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Sammendrag 
I 2016 ble det innført nye felles europeiske regler for hvordan forsikringsselskaper i Europa skal sikre tilstrekke-

lig kapital til pensjoner og utbetalinger i forbindelse med sykdom, skader og ulykker – også kalt tilstrekkelig sol-

vens. I sammenheng med dette ble det samtidig stilt krav til alle forsikringsselskaper om at de hvert år skal re-

degjøre offentlig for hvordan de har overholdt reglene i en solvensrapport.  

Fokus for reglene og solvensrapporten er på hvordan selskapene måler og styrer risiko. 

En felles konsernrapport 

Utgangspunktet i rapporten er konsernets samlede oppstillinger. Spesielle forhold for enkeltselskaper i konser-

net beskrives for seg dersom de avviker betydelig fra resten av konsernet. 

Av hensyn til Danicas kunder i Sverige og Norge offentliggjøres denne rapporten også i disse landene. Visse for-

hold som ikke er viktige fra konsernets perspektiv, er nevnt i rapporten av hensyn til gjennomsiktighet for kun-

der i Norden.  

Kravene er oppfylt 

Som det fremgår av rapporten, oppfyller Danica-konsernet kravene om tilstrekkelig solvens, og ledelsen i Dani-

cas selskaper har valgt å bruke et system for administrasjon og ledelse som sikrer at det foreligger tilstrekkelig 

kapital til å drive virksomheten på en betryggende måte. 

Nedenfor ser du en oversikt over kapitalgrunnlag og kapitalkrav for 2016 og 2017: 

Solvens (mill. DKK) 31.12.2017 31.12.2016 

  
Danica-

gruppen 
Forsikrings-

selskabet Danica 
Danica 

Pensjon 
Danica 

Sverige 
Danica 
Norge 

FD 
Koncern 

Forsikrings-
selskabet Danica 

Danica 
Pensjon 

Danica 
Sverige 

Danica 
Norge 

Basiskapital 23 975 20 175 25 093 1 521 502 23,679 19,897 24,799 1,311 379 

SCR 10 695 3 904 10 264 1 239 386 9,605 3,876 9,483 1,066 313 

Overskytende basiskapital 13 280 16 272 14 829 282 116 14,074 16,020 15,316 245 66 

Solvensdekning 224 % 517 % 244 % 123 % 130 % 247% 513% 262% 123% 121% 

MCR 6 110 976 4 619 373 142 6,075 972 4,663 309 131 

                      

 

Innledning om Danica Pension-strategien 

Danica Pension-strategien tar utgangspunkt i en visjon om å være det pensjonsselskapet som er best til å le-

vere økonomisk trygghet til kundene og på den måten være det selskapet som kundene har størst tillit til. 

Danica Pension har i 2017 hatt økt fokus på å bidra proaktivt til at både privatkunder og bedriftskunder har 

de riktige pensjons- og forsikringsløsningene som passer til personer i alle faser av livet. Det betyr at Danica 

Pension fortløpende kontakter kundene når det skjer noe i livet deres som kan ha betydning for pensjons- el-

ler forsikringsordningen deres. 
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Ved å gi klare anbefalinger om hvordan kundene dekkes best mulig, kan de konsentrere seg om virksomheten 

sin, arbeidet og det daglige i stedet for å bekymre seg for om pensjons- og forsikringsordningene deres har de 

riktige dekningene. 

Kjøp av SEB Pension 

I slutten av 2017 informerte Danske Bank om at Danica Pension tar over SEB Pension i Danmark. Kjøpet vil 

medføre stordriftsfordeler som styrker konkurranse- og utviklingsevnen til Danica Pension. Dermed vil Danica 

Pension få et enda bedre grunnlag for å utvikle nye og relevante pensjons- og forsikringsløsninger til kundene. 

Med kjøpet av SEB Pension i Danmark kan Danica Pension ønske 200 000 nye pensjonskunder velkommen sam-

tidig som det øker selskapets forvaltede investeringskapital med ca. 100 mrd. kr.  

Kjøpet skal godkjennes av de relevante myndighetene, og endelig godkjennelse forventes i løpet av første 

halvår i 2018.  

Danica har inngått et partnerskap med ATP 

I november 2017 inngikk ATP og Danica et partnerskap om den delen av Danicas eiendomsportefølje som om-

fatter 16 av landets største kjøpesentre. ATP overtar halvparten av Danicas portefølje av kjøpesentre, som til 

sammen utgjør 13,7 mrd. kr Samarbeidet øker mulighetene for at sentrene også i fremtiden skal leve opp 

til kundenes forventninger og dermed være gode investeringer for Danicas kunder. Samtidig gir salget Danica 

muligheten til å ha en større spredning av eiendomsinvesteringene. Investeringen ble endelig gjennomført 

i starten av 2018. 

Danicas eiendomsinvesteringer er en del av de alternative investeringene og bidrar til en stabil løpende avkast-

ning. 

Resultat 2017 

Danica-konsernets resultat før skatt i 2017 var 1 917 mill. kr., mot 2 220 mill. kr i 2016. Etter skatt var resultatet 

1 609 mill. kr., mot 1 787 mrd. kr i 2016: 

Danica-gruppen, resultat før skatt (mill. DKK) 2017 2016 

Forsikringsresultat, Traditionel 1,131 1,236 

Forsikringsresultat, markedsrenteprodukter 835 621 

Syke- og ulykkesresultat (før investeringsavkastning) -167 -187 

Resultat av forsikringsvirksomhet 1,799 1,670 

Investeringsavkastning 263 611 

Overført fra skyggekonto 44 279 

Utlegg fra omkostnings- og risikogrupper 41 0 

Spesielle overskuddsandeler -230 -340 

Resultat før skatt 1,917 2,220 

      
 

Resultatet for forsikringsvirksomheten er som forventet i årsrapporten for 2016 og halvårsrapporten for første 

halvår 2017. Resultatet før skatt påvirkes av lavere investeringsavkastning og overføring fra skyggekonto samt 

et bedre resultat i forsikringsvirksomheten. Ledelsen innstiller til generalforsamlingen at det i 2018 utbetales 

utbytte på 1 609 mill. kr for 2017, noe som tilsvarer resultatet etter skatt i morselskapet. 
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Resultatet for forsikring i den tradisjonelle virksomheten utgjorde 1 131 mill. kr., mot 1 236 mill. kr i 2016. 

De fallende inntektene i den tradisjonelle virksomheten var som forventet og kan henføres til at nytegning pri-

mært skjer til markedsrenteprodukter samt gruppens generelle avkastningsprofil. I 2017 var det mulig å inn-

tektsføre fullt risikotillegg for de fire rentegruppene. I tillegg kunne det inntektsføres 44 mill. kr fra skyggekon-

toen i risikogruppene samt 41 mill. kr i utlegg fra omkostnings- og risikogrupper for 2016. Skyggekonto opphø-

rer etter dette. 

Forsikringsresultatet fra markedsrenteprodukter utgjorde 835 mill. kr. Resultatet er positivt påvirket av et 

større forretningsomfang. 

Resultatet for syke- og ulykkesforsikring før investeringsavkastning ga et underskudd på 167 mill. kr., mot 

et underskudd på 187 mill. kr i 2016. Erstatningsprosenten for syke- og ulykkesvirksomheten utgjorde 113 %, 

mot 105 % i 2016. 

Investeringsavkastningen, som er knyttet til egenkapitalens risiko, falt fra 611 mill. kr i 2016, til 263 mill. Kr Fal-

let påvirkes primært av at det i 2016 var en ekstraordinær inntekt på 99 mill, kr fra endringer av diskonterings-

satsene for syke- og ulykkesvirksomheten og 175 mill. kr fra overføring av en forsikringsgruppe til en ny gruppe 

uten bidrag.  

Spesielle overskuddsandeler utgjorde en utgift på 230 mill. kr., mot 340 mill. kr i 2016, jf. avsnittet om bidrag 

i noten anvendt regnskapspraksis. Beløpet settes inn på kontoer for kunder fra den tidligere Statsanstalten for 

Livsforsikring i mars 2018.  

Standard – med ett enkelt unntak 

Danica-konsernet vurderer det slik at standardmodellen for utregning av solvenskravet i reglene er passende 

for virksomheten, med ett enkelt unntak. 

I forhold til beregning av levetidsrisiko passer ikke standardmodellen helt til den regnskapsmessige behand-

lingen av denne risikoen i de forsikringsmessige bestemmelsene. Det er derfor valgt å utvikle en intern modell 

til denne beregningen i det danske liv- og pensjonsselskapet Danica Pension. Den interne modellen sikrer at det 

samlet sett innregnes en levetidsrisiko som svarer til standardmodellen.  

Finanstilsynet i Danmark har fastsatt at de forventede fremtidige levetidsforbedringene fra og med 2018 skal 

baseres på observerte forbedringer over de siste 20 årene, i stedet for de siste 30 årene. Begrunnelsen er at de 

siste års benchmarkoppdateringer etter tilsynets oppfatning indikerer at benchmark for levetid ikke tilstrekkelig 

beskriver den faktiske utviklingen.  

I Danica vil en endring av benchmark for nåværende rentenivå med alt annet uendret øke avsetningene til ga-

ranterte ytelser med 0,9 mrd. kr og redusere egenkapitalen med ca. 90 mill. kr Samtidig vil solvenskravet stige 

med 0,8 mrd. kr., og overdekningen vil falle tilsvarende. Danica implementerer den oppdaterte levetidsbench-

marken i 2018. 
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Verdier etter anerkjente metoder 

Metoden for beregning av solvenskravet er modulært oppbygd og inkluderer alle forhold ved konsernets virk-

somhet. For deler av beregningene kan ikke verdiene avleses fra et marked. I disse tilfellene beregnes verdiene 

enten basert på regler fastsatt av tilsynsmyndighetene eller etter internasjonalt anerkjente finansielle og forsik-

ringstekniske metoder. 

Offentliggjøring av innberetninger 

Med de nye felleseuropeiske reglene har det kommet utvidede krav til selskapenes innberetninger til finanstil-

synene. En del av disse innberetningene skal gjøres offentlig tilgjengelig sammen med denne rapporten. I bilag 

1 finner du en oversikt over disse innberetningene med lenker.  

I bilag 2 finner du en oversikt over definisjoner og benevnelser som brukes i denne rapporten. 
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Kapittel A – Virksomhet og resultater 
I dette kapittelet redegjør vi for Danica-konsernets forretningsvirksomhet og resultatoppnåelse.  

A.1 Virksomhet 
Danica-konsernet er en del av Danske Bank-konsernet og tilbyr pensjonsordninger, syke- og ulykkesforsikring 

samt skade- og helseforsikring, primært på det danske markedet. Gjennom datterselskaper i Norge og Sverige 

tilbys pensjonsordninger og syke- og ulykkesforsikringer i disse landene. 

  

Med ca. 850 000 kunder og ca. 650 medarbeidere er Danica-konsernet et av Danmarks største pensjonsselska-

per, med en samlet pensjonsformue på 427 mrd. kroner og 39,7 mrd. kroner i årlige innbetalinger i 2017.  

 

Danica-konsernet har en visjon om å være det pensjonsselskapet som kundene har størst tillit til. Dette ønskes 

oppnådd ved å gi kundene økonomisk trygghet gjennom å gjøre pensjon enkelt og oversiktlig. Danica-konser-

net har som mål å være tilgjengelig, gi klare anbefalinger og sikre at kundene får god avkastning. 

 

Fokuset i Danica-konsernet er i dag på markedsrenteprodukter, og tradisjonelle produkter anbefales ikke 

lenger til nye kunder. 

Danica består i Danmark av de følgende forsikringsselskapene:  

- Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 og 

- Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab  

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabet eier også to utenlandske datterselskaper: Danica Pension 

Försäkringsaktiebolag i Sverige og Danica Pensionsforsikring AS i Norge samt en rekke eiendomsselskaper 

i Danmark som til sammen gjør Danica Pension til en av Danmarks største eiendomsinvestorer med samlede 

eiendomsinvesteringer på 26 mrd. kr.  

Danica-konsernets forsikrings- og pensjonsselskaper ligger i Lyngby, Stockholm og Trondheim. Nærmere opp-

lysninger om de enkelte selskapene fremgår av tabellen nedenfor:  

Danica-gruppen         

 Forsikringsselskabet Danica Danica Pensjon Danica Sverige Danica Norge 

Navn Forsikringsselskabet Danica,  Danica Pensjon,  Danica Pensjon,  Danica Pensjonsforsikring 

  Skadeforsikringsakieselskabet af 1999 Livsforsikringsaksjeselskap Försäkringsaktiebolag AS 

          

Adresse Parallelvej 17 Parallelvej 17 Norrmalmstorg 1 Nordregt. 12 

  2800 Kgs. Lyngby 2800 Kgs. Lyngby Box 7523 N-7011 Trondheim 

      103 92 Stockholm   

          

Registreringsnummer Org.nr.: 2502634 Org.nr.: 24256147 516401-6643 977465478 
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Tilknyttede kontrollinstanser 

Forsikrings- og pensjonsselskapene er under tilsyn i de respektive landene. De nasjonale tilsynene ligger i hhv. 

