrisikoer forbundet med investeringene for markedsproduktene er vesentlig mindre enn for de tradisjo-
nelle produktene siden risikoen på disse produktene påhviler forsikringstakerne bortsett fra de  
poliser der det er tilknyttet en investeringsgaranti.  

De vesentlige markedsrisikoene forbundet med aktivitetene i Danica Pension Sverige og Danica Pension  
Norge tilsvarer i store trekk de risikoene som gjelder for aktivitetene i Danica Pension Danmark, siden det 
grunnleggende er snakk om de samme aktivitetene. I forhold til Danica Pension Sverige er de finansielle risiko-
ene imidlertid vesentlig begrenset av at det kun tilbys markedsrenteprodukter uten garanti. For  
Danica Pension Sverige er markedsrisikoen risikoen for at basiskapitalen vil variere som følge av endringer  
i markedskurser. Dette kan påvirke handelsbeholdningen i Danica Pension Sveriges eget fond og verdien av 
kundenes eiendeler. Siden Danica Sverige utøver fond- og depotforsikringsvirksomhet, bæres den direkte kon-
sekvens av endringer i markedsforholdene og dermed utsving i eiendelene i fond og depoter av kundene selv. 

I Danica Pension Norge ligger hovedparten av kundenes oppsparing også i markedsrenteprodukter der kun-
dene har både levetidsrisikoen og markedsrisikoen.  
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De vesentlige risikoene identifisert i rapporteringsperioden 
De vesentlige markedsrisikoene for Danica-gruppen er beskrevet i det følgende. 

Aksjerisiko (inkl. alternative investeringer): 
I forhold til aksjerisikoen sondres det mellom aksjerisiko som er avledet av børsnoterte aksjer og aksjerisiko 
som er avledet av alternative investeringer.  

1. Risikoen fra børsnoterte aksjer forekommer ved kurstap som følge av fall i aksjemarkedene. Markedet 
for noterte aksjer er svært likvid, noe som er grunnen til at endringer i markedsforhold avspeiles i ver-
divurderingen med det samme. Noterte aksjer inndeles i type 1- og type 2-aksjer. Type 1-aksjer omfat-
ter noterte aksjer fra OECD- og EØS-land, mens noterte type 2-aksjer er fra øvrige land. 

2. Alternative investeringer er investeringer som ikke er tilgjengelige via tradisjonelle aksje- og obliga-
sjonsmarkeder. Alternative investeringer, i likhet med børsnoterte aksjer, er en eksponering mot den 
fremtidige rentabiliteten i forskjellige bransjer og selskaper. Alt etter hvor i kapitalstrukturen det inves-
teres, kan den primære risikofaktoren være relatert til inntjeningspotensial eller kreditt- og finansie-
ringsrisiko.  

Danica-gruppen investerer i alternative investeringer siden disse bidrar med viktige egenskaper som er 
med på å sikre attraktive stabile avkastninger til gruppens pensjonskunder. Samtidig er de med på å 
langtidssikre kjøpekraften i porteføljen. Til slutt gir de alternative investeringene en eksponering mot et 
bredere utsnitt av risikofaktorer enn en tradisjonell portefølje av noterte aksjer og obligasjoner, hvor-
ved det oppnås en større grad av diversifisering. 

For Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge er aksjerisikoen risikoen for at Danicas basiskapital vil vari-
ere som følge av endringer i aksjekursene. Dette kan påvirke handelsbeholdningen i Danicas eget fond samt 
kundenes eiendeler. For Danica Pension Sverige består aksjerisikoen imidlertid primært i at fremtidige inntek-
ter, gjennom kapitalinnskudd, varierer som følge av endringer i aksjekursene, mens kostnadene er vesentlig 
uendret. 

Verken Danica Pension Sverige eller Danica Pension Norge har alternative investeringer. 

Eiendomsrisiko: 
Danica-gruppen har eksponering for eiendomsmarkedet i både inn- og utland gjennom direkte eiendomsinvestering 
samt investeringer i eiendomsfond. Risikoen oppstår ved fall i prisene på eiendomsmarkedet, eller hvis ledighetsratene 
på utleieeiendommene er høye. Eiendomsinvesteringer vil være kjennetegnet av en viss grad av illikviditet. 

Valutarisiko: 
Ved investering i eiendeler inngått i andre valutaer enn lokal valuta2 påtar Danica-gruppen seg en risiko for tap 
i verdien av disse investeringene hvis det skjer endringer i disse andre valutakursene i forhold til lokal valuta. 
Danica-gruppens valutaeksponering knytter seg særlig til EUR ogUSD. 

                                                           
2 Lokal valuta: 
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Renterisiko: 
I Danica Traditionel er det utstedt ytelsesgarantier til kundene. Ytelsesgarantiene definerer de kontantstrøm-
mer som Danica-gruppen som minimum skal kunne honorere. Disse fremtidige forpliktelsene gjøres opp til 
markedsverdi i henhold til en markedsbasert diskonteringskurve (diskonteringskurven). Markedsverdien av 
ytelsesgarantiene benevnes også garanterte ytelser (GY). 

Diskonteringskurven er basert på markedsrenter, noe som er grunnen til at verdien av GY er følsom overfor 
renteendringer på finansmarkedene. Faller renten, stiger GY og omvendt. Herved oppstår det en renterisiko for 
Danica-gruppen når markedsverdien av forpliktelsessiden i Danica Traditionel sammenholdes med markedsver-
dien av de tilhørende rentefølsomme eiendelene. Hvis markedsverdiendringer på eiendeler og forpliktelser 
ikke matcher hverandre, gir dette anledning til tap eller gevinster. 

For Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge er renterisikoen imidlertid marginal. Danica Pension Sve-
rige og Danica Pension Norge er primært eksponert mot finansielle risikoer gjennom egne aktiviteter idet det i 
svært begrenset omfang utstedes garantier til kundene. Renterisikoen oppstår her primært gjennom kundenes 
eiendeler idet verdien av fremtidig inntjening er påvirket av en endring i renten. Renterisiko forekommer også i 
forhold til fremtidige forpliktelser på forpliktelsessiden i balansen. Dette skyldes at det beste skjønn for fremti-
dige utbetalinger bestemmes ved at alle fremtidige kontantstrømmer med relasjon til forsikringsavtalen skal 
diskonteres med markedsrenten. 

Kredittspreadrisiko: 
Kredittspreadrisiko er risikoen for at den rentefølsomme eiendelen mister verdi fordi investorenes preferanser 
for den spesifikke eiendelen faller sett i forhold til øvrige rentefølsomme eiendeler. Med andre ord realiserer 
risikoen seg når spreaden mellom eiendelens spesifikke diskonteringskurve og de øvrige diskonteringskurvene 
på rentemarkedene utvides eller innsnevres.   

Metoder for vurdering av markedsrisikoer 
Alle markedsrisikoer overvåkes på daglig basis av Risikostyring.  

Nedenfor er metoder for vurdering av de vesentlige markedsrisikoene kort oppsummert og skissert. 

                                                           
1) DKK for Danica Pension Danmark 
2) SEK for Danica Pension Sverige 
3) NOK for Danica Pension Norge 
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I Danica Pension håndteres aksjerisikoen for børsnoterte aksjer gjennom daglig overvåking og en vurdering av 
risikoen sett i forhold til de definerte styrerammene.  