København, Stockholm og Oslo, jf. oversikten nedenfor: 

Tilsynsmyndigheter       

 Danica Pension Danmark Danica Sverige Danica Norge 

Navn Finanstilsynet Finansinspektionen Finanstilsynet 

        

Adresse Århusgade 110 Brunnsgatan 3 Revierstredet 3 

  2100 København Ø Box 7821 Postboks 1187 

    103 97 Stockholm Sentrum 0107 Oslo 

        

Telefon +45 33 55 82 82 +46 8-408 980 00 +47 22 63 02 26 

        

E-post finanstilsynet@ftnet.dk finansinspektionen@fi.se post@finanstilsynet.no 

        

        

 

Den eksterne revisjonen av Danica-konsernets offisielle regnskaper gjøres av revisjonsfirmaet Deloitte: 

Ekstern revisor   

 Danica-gruppen 

Navn Deloitte, statsautorisert revisjonspartnerselskap 

    

Adresse Weidekampsgade 6 

  2300 København S 

    

Telefon +45 36 10 20 30 

    

E-post ikke angitt 

    

    

 

Ekstern revisjon av Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge utføres under samme avtale som Danica-

konsernet har inngått med Deloitte i Danmark. Deloitte Danmark bruker medarbeidere fra kontorene sine i 

Sverige og Norge i revisjonen av datterselskapene.  
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Eierforhold 

Danske Bank eier Danica-konsernet, og det er ikke andre medeiere. Konsernets eierforhold fremgår nedenfor: 

  

 

* For en nærmere oversikt over eiendomsselskapene som Danica Pension eier, henvises til avsnitt A.4, Resulta-
ter fra andre aktiviteter. 
 

Skades- og livsforsikring 

I Danmark driver Danica-konsernet skadesforsikringsvirksomhet gjennom morselskapet Forsikringsselskabet 

Danica 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 a Danica-konsernets årsrapport og gir et overblikk over konsernets hovedaktiviteter: 

Selskap      Aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 Forsik-

ringsresultater 
I Danica-konsernet tilbys forsikringsdekning i tilknytning til pensjonsspareproduktene. Disse utgjør: 

Forsikringsselskabet Danica A/S 

Danica Pension 

Försäkringsaktiebolag 

Danica  

Pensjonsforsikring AS Danica 

Ejendomsselskab ApS 

Morselskap, hvis hovedaktivitet er salg av skadeforsikring som 

omfatter Helseforsikring, Kritisk sykdom og Helse- og ulykkes-

forebygging 

Salg av markedsrenteproduktene Danica Balance, Danica 

Link og Danica Select, hvor oppsparingen forrentes med mar-

kedsavkastningen. Polisene kan tilknyttes livsforsikring og uføre-

forsikring. Danica Balance er et livssyklusprodukt som kombine-

rer fordelene ved kollektive investeringer med individuelle til-

pasninger. Kunden velger investeringsprofil. Mulighet for ga-

ranti. I Danica Link kan kunden selv velge å investere i 50-55 

ulike fond. I Danica Select kan kundene selv investere i 15 000 

ulike aksjer og verdipapirer, fordelt på 17 børser i Europa og 

USA. 

Salg av tradisjonell livsforsikring og ulykkesforsikring, som om-

fatter uførhet. Danica Traditionel er poliser med ytelsesgaranti 

og bonus basert på kollektive investeringer som styres av Danica 

Pension. Kontorenten fastsettes av Danica Pension 

Garantert livrente uten bonus. Det er ikke tegnet nye poliser si-

den 1982. 

Danica Pension A/S 

Primært salg av bedriftspensjonsordninger. Det største produk-

tet er etterlattepensjonsordninger uten tilknyttede garantier, 

der kunden selv kan velge fondsforvalter. Selskapet har, som 

eneste i Sverige, godkjenning til å tegne ordninger på alle kollek-

tive områder. I tillegg selges vanlige unit-link-produkter og syke- 

og ulykkesforsikringer. 

Salg av primært privattegnede unit-link-ordninger samt syke- og 

ulykkesforsikring i Norge. 
Eiendomsselskap som primært investerer i næringseiendom 
og kjøpesentre. 
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- Syke- og ulykkesforsikringsprodukter, herunder dekning ved nedsatt arbeidsevne, Helseforsikring, Kri-

tisk sykdom og Helse- og ulykkesforebygging. 

- Dekning ved død innen pensjonering 

Danica-konsernets forsikringsresultat før skatt utgjorde 1 799 mill. kr i 2017, mot 1 670 mill. kr i 2016. Resulta-

tets sammensetning er nærmere spesifisert i tabellen nedenfor: 

Forsikringsresultat (mill. DKK) Danica-gruppen 
Forsikringsselskabet Dan-

ica 
Danica Pensjon 

Danica Pension Sve-
rige 

Danica Pensjon Norge* 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Tilknyttet tradisjonelle produkter 1,131 1236 0 0 898 1043 0 0 0 0 

Tilknyttet markedsrenteprodukter  835 620 0 0 531 378 65 65 87 79 

Syke- og ulykkesresultat -167 -187 -41 -29 -123 -158 -1 -4 -3 8 

Resultat av forsikringsvirksomhet 1,799 1,669 -41 -29 1,306 1,263 64 61 84 87 

                      
 

* For Danica Pensjon Norge er tallene for markedsrenteproduktene inkl. resultatet av livsforsikringsprodukter 

 

Resultatet for forsikring i den tradisjonelle virksomheten var 1 131 mill. kr i 2017, mot 1 236 mill. kr i 2016. Re-

sultatet er negativt påvirket av virksomhetens fallende omsetning, da nytegning primært gjøres i markedsren-

teprodukter. 

Forsikringsresultatet fra markedsrenteprodukter utgjorde et resultat på 835 mill. kr i 2017, mot 620 mill. kr i 

2016. Resultatet er positivt påvirket av et stigende volum. 

Resultatet for syke- og ulykkesforsikring før investeringsavkastning ga et underskudd på 167 mill. kr i 2017, 

mot et underskudd på 187 mill. kr i 2016. Erstatningsprosenten for syke- og ulykkesvirksomheten utgjorde 

113 %, mot 105 % i 2016. 

A.3 Investeringsresultater 
Danica-konsernets investeringsstrategier har fokus på å understøtte kundenes pensjonssparing. I hovedsak til-

bys det to typer oppsparingsprodukter: 

- 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 Helse- og ulykkes-

forebygging. Investeringsresultatene, som påvirker egenkapitalen, stammer primært fra forvaltning av aktiva til 

understøttelse av avsetninger og egenkapital og lån. Resultatet av forvaltningen var -3 mill. kr i 2016, mot 

1 mill. kr i 2015. 
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Danica Pension 

Danica Pension har følgende pensjonsspareprodukter: 

- Markedsrenteprodukter: Danica Balance, Danica Link og Danica Select 

- Tradisjonelle produkter: Danica Traditionel 

I tabellen nedenfor viser resultatene av investeringene inndelt i aktivaklasser. Investeringsresultatet vedrører 

bl.a. Danica Traditionel, syke- og ulykkesforsikringer, egenkapital og lån. Samtidig er de tilsvarende resultatene 

av investeringer i markedsrenteprodukter opplyst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringer (mill. DKK) Primo Ultimo 
Avkastning i % 
p.a. før skatt 

Gjennomsnittsrenteprodukter*    
Tomter og bygninger 24,340 22,157 5.5 

Noterte kapitalandeler 9,102 9,345 5.4 

Unoterte kapitalandeler 10,196 8,759 6.2 

Kapitalandeler, totalt 19,298 18,104 4.1 

Stats- og realkredittobligasjoner 113,617 107,413 2.4 

Indeksobligasjoner 17,322 18,179 4.4 

Kredittobligasjoner og emerging markets-obligasjoner 19,588 19,028 0.7 

Obligasjoner og utlån, totalt  150,527 144,620 2.5 

Tilknyttede virksomheter   555 651 28.8 

Øvrige investeringsaktiva 1,804 7,471   

Avledede finansielle instrumenter til sikring av nettoendringer av aktiva og forpliktelser  546 -1,833   

          

Markedsrenteprodukter         
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Tomter og bygninger 5,618 7,161 3.8 

Noterte kapitalandeler 41,253 66,519 11.7 

Unoterte kapitalandeler   10,783 12,834 10.7 

Kapitalandeler, totalt 52,036 79,353 11.6 

Stats- og realkredittobligasjoner 48,961 37,446 0.6 

Indeksobligasjoner 2,512 3,148 2.4 

Kredittobligasjoner og emerging markets-obligasjoner 7,853 12,207 0.2 

Obligasjoner og utlån, totalt  59,326 52,801 0.6 

Tilknyttede virksomheter   0 0   

Øvrige investeringsaktiva 7,906 4,706   

          
 

*Det er bare investeringer i gjennomsnittsrenteproduktene som påvirker egenkapitalen 
 

Nettoinvesteringene for 2017 var overordnet sett negative for året, fordelt bredt på de underliggende aktiva-

klassene. I 2017 falt nettoinvesteringene i obligasjoner og utlån. 

Investeringer for rene markedsrenteprodukter uten garanti hadde i 2017 en samlet verdi på 144 021 mill, kr., 

sammenlignet med 124 887 mill. kr. i 2016. Den samlede avkastningen for 2017 for markedsrenteprodukter 

uten garanti var 8,1 %. 

Danica Pension Sverige 

I Danica Pension Sverige tilbys bare pensjonsspareprodukter uten garantier. 

Investeringsresultatene, som påvirker egenkapitalen, stammer primært fra forvaltningen av aktiva til under-

støttelse av egenkapital og ansvarlige lån. Disse eiendelene er fordelt som følger ved utgangen av 2017: 

 

Danica Pension Sverige har ingen innflytelse på investeringer i markedsrenteprodukter, da kundene selv velger 
disse og det ikke er tilknyttet noen garantier. De fremgår derfor ikke av ovenstående tabell. 

Danica Pension Sverige har mindre posisjoner i verdipapirfond, hvis markedsverdi påvirkes av endringer i fi-

nansmarkedet. 

Danica Pension Norge 

Danica Pension Norge tilbyr primært oppsparingsprodukter med valgfrihet for kundene, slik at de selv kan velge 
investeringer uten tilknyttede garantier samt forsikringsprodukter uten tilknyttede oppsparingsprodukter. 
 

Ak tive r (m io.  k r.) Prim o Ultim o
Afk as t i % 

p.a.  før s k at

Aktier og kapitalandele 11 11 10,8%

Udlån, mv. 156 0 0,0%

Bankindestående 195 405 -0,6%

I alt 362 416 -0,4%
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Investeringsresultatene, som påvirker egenkapitalen, stammer således primært fra forvaltningen av underlig-
gende aktiva for porteføljen av kollektive forsikringer uten rentegarantier og forvaltning av egenkapitalen. 
Egenkapitalen ved utgangen av 2017 er hovedsaklig plassert i obligasjoner med høy kredittverdighet og som 
innskudd på bankkonto. 
 

I tabellen nedenfor viser resultatene av investeringene inndelt i aktivaklasser. Investeringsresultatet for 

bl.a. porteføljen av kollektive forsikringer uten rentegarantier og egenkapitalen. Samtidig er de tilsvarende re-

sultatene av investeringer i markedsrenteprodukter opplyst: 

 Investeringer (mill. DKK) Primo Ultimo 
Avkastning 
i % p.a. før 
skatt 

Gjennomsnittsrenteprodukter         

Unoterte kapitalandeler   20 27 18.3% 

Kapitalandeler, totalt   20     

Stats- og realkredittobligasjoner   346 304 1.9% 

Kredittobligasjoner og emerging markets-obligasjoner   515 580 3.6% 

Obligasjoner og utlån, totalt   860     

Øvrige investeringsaktiva   213 213 1.1% 

          

Markedsrenteprodukter         

Unoterte kapitalandeler   6,743 7,747 2.7% 

Kapitalandeler, totalt   6,743     

Kredittobligasjoner og emerging markets-obligasjoner   4,679 4,984 4.4% 

Obligasjoner og utlån, totalt   4,679 4,984   

Øvrige investeringsaktiva   64 77 1.1% 
 

Urealisert gevinst og tap som inngår i den kollektive porteføljen har ingen effekt på resultatet, da disse føres 

over kursreguleringsfondet, som er en del av selskapets bufferkapital. 

Verdipapirisering 

Verdipapirisering gjør det mulig å bruke finansielle aktiva, f.eks. utlån, som sikkerhet eller referanse for utste-

delse av finansielle instrumenter. 

Danica-konsernet har over de siste årene redusert investeringene sine i verdipapirisering, som i dag utgjør en 

veldig liten del av Danicas samlede portefølje. 

Investeringer i verdipapirisering omfatter CLO-er (Collateralized Loan Obligations)1 med AAA/AA-rating samt 

fasiliteter med en begrenset tapsgaranti på låneporteføljer. 

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

 

                                                           
1 En CLO er et strukturert obligasjonsprodukt som kan betraktes som en pool av ulike typer forretningslån, samlet i et in-
vesteringsprodukt. 
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A.4 Resultater fra andre aktiviteter 
Danica-konsernet har investeringer i en rekke søsterselskaper. Søsterselskaper er virksomheter der Danica-kon-

sernet eier kapitalandeler i virksomheten og utøver en betydelig, men ikke avgjørende innflytelse over virksom-

heten. Konsernet klassifiserer vanligvis virksomheter som søsterselskaper hvis Forsikringsselskabet Danica di-

rekte eller indirekte har mellom 20 og 50 prosent av stemmerettighetene. 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over disse og finansielle nøkkeltall for 2017: 

Kapitalandeler i tilknyttede virksomheter 
(mill. DKK) 

            

Navn Aktivitet Eierandel 
Aktiva to-

talt 
For-

pliktelser 
Inntekter 

Re-
sultat 

Hovedbanegårdens komplementarselskab ApS Eiendomsselskap 50% 0 0 0 0 

Aquaporin Investeringsselskap 25% 224 21 0 -16 

Maritime Fund I K/S Investeringsselskap 32% 22 0 0 -3 

K/S ERDA II, Århus Eiendomsselskap 96% 3 3 0 0 

Komplementarselskabet ERDA II ApS, Århus Eiendomsselskap 96% 0 0 0 0 

DNP Ejendomme P/S Eiendomsselskap 50% 1,127 65 73 106 

DNP Ejendomme Komplementarselskab ApS Eiendomsselskap 50% 0 0 0 0 

Samejet Nymøllevej Eiendomsselskap 75% 626 10 31 32 

Frederiksberg Centret I/S Eiendomsselskap 67% 1,990 6 98 275 

Hovedbanegårdens Forretningscenter K/S Eiendomsselskap 50% 1 0 1 1 

DAN-SEB I A/S Eiendomsselskap 50% 76 48 3 1 

Udviklingsselskabet CØ ApS Eiendomsselskap 50% 0 0 0 0 

Komplementarselskabet CØ ApS Eiendomsselskap 50% 469 452 10 5 

Gro Fund I K/S Investeringsselskap 100% 714 1 0 -17 

ERDA I P/S Eiendomsselskap 50% 113 113 0 0 

ERDA I Komplementarselskab ApS Eiendomsselskap 50% 0 0 0 0 

G.S.V. Holding A/S Investeringsselskap 23% 1,566 1,051 863 41 

Capital Four Investeringsselskap 33% 1,163 102 0 10 

              

 

Som det fremgår av tabellen har Danica-konsernet bare eierandeler i søsterselskaper i Danmark. 

 

A.5 Andre opplysninger 
Det er ikke andre vesentlige opplysninger i rapporteringsperioden om Danica-konsernets virke og årsresulta-

tene enn de som fremgår av forrige avsnitt. 
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Kapittel B – Ledelsessystem 
I dette kapitlet beskrives kravene til Danica-konsernets ledelsessystem, herunder risiko- og kontrollsystemet, 

og funksjonsbeskrivelser for sentrale ansvarsområder i forhold til dette. 

B.1 Generelle opplysninger om ledelsessystemet 
Danica-konsernet består som beskrevet i avsnitt A.1 Virksomhet av: 

1. Forsikringsselskabet Danica, 

2. Danica Pension,  

3. Danica Pension Sverige og 

4. Danica Pension Norge 

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

Dette avsnittet er inndelt i følgende underavsnitt: 

B.1.1 Ledelsessystemets oppbygning i Danmark, Sverige og Norge 

B.1.2 Nøkkelstillingenes ansvarsområder og funksjoner i Danica-konsernet 

B.1.3 Endringer i Danica-konsernets ledelsessystem 

B.1.4 Lønnspolitikk og lønnspraksis i Danica-konsernet 

B.1.5 Vesentlige transaksjoner med nærstående parter for Danica-konsernet 

B.1.1 Ledelsessystemets oppbygning i Danmark, Sverige og Norge 

Danica Pension Danmark 

Forsikringsselskabet Danica og Danica Pension har et selvstendig styre, med personaloverlapping der eneste 

unntak er et styremedlem i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, som er utpekt av finansministeren. For-

sikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 inngår i Danmark i Danica-konsernet sammen 

med Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab.  

Begge styrene består av de samme 9 medlemmene, hvorav 6 er valgt av generalforsamlingen og 3 er valgt av 

de ansatte. I styret i Danica Pension er det til sammen 10 medlemmer, inkludert det ekstra medlemmet utpekt 

av finansministeren. 

Styrene ivaretar den overordnede ledelsen av selskapene og holder normalt seks møter årlig. Styrene har ned-

satt revisjonsutvalg som forbereder styrenes arbeid knyttet til regnskaps- og revisjonsmessige forhold, herun-

der relaterte risikomessige forhold. Utvalget har ikke egen beslutningsmyndighet, men rapporterer til styrene. 

Styrene har vedtatt vedtekter og prosedyrer som fastsetter rammene og ansvarsfordelingen mellom styrer og 

ledelse. 
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Selskapene ledes og administreres i det daglige av en ledelse på fire personer, bestående av: 

- Chief Executive Officer (CEO) 

- Chief Financial Officer (CFO) 

- Chief Investment Officer (CIO) og 

- Chief Commercial Officer (CCO) 

Disse støttes av en Chief Operating Officer (COO) og en Chief Development Officer (CDO) utenfor ledelsen. 

Alle forretningsområder har en definert referanseramme. 

Den danske organisasjonen er beskrevet i diagrammet nedenfor. Striplede linjer indikerer at funksjonen ligger 

i Danske Bank-konsernet: 
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Komiteer i Danica Pension Danmark 

Utover den organisatoriske ledelsen av konsernet har ledelsen valgt å nedsette fire komiteer med særlig fokus 

på styring av investeringer og konsernrisiko, hhv. Investeringskomiteen, All Risk-komiteen, ALM-komiteen og 

Verdsettingskomiteen: 

Komite Formål 

Investeringskomite 
Investeringskomiteen er nedsatt av CIO på vegne av ledelsen, med det formål å ha et forum for drøfting og 
godkjenning av taktiske endringer i porteføljesammensetningen. Investeringskomiteen består av CIO, sjef for 
Risk Assets, sjef for Rates og sjefstrateg. 

Allrisikokomite 

Allrisikokomiteen er nedsatt av ledelsen med det formål å sikre at det samlede risikobildet overvåkes, og at 
det på den måten sikres identifikasjon og styring av alle vesentlige risikoer. Allrisikokomiteen skal sikre at risi-
koer som går på tvers av organisasjonen eller stammer fra datterselskaper, tas med i det samlede risikobildet.  
 
Allrisikokomiteen består av den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen (CRO), som er formann, operasjonell 
risiko-leder, den ansvarlige for aktuarfunksjonen, CFO, IT-risikoansvarlig, leder av juridisk avdeling, den an-
svarlige for compliancefunksjonen, sjef for økonomiavdelingen, CIO, COO, risikostyringssjef for Danica Pen-
sjon Norge og risikostyringssjef for Danica Pension Sverige.  

ALM-komite 
ALM-komiteen er nedsatt av CFO med det formål å styre ALM-risikoen i Danica-gruppen og understøtte Allri-
sikokomiteen i forhold til ALM-risikoen. ALM-risikoen er risikoen for at verdiene av aktivaene og forpliktelsene 
ikke er i balanse og derved skaper risiko for utilstrekkelig solvensdekning. 

Verdivurderingskomiteen 

Verdivurderingskomiteen er nedsatt av CFO med det formål å behandle og løpende vurdere verdivurderingen 
av Danica-gruppens illikvide investeringer, herunder i forretningseiendommer, investeringseiendommer, kapi-
talandeler (unoterte), investeringsforeningsandeler (hedgefonde), obligasjoner (illikvide), andre utlån og inve-
steringsaktiva tilknyttet unit link (unoterte) 

    
 

Utover komiteene har Danica Pension Danmark opprettet 4 kontrollfunksjoner som kreves under 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 bl.a. en 

risikostyringsstrategi, som er i overensstemmelse med virksomhetens forretningsstrategi og som gjenspeiler 

virksomhetens prinsipper for risikostyring og angir risikotoleranse samt tildeler ansvar for risikostyring. 

Det interne kontrollsystemet sikrer at Danica overholder gjeldende lover og regler, at virksomhetens drift er 

effektiv med tanke på virksomhetens mål, og at finansiell og ikke-finansiell informasjon er tilgjengelig og pålite-

lig. 

Komiteene har en sentral rolle i forhold til risiko- og kontrollsystemet, jf. ovennevnte beskrivelser av komitee-

nes formål. Når det gjelder illikvide investeringer – også kalt alternative investeringer – håndteres disse i et 

samspill mellom Investeringskomiteen og Verdsettingskomiteen. Valg av investeringer behandles i Investerings-

komiteen. Som en del av prosessen blir forslag til verdsetting fremlagt for Verdsettingskomiteen, se også av-

snitt C.2 Markedsrisiko og C.4 Likviditetsrisiko for en nærmere beskrivelse av håndtering av risiko knyttet til illi-

kvide investeringer. 
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Danica Pension Sverige 

Danica Pension Sveriges ledelse består av fire medlemmer, hvorav to er fra morselskapet Danica Pension, og to 

er fra Danske Bank A/S Filial i Sverige. Danica Pension Sverige har ingen utvalg eller komiteer nedsatt av styret, 

og det er styret som utfører revisjonsutvalgets oppgaver. 

Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet i overensstemmelse med lovgiv-

ningen, styrets vedtatt politikk, styrets  retningslinjer samt øvrige føringer fra styret. 

Organisation Danica Pension Sverige: 

 

 

Komiteer i Danica Pension Sverige 

Som nevnt innledningsvis har Danica Pension Sverige ingen styrenedsatte komiteer eller utvalg. 

Danica Pension Sverige har opprettet 4 kontrollfunksjoner som kreves under de nye europeiske reglene. Se mer 

om disse funksjonene i avsnitt B.1.2. 
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Risiko- og kontrollsystem i Danica Pension Sverige 

Styret har det fulle og hele ansvaret for risikostrategi og andre prosesser knyttet til risikostyring. Danica Dan-

marks ledelsessystem og risikostyringssystem og interne kontrollsystem gjelder også for Danica Pension Sve-

rige, med de tillegg som styret i Sverige godkjenner ut fra lokal lovgivning og virksomhetens karakter.  

Danica Pension Norge 

Danica Pension Norges ledelse består av åtte medlemmer, hvorav to er fra morselskapet Danica Pension, og to 

er fra Danske Bank A/S Filial i Norge. I tillegg er det to ansatterepresentanter og to eksterne styremedlemmer. 

Styret har opprettet et risikoutvalg som utarbeider kommunikasjon om selskapets samlede risiko og tilhørende 

risikostyrings- og kontrollsystemer. Hele styret utgjør risikoutvalget. Styret har også opprettet et lønnsutvalg 

som forbereder alle saker rundt lønn som skal avgjøres av utvalget. 

Organisation Danica Pension Norge: 

 

Komiteer i Danica Pension Norge 

Danica Pension Norge har to komiteer. 

Komite Formål 

Risikostyringskomiteen 
Komiteen fungerer som rådgivende organ for administrerende direktør og risikofunksjonen, i forbindelse med 
saker vedrørende selskapets risikokapasitet og -villighet, sentrale risikoer i virksomheten, samt annet med til-
knytning til risikostyringssystemet.  

Investeringskomiteen Komiteen er ansvarlig for den løpende overvåkningen av markedsrisikoer.  

    
 

Danica Pension Norge har opprettet 4 kontrollfunksjoner som kreves under de europeiske reglene. Se mer om 

disse funksjonene i avsnitt B.1.2. 

Risiko- og kontrollsystem i Danica Pension Norge 

Risiko- og kontrollsystemet i Danica Pension Norge svarer til Risiko- og kontrollsystemet i Danica Pension Dan-

mark. 

Forretningsstyring Kundeservice

CEO

Board of DirectorsGroup Internal Audit

Salg & startegiske 

samarbejdspartner

Forretningsud- 

vikling og IT
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B.1.2 Nøkkelstillingenes ansvarsområder og funksjoner i Danica-konsernet 

Ledelsen i samtlige selskaper i Danica-konsernet oppretter de nødvendige nøkkelfunksjonene for å sikre en ef-

fektiv styring av selskapet, herunder et effektivt risikostyringssystem og et effektivt internt kontrollsystem.  

Nedenfor er det listet opp nøkkelfunksjoner som skal opprettes i henhold til solvenskravene, inkludert en be-

skrivelse av ansvarsområder: 

Funksjon Ansvarsområde 

Risikostyringsfunksjon 

Risikostyringsfunksjonen har det overordnede ansvaret for å ha et samlet 
overblikk over Danica-gruppens risikoer og kapitalkrav, og skal bistå med 
å sikre risikostyringssystemets effektivitet. Risikostyringsfunksjonen skal 
overvåke risikostyringssystemet og den samlede risikoprofilen, bl.a. gjen-
nom identifikasjon og vurdering av nye risikoer. 