En stor del av risikostyringen av alternative investeringer ligger i analysen av potensielle investeringer i forbin-
delse med utvelgelsen av de aktuelle eiendelene samt i selve oppfølgingen av investeringene etter at investe-
ringene er foretatt. Danica Pension har bygd opp et team med særlig kompetanse innenfor alternative investe-
ringer som løpende evaluerer nåværende og nye potensielle alternative investeringer. Det følges løpende opp 
på de alternative investeringene. Samtidig evalueres identifiserte risikoer på de enkelte alternative investe-
ringene og holdes opp imot markedsutviklingen. 

Spesifikt for valutarisikoen har styret vedtatt investeringsrammer for størrelsen av eksponeringen mot EUR, 
USD, JPY, GBP og andre valutaer, som kontrolleres daglig. Valutarisikoen styres på porteføljenivå, og det følges 
daglig opp på nettoposisjonene i forhold til de godkjente mandatene. 

I forhold til renterisikoer innebærer overvåkingen at egenkapitalens eksponering, foruten et eventuelt aktuelt 
egenkapitaltap, maksimalt må utgjøre et fastsatt beløp ved renteendringer. Dette skal sikre en effektiv overvå-
king og styring av selskapets renterisiko. 

Investering i samsvar med "prudent person"-prinsippet 
Danica Pensions eiendeler investeres i samsvar med det såkalte aktpågivenhetsprinsippet, kalt  
"Prudent person"-prinsippet. "Prudent person" er et prinsipp i Solvens II-reguleringen som skal sikre at forsik-
ringsselskapene oppfører seg forsiktig på kundenes vegne når det gjelder investeringene. Dette innebærer at 
det kun investeres i eiendeler og finansielle instrumenter der risikoer kan identifiseres,  
måles, overvåkes, håndteres, kontrolleres og rapporteres med hensyn til å kunne vurdere det samlede solvens-
behovet. Alle eiendeler, særlig de som dekker minstesolvenskravet, investeres på et grunnlag  
som garanterer sikkerhet, kvalitet, likviditet og lønnsomhet for porteføljen som helhet.  



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 44 / 68 

Kunder i Danica Pension Danmark har mulighet til å velge en pensjonssparing med eller uten garanti,  
mens kundene selv velger sin investeringsprofil i Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge.  

I pensjonssparingene uten garanti, de såkalte markedsrenteproduktene, er det mulig å velge mellom forskjel-
lige risikoprofiler, akkurat som det er mulig å velge til garanti mot slutten av spareforløpet. Danicas investe-
ringsstrategi er målrettet mot de enkelte pensjonsproduktene og er tilrettelagt med henblikk på  
å sikre robuste og hensiktsmessige porteføljer i forhold til kundenes berettigede forventninger, og samtidig  
gi kundene best mulig risikojustert avkastning på så vel kort som lang sikt. 

De vesentlige konsentrasjonsrisikoene for markedsrisikoer 
Konsentrasjonsrisikoen er begrenset ved at investeringene foretas med stor porteføljespredning samt ved be-
grensning av investeringer hos samme utsteder. For realkredittobligasjoner spesifikt anses utsteder ikke for 
kritisk i forhold til konsentrasjonsrisikoen siden utstedte realkredittobligasjoner har sikkerhetsstillelse fra den 
enkelte låntaker. 

Metoder benyttet til risikoreduksjon 
Styret fastsetter rammer for gruppens risikostyring, mens den daglige ledelsen løpende overvåker gruppens 
risikoer og sikrer at rammene overholdes. Se for øvrig tabellen i avsnittet "Metoder for vurdering av markedsri-
sikoer" ovenfor. 

I forbindelse med investeringer på kunders vegne sikrer Danica-gruppen en fornuftig bruk av finansielle instru-
menter. Investering vil alltid skje med respekt under hensyn til hvilken risiko kundens investering tillater. 

Aksjerisiko: 
I Danica Pension håndteres aksjerisikoen gjennom daglig overvåking, herunder måling av risikoer i forhold til de 
godkjente styrerammene.  

Den høye likviditeten i markedet for børsnoterte aksjer medfører at eksponeringen vil kunne endres på kort tid 
gjennom salg av aksjer eller ved bruk av sikringsinstrumenter, hvis dette ønskes.  

Markedet for alternative investeringer er mindre likvid, noe som gjør at man på kort sikt reduserer ekspone-
ringen fra aksjer eller kredittinvesteringer, hvis risikoen ønskes redusert. På lengre sikt kan de mer likvide de-
lene av de alternative investeringene selges for på denne måten å redusere eksponeringen. I selve utvelgelsen 
av alternative investeringer fokuseres det derfor allerede her på å styre eksponeringen mot alternative investe-
ringer i den samlede porteføljen slik at det ikke blir nødvendig å selge eiendeler fra før tid. 

Eiendomsrisiko: 
Risikovurdering og beslutning om risikobegrensende tiltak er en høyt prioritert del av utviklingsprosjektene  
for eiendomsinvesteringer. Det følges løpende opp på Danica-gruppens aksepterte risikoer, og nødvendige be-
slutninger treffes etter et på forhånd fastlagt eskaleringsprinsipp. Kontroller inngår som en del av den løpende 
overvåkingen av risikoen. Eiendomsrisikoen håndteres gjennom en fornuftig grad av diversifisering.  
I tillegg overvåkes eiendomsrisikoen gjennom styrerammer. 
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Valutarisiko: 
Valutaeksponeringen kan bringes ned gjennom sikring (terminforretninger, cross currency swaps og opsjoner). 
Valutasikringen er dynamisk siden det er nødvendig å tilpasse sikringen i takt med endringer i markedsverdien 
av de underliggende investeringene for å opprettholde den samme valutaeksponeringen, samt ved endret vur-
dering av risikoen i den underliggende valutaen. 

Renterisiko: 
I Danica-gruppen skjer sikringen av rentefølsomheten på forpliktelsene gjennom investeringer i obligasjoner og 
rentederivater, herunder swaps og andre swapsjoner. 

Renterisikoen overvåkes på daglig basis av både Risikostyring og investeringsavdelingen under CIO, og rentesik-
ringen justeres løpende, ofte daglig. Den tette overvåkingen samt løpende tilpasningen av rentesikringen gjør 
at reaksjonstiden i forhold til plutselige og kraftige renteendringer er relativt kort. 

Renterisikoen overvåkes dessuten gjennom styrets risikoscenario. Dette skal sikre en effektiv overvåking og 
styring av selskapets renterisiko. 

I 2016 har Danica Pension Sverige ikke brukt risikoreduserende metoder i risikostyringen av markedsrisikoer, 
noe som primært er en følge av kundenes investeringsvalg. 

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
Danica-gruppens markedsrisikoer måles ved forskjellige stresstester og baseres på definerte scenarier. Stan-
dardmodellen for beregning av solvenskravet inneholder stresstester av de vesentlige markedsrisikoene. 