Aktuarfunksjon 

Aktuarfunksjonen skal vurdere om de forsikringsmessige avsetningene er 
tilstrekkelige og om de metoder og antakelser som anvendes ved oppgjør 
av forsikringsmessige avsetninger, er relevante, og om de nødvendige data 
er tilgengelige og pålitelige. 

Compliancefunksjon 
Compliancefunksjonen skal overvåke eksponeringen mot risikoen for 
manglende overholdelse av lovgivning, markedsstandarder og interne re-
gelsett, og vurdere om initiativer i forhold til disse risikoene er tilstrekkelige. 

Intern auditfunksjon 
Intern auditfunksjonen skal vurdere om det interne kontrollsystem og ledel-
sen og styringen av Danica-gruppen, er hensiktsmessig og betryggende. 

    
 

En nærmere beskrivelse av oppbygningen av kontrollsystemet i konsernet finner du i kapittel B.4.  

B.1.3 Endringer i Danica-konsernets ledelsessystem 

Det har ikke i rapporteringsperioden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017 vært vesentlige endringer i Da-

nica-konsernets ledelsessystem.  

B.1.4 Lønnspolitikk og lønnspraksis i Danica-konsernet 

Frem til april 2016 var alle Danica-konsernets selskaper og datterselskaper i Danmark, Norge og Sverige under-

lagt Danica-konsernets lønnspolitikk. Fra og med april 2016 tar lønnspolitikken og lønnspraksisen i Danica-kon-

sernets selskaper og datterselskaper utgangspunkt i lønnspolitikken til Danske Bank-konsernet, og de uten-

landske datterselskapene i Norge og Sverige vedtar tilsvarende politikk tilrettelagt for lokale forhold. De lokale 

forholdene er beskrevet i et eget avsnitt for de områdene hvor det skjer en lokal tilpasning av lønnspolitikken.  

Endringer av relevans for Danica-konsernets politikk bærer hovedsaklig preg av språklige presiseringer. Politikk 

og endringer av politikk godkjennes av Danica Pension Danmark sin generalforsamling. 
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Målsetningen med lønnspolitikken til Danica-konsernet er en styringsprosess med fokus på vedvarende og 

langsiktig verdiskapning for Danica-konsernets aksjonærer. Den sikrer i tillegg at: 

- Danica-konsernet kan tiltrekke seg, utvikle og holde på motiverte og produktive medarbeidere i et kon-

kurransepreget internasjonalt marked 

- Medarbeiderne tilbys konkurransedyktig og markedstilpasset lønn, hvorav fast lønn utgjør en vesent-

lig del 

- Medarbeiderne motiveres til å skape tilfredsstillende resultater, i tillegg til at det er sammenfallende 

interesser blant:  

 aksjonærer,  

 kunder og  

 medarbeidere. 

Danica-konsernet utleverer informasjon om lønnspolitikk til myndighetene og om lønnsutbetalinger i årsrap-

porten og i den årlige lønnsrapporten. Danica-konsernet offentliggjør også bonusordninger og retningslinjer for 

lønn med en beskrivelse av konsernets incentivordninger og -prosedyrer. 

Den relative vektingen til faste og variable lønnskomponenter 

Det tilstrebes en passende balanse i lønnspakkenes sammensetning, som består av de følgende fem kompo-

nentene: 

- fast lønn  

- kort- og langsiktig resultatavhengig lønn (variabel lønn) 

- eventuelle pensjonsordninger 

- øvrige personalgoder 

- eventuell sluttgodtgjørelse 

Fast lønn fastsettes basert på den enkelte medarbeiderens rolle og stilling, herunder erfaring, ansiennitet, ut-

danning, ansvar, jobbens kompleksitet, lokale markedsforhold osv. Fast lønn utbetales primært kontant, 

men kan i spesielle 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 lønnskostnadene har styret fastsatt en øvre grense 

for hvor stor prosentandel av den fastelønnen som den resultatavhengige lønnen må utgjøre. 

Den samlede øvre grensen i et enkelt år for resultatavhengig lønn til ledelsen og andre betydelige interessenter 

er 3 % av resultatet til Danica Pension Danmark.  

Styremedlemmer godtgjøres med et fast honorar, og har ingen incentivordninger eller resultatbasert lønn. Ho-

norarene til de enkelte styremedlemmene fremgår av årsrapporten. Styremedlemmer ansatt i Danske Bank-

konsernet får ikke styrehonorarer – med unntak av styremedlemmer valgt av de ansatte. 
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Ledelsens godtgjørelse kan bestå av fast lønn og diverse tillegg, fast godtgjørelse som utbetales i form av ak-

sjer, andre incentivordninger eller pensjonsordninger. Etter individuelle avtaler har medlemmer av ledelsen 

også krav på firmabil, fri telefoni og andre faste personalgoder. Sluttpakker kan maksimalt utgjøre to års fast 

lønn. Sluttpakker utgjør en passende kompensasjon for tidlig oppsigelse og skal ta høyde for at svikt ikke beløn-

nes.  

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 denne styredeltakelsen. Det finnes ikke retningslinjer for godtgjø-

relse 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 denne styredeltakelsen. I Danica Pension Norge er det i tillegg til 

disse medlemmene enkelte eksterne styremedlemmer og ansatterepresentanter. Disse mottar godtgjørelse for 

styrearbeidet. Honorarer fremgår av årsrapporten til Danica Pension Norge. 

Resultatkriterier ved aksjeopsjoner, aksjer eller variable lønnskomponenter 

Resultatavhengig lønn (puljer eller utbetaling) fastsettes med utgangspunkt i en vurdering av forretningsenhe-

tens resultater samt en rekke målepunkter (KPI-er) som avspeiler forretningsenhetens viktigste strategiske 

prioriteringer. 

Resultatavhengig lønn kan utbetales i form av kontantbonus, aksjer, aksjebaserte instrumenter, herunder ak-

sjer med betinget utstedelse og andre alminnelige godkjente finansielle instrumenter på grunnlag av gjeldende 

lokal lovgivning. 

Tilleggspensjonsordninger eller ordninger for tidlig pensjon 

Pensjonsordningene sikrer at medarbeiderne har en grunndekning ved kritisk sykdom og død, samt at de mot-

tar en pensjonsutbetaling ved alderspensjonering. Som hovedregel brukes bidragsbaserte ordninger i et pen-

sjonsforsikringsselskap. 

Sluttgodtgjørelse utbetales i overensstemmelse med relevant lokal lovgivning og gjeldende overenskomster. 

Den overordnede politikken og avtaler om sluttgodtgjørelse fastsettes av Danske Bank Group HR og de rele-

vante kontrollfunksjonene. 

B.1.5 Vesentlige transaksjoner med nærstående parter for Danica-konsernet  

Vesentlige transaksjoner med nærstående parter inngås og avregnes på markedsbaserte vilkår eller basert på 

kostnadene. Danica-konsernet har hatt følgende transaksjoner og utestående beløp av større betydning med 

øvrige selskaper i Danske Bank-konsernet: 
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Danica-gruppens transaksjoner med nærstående parter (mill. DKK)   

 2017 2016 

IT-drift og -utvikling -202 -211 

Øvrige administrative ytelser -119 -78 

    

Provisjon for salg av forsikringer og betjening av porteføljen -170 -155 

    

Ordinært honorar for porteføljeforvaltning -56 -73 

Resultathonorar for porteføljeforvaltning  -9 -136 

Depotgebyr og kurtasje ved handel med kapitalandeler m.v. totalt netto -59 -57 

    

Renteinntekter 674 734 

Renteutgifter -13 -12 

    

Leieinntekter fra utleie av lokaler 12 12 

    

Kapitalandeler 474 363 

Obligasjoner 32,775 34,217 

Innlån kredittinstitusjoner 2,688 3,657 

Kassebeholdning og utestående fordringer 2,262 1,367 

Øvrige (derivater) 5,439 8,281 

    

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 4,897 

Derivater med negativ dagsverdi 14,756 6,545 

    
 

For Danica Pension Sverige er følgende transaksjoner med nærstående parter gjennomført: 

Danica Sveriges transaksjoner med nærstående parter (mill. DKK)   

  2017 2016 

IT-drift og -utvikling -16 -9 

Øvrige administrative ytelser -14 -3 

     

Provisjon for salg av forsikringer og betjening av porteføljen -20 -18 

     

Renteutgifter -1 0 

     

Kapitalandeler 21 18 

Innlån i kredittinstitusjoner 0 156 

Kassebeholdning og utestående fordringer 405 195 
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For Danica Pension Norge er følgende transaksjoner med nærstående parter gjennomført: 

Danica Norges transaksjoner med nærstående parter (mill. DKK)   

 2017 2016 

IT-drift og -utvikling -27 -32 

Øvrige administrative ytelser -12 -10 

     

Provisjon for salg av forsikringer og betjening av porteføljen -21 -22 

     

Ordinært honorar for porteføljeforvaltning -2 -22 

     

Renteinntekter 3 3 

Renteutgifter -2 -2 

     

Innlån i kredittinstitusjoner 30 33 

Kassebeholdning og utestående fordringer 211 213 

      
 

B.2 Krav til egnethet og ærlighet 
Styrene i selskapene i Danica-konsernet har vedtatt en politikk for egnethet og ærlighet (fit & proper). Politik-

ken sikrer at styre- og ledelsesmedlemmer samt nøkkelpersoner til enhver tid oppfyller lovens krav om ivareta-

kelse av sitt verv eller sin stilling.  
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Medlemmer av styre og ledelse samt nøkkelpersoner skal til enhver tid ha: 

- tilstrekkelig kunnskap, faglig kompetanse og erfaring til å kunne utøve sitt verv eller ivareta stillingen 

sin i Danica (krav og egnethet). 

- tilstrekkelig godt omdømme, ærlighet, integritet og uavhengighet til å effektivt kunne vurdere og ut-

fordre avgjørelser truffet av den daglige ledelsen (krav om ærlighet).  

Krav om egnethet (fit) 

Vurderingen av hvorvidt et medlem av styre eller ledelse samt nøkkelpersoner er egnet omfatter en vurdering 

av personens: 

- faglige og formelle kvalifikasjoner  

- kunnskap og relevante erfaring innen forsikringsbransjen, andre finansielle sektorer eller andre virk-

somheter 

I denne vurderingen tas det høyde for pliktene som personen er pålagt og, der det er relevant, personens for-

sikringsmessige, finansielle, regnskapsmessige, aktuarielle og ledelsesmessige kompetanse.  

I vurderingen av styre- og ledelsesmedlemmene tas det også høyde for de respektive pliktene som de enkelte 

medlemmene er pålagt for å sikre tilstrekkelig spredning med hensyn til kvalifikasjoner, viten og relevant erfaring, 

slik at de kan lede og kontrollere Danica-konsernet på en profesjonell måte. Styre- og ledelsesmedlemmer skal 

som minimum sammen ha de relevante kvalifikasjonene, erfaringen og kunnskapen om: 

- forsikrings- og finansmarkedene 

- forretningsstrategi og forretningsmodell 

- ledelsessystem 

- finansielle og aktuarielle analyser 

- lovrammer og -krav 

Krav om ærlighet (proper) 

Medlemmene av styret og ledelsen samt nøkkelpersonene skal for å anses som ærlige oppfylle følgende: 

- må ikke være pålagt eller bli pålagt straffeansvar for overtredelse av straffeloven, regnskapsloven eller 

annen relevant lovgivning, hvis overtredelsen innebærer risiko for at vedkommende ikke kan ivareta 

vervet eller stillingen sin på en betryggende måte 

- må ikke innlevert begjæring om restrukturering, konkurs eller gjeldssanering eller være under restruk-

turering, konkursbehandling eller gjeldssanering 

- må ikke på grunn av sin økonomiske situasjon, eller via et selskap som vedkommende ikke eier, delta 

i driften av eller ha en vesentlig innflytelse på, ha påført eller påføre Danica tap eller risiko for tap  

- må ikke ha utvist eller utvise en adferd som gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil ivareta vervet 

eller stillingen på en ansvarlig måte  
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I vurderingen av ærlighet legges det i tillegg vekt på hensynet til å opprettholde tilliten i finanssektoren. Denne 

vurderingen skal bl.a. inkludere om en person ikke ble pålagt straffeansvar på grunn av foreldelse. Vurderingen 

omfatter også en vurdering av personens ærlighet og finansielle soliditet på grunnlag av beviser for karakter, 

personlig adferd og forretningsadferd, herunder eventuelle kriminelle, finansielle og tilsynsmessige aspekter 

av relevans for vurderingen. 

Vurdering av egnethet og ærlighet 

Vurderingen av egnethet og ærlighet gjøres både i selskapet internt og av Finanstilsynet. Medlemmene av sty-

ret og ledelsen samt nøkkelpersonene skal i forbindelse med tiltredelse/ansettelse i selskapene i Danica-kon-

sernet sende opplysninger til Finanstilsynet til bruk i vurderingen av medlemmets egnethet og ærlighet. I Norge 

gjennomføres vurderingene av selskapet alene, og resultatet sendes til det norske Finanstilsynet. 