I nedenstående tabell er det for gruppen vist effekt på egenkapitalen av isolerte endringer i renter (stigning og 
fall), og andre relevante finansielle risikoer. Av de to rentescenariene er en rentestigning samlet sett det verste 
for gruppen. I et isolert scenario med en rentestigning på 1,0 prosentpoeng vil egenkapitalen falle med 
0,3 mrd. kr. 
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Andre vesentlige opplysninger om markedsrisikoer 
Nedenfor er det kort beskrevet andre relevante markedsrisikoer for Danica-gruppen. 

 

C.3 Kredittrisikoer  
Kredittrisiko for Danica-gruppen relaterer seg overveiende til motpartsrisiko. 

Vesentlige kredittrisikoer 
Motpartsrisiko dekker over risikoer for tap utløst av at en motpart ikke kan honorere sin del av en finansiell av-
tale.  

For Danica-gruppens vedkommende er motpartsrisikoer primært relatert til derivatavtaler som benyttes til sik-
ring av rente- og valutarisiko. Tap på motpartsrisiko kan både stamme fra motpartens manglende betaling av 
skyldige beløp, og fra at en derivatavtale bortfaller og dermed eksponerer selskapet mot tap som følge av et-
terfølgende markedsbevegelser. 

For Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge vedrører motpartsrisiko særlig eksponering mot finansinti-
tusjoner som følge av innskudd samt fra gjenforsikring. 

Vurdering av kredittrisiko 
Kredittrisiko (motpartsrisikoen) vurderes i standardmodellen som anses for å være rettvisende for Danicas-
gruppens kredittrisiko. Kredittrisikoen for Danica-gruppen vurderes som liten. 

Nedenfor er metoder for vurdering av de vesentlige kredittrisikoer kort skissert. 

 

Investering i samsvar med "prudent person"-prinsippet 
Er dekket i det tilsvarende avsnittet om markedsrisiko. 

De vesentlige konsentrasjonsrisikoene for kredittrisikoer 
Konsentrasjonsrisiko dekker over den ytterligere risiko som det er ved å være særlig eksponert mot en enkelt 
motpart på tvers av risikotyper. Danica-gruppen har en veldiversifisert portefølje som ikke gir anledning til sær-
behandling av noen motparter.  
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Metoder benyttet til risikoreduksjon 
Danica-gruppen begrenser risikoen for tap ved å tilknytte avtaler om avregning og daglig sikkerhetsstillelse, og 
ved kun å handle med motparter som har en tilfredsstillende rating. Dertil handles det med et bredt utvalg av 
motparter for ytterligere å diversifisere risikoen. 

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
Motpartsrisikoen utgjør en marginal andel av Danica-gruppens risikoer, og på nåværende tidspunkt beregnes 
det derfor ikke særskilte stresstester av motpartsrisiko.  

C.4 Likviditetsrisikoer  
Likviditetsrisiko er primært risikoen for tap i tilfelle Danica-gruppen vil frigjøre likviditet for å kunne betale sine 
forpliktelser innenfor en kort tidshorisont.  

Opplysninger om likviditetsrisiko samt vesentlige endringer i denne 
Hvis den type eiendeler som Danica-gruppen har, ikke handles ofte nok, kan det gjøre det vanskelig å selge in-
vesteringen på kort tid uten et tap i forhold til de innregnede markedsverdiene. Dette kalles likviditetsrisikoen 
på investeringseiendelene. 

Siden Danica-gruppens forpliktelser typisk er langsiktige i den forstand at utbetalingene av pensjoner ligger 
langt inn i fremtiden for størsteparten av kundene, er gruppen mindre sårbar overfor likviditetsrisikoer knyttet 
til investeringseiendeler. 

Likviditetsrisikoen kan imidlertid potensielt ramme Danica-gruppen hvis mange kunder ønsker å gjenkjøpe  
sine pensjonsordninger samtidig, og selskapet et tvunget til å selge en større mengde investeringseiendeler. 
Det sikres derfor at det løpende er tilstrekkelig likviditet for å kunne honorere kundenes aktuelle ytelser og ev. 
krav i forbindelse med gjenkjøp.  

For visse produktgrupper vil alle investeringseiendelene som ligger til sikkerhet for pensjonsordningens verdi, 
kunne handles på daglig basis, noe som gjør at det ikke er noen likviditetsrisiko. For andre produkter vil det på 
helt kort sikt kun være mulig å selge de mest likvide eiendelene, og store utbetalinger kan derfor gi en ubalanse 
i eiendelssammensetningen og en tilhørende stigning i likviditetsrisikoen. Denne ubalansen rettes opp snarest 
mulig. 

Vurdering av likviditetsrisiko 
Som beskrevet ovenfor er pensjonsselskaper ikke eksponert for likviditetsrisiko i samme grad som banker  
siden pensjonsselskaper alltid skal holde investeringseiendeler som motsvarer avsetningene. Likviditetsrisiko 
betraktes derfor ikke som en særskilt risikofaktor i standardmodellen, men behandles under alternative inves-
teringer, gjenkjøpsrisiko m.v. 
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Investering i samsvar med "prudent person"-prinsippet 
Porteføljene er konstruert slik at det er en tilstrekkelig grad av likviditet til å kunne håndtere løpende utbeta-
linger og videre kunne håndtere en situasjon der mange pensjonskunder velger å trekke sin pensjonssparing ut 
av Danica-gruppen. 

De vesentlige konsentrasjonsrisikoene for likviditetsrisikoer 
Likviditeten til ekstraordinære utbetalinger/gjenkjøp skaffes ved å selge eiendeler. På helt kort sikt vil  
det kun være mulig å selge de mest likvide eiendelene, og store utbetalinger kan derfor gi en ubalanse i eien-
delssammensetningen. Ved et uforutsett behov for å utbetale et beløp tilsvarende 15 % av avsetningene vurde-
res det at det i løpet av en måned vil kunne selges andre eiendeler enn eiendommer, indeksobligasjoner og 
visse alternative investeringer i nødvendig omfang. 

Det vurderes dessuten at den opprinnelige investeringssammensetningen vil kunne reetableres i løpet av en  
6-månedersperiode. 

Metoder benyttet til risikoreduksjon 
Likviditetsrisikoer begrenses ved å plassere en stor del av investeringene i likvide børsnoterte obligasjoner og 
aksjer. 

Den forventede fremtidige fortjenesten av Danica-gruppens forretning 
Det samlede beløpet for den forventede fremtidige fortjenesten inneholdt i fremtidige premier er en del av 
oppgjøret av verdien av den forventede fortjenesten på den tegnede forretningen (fortjenestemargin) som 
fremgår av årsregnskapet. For 2016 er denne størrelsen gjort opp til 5 441 mill. kr. I Danica Pension Sverige  
tas det ikke hensyn til fremtidige premier som følge av begrensninger i kontraktene.  

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
På nåværende tidspunkt beregnes ingen særskilte stresstester for likviditetsrisiko.  

C.5 Operasjonelle risikoer 
Med operasjonelle risikoer menes tap som følge av utilstrekkelige eller mangelfulle interne prosedyrer, men-
neskelige eller systemmessige feil samt eksterne begivenheter, herunder juridiske risikoer og bedrageri. Risi-
koen omfatter modellrisikoen forbundet med bruken av partiell intern modell for levetid. 

Operasjonelle risikoer påvirker primært Danica-gruppen økonomisk gjennom utgifter, for eksempel forårsaket 
av erstatning til kundene. Compliance-risikoer, som har en økonomisk betydning, er omfattet av definisjonen 
av operasjonelle risikoer. 

Opplysninger om operasjonell risiko samt vesentlige endringer i denne 
Danica-gruppens vesentlige operasjonelle risikoer er p.t.: 
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I forhold til de ovennevnte risikoene er de nåværende risikobegrensende tiltakene vurdert og funnet tilstrekke-
lige. Det er på nåværende tidspunkt ikke planlagt ytterligere initiativer. 

Vurdering av operasjonell risiko 
Én gang i året foretar Danica-gruppen en tverrgående risikoidentifiseringsundersøkelse og vurderer de vesent-
lige operasjonelle risikoene. Alle områder av Danica-gruppen omfattes av denne undersøkelsen,  
og det blir fastsatt risikoeierskap i forhold til hver enkelt risiko. Hvis en planlagt endring, herunder et nytt pro-
dukt, vurderes potensielt å utgjøre en vesentlig risiko, foretas en særskilt risikovurdering.  

Danica-gruppen har fastsatt en rapporteringsstruktur i forhold til løpende oppfølging av identifiserte operasjo-
nelle risikoer som sikrer løpende oppmerksomhet på disse områdene. 

De vesentlige konsentrasjonsrisikoer for operasjonelle risikoer 
Det er fastsatt sterke kontroller for sikring av at små feil ikke kan gi anledning til større risikoer for gruppens 
samlede portefølje på over 380 mrd. kr. 

Metoder benyttet til risikoreduksjon  
Styret har fastsatt en årlig risikoramme i forhold til operasjonell risiko i Danica-gruppen. Det er løpende oppføl-
ging av de innberettede operasjonelle tapene, og ved brudd på fastsatt risikoramme vil det bli truffet beslut-
ning om behovet for å iverksette ytterligere risikobegrensende tiltak. Dessuten er det etablert funksjonsatskil-
lelse.  

Konsernet begrenser dessuten de operasjonelle risikoene ved etablering av interne kontroller som løpende 
oppdateres og tilpasses Danica-gruppens aktuelle forretningsomfang. Hvis en planlagt endring, herunder et 
nytt produkt, vurderes potensielt å utgjøre en vesentlig risiko, foretas en særskilt risikovurdering. 

I forhold til de vesentlige risikoene er de nåværende risikobegrensende tiltakene vurdert og funnet tilstrekke-
lige. Det er på nåværende tidspunkt ikke planlagt ytterligere initiativer. 

Danica-gruppens operasjonelle risikopolitikk som er blitt vesentlig styrket i de seneste årene, dekker følgende 
aktiviteter: 

- Identifisering, overvåking og styring av nåværende og potensielle operasjonelle risikoeksponeringer 
- Håndtering av "kritiske risikoer", det vil si risikoer som krever oppfølging og ytterligere rapportering- 
- Rapportering til direksjon og styre om vurdering og håndtering av operasjonelle risikoer. 
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Danica-gruppen har annen politikk, herunder IT-sikkerhetspolitikk, som også understøtter operasjonell risiko-
styring, og via beredskapsplaner er det lagt planer for å forebygge og begrense skadene ved driftsforstyrrelser, 
personskader og materielle skader. 

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
Det beregnede solvenskravet til dekning av operasjonell risiko er basert på standardmodellen. Beregningen  
av solvenskravet skjer som en forhåndsdefinert prosentsats av avsetninger på garanterte produkter, og en for-
håndsdefinert prosentsats av de årlige kostnader på markedsprodukter. Solvenskravet overstiger vesentlig 
størrelsen av de registrerte historiske operasjonelle tap i Danica-gruppen.  

Danica-gruppens stresstest baseres på avsetninger på garanterte produkter og kostnadene på relevante pro-
dukter for de 12 siste månedene. For Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge, der det ikke tilbys pro-
dukter med garanti, foretas stresstesten basert på avsetninger og kostnader for de relevante produkter  
for de 12 siste månedene. 

Samlet sett er det Danica-gruppens vurdering at standardmodellen gir et konservativt estimat på den operasjo-
nelle risikoen, og at den operasjonelle risikoen kan dekkes i driftsplanperioden. 

C.6 Andre vesentlige risikoer 

Vesentlige forretningsmessige risikoer 
Danica-gruppen er likeledes eksponert overfor forretningsmessige risikoer som omfatter strategiske risikoer, 
omdømmerisikoer og andre risikoer relaterte til eksterne faktorer, herunder regulatoriske risikoer.  

Strategiske risikoer er knyttet til arbeidet med å realisere strategi og overordnede mål, herunder i datterselska-
pene. Danica-gruppen følger nøye utviklingen på de markeder der selskapet har aktiviteter med henblikk på å 
sikre at produkter, priser og kundeservice er konkurransedyktig. Danica gruppen tilstreber en ordentlig be-
handling av kundene samt åpenhet og gjennomsiktighet i sin kommunikasjon, og omdømmerisikoene begren-
ses via en generelt høy standard ved håndtering av operasjonelle risikoer.  
I praksis er det fastsatte prosedyrer og kontroller som dekker de vesentlige aspektene av Danica-gruppens akti-
viteter.  

I forhold til omdømmerisikoer har ledelsen løpende proaktivt fokus på saker som kan forårsake vesentlige om-
dømmerisikoer. I den forbindelse er det fokus på sikre at det ikke skjer smitteeffekter på  
Danica-gruppen og Danske Bank-gruppens operasjonelle risikoer, herunder blant annet AML-utfordringer. 

De regulatoriske risikoene har de seneste årene vært stigende i forbindelse med blant annet innføringen av  
de nye solvensreglene som nå er trådt i kraft. De regulatoriske risikoene i denne forbindelse vurderes derfor 
overordnet sett å være begrensede på det nåværende tidspunkt.  
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Vurdering av forretningsmessige risikoer 
Styringen av strategiske risikoer skjer med tett involvering av styret, og forretningsmessige tiltak blir nøye ana-
lysert og overvåket før de gjennomføres.  

Det er dessuten en tett integrasjon mellom strategiarbeid og vurdering av risikobilde og kapitalbehov.  
Dette sikrer at det i selskapets kapital tas hensyn til strategien, og at strategien tar hensyn til kapitalen. 

Metoder benyttet til risikoreduksjon 
Danica-gruppen tilstreber en ordentlig behandling av kundene samt åpenhet og gjennomsiktighet i sin kommu-
nikasjon, og omdømmerisikoene begrenses via en generelt høy standard ved håndtering  
av operasjonelle risikoer.  

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
Standardmodellen til beregning av solvenskrav inneholder ikke et særskilt oppgjør i forhold til strategiske  
og omdømmerisikoer siden denne risikoen vurderes å ha et mer langsiktig perspektiv.  