Personene har heretter en løpende informasjonsplikt overfor Finanstilsynet, dersom forholdet deres endres. 

Dette vil hovedsaklig være såfremt kravene om ærlighet ikke lenger oppfylles. Parallelt med tilsynets vurdering 

foretar selskapene i Danica-konsernet også en vurdering av hvorvidt medlemmene i styret og ledelsen samt 

nøkkelpersonene er «fit & proper». Denne vurderingen gjøres i forbindelse med personenes tiltredelse/anset-

telse i Danica-konsernet samt hvis forholdene senere endres. 

B.3 Risikostyringssystem, herunder vurderingen av egen risiko og solvens  
Ledelsene i Danica-konsernet fastsetter de overordnede, strategiske målene og rammene for risikostyring, her-

under risikovillighet og toleranse. I Danica-konsernet er det risikostyringsfunksjonenes ansvar å sikre den lø-

pende overvåkingen og koordineringen av risikofaktorene samt at rammene fastsatt av ledelse og styrer etter-

leves og kontrolleres. 

Det enkelte styret vurderer årlig sammenhengen mellom vurdering av egen risiko og solvens, kapitalgrunnlag, 

minstekrav til solvens og grense for risikotoleranse. På dette grunnlaget tas det stilling til behovet for eventu-

elle tilpasninger. 
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Risikoorganiseringen i Danica-konsernet fremgår av figuren nedenfor: 

 

 

All Risk-komiteen er det øverste risikoorganet som ivaretar det samlede risikoarbeidet i Danica-konsernet 
og har ansvaret for risikostyringssystemet til Danica Pension. ALM-komiteen, Compliance, Risikostyringsfunk-
sjonen og Operational Risk Manager (ORM) inngår som sentrale deler i risikosystemet til Danica Pension Dan-
mark.  

All Risk-komiteen er opprettet av og rapporterer til ledelsen. ORM oppnevnes av ledelsen og har ansvaret 
for den daglige håndteringen av eventuelle tap og løpende vurdering av behov for risikobegrensning. ALM-ko-
miteen er opprettet for å kontrollere ALM-risikoen. ALM er styringen av risiko mellom aktiva og passiva. ALM-
komiteen har ansvaret for å styre ALM-risikoen samt støtte All Risk-komiteen i forhold til ALM-risikoen. ALM-
komiteen har i tillegg ansvaret for den daglige styringen av all finansiell risiko. 

Som beskrevet i avsnitt B.1 består All Risk-komiteen av følgende: 

Den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen (formannen), Operational Risk Manager, den ansvarlige for aktuar-
funksjonen, CFO, IT-risikoansvarlig, leder for juridisk avdeling, ansvarlig for compliance-funksjonen, leder for 
økonomiavdelingen, CIO, COO, risikostyringsleder i Danica Pension Norge og ansvarlig for risikostyring i Danica 
Pension Sverige. 

Danica Pension Norge har også sin egen risikostyringskomité, jf. beskrivelsen i avsnitt B.1 om ledelsessystemet. 
I Danica Pension Sverige er det styret som ivaretar risikostrategien og andre prosesser knyttet til risikostyring. 

Formålet med All Risk-komiteen er å støtte den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen (CRO) med oversikten 
over Danica-konsernets samlede risikobilde og komme med forslag til risikoforebyggende tiltak. Risikobildet og 
eventuelle forebyggende tiltak fremlegges for ledelsen som prioriterer, beslutter og iverksetter risikoforebyg-
gende tiltak i organisasjonen. Ledelsen orienterer CRO om risikoforebyggende tiltak, og CRO inkluderer disse i 
risikobildet.  
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Risikobildet oppdateres fortløpende og brukes i styrenes vurdering av egen risiko og solvens, som gjøres én 

gang per år eller ved identifisering av vesentlige endringer i risikoprofilen. Risikobildet dannes på grunnlag av 

både risiko identifisert i forkant (planlagte endringer o.l.) og risiko identifisert i etterkant (gjennom analyser av 

uønskede hendelser). 

Risikostyringssystemets anvendelser og integrering i beslutningsprosesser 

Danica-konsernets risikostyringssystem skal sikre at risiko imøtegås både proaktivt og reaktivt, der det er aktu-

elt. Derfor identifiseres risiko både i risikoorganisasjonen og i linjeorganisasjonen. Den inneholder risikosty-

ringsprosesser iverksatt både sentralt og lokalt.  

 

Risiko og risikoforebyggende tiltak inngår i oversikten over Danica-konsernets samlede risikobilde. Risikobil-

det oppdateres i forbindelse med vurdering av egen risiko og solvens og inngår som en del av styrets beslut-

ningsgrunnlag ved opprettelse eller justering av rammene for risiko i Danica-konsernet. 

Deretter mottar ledelsen risikorapportering, slik at de kan orientere styret om det oppstår risiko for vesentlige 

tap av egenkapital. 

Proaktiv identifisering av risiko gjøres systematisk på alle nivåer av organisasjonen. Når det planlegges end-

ringer (oftest utført i prosjektet), foretas en risikoanalyse av enheten som utfører endringen. Dette kan være 

både en prosjektorganisasjon og den organisatoriske enheten der prosjektet eller endringen utføres. Risikoana-

lysen oppdateres hvis det skjer vesentlige endringer.  

Der det er relevant identifiseres det risiko også når det skjer uønskede hendelser (proaktiv identifisering av ri-

siko). Den organisatoriske enheten som håndterer den uønskede hendelsen gjennomfører en hendelsesana-

lyse, der risikoen for at hendelsen oppstår igjen blir vurdert. 

Som hovedregel skal all risiko som identifiseres imøtegås. Dersom prosjektet eller den organisatoriske enheten 

som har identifisert risikoen ikke har de nødvendige midlene eller mandat til å imøtegå risikoen, eskaleres det 

til neste ledelsesnivå i organisasjonen. Vesentlig risiko og foreslåtte tiltak rapporteres til All Risk-komiteen. CRO 

i de respektive selskapene følger fortløpende opp rapporterte risikoforhold og risikoforebyggende tiltak. 

Vurdering av egen risiko og solvens 

Vurdering av egen risiko og solvens dokumenteres i en rapport som fremlegge for drøfting i styrene senest i 

desember i det aktuelle året, slik at vurderingen kan inngå i beslutninger om kapitalplan og kapitalnødplan.  

Ledelsene har ansvaret for å tilrettelegge og gjennomføre en betryggende prosess som sikrer at alle relevante 

områder og all relevant risiko i Danica-konsernets virksomhet inngår i utarbeidelsen av vurderingene og at det 

tas høyde for Danica-konsernets strategiske beslutninger. 
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Sammen med rapporten om vurdering av egen risiko og solvens gis en innstilling til styrene om hvorvidt det, 

basert på en risikomessig betraktning, bør skje en tilpasning på noen av områdene nedenfor: 

- Politikk og grenser for risikotoleranse godkjent av ledelse 

- Styrenes retningslinjer til ledelse  

- Bemanning og kompetansenivå i forhold til aktiviteter knyttet til risiko 

- IT-systemer 

- Intern kommunikasjon 

På grunnlag av vurderingen av egen risiko og solvens foretar styrene en detaljert gjennomgang og drøfting som 

utfordrer virksomhetens vurderinger. Styrenes drøftinger og beslutninger dokumenteres i styreprotokollene, 

og den fremlagte vurderingen av egen risiko og solvens oppdateres i den grad det er nødvendig. 

 Vurdering av egen risiko og solvens deles, etter at den er godkjent av styret, med All Risk-komiteen, herunder 

utpekte nøkkelpersoner. Dette gjøres for å sikre at det fremover tas hensyn til resultater og innsikt fra vurde-

ringer av de strategiske beslutningene, og de operasjonelle og ledelsesmessige prosessene, herunder f.eks. i 

forbindelse 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, budsjettene og politikken for risikostyring og intern 

kontroll, herunder styrenes besluttede risikoappetitt, risikotoleranse og kapitaldekningsmål. 

Gjennomgang og godkjenning av konsernets vurdering av egen risiko og solvens 

Styrene i Danica-konsernet vurderer det slik at en årlig vurdering er tilstrekkelig ut fra eksisterende kapitalfor-

hold og risikoprofilene til de individuelle selskapene.  

Ved vesentlige endringer av strategi, forretningsmodell, risikoprofil eller grenser for risikotoleranse skal det 

i umiddelbar forlengelse herav foretas en vurdering av risiko og solvens.  
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Ledelsene har ansvaret for at det utarbeides konsekvensberegninger til bruk i styrenes beslutningsgrunnlag ved 

større endringer i: 

- forretningsmodell og strategiske beslutninger 

- risikoprofil 

- lovpålagte solvenskrav 

- samlet solvenskrav 

Beregning av solvenskrav og sammenheng med kapitalforvaltning og risikostyringssystem 

Danica-konsernet bruker standardmodellen fra de europeiske fellesreglene for beregning av solvenskrav, 

da denne generelt anses å riktig avspeile Danica-konsernets risikoprofil. 

For å kunne beregne levetidsstress på en måte som bedre enn standardmodellen fanger opp risikoen for leve-

tidsforbedringer, som kjennetegner stabiliteten til Danica Pension, brukes en intern modell for levetidsrisiko 

som er godkjent av Finanstilsynet. Ved bruk av den interne modellen for levetidsrisiko vil den samlede medreg-

ningen av levetidsrisiko sammen med medregningen av de fastsatte tallene tilsvare standardmodellens krav. 

Endringer av den interne modellen vil skje hvis kravene til bruk av interne modeller endres eller det konstate-

res at modellen ikke gir et riktig bidrag til beregningen av solvenskravet. Den interne levetidsmodellen valide-

res fortløpende i samsvar med styrets valideringspolitikk, og endringer i modellen gjøres i samsvar med styrets 

politikk for endring av modeller. 

Ledelsen i Danica Pension skal fortløpende sikre at det finnes tilfredsstillende prosesser og prosedyrer for be-

regning av solvenskravet og at det finnes nødvendige systemer og ressurser til å sikre at solvenskravet bereg-

nes med en hyppighet som sikrer at solvenskravet alltid riktig.  

Forsikringsselskabet Danica, Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge bruker ikke den interne modellen 

for levetider. 

Solvenskravets størrelse fremlegges kvartalsvis på styremøtene som en del av den regelmessige regnskapsrap-

porteringen og det gis opplysninger om følsomhet for renteendringer, og i Danica Pension oppgis følsomheter 

på styrets rammer for risikostyring for de enkelte rentegruppene 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 fremlegges nye beregninger 

av solvenskravet. 

Beregningen av solvenskravet er basert på data fra en rekke ulike datakilder. Ledelsen skal sikre at det kontrol-
leres fortløpende at data som inngår i beregningene er riktige, at dataene er riktig innhentet og at avvik i for-
hold til data brukt i tidligere beregninger kan forklares. 
 



 
 Forsikringsselskabet Danica – SFCR 
32/74  

B.4 Internt kontrollsystem 
Danica-konsernets interne kontrollsystem bygger på en «Tre forsvarslinjer»-modell. Den interne kontrollen er 

en integrert del av ledelsesarbeidet og risikostyringen på alle nivåer i Danica-konsernet på følgende måte: 

Den operative ledelsen (første forsvarslinje) 

Den første forsvarslinjen består av den operative ledelsen definert som ledelse og direktører, som refererer 

til ledelsesorganene i Danica-konsernet. Den operative ledelsen er ansvarlig for å opprette og foreta risikovur-

deringer av prosesser, implementere interne kontroller av den daglige aktiviteten samt utarbeide spesifikke 

forretningsprosesser som sikrer at Danica-konsernet og medarbeiderne overholder gjeldende lover, markeds-

standarder og interne regler. 

Styrings- og kontrollfunksjoner (andre forsvarslinje) 

Den andre forsvarslinjen består av risikostyringsfunksjonen, operasjonell risiko, aktuarfunksjonen, compliance-

funksjonen, økonomiavdelingen og valuation-komiteen. Det er den andre forsvarslinjens oppgave å vurdere og 

overvåke risiko og kvaliteten på prosesser og forretningsoppgaver. I tillegg er den andre forsvarslinjen primær 

rådgiver for første forsvarslinje innenfor måling, risikovurdering og internkontroll. 

Den andre forsvarslinjen utfører kontrollaktiviteter og skaper hermed bedre forutsetninger for at eventuelle 

risikoer og feil som har passert første forsvarslinje oppdages og håndteres. 

Danica Pension Sverige 

I Danica Pension Sverige er det opprettet en spesiell governance-funksjon som er en del av det interne kontroll-

systemet. Funksjonen støtter og overvåker organisasjonens arbeid med ny lovgivning og bidrar til tydelig defi-

nerte roller og ansvarsområder, relevante rapporteringsstrukturer og prosessbeskrivelser og bidrar til effektive 

beslutningsstrukturer. 