C.7 Andre opplysninger 
I forhold til Danica-gruppens risikoprofil er det ikke andre vesentlige opplysninger enn dem som er lagt frem  
i dette kapittelet. 
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Kapittel D – Verdivurdering til solvensformål 
I dette kapittelet beskrives eventuelle forskjeller på oppgjør av eiendeler og forpliktelser i henhold til kravene 
til kapital og de tilsvarende oppgjør i regnskapene. 

Utgangspunktet for reglene til oppgjør i henhold til kravene til kapital og oppgjørene i regnskapet i Danmark  
er at de baseres på samme oppgjørsmetode. I Sverige og Norge er det imidlertid andre regnskapsregler. Disse 
følger ikke på samme måte som i Danmark oppgjørsmetodene i de europeiske reglene for solvenskrav. 

I Danica Pension Sverige verdivurderes både eiendeler og forpliktelser til dagsverdi i solvensoppgjøret i motset-
ning til i regnskapet. På eiendelssiden inngår ikke forhåndsbetalte anskaffelseskostnader, og på forpliktelsessi-
den innebærer de såkalte kontraktsavgrensningsreglene at gevinster i eksisterende, men ikke fremtidig, forret-
ning inngår i beregningen av de forsikringstekniske avsetningene. De forsikringstekniske avsetningene for fond- 
og depotforsikring bestemmes av de fremtidige betalingene på eksisterende forpliktelser, beregnet etter beste 
skjønn og en risikomargin. 

I Danica Pension Norge benyttes to forskjellige prinsipper for innregning av finansielle instrumenter og investe-
ringseiendeler som er tilknyttet markedsrenteprodukter. I regnskapet benyttes oppgjørsdag, mens det i Sol-
vens II benyttes handelsdag. Ikke-realiserte gevinster av finansielle eiendeler i kollektivporteføljen overføres 
ikke til resultatet, men settes inn i et kursreguleringsfond. Hvis porteføljen av finansielle eiendeler netto viser 
et urealisert tap, settes kursreguleringsfondet til null. 

I dette kapittelet beskrives forskjellene på verdivurderingsmetodene. 

D.1 Eiendeler 
Danica-gruppens eiendeler kan klassifiseres slik det fremgår av nedenstående tabell. Av tabellen fremgår det 
hvordan eiendelsklassen verdivurderes ved oppgjør av solvenskrav og i regnskapet.  



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 53 / 68 

 

I Danica Pension Sverige benytter man ikke postene "Immaterielle eiendeler", "Materielle eiendeler","Kapital-
andeler i assosierte selskaper" og "Kapitalandeler i tilknyttede selskaper". 

I Danica Pension Norge benytter man ikke postene "Materielle eiendeler", "Kapitalandeler i assosierte selska-
per" og "Kapitalandeler i tilknyttede selskaper" 
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D.2 Forsikringstekniske avsetninger 
Danica Pension Danmarks forsikringstekniske avsetninger kan klassifiseres slik det fremgår av nedenstående 
tabell. Av tabellen fremgår det dessuten hvordan avsetningene verdivurderes i forhold til oppgjør av solvens-
krav, hvilke antakelser som er gjort, og de forskjeller som finnes i forhold til regnskapet. Til slutt er usikkerhet-
ene ved oppgjørene beskrevet. 

Som det fremgår av tabellen, gjøres de forsikringstekniske avsetningene som hovedregel opp ens i regnskapet 
og ved oppgjør av solvenskravene.  

 

I forhold til Danica Pension Sverige er det følgende forskjeller i verdivurderingsmetoder og antakelser omkring 
oppgjør av avsetningene: 
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I forhold til Danica Pension Norge er det følgende forskjeller i verdivurderingsmetoder og antakelser omkring 
oppgjør av avsetningene: 
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En viktig forutsetning for oppgjøret av de forsikringstekniske avsetningene er den innregnede rentekurven.  
Den blir fastsatt av den europeiske tilsynsinstitusjonen EIOPA. Utover selve rentekurven kan det nasjonale fi-
nanstilsynet gi tillatelse til å innregne et tillegg til rentekurven. Tillegget, som likeledes offentliggjøres av EIOPA, 
avhenger av den avtalte valutaen for inn- og utbetalingene i forsikringsavtalene. 

Danica Pension Danmark og Danica Pension Norge har søkt om og fått tillatelse av finanstilsynene til å benytte 
denne muligheten. Danica Pension Sverige benytter seg ikke av muligheten siden det ikke har vesentlig betyd-
ning for forretningen. 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 57 / 68 

Betydningen for gruppens selskaper som anvender tillegget, er som følger: 

 

D.3 Andre forpliktelser 
Danica-gruppens andre forpliktelser kan klassifiseres slik det fremgår av nedenstående tabell. Av tabellen frem-
går det hvordan disse verdivurderes til oppgjøret av solvenskravene og de forskjeller som er i forhold  
til regnskapet.  

 

Ansvarlig kapital (DKK mill.) Gruppe
Danica          

Pension
Forsikrings-           

selskapet Danica
Danica Pension 

Norge

Med volatilitetsjustering

Forsikringstekniske avsetninger 336 042 279 172 321 14 840

Solvenskapitalkrav 10 355 10 363 3 888 313

Minstekapitalkrav 6 075 4 663 972 131

Basiskapitalgrunnlag 23 742 24 861 19 877 379

Anerkjent ansvarlig kapital til dekning av 
solvenskapitalkrav

23 742 24 861 19 877 379

Anerkjent ansvarlig kapital til dekning av 
minstekapitalkrav

21 089 21 929 19 876 379

Uten volatilitetsjustering

Forsikringstekniske avsetninger 336 709 279 829 328 14 843

Solvenskapitalkrav 15 202 15 281 3 888 315

Minstekapitalkrav 8 194 6 781 972 131

Basiskapitalgrunnlag 23 129 24 257 19 871 376

Anerkjent ansvarlig kapital til dekning av 
solvenskapitalkrav

23 129 24 257 19 871 376

Anerkjent ansvarlig kapital til dekning av 
minstekapitalkrav

20 899 21 748 19 871 376
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I Danica Pension Sverige Solvens II-balansen trekkes anskaffelseskostnadene fra i forhold til regnskapets ba-
lanse.  

 

D.4 Alternative verdivurderingsmetoder 
Det er visse eiendeler hvis verdier ikke kan avleses på et marked. Disse fremgår av årsrapporten note 34. 

Verdivurderingen skjer etter en metode fastsatt på investeringstidspunktet. Disse utgjøres av Discounted Cash 
Flow-modeller, handelsmultipler, transaksjonsmultipler, sannsynlighetsvektede scenarier samt indre verdi. 
Disse oppdateres med budsjettforutsetningene for den enkelte investering hvert kvartal samt vurdering av ut-
viklingen i finansmarkedene. Avkastningskrav fastsettes ut fra markedsdata og risikopremie på den enkelte in-
vesteringen. 
 
D.5 Andre opplysninger 
Det er ikke andre vesentlige opplysninger om verdivurderingen av eiendeler og forpliktelser til oppgjør av sol-
venskravene enn dem som fremgår av de foregående avsnittene.  
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Kapittel E – Kapitalforvaltning 
I dette kapittelet beskrives kravene til Danica-gruppens ansvarlige kapital samt den ansvarlige kapitalens for-
skjellige delelementer. 

Kravene til Danica-gruppens ansvarlige kapital følger de europeiske standardene for dette, jf. kapittel C med  
en enkelt egenutviklet delkomponent i forhold til forventninger til mulig utvikling i levetidene. Se nærmere  
om dette i avsnitt E.4 der Danica-gruppens interne modell for oppgjør av levetidsrisikoer beskrives. 

E.1 Ansvarlig kapital 
Danica-gruppen styrer sin ansvarlige kapital med fokus på å sikre at det er tilstrekkelig ansvarlig kapital til  
å dekke de risikoer som kan forventes ved selskapets fortsatte drift og ut fra den valgte strategien. 

Det er styret som fastlegger den kapital som vurderes tilstrekkelig til å understøtte Danicas forretningsmessige 
utvikling. Styret har besluttet at Danica-gruppen skal ha en ansvarlig kapital som minst er 150 % av solvenskra-
vet. Ansvarlig kapital sikrer at Danica-gruppen og de danske selskapene har en tilstrekkelig kapital  
til å understøtte forretningsstrategien og den forretningsmessige utviklingen i planperioden.  

I tillegg har styret besluttet at Danica-gruppen og de danske selskapene til enhver tid skal opprettholde en 
overdekning på minst 130 % av solvenskravet. Skulle det oppstå en situasjon der overdekningen faller under  
de 130 %, vil det umiddelbart bli iverksatt tiltak for å bringe overdekningen i samsvar med selskapets politikk 
for dette. 

Danica overvåker at det er en tilstrekkelig basiskapital ved hjelp av daglig risikomåling og risikostyring av både 
eiendeler og forpliktelser. Løpende overholdelse av solvenskravene sikres i tillegg ved: 

- Daglige oppgjør av solvenskravet. 
- Løpende overvåking av overholdelsen av styrets retningslinjer. Det er økonomidirektørens ansvar å reagere 

i forhold til denne overvåkingen. Særlig skal økonomidirektøren innstille til risikokomiteen hvis det skal 
iverksettes tiltak som følge av manglende overholdelse av kravet om overdekning på minst 130 %. 

- Ved utarbeidelse av forslag om evt. utbytte skal overdekningen etter utlodning fortsatt være over 150 %. 

I tillegg har styret fastsatt retningslinjer for investeringer, og det er forretningsgang som lever opp til kravene 
om dette i lov om finansiell virksomhet. Disse omhandler blant annet god administrativ og regnskapsmessig 
praksis, skriftlig forretningsgang på alle vesentlige områder, fyllestgjørende interne kontrollprosedyrer og pro-
sedyrer for funksjonsatskillelse samt tilstedeværelsen av de nødvendige ressursene. 

I Danica Pension Sverige har styret tilsvarende regler som tar hensyn til at forretningen som tegnes, ikke  
har stor resultatpåvirkning på egenkapitalen. Således er det ikke bruk for en like stor kapitaldekning som i Da-
nica Pension. Styret i Danica Pension Sverige har besluttet at overdekningen skal være på minst 120 % av sol-
venskravet. Samtidig er de forventede fremtidige overskudd på forretningen av en størrelse som gir et vesent-
lig bidrag til kapitalstyrken i selskapet. Styringen av kapitalen fokuserer således på å sikre overholdelsen av 
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grensene vedrørende de forskjellige kvalitetsnivåene (tiers) av kapitalen. Således skal ikke tilleggskapitalen 
overstige 20 % av minstesolvenskravet. 

I Danica Pension Norge har styret tilsvarende regler som tar hensyn til at forretningen som tegnes, ikke har  
stor resultatpåvirkning på egenkapitalen. Således er det ikke bruk for en like stor kapitaldekning som i Danica 
Pension. Styret i Danica Pension Norge har besluttet at overdekningen følges nøyere når den nærmer seg 
120 % av solvenskravet. Styringen av kapitalen fokuserer således på å sikre overholdelsen av grensene vedrø-
rende de forskjellige delene av kapitalen. Således må tilleggskapitalen ikke overstige 20 % av minstesolvenskra-
vet. 

Ansvarlig kapital i Danica-gruppen er 31. desember 2016 sammensatt som det fremgår av nedenstående tabell: 

 

*) Det ansvarlige lån i Danica Pension er notert på Irish Stock Exchange. Lånet kan innfris fra september 2025. 

E.2 Solvenskrav og minstesolvenskrav 
Solvenskravene 31. desember 2016 i Danica-gruppen er som følger: 

 

Solvenskravene 
Solvenskravet for gruppen er gjort opp ut fra gruppens konsoliderte risikoer. 

Kapitalkrav (DKK mill.) Gruppe Danica Pension
Forsikringssel
skapet Danica

Danica Pension 
Sverige

Danica Pension 
Norge

Kapitalkrav 10 366 10 363 3 888 1 066 313

Kapitaldekning 229 % 240 % 511 % 123 % 121 %

Minstekapitalkrav 6 075 4 663 972 309 131
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I nedenstående tabell er oppgjøret av solvenskravene oppdelt på de modulene som inngår i den europeiske 
standardmodellen: 

 

I henhold til de europeiske standardene er det visse muligheter for å benytte forenklede beregningsmetoder.  
I Danica Pension Danmark benyttes muligheten for å foreta forenklede beregninger ved beregning av motparts-
risiko der de sikkerheter som stilles for derivatavtaler, behandles forenklet. I tillegg benyttes en forenklet me-
tode til beregning av kostnadsrisikoer for helseforsikringer.  

Danica-gruppen anvender ikke selskapsspesifikke parametere. 

I modulene for livsforsikringsrisiko inngår det en delmodul vedrørende levetidsrisikoer. Denne delmodulen  
har Danica Pension utviklet en intern modell for. For en nærmere beskrivelse av denne henvises det til avsnitt 
E.4 Interne modeller. 

Danica Pension og datterselskapene i Sverige og Norge har sammenlignbare risikoprofiler. Forsikringsselskab-
pet Danica har en annen risikoprofil, men representerer en mindre andel av gruppens risiko. Det er derfor ikke 
noen vesentlige diversifiseringseffekter i gruppen. 

Kapitalkrav (DKK mill.) Gruppe Danica Pension
Forsikringsselska

pet Danica
Danica Pension 

Sverige
Danica Pension 

Norge

Markedsrisiko 18 033 18 237 4 957 616 70

Motpartsrisiko 281 268 0 28 11

Livsforsikringsrisiko 6 191 5 281 0 696 246

Sykeforsikringsrisiko 1 512 1 410 69 4 65

Diversifisering -4 954 -4 445 -51 -295 -91

Primært solvenskapitalkrav 21 063 20 751 4 974 1 049 302

Operasjonell risiko 846 787 10 17 48

Justering for tapsabsorberende evne av de 
forsikringstekniske avsetningene

-9 968 -9 926 0 0 -9

Justering for tapsabsorberende evne av de 
utsatte skatteforpliktelsene

-1 575 -1 250 -1 097 0 -28

Solvenskapitalkrav 10 366 10 363 3 888 1 066 313
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Minstesolvenskravene 
For hvert selskap i Danica-gruppen er minstesolvenskravene gjort opp som følger: 

 

For gruppen gjøres minstesolvenskravet opp som summen av enkeltselskapenes minstesolvenskrav. Minstesol-
venskravet spiller samme rolle for gruppen som minstesolvenskravet gjør for enkeltselskaper.  
For Danica-gruppen som helhet er minstesolvenskravet gjort opp som følger: 

 

For ingen av selskapene i Danica-gruppen er det skjedd vesentlige endringer i solvenskravet eller minstesol-
venskravet i rapporteringsperioden. 