Uavhengig gjennomgangs- og revisjonsfunksjon (tredje forsvarslinje) 

I den tredje forsvarslinjen finner man internrevisjon, som ivaretar funksjonen for internrevisjon. Internrevisjon 

har som formål å uttale seg om effektiviteten og påliteligheten til konsernets interne styring og kontroll. I for-

hold til internrevisjon er det et spesielt fokus på å sikre denne funksjonens uavhengighet fra ledelsen i selskap-

ene. Intern revisjon må for eksempel ikke: 

- medvirke til å fatte beslutninger eller ha ansvar for beslutninger 

- utføre kontrolloppgaver – være en del av internkontrollen 

- ha ansvar for implementering av driftsrutiner, effektivisering osv. 

- ha ansvar for utarbeidelse av daglig overvåkning og rapportering om måloppnåelse, linjer osv. 

I forhold til å sikre uavhengigheten til internrevisjonen, rapporterer den direkte til styret i både Danske Banks 

og Danica-konernets styret. Du finner mer informasjon om dette i avsnitt B.6. 
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Compliance-funksjonen  

Blant funksjonene under «andre forsvarslinje» har compliance-funksjonen et spesielt ansvar for å bidra til at 

kontrollsystemet er tilstrekkelig og effektivt, i forhold til at Danica-konsernet er i samsvar med lovgivningen. 

Dette ansvaret beskrives nærmere i dette avsnittet. 

Compliance-funksjonen har som oppgave å kontrollere og vurdere om det finnes effektive metoder og prose-

dyrer som er egnet til å oppdage og redusere risiko ved Danica-konsernets manglende etterlevelse av gjel-

dende lovgivning, markedsstandarder eller interne regler. Compliance planlegger og utfører funksjonenes akti-

viteter ut fra en risikobasert tilnærming. Funksjonen identifiserer og vurderer risiko for manglende etterlevelse 

av finansiell lovgivning, bransjestandarder og interne regler, og funksjonen vurderer konsekvensene av ny eller 

endret lovgivning. Compliance kontrollerer og vurderer også om forholdsreglene for å avhjelpe eventuelle 

mangler er effektive. 

Compliance-funksjonen gir råd til ledelsene og styrene om overholdelsen av den finansielle lovgivningen. Rap-

portering finner sted minimum halvårlig til ledelsene og til de revisjonsutvalgene som styrene har nedsatt. 

Compliance-funksjonen rapporterer minst halvårlig til styret. 

Organisatorisk tilknytning 

Compliance er organisatorisk en del av den uavhengige compliance-funksjonen i Danske Bank-konsernet. Den 

compliance-ansvarlige rapporterer direkte til konsernledelsen i Danica. Ledelsen sikrer at Compliance kan stile 

henvendelser og rapportere til styret uavhengig av ledelsen.  

Compliance er en del av det interne kontrollsystemet i Danica. Det følger av compliance-politikken at ansatte 

i compliance-funksjonen ikke må delta i gjennomføring av aktiviteter som funksjonen skal kontrollere. Com-

pliance har til enhver tid tilgang til nødvendige opplysninger, dokumenter og data. 

B.5 Internrevisjonsfunksjonen 
Internrevisjonen rapporterer til styret i morselsakpet Danske Bank samt i Danica-konsernet, og dens virke er 

regulert av Finanstilsynets kunngjøring om gjennomføring av revisjon i  finansvirksomheter m.m. og finanskon-

sern. Internrevisjonen undersøker og vurderer både første og andre forsvarslinje og rapporterer direkte til sty-

ret, noe som bidrar til å sikre uavhengighet og objektivitet i internrevisjonfunksjonen. 

Internrevisjonens oppgaver planlegges og utføres fra et risikoperspektiv. Avslutningsvis ved alle utførte revisjo-

ner rapporterer internrevisjonen til den ansvarlige daglige ledelsen med en konklusjon med observasjoner 

knyttet til design og effektivitet for de implementerte kontrollene. Internrevisjonen rapporterer også resultatet 

av de utførte revisjonene til styret i Danica. Rapportering finner sted minimum halvårlig til styret i revisjonspro-

tokoller og kvartalsvis til den revisjonskomiteen som styret har nedsatt.  
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Organisatorisk tilknytning 

Internrevisjon-funksjonen er organisatorisk en del av Danske Bank-konsernets Group Internal Audit-funksjon. 

Group Internal Audit refererer til Danica-styret og må jf. retningslinjene for internrevisjon ikke påta seg oppga-

ver som kan sette spørsmålstegn ved internrevisjonens uavhengighet. Internrevisjonen anses dermed som uav-

hengig og objektiv i forhold til de organisatoriske områdene og prosessene som revideres i Danica. 

Group Internal Audit rapporterer til Danica-konsernets styre og skal jf. politikken for internrevisjon ikke påta 

seg oppgaver som kan stille spørsmålstegn ved internrevisjonsfunksjonens uavhengighet. Internrevisjons-

funksjonen anses dermed for å være uavhengig og objektiv i forhold til de organisatoriske områder og proses-

ser som revideres i Danica koncernen. 

Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge 

Siden Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge ikke har en revisjonskomité, rapporterer internrevisjo-

nen direkte til styret. I Danica Pension Sverige rapporterer internrevisjonen minimum én gang per år til styret.  

B.6 Aktuarfunksjonen 
I Danica-konsernet består aktuarfunksjonen av den ansvarlige aktuaren i Danica Pension og ansvarlig for ak-

tuarfunksjonene i Sverige og Norge. 

Styrene i Danica Pension Danmark har oppnevnt den ansvarlige aktuaren i Danica Pension som ansvarlig for 

aktuarfunksjonen i Forsikringsselskabet Danica og Danica Pension. Styrene i Danica Pension Sverige og Danica 

Pension Norge har oppnevnt de ansvarlige aktuarfunksjonene i disse selskapene. 

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

sjonen i Danica Pension Sverige er satt ut til Mavisi AB. 

Den ansvarlige for aktuarfunksjonen i Danica Pension Danmark har en kontrollrolle i forhold til aktuarfunksjo-

nene i Sverige og Norge. Det avholdes møter hvert år, hvor metoder, kontrollsystemer osv. samstemmes. 
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Aktuarfunksjonene har ansvaret for kontrollen av de forsikringsmessige avsetningene. I den forbindelsen sikrer 

funksjonene blant annet: 

- at det gjøres en beregning av de forsikringsmessige avsetningene 

- sammenligning, etter beste skjønn, med tidligere erfaringer 

- vurdering av om underliggende data, metoder, antakelser og underliggende modeller er av god nok 

kvalitet, troverdige, tilstrekkelige og i samsvar med opplysningene fra finansmarkedene og tilgjengelig 

informasjon 

- at beregningssystemet understøtter aktuarielle og statistiske prosedyrer 

- at eventuelle anvendte anslag bruker relevante aktuarielle metoder 

- vurdering av om det er usikkerhet knyttet til bruk av skjønn ved beregning av de forsikringsmessige av-

setningene 

- at styret informeres om hvorvidt beregningen er troverdig og omfattende nok.  

- at eventuelle innvendinger mot de forsikringsmessige avsetningene blir tydeliggjort 

- at det lages en skriftlig rapport til styret om aktuarens utførte oppgaver og resultater av disse 

Organisatorisk tilknytning 

Aktuarfunksjonene utarbeider en skriftlig rapport til styrene minst én gang i året. Rapportene inneholder be-

skrivelser av alle oppgaver som aktuarfunksjonen har utført og resultatene av disse. Eventuelle mangler frem-

går og løsningsforslag beskrives. Det inngår i rapporten om det er vesentlige avvik mellom faktiske erfaringer 

og beste skjønn.  

Aktuarfunksjonene opplyser styrene om hvorvidt reassuranse og programmer for reassuranse er betryggende. 

Dette gjøres både på selskaps- og konsernnivå, og det lages en analyse av: 

- selskapenes risikoprofil og tegningspolitikk. 

- reassuranseselskapene og deres rating. 

- forventet dekning i stresscenarier. 

- beregning av beløpet som kan tilbakebetales i henhold til reassuranseavtalene. 

Aktuarfunksjonene skal bidra til at Danica-konsernets risikostyring er effektiv. Spesielt bidrar aktuarfunksjo-

nene med fastsettelse av modeller for beregning av solvenskrav og vurdering av disse, i tillegg til at de deltar i 

arbeidet med vurdering av egen risiko og solvens.  

Aktuarfunksjonen i Danica Pension har ansvaret for den interne levetidsmodellen som brukes til beregning 

av solvenskravet til Danica Pension. Arbeidet med den interne modellen gjøres i samarbeid med risikostyrings-

funksjonen.  
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B.7 Outsourcing 
Ledelsene i Danica-konsernet har besluttet en felles politikk for outsourcing, med visse lokale tilpasninger. Poli-

tikken omfatter alle situasjoner der Danica lar oppgaver – mer eller mindre viktige – utføres av en ekstern leve-

randør eller en annen juridisk enhet i Danske Bank-konsernet.  

Konsernstyret bestemmer fortløpende hvilke aktivitetsområder som anses som vesentlige. Endringer i vurde-

ringen vil avspeiles i politikken.  

Styret anser på nåværende tidspunkt de følgende aktivitetsområdene som vesentlige: 

1. Sentrale forretningsområder eller sentrale funksjoner, som f.eks. porteføljepleie, formuesvorvaltning, 

sentrale IT-funksjoner, regnskap/solvensberegning og risikostyring 

2. Kritiske og viktige operasjonelle funksjoner. 

3. Oppgaver der manglende eller feil utførelse av oppgaver som er satt ut kan påføre Danica-konsernet 

et direkte økonomisk tap på over 100 mill, kr og/eller et vesentlig indirekte tap. 

4. Oppgaver satt ut til en ekstern leverandør hvor manglende eller feil utførelse av oppgaven som set-

tes ut potensielt kan påføre Danske Bank-konsernet et betydelig økonomisk tap på mer enn 200 mill. 

Kr og/eller et betydelig indirekte tap. 

 

Nedenfor er en liste med de kritiske eller viktigste operasjonelle funksjonene som Danica-konsernet har satt ut:  

Danica Outsourcing-avtaler (interne/eksterne) 

Outsourcing-leverandør Tjeneste som er outsourcet Internt/eksternt 

Administrasjonsselskapet “danmark” A/S 
Betaling av regninger på helseforsik-
ringen 

Ekstern 

Danske Bank 
Porteføljeforvaltning, back- og mid-
dle-office, IT-tjenester 

Internt 

Danica-gruppen 

Administrasjon og porteføljeforvalt-
ning mellom hhv. Forsikringsselska-
bet Danica og Danica Pensjon/Da-
nica Pensjon og Forsikringsselska-
bet Danica  

Internt 

      

Spesielt for Danica Pensjon Norge   

Danske Bank Intern revisjon, compliance  Internt 

KPMG Aktuarfunksjonen Eksternt 

      

Spesielt for Danica Pension Sverige    

Danske Bank Intern revisjon Internt 

Wassum Värdepappersaktiebolag  Fondsanalyse Eksternt 
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Mavisi AB Aktuarfunksjonen Eksternt 

Hanover Re Gjenforsikring, Eksternt 

Ida Infront AB Elektronisk kommunikasjon Eksternt  

Danske Bank Sverige Compliancefunksjonen Internt 

      

 

B.8 Andre opplysninger 
Danica-konsernets ledelsessystem er beskrevet i sin helhet i tidligere avsnitt. Det er vår vurdering av ledelses-

systemet er tilstrekkelig til å avdekke selskapets risikoer.  
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Kapittel C - Risikoprofil 
I dette kapittel gjennomgås Danica-konsernets risikoprofil med henvisning til de risikokategorier som inngår 

i den europeiske standardmodellen for oppstilling av solvenskrav. Hver risikokategori gjennomgås i egne av-

snitt. Før gjennomgangen av de enkelte risikokategoriene beskrives konsernets forretningsmodell, hvilke over-

ordnede risikoer konsernet har samt innholdet i den europeiske standardmodellen for beregning av solvens-

krav for forsikringsselskaper. 

Forretningsmodellen 

Som det fremgikk av kapittel A, er Danica-konsernet en del av Danske Bank-konsernet og tilbyr pensjonsord-

ninger, syke- og ulykkesforsikringer samt skade- og helseforsikring, primært på det danske markedet. Gjennom 

datterselskaper i Norge og Sverige tilbys pensjonsordninger og syke- og ulykkesforsikringer i disse landene. 

Forsikringsrisikoer og de finansielle risikoene som har sitt opphav i markedsrisikoer, er hovedårsakene til Da-

nica-konsernets solvenskrav og er dermed de to viktigste risikokategoriene for konsernet. 

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 i prinsippet dreier seg om de samme aktivitetene. 

I Danica Pension Sverige er de finansielle risikoene ytterligere begrenset ved at det bare tilbys markedsrente-

produkter uten garanti. I Danica Pension Norge ligger størsteparten av kundenes sparing i markedsrentepro-

dukter, hvor kundene bærer både markeds- og levetidsrisikoen.  