E.3 Bruk av delmodulen for løpetidsbaserte aksjerisikoer til beregning av solvens-
kravet 
Muligheten for å omregne aksjerisikoer til en obligasjonsliknende avkastning og risikoprofil som matcher pen-
sjonsforpliktelsene, brukes ikke av gruppen eller noen av dens enkeltselskaper. 

E.4 Forskjeller mellom standardformelen og en intern modell 
Som utgangspunkt benytter Danica-gruppen standardmodellen i EU-lovgivningen til oppgjør av solvenskravet. 
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Intern modell for levetidsforbedringer i Danica Pension 
I forhold til innregning av levetidsforbedringer har Danica Pension valgt å gjøre opp denne risikoen etter en in-
tern modell som bedre enn standardmodellen fanger levetidsrisikoen som stammer fra selskapets portefølje av 
forsikringer.  

Se avsnitt C der modulene som inngår i beregningen av solvenskravet i henhold til europeiske gitte standard-
modeller, er beskrevet. Modulene, som den interne modellen beskjeftiger seg med, er modulene for livsforsik-
ringsrisikoer. Modulene består av flere undermoduler. Den undermodul under livsforsikringsrisikoer der en 
uventet hendelse eller tilfeldig utvikling har den største økonomiske betydning for Danica-gruppen, er levetid. 

 
Danica Pension foretar årlig analyser av utviklingen i levetider i samsvar med Finanstilsynets årlig oppdaterte 
benchmark for levetider med følgende justering av de levetider som innregnes i avsetningene i regnskapet. 

Bruken av den interne modellen for levetidsrisikoer skal ses i sammenheng med dette. Avsetningsberegningen 
og kravet til kapital i forhold til dette utgjør således en helhet som inngår i den daglige risikoovervåkingen og -
styringen i forhold til levetidsrisikoer. 

Standardmodellen drar ikke inn effektene fra Finanstilsynets benchmark, noe som er grunnen til at den interne 
modellen benyttes. Den interne modellen valgt av Danica Pension bygger på den felles modell for innregning  
av levetider som ble brukt av hele den danske bransjen frem til ultimo 2015. Ved overgangen til de nye felles 
europeiske solvenskravsreglene som ble innført fra 1. januar 2016, skal Finanstilsynet godkjenne oppgjør som 
ikke følger standardmodellen. Danica har oppnådd en slik godkjenning slik at selskapets praksis for oppgjør av 
levetidsrisikoen i forhold til solvenskravet kunne videreføres etter 1. januar 2016.  

Styret forelegges årlig metoden til fastsettelse av solvenskravet til beslutning, herunder beslutning om anven-
delse av intern modell, akkurat som styret beslutter kapitalplan og kapitalnødplan i forhold til den nødvendige 
ansvarlige kapitalen. Kapitalplaner, kapitalnødplaner og styrets vurdering av behov for  
nødvendig ansvarlig kapital er således også basert på bruk av den interne modellen for levetidsrisiko.  
Styret sammenholder minst årlig standardmodellen med den interne modellen for levetid, og det sikres  
at den interne modellen fortsatt er et bedre oppgjør av levetidsrisikoene. 

Den interne modellen for levetidsrisiko 
I undermodulen vedrørende levetidsrisikoer i modulene for livsforsikringsrisikoer skal risikoen for en plutselig 
stigning i levetiden beregnes. Den interne modellen benytter en annen stigning i levetiden enn den som følger 
av standardmodellen. Stigningen anvendt i den interne modellen tar utgangspunkt i de forventninger til stig-
ninger i levetiden som allerede er innregnet i avsetningene som inngår i regnskapet. 

Modellen består av følgende komponenter: 

1. En del som tar høyde for risikoen for en endring i nivået for og stigninger i levetiden. 
2. En del som tar høyde for usikkerheten omkring oppgjørene beskrevet under punkt 1. 
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3. Et tillegg som avspeiler muligheten for fremkomst av ikke-ventede, men ikke usannsynlige forbedringer 
av behandlingsformer som på kort sikt kan forbedre overlevelsessjansene innenfor forskjellige betyde-
lige sykdomsområder. 

Forskjellene fra standardmodellen 
I standardmodellen innregnes en plutselig stigning i levetidene på 20 %. Denne levetidsforbedringen harmone-
rer ikke med selskapets risikoprofil, idet selskapet, i likhet med andre danske selskaper, innregner forventede 
fremtidige levetidsforbedringer i avsetningene i regnskapet. 

Den interne modellen er derfor utviklet for å kunne fastsette parametere som er basert på de allerede innreg-
nede forventningene til levetidsforbedringer, og som samtidig sikrer at kravet til kapitalen i forhold til risikoen 
for stigninger i levetiden og dermed stigende avsetninger, tilsvarer at det skal være kapital nok til en stigning i 
levetidene som tilsvarer det som måtte bli observert hvert 200. år. 

De levetidsforbedringer som er innregnet i avsetningene, utgjør det som tilsvarer bortimot halvdelen av et le-
vetidsstress på 20 % i situasjonen, der avsetningene regnes uten forventede levetidsforbedringer. Konsekven-
sen av dette er at forbedringen i den partielle interne modellen sammen med oppgjøret etter beste skjønn av 
avsetningene samsvarer svært godt med standardmodellens forbedring på 20 %. 

Data som inngår som input til den interne modellen, tilsvarer de samme dataene som brukes ved avsetningsbe-
regningene i regnskapet. I tillegg benyttes data fra Videnscenteret for Forsikring og Pension, Human Mortality 
Database og de forventede fremtidige levetidsforbedringene fra Finanstilsynets benchmark. 

E.5 Manglende overholdelse av minstesolvenskravet og manglende overholdelse av 
solvenskravet 
Konsernet har ikke overtrådt sitt solvenskrav eller minstesolvenskrav i rapporteringsperioden. 

Intet enkeltselskap i gruppen har overtrådt sitt solvenskrav eller minstesolvenskrav i rapporteringsperioden. 

E.6 Andre opplysninger 
Oppgjøret av det primære solvenskravet i Danica Pension Danmark skjer etter pensjonsavkastningsskatt. Den 
utgift som selskapet måtte ha til pensjonsavkastningsskatt hvis kundenes tap skal dekkes av egenkapitalens 
midler, innregnes i den tapsabsorberende effekt av utsatt skatt. 

I Danica Pension Sverige brukes ikke den tapsabsorberende effekten siden Danica Pension Sverige ikke tilbyr 
garantiprodukter. 

I Danica Pension Norges tapsabsorberte effekt innregnes forventede overskudd på de biometriske risikoer til-
lagt forventede overskudd som følge av en høyere investeringsavkastning enn innregnet i beste skjønn av pen-
sjonene. 
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Vedlegg 1: Offentliggjøring av visse opplysninger som sendes inn til Finanstil-
synet 
Danica-gruppen skal sammen med denne rapporten offentliggjøre enkelte av de skjemaer som sendes inn til 
Finanstilsynet vedrørende gruppens risikoer. I nedenstående skjema finnes et overblikk over disse. Skjemaene 
er samlet i et eget vedlegg til denne rapporten. 

 

  

Skema Giver information omkring: Skema Giver information omkring: 

s.32.01.22 Undertakings in the scope of the group

s.02.01.02 Balance sheet information s.02.01.02* Balance sheet information

s.05.01.02 Premiums, claims and expenses s.05.01.02 Premiums, claims and expenses

s.05.02.01 Premiums, claims and expenses by country s.05.02.01 Premiums, claims and expenses by country

s.12.01.02 Technical provisions relating to life insurance and health 
insurance

s.17.01.02 Non-life technical provisions

s.19.01.21 Non-life insurance claims in the format of development 
triangles

s.22.01.21 Impact of the long term guarantee and transitional measures s.22.01.22 Impact of the long term guarantee and transitional measures

s.23.01.01 Own funds, including basic own funds and ancillary own funds s.23.01.22 Own funds, including basic own funds and ancillary own funds

s.25.01.21 Solvency Capital Requirement calculated using the standard 
formula s.25.01.22* Solvency Capital Requirement, calculated using the standard 

formula

s.25.02.21 Solvency Capital Requirement calculated using the standard 
formula and a partial internal model s.25.02.22* Solvency Capital Requirement, calculated using the standard 

formula and a partial internal model

s.25.03.21 Solvency Capital Requirement calculated using a full internal 
model s.25.03.22 Solvency Capital Requirement, calculated using a full internal 

model

s.28.01.01
Minimum Capital Requirement for insurance and reinsurance 
undertakings engaged in only life or only non-life insurance or 
reinsurance activity

s.28.02.01 Minimum Capital Requirement for insurance undertakings 
engaged in both life and non-life insurance activity  

* Templates for the solvency and financial condition report of individual undertakings and groups,  cf. 
commission implementing regulation (EU) 2015/2452 of December 2015

QRT-skabeloner for SFCR (koncernniveau)QRT-skabeloner for SFCR (Individuelle selskaber)
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Vedlegg 2: Definisjoner og betegnelser 
Alternative investeringer Investeringer i ikke-tradisjonelle eiendelsklasser. F.eks. råvare, venturekapi-

tal eller skog/landbruk. 

Ansvarlig lån Lånetypen bestående av fremmedkapital der långiver i tilfelle av selskapets 
oppløsning eller annen likvidering påtar seg å vente med å få sitt tilgodeha-
vende inntil alle andre kreditorer har fått sitt. 

Basiskapitalen Betegnelsen for den kapital et forsikringsselskap kan benytte til å dekke sitt 
solvenskrav med. 

CLO Collaterized Loan Obligation. Et strukturert obligasjonsprodukt som kan be-
traktes som en pulje av forskjellige typer selskapslån, samlet i et investerings-
produkt. 

Cross currency swaps Finansielt instrument der to motparter utveksler kontantstrømmer i to for-
skjellige valuta. Se også "Swap". 

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority. EUs tilsynsorgan 
for pensjons- og forsikringsselskaper. 

Finansielle instrumenter Handlede eiendeler hvis verdi avhenger av en underliggende eiendel. F.eks. 
opsjoner, swaps eller swapsjoner. 

Gjennomsnittsrenteproduk-
ter 

 I gjennomsnittsrenteproduktene blir avkastningen på de underliggende ei-
endelene utjevnet over tid. Det oppsamles således avkastning fra gode år til 
motregning ved mindre god avkastning. Produktet har således fokus på å gi 
en stabil forrentning over tid til kundene. 

Goodwill Immateriell eiendel som oppstår i forbindelse med kjøp av et selskap, og be-
står av forskjellen mellom kjøpsprisen og verdiene av det kjøpte selskapets 
eiendeler. 

IBNR Incurred but not reported. Forsikringshendelse som forekommer, men 
(ennå) ikke rapporteres. 

KPI Key Performance Indicator. Selskapets viktigste mål for prestasjon. 

Livsløpsprodukter Livsløpsprodukter er en felles betegnelse for profilprodukter og generasjons-
produkter. Betegnelsen dekker over at du har forskjellig risikoprofil på for-
skjellige tidspunkter i livet. 
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Markedsrenteprodukter Felles for alle markedsrenteprodukter er at forrentningen av din pensjons-
ordning bestemmes av avkastningen på noen bestemte verdipapirer – aksjer 
og obligasjoner 

Minstesolvenskrav Den kapital som minst skal være til stede i et forsikringsselskap for å kunne 
utøve forsikringsvirksomhet. Har alene betydning hvis solvenskravet er 
mindre enn minstesolvenskravet. 

Spareprodukter De forskjellige typer pensjonsprodukter. 

Opsjoner Finansielt instrument som gir innehaveren rett, men ikke krav på, å kjøpe el-
ler selge den underliggende eiendelen. 

Portefølje En beholdning av investeringseiendeler. 

RBNS Reported but not settled. Forsikringshendelse som er rapportert, men (ennå) 
ikke avregnet. 

Rekonstruksjon Prosess eller situasjon som har til formål enten å skape solvens eller skape en 
passende avvikling av et selskaps aktiviteter. 

Verdipapirisering Aksjon som gjør det mulig å anvende finansielle eiendeler, f.eks. utlån, som 
sikkerhet eller referanse for utstedelse av finansielle instrumenter. 

Solvens II EU-bestemt direktiv som har innført nye regler om kapitalkrav for forsikrings-
selskaper og pensjonskasser som medfører at kapitalkravet i høyere grad re-
flekterer selskapets risikoprofil. 

Solvens og solvenskrav Det krav til kapital som myndighetene stiller til forsikringsselskaper for at 
disse må utøve deres virksomhet. 

Stresscenario Scenario som blir skapt ved å endre (stresse) en gitt modells inputvariabel, 
og derved teste modellens resultat i en gitt situasjon. 

Swap Finansielt instrument der to motparter utveksler kontantstrømmer. 

Swapsjoner Finansielt instrument som gir innehaveren rett, men ikke krav på, å inngå en 
swap. Se også "Swap". 

Terminforretninger Bindende avtale med hensyn til tidspunkt og pris for fremtidig levering av et 
produkt. 
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Tradisjonelle produkter Ved oppsparing til pensjon i Danica Traditionel får kunden en fast rente (kon-
torenten) på sin oppsparing. Samtidig har du en garanti for en minsteutbeta-
ling når du går på pensjon. Produktet blir ofte omtalt som et gjennomsnitts-
renteprodukt.  

Varighet En obligasjons vektede gjennomsnittlige tilbakebetalingstidspunkt. 

Volatilitetsjustering En justering av den risikofrie rentekurven som sikrer at nåtidsverdien av de 
forsikringstekniske avsetningene, gjøres opp under hensyn til de investe-
ringer som gruppe 1-forsikringsselskapet har foretatt. 
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