Danica-konsernets risikoer 

Danica-konsernets virksomhetsmodell betyr samlet sett at Danica-konsernet er påvirket av en rekke ulike risi-

koer, som er skissert i tabellen nedenfor:  

Finansielle risikoer Forsikringsmessige risikoer Operasjonelle risikoer Forretningsmessige risikoer 

Marked Levetid IT Omdømme 

Likviditet Dødelighet Juridisk Strategi 

Motparter Invaliditet Administrative Regulatoriske 

Konsentrasjon Konsentrasjon Bedrageri   

  Syke- og ulykke     

  Kritisk sykdom     
 

Vurdering av risikoer og solvenskrav 

Risikoer og behov for kapital, også kalt solvensbehov, vurderes i Danica-konsernet ved en analyse av hvordan 

vesentlige risikoer påvirker selskapets beregnede kapitalgrunnlag, solvenskrav og minimumssolvenskrav.  

Solvenskravet er fastlagt i den felles europeiske lovgivningen for forsikringsselskaper. Solvenskravet uttrykkes 

som det beløpet som er nødvendig for å dekke risikoene for den eksisterende virksomheten, såvel som for ny 

virksomhet som forventes å bli tegnet i løpet av de kommende 12 månedene.  
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Solvenskravet skal beregnes slik at det avspeiler den kapitalen selskapene trenger det kommende året for å 

kunne motstå et 200 års scenario for ulike økonomisk belastende hendelser.  

Solvenskravet kan enten beregnes ved bruk av en standardmodell eller en intern modell som er av godkjent av 

Finanstilsynet. Ved beregning av solvenskravet bruker Danica-konsernet imidlertid standardmodellen med en 

intern modell for beregning av levetidsrisikoen for Danica Pension.  

Danica Pension Danmark har dessuten benyttet muligheten i de europeiske reglene til å bruke en forenklet be-

regning av motpartsrisiko i forbindelse med verdivurderingen av sikkerhet og i forbindelse med kostnadsrisi-

koer for helseforsikringer. 

Standardmodellen er modulært oppbygd, der de risikofaktorene selskapene er eksponert for (renter, aksjer, 

dødelighet osv.), utsettes for ulike negative økonomiske scenarioer innenfor modellens risikogrupper (mar-

ked, motpart, livsforsikring osv.). Standardmodellen er illustrert på figuren under: 

 

*For Danica Pension Danmark er muligheten til forenklet beregning av motpartsrisiko og kostnadsrisikoer for helseforsik-

ringsrisikoer lagt til grunn.  

**For Danica Pension brukes en intern modell til beregning av levetidsrisikoen. 
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For hver risikofaktor beregnes det tilhørende solvenskravet. Disse solvenskravene vektes deretter sammen in-
nenfor hver risikogruppe ut fra en felles europeisk modell for hvordan risikofaktorene avhenger av hverandre. 
Sammenvektingen demper effekten av de enkelte solvenskravene for hver av risikofaktorene, ettersom det 
ikke forventes at de ulike risikofaktorene trer inn med full effekt samtidig. 

C.1 Forsikringsrisikoer 
For Danica-konsernet gjelder de forsikringsmessige risikoene utviklingen i dødelighet, invaliditet, sykdom og 

ulykke, kritisk sykdom osv. Den viktigste forsikringsmessige risikoen for konsernet er levetiden. For Danica 

Pension Sverige og Danica Pension Norge er derimot de viktigste forsikringsrisikoene annullleringsrisikoen. 

For en oversikt over risikotyper, se tabellen nedenfor. 

De ulike risikoelementene gjennomgår løpende aktuaranalyser med sikte på beregningen av de forsikringsmes-

sige forpliktelsene og eventuelle nødvendige forretningsmessige tiltak. 

Vesentlige forsikringsrisikoer 

Risikostyring og de ansvarlige for aktuarfunksjonene i Danica-konsernet er ansvarlige for å identifisere de ve-

sentlige forsikringsrisikoer. Denne vurderingen skjer ut fra behov for kapital som følge av solvenskravet 

samt muligheter for å avdekke forsikringsrisikoene.  

Nedenfor er det oppstilt en oversikt over Danica-konsernets viktigste forsikringsrisikoer. Det er eksplisitt ang-

itt hvorvidt risikoen behandles via det beregnede solvenskravet, eller om det utelukkende brukes risikoreduse-

rende tiltak. Som det fremgår av tabellen, er de identifiserte vesentlige risikoene generelt dekket av det bereg-

nede solvenskravet.  

Risikotype Vesentlig risiko Øvrig risiko 
Risiko inneholdt I sol-
venskrav  

Risiko håndtert med risikoreduserende 
tiltak 

Levetidsrisiko √   √   

Invaliditetsrisiko √   √ √ 

Gjenkjøpsrisiko √   √   

Annulleringsrisiko √   √   

Dødsrisiko   √ √ √ 

Katastroferisiko    √ √ √ 

Omkostningsrisiko    √ √   

Kritisk sykdom   √ √   

 

De viktigste risikoene som er identifisert i rapporteringsperioden 

De viktigste risikoene for Danica-konsernet er levetidsrisikoen, invaliditetsrisikoen og gjenkjøpsrisikoen. Disse 

beskrives nærmere nedenfor. 

Levetidsrisiko: Den viktigste forsikringsmessige risikoen for Danica-konsernet er levetiden. Levetidsrisiko 

dreier seg om risikoen for at Danica-konsernet påføres tap som følge av at kundene lever lenger enn forutsatt. 

Blant annet øker en levetidsforlengelse varigheten på utbetalingene på pensjonsprodukter som er livsvarige. 
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Invaliditetsrisiko: Danica-konsernet tegner invalidrisikoprodukter i form av dekning av tap av arbeidsevne 

og premiefritak. Produktene gir kunden en løpende ytelse hvis kunden blir invalid. Dette gjelder imidlertid mak-

simalt til pensjonering, dødsfall eller inntil kunden friskmeldes igjen. Ytelsen fastsettes ut fra forutsetninger om 

de fremtidige invaliditetsfrekvensene samt ut fra en vurdering av hvor lenge det forventes å måtte foretas ut-

betalinger.  

Når en kunde blir invalid, foretas det avsetninger ut fra forventninger til hvor mange kunder som blir friske 

igjen (reaktiveres), blir syke igjen (gjenopptas) eller dør. Invaliditetsrisikoen er dermed risikoen for at Danica-

konsernet påføres tap på invaliditetsproduktene som følge av at kundene blir mer syke eller færre blir friske 

igjen enn forventet. 

Gjenkjøpsrisiko: Gjenkjøpsrisikoen dreier seg om risikoen for at Danica-konsernet påføres tap som følge av  

- at kunder med garanterte gjenkjøpsverdier foreta gjenkjøp på et tidspunkt da verdien av aktivaene 

er mindre enn de garanterte gjenkjøpsverdiene, 

- at det fortrinnsvis er kunder med store individuelle bonuspotensialer som gjenkjøper eller 

- at mange kunder ønsker å gjenkjøpe sin ordning på samme tidspunkt. 

- at Danica-konsernet har dekket utgifter for en kunde som konsernet ennå ikke har fått penger for, 

og at kunden gjenkjøper, flytter, ikke betaler videre eller slutter å betale premie for avtalen på et tids-

punkt Danica-konsernet ikke har forutsett 

Risikoen for at Danica-konsernet påføres tap som følge av gjenkjøp på poliser med garanterte gjenkjøpsverdier 

vurderes å være svært beskjeden. 

Annullleringsrisiko: Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge tilbyr ikke livsvarige alderspensjoner med 

garantier, og derfor er det marginal risiko knyttet til økt levealder. I Danica Pension Sverige og Danica Pension 

Norge er den største risikoen derimot risikoen for at kundene annulllerer avtalte endringer i sine inn- eller ut-

betalinger. Denne risikoen oppstår fordi Danica Pension Sverige eller Danica Pension Norge kan ha dekket utgif-

ter for kunden som en del av endringen før det er mottatt betaling for dette. Større deler av Danica Pension 

Sveriges og Norges inntekter består av gebyrer som er beregnet ut fra fonds- og depotverdi. Danica Pension 

Sverige og Norge er dermed også i vesentlig grad eksponert for annulleringsrisikoer i forbindelse med inntekts-

siden.  

Metoder til vurdering av forsikringsrisikoer  

Med sikte på å sikre at beregningen av Danica-konsernets solvenskrav til enhver tid er dekkende for konser-

nets risikoer, gjennomfører Danica-konsernet årlig en intern vurdering av egen risiko og solvens. Gjennom risi-

kovurderingen vurderes det om det beregnede solvenskravet har tatt høyde for virkningen av alle vesentlige 

risikoer både i løpet av de kommende 12 månedene og i planperioden.  

Risikostyring i Danica-konsernet er organisatorisk ansvarlig for beregningen av solvenskravet og den daglige 

risikostyringen, mens de ansvarlige for aktuarfunksjonene er ansvarlige for beregninger i forbindelse med for-

sikringsrisiko og den årlige risikoidentifikasjonen av operasjonelle risikoer.  
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Nedenfor skisseres metodene til vurdering av de vesentlige forsikringsrisikoene.  

Risikotype Metode for vurdering av forsikringsrisikoer 

Levetidsrisiko 

Beregnes ifølge den danske interne bransjemodellen, og måles ved effekten på best estimate-avsetningene 
av å støtte den observerte dødeligheten og trenden med en gitt %-sats og tillagt en realisasjonsrisiko, som angir 
usikkerheten i kalibreringen av selskapets dødelighet til finanstilsynets benchmark. Denne støtten svarer til et 
permanent fall i dødelighetsintensitetene, som kan sammenlignes med standardmodellens estimerte dødelighet. 

Invaliditetsrisiko 
Effekten av en stigning i invaliditetsintensitetene fordelt over 2 tidsperioder.  
1. Stigningen er høyest for de førstkommende 12 måneder,  
2. Stigningen reduseres i de nestekommende 12 måneder og suppleres med et fall i reaktiveringsintensitetene. 

Gjenkjøpsrisiko 
Risikoen i forbindelse med gjenkjøp og omskriving til fripolise. Risikoen regnes som det verste av å støtte 
gjenkjøp- og fripoliseparametene med ± 50 %, samt en stor mengde gjenkjøp. 

Annulleringsrisiko 
Risiko forbundet med at Danica-gruppen har lagt ut utgifter for en kunde, som konsernet enda ikke har fått betalt 
for, og at kunden ikke gjenkjøper, flytter, betaler i tide eller slutter å betale premie for avtalen på et tidspunkt Da-
nica-gruppen ikke har forutsett 

 

Vurdering av levetidsrisiko: 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 beregnes ut fra den beste prognosen for den fremtidige 

levetiden. Ettersom det er vanskelig å forutsi utviklingen i levetider, har Finanstilsynet innført benchmark 

for både forventningene til aktuell levetid og de fremtidige levetidsforbedringene. Den beste prognosen for 

fremtidig levetid i Danica Pensions portefølje fremkommer dermed ved en statistisk metode som er fastlagt av 

Finanstilsynet. Denne metoden vekter Finanstilsynets benchmark for forventningene til den aktuelle levetiden 

sammen med Danica Pensions egen oppstilte forventning til levetid, som er basert på egne observasjoner. Inn i 

dette beregnes effekten av de forventede fremtidige levetidsforbedringene, som er basert på Finanstilsynets 

benchmark.  

Finanstilsynets benchmark for den aktuelle levetiden er basert på siste års observerte levetider i en rekke 

danske pensjonsselskaper, mens benchmark for levetidsforbedringer beregnes ut fra de gjennomsnittlige for-

bedringene av levetiden i Danmark de siste 30 årene. Ettersom Danica Pension har vurdert at standardmodel-

len er for enkel og ikke tar høyde for benchmark som er fastsatt det danske Finanstilsynet, er det utarbeidet en 

intern modell til oppstilling av levetidsrisiko. 

Vurdering av invaliditetsrisiko: Invaliditetsrisikoen beregnes ved bruk av standardformelen. Avsetningene 

til både nye og gamle skader blir løpende justert på bakgrunn av erfaringer med invalid- og reaktiveringsfre-

kvenser fra Danica-konsernets egen portefølje. 

Det vurderes ikke å foreligge særskilte forhold ved Danica-konsernets portefølje som skulle bety at standard-

modellen i forbindelse med gjenkjøpsrisiko ikke gir et rettvisende bilde av Danica-konsernets risiko i et 200 års-

scenario. 
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Gjenkjøpsrisiko: Risikoen beregnes ved bruk av standardformelen. Det vurderes ikke å foreligge særskilte for-

hold ved Danica-konsernets portefølje som skulle bety at standardmodellen i forbindelse med gjenkjøpsrisiko 

ikke gir et rettvisende bilde av Danica-konsernets risiko i et 200 års-scenario. 

Annullleringsrisiko: Denne behandles på samme vis som gjenkjøpsrisikoer via standardformelen. 

De viktigste konsentrasjonsrisikoene for forsikringsrisikoer 

Konsentrasjonsrisikoen i forbindelse med forsikringsrisikoer omfatter risikoen for tap på grunn av stor ekspone-

ring for enkelte kundegrupper samt store eksponeringer for enkeltindivider. Danica-konsernets konsentrasjons-

risikoer begrenses gjennom risikospredning av forsikringsporteføljen samt ved gjenforsikring. 

Metoder som benyttes til risikoreduksjon 

En mindre del av risikoene, knyttet til død og invaliditet, er gjenforsikret for å begrense tap på individuelle livs-

forsikringer, som er utsatt for stor risikoeksponering. De ulike risikoelementene gjennomgår løpende aktuara-

nalyser med sikte på beregningen av de forsikringsmessige forpliktelsene og eventuelle nødvendige forret-

ningsmessige tiltak. 

Andre vesentlige opplysninger om forsikringsrisikoene 

Andre relevante risikoer for Danica-konsernet er:  

1. Dødsrisiko 

2. Kritisk sykdom 

3. Katastroferisiko 

4. Kostnadsrisiko 

Disse risikoene er beskrevet nedenfor: 

Risikotype Beskrivelse 

Dødsrisiko 

I Danica-gruppen tegnes også forsikringer med dødsfallsrisiko, herunder dødsfallssummer og løpende utbeta-
ling til etterlatte. Ytelsene fastsettes ut fra forutsetninger om fremtidig dødelighetshyppighet.  
Dødsrisikoen vedrører risikoen for at Danica-gruppen får tap på forsikringer med dødsfallsrisiko som følge av at 
kunderne dør tidligere enn forutsatt. Hvis det ikke er mulig å dekke tapene ved hjelp av bonuspotensialer, vil 
tapene ramme egenkapitalen. Risikoen regnes med standardformlen. 

Kritisk sykdom 
Risikoen består i at sykelighet blant de forsikrede blir høyere enn, det som ble antatt ved spesifisering av pris og 
reserver. Risikoen regnes med standardformlen 

Katastroferisiko 

Katastroferisiko vedrører risikoen for at det kan forekomme store tap på Danica Pensjons uføre- og dødsfallsde-
kninger i forbindelse med flyulykker, terror, pandemier og lignende. 
Danica Pensjon har gjenforsikringsprogrammer, som dekker alle katastrofeskader fra 10 mill. DKK og opp til 
1 mrd. DKK. Videre dekkes de 5 største virksomhetene fra 1 mrd. DKK. til 2 mrd. DKK. Risikoen beregnes med 
standardformlen. 

Omkostningsrisiko 

Omkostningsrisiko vedrører risikoen for at Danica-gruppen får et tap som følge av at de innkrevde omkostnings-
tillegg ikke kan dekke stigninger i de faktiske omkostningene. Stigninger i de faktiske omkostninger kan eksem-
pelvis skyldes stigninger i inflasjonen, innførsel av ny lovgivning eller økte administrative byrder. Risikoen reg-
nes med standardformlen. 
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C.2 Markedsrisikoer  
Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av at dagsverdien av aktiva eller forpliktelser endrer seg på grunn 

av endringer i markedsforholdene, f.eks. endringer i rente, aksjekurser, eiendomsverdier, valutakurser og kre-

dittspread. 

Vesentlige markedsrisikoer 

Nedenfor er det oppstilt en oversikt over Danica-konsernets viktigste markedsrisikoer. Det er eksplisitt angitt 

hvorvidt risikoen håndteres via det beregnede solvenskravet og hvorvidt det brukes risikoreduserende tiltak. 

Risikotype Vesentlig risiko Øvrig risiko 
Risiko inneholdt I solven-
skrav  

Risiko håndtert med risiko-
reduserende tiltak 

Aksjerisiko  
(inkl. alternative investeringer) 

√   √ √ 

Eiendomsrisiko √   √   

Valutarisiko √   √ √ 

Renterisiko √   √ √ 

Kredittspreadrisiko √   √   

Volatilitetsrisiko   √ √ √ 
 

Den betydeligste finansielle risikoen i Danica-konsernet 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 investeringsaktiva og ytelsesgarantier. 

Markedsrisikoer forbundet med investeringene for markedsproduktene er vesentlig mindre enn for de tradisjo-

nelle produktene, ettersom risikoen på disse produktene ligger hos forsikringstakerne, bortsett fra de polisene 

som er tilknyttet en investeringsgaranti.  

De vesentlige markedsrisikoerne forbundet med aktivitetene i Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge 

svarer i store trekk til risikoene som gjelder for aktivitetene i Danica Pension Danmark, siden det i prinsippet 

dreier seg om de samme aktivitetene. I forbindelse med Danica Pension Sverige er de finansielle risikoene imid-

lertid vesentlig begrenset av at det bare tilbys markedsrenteprodukter uten garanti. For Danica Pension Sverige 

er markedsrisikoen risikoen for at grunnkapitalen vil variere som følge av endringer i markedskursene. Dette 

kan påvirke handelsbeholdningen i Danica Pension Sveriges eget fond og verdien av kundenes aktiva. Ettersom 

Danica Sverige utfører fonds- og depotforsikringsvirksomhet, bæres den direkte konsekvensen av endringer i 

markedsforholdene og dermed fluktuasjoner i aktiva i fond og depoter av kundene selv. 

I Danica Pension Norge ligger størsteparten av kundenes sparing også i markedsrenteprodukter der kundene 

har både levetidsrisikoen og markedsrisikoen.  

De viktigste risikoene som er identifisert i rapporteringsperioden 

De viktigste markedsrisikoene for Danica-konsernet er beskrevet nedenfor.  
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Aksjerisiko (inkl. alternative investeringer): 

I forbindelse med aksjerisikoen skilles det mellom aksjerisiko som er avledet av børsnoterte aksjer og aksjeri-

siko som er avledet av alternative investeringer.  

1. Risikoen fra børsnoterte aksjer oppstår ved kurstap som følge av fall i aksjemarkedene. Markedet for 

noterte aksjer er svært likvid, og derfor blir endringer i markedsforhold avspeilt i verdivurderingen av 

disse. Noterte aksjer inndeles i type 1- og type 2-aksjer. Type 1-aksjer omfatter noterte aksjer fra 

OECD- og EØS-land, mens noterte type 2-aksjer er fra øvrige land. 

2. Alternative investeringer er investeringer som ikke kan utnyttes via tradisjonelle aksje- og obligasjons-

markeder. Alternative investeringer – i likhet med børsnoterte aksjer – er en eksponering mot den 

fremtidige rentabiliteten i ulike bransjer og selskaper. Alt etter hvor i kapitalstrukturen det investeres, 

kan den primære risikofaktoren være knyttet til inntjeningspotensial eller kreditt- og finansieringsri-

siko.  

Danica-konsernet investerer i alternative investeringer, ettersom disse bidrar med viktige egenskaper 

som er med på å sikre attraktiv, stabil avkastning til konsernets pensjonskunder. Samtidig bidrar de til 

å langtidssikre kjøpekraften i porteføljen. Endelig gir de alternative investeringene eksponering mot et 

bredere utsnitt av risikofaktorer enn en tradisjonell portefølje av noterte aksjer og obligasjoner, og der-

med oppnås det større grad av diversifisering. 

For Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge er aksjerisikoen risikoen for at Danicas grunnkapital vil 

variere som følge av endringer i aksjekursene. Dette kan påvirke handelsbeholdningen i Danicas eget fond samt 

kundenes aktiva. For Danica Pension Sverige består aksjerisikoen imidlertid primært i at fremtidige inntekter, 

gjennom kapitalinnskudd, varierer som følge av endringer i aksjekursene, mens kostnadene i alt vesentlig er 

uendret. 

Eiendomsrisiko: 

Danica-konsernet har eksponering for eiendomsmarkedet i både inn- og utland gjennom direkte eiendomsin-

vesteringer samt investeringer i eiendomsfond. Risikoen oppstår ved fall i prisene på eiendomsmarkedet, eller 

hvis en stor andel av utleieeiendommene står tomme. Eiendomsinvesteringer vil være kjennetegnet ved en vis 

grad av illikviditet. 

Valutarisiko: 

Ved investering i aktiva inngått i andre valutaer enn lokal valuta2, påtar Danica-konsernet seg en risiko for 

tap i verdien av disse investeringene hvis det skjer endringer i disse andre valutakursene mot lokal valuta. Da-

nica-konsernets valutaeksponering knytter seg særlig til EUR, USD og øvrige valutaer. 

 

                                                           
2 Lokal valuta: 
1) DKK for Danica Pension Danmark 
2) SEK for Danica Pension Sverige 
3) NOK for Danica Pension Norge 
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Renterisiko: 
I Danica Traditionel er det gitt ytelsesgarantier til kundene. Ytelsesgarantiene definerer kontantstrømmene 

som Danica-konsernet må oppfylle som et minimum. Disse fremtidige forpliktelsene beregnes som markeds-

verdi i forhold til en markedsbasert diskonteringskurve (diskonteringskurven). Markedsverdien av ytelsesgaran-

tiene betegnes også som garanterte ytelser (GY). 

Diskonteringskurven er basert på markedsrenteme, og derfor er verdien av GY følsom overfor renteendringer 

på finansmarkedene. Faller renten, stiger GY og omvendt. Dermed oppstår det en renterisiko for Danica-kon-

sernet når markedsverdien av passivasiden i Danica Traditionel sammenholdes med markedsverdien av de til-

hørende rentefølsomme aktivaene. Hvis markedsverdiendringer på aktiva og passiva ikke stemmer overens, gir 

dette opphav 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, siden det 

i svært begrenset omfang gis garantier til kundene. Renterisikoen oppstår primært gjennom kundenes aktiva, 

ettersom verdien av fremtidig inntjening påvirkes av en endring i renten. Renterisiko forekommer også i forbin-

delse med fremtidige forpliktelser på passivasiden i balansen. Dette skyldes at det beste skjønnet for fremtidige 

utbetalinger bestemmes ved at alle fremtidige kontantstrømmer knyttet til forsikringsavtalen skal diskonteres 

med markedsrenten. 

Kredittspreadrisiko: 

Kredittspreadrisiko er risikoen for at det rentefølsomme aktivumet mister verdi fordi investorenes preferanser 

for det spesifikke aktivumet faller i forbindelse med andre rentefølsomme aktiva. Med andre ord realiseres risi-

koen når spread mellom aktivumets spesifikke diskonteringskurve og de øvrige diskonteringskurvene på rente-

markedene utvides eller innsnevres.  

Metoder for vurdering av markedsrisikoer 

Alle markedsrisikoer for Danica Pension, Danmark overvåkes daglig av Risikostyring.  

Nedenfor er metoder til vurdering av de vesentlige markedsrisikoene, kort summert og skissert. 
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Risikotype Metode for vurdering av markedsrisikoer 

Aksjerisiko (inkl. alter-
native investeringer) 

Forhåndsdefinert %-vis fall i noterte aksjer (type 1) og forhåndsdefinert %-vis fall i unoterte aksjer og alternative 
investeringer (type 2). Stressnivået tillegges en justering som varierer avhengig av det aktuelle aksjenivået 
I forhold til et 3-års historisk gjennomsnitt. Alternative investeringer omfatter private equity, hedgefond, infra-
struktur m.v. Generelt vil en investering som ikke kan kategoriseres under en av de øvrige risikomodulene, 
falle under type-2-aksjer. Aksjer kjøpt senest 1. januar 2016 regnes med et redusert stressnivå under over-
gangsordningen. Denne overgangsordningen utfases frem mot 2023. 

Eiendomsrisiko Fall i eiendomsverdiene. 

Valutarisiko 
Styret har vedtatt investeringsrammer for størrelsen av eksponeringen mot EUR, USD, JPY, GBP og øvrige 
valutaer. Alle valutaeksponeringer bortset fra euro-eksponering stresses med 25 %. Euro-eksponering stresses 
med 0,39%.  

Renterisiko 
Verste scenario av «rente opp» og «rente ned». Rentestresset defineres ved løpetidsavhengige stress til punk-
tene på rentekurven.  
Renterisikoen overvåkes dessuten gjennom styrets risikoscenario.  

Kredittspreadrisiko 

Omfatter risikoen på obligasjoner, som påvirkes av utvidelser i kredittspread. Stresset avhenger av obligasjons-
typen. Det skjelnes mellom ikke-EØS-statsobligasjoner, realkredittobligasjoner og «andre», hvor «andre» pri-
mært er kreditt-/ervervsobligasjoner. Stresset avhenger ytterligere av obligasjonenes varighet og kredittkvalitet. 
Den samlede kredittspreadrisikoen inngår i standardmodellen for solvenskapitalkravet, hvor alle rentefølsomme 
papirer belastes i forhold til spreadvarighet og rating. 

 

I Danica Pension behandles aksjerisikoen for børsnoterte aksjer gjennom daglig overvåkning og en vurdering av 

risikoen sett i forbindelse med de definerte sryringsrammene.  

En stor del av risikostyringen av alternative investeringer ligger i analysen av potensielle investeringer i forbin-

delse med utvelgelsen av de aktuelle aktivaene samt i selve oppfølgingen av investeringene etter at investe-

ringene er foretatt. Danica Pension har bygd opp et team med særskilt kompetanse innenfor alternative inves-

teringer som fortløpende evaluerer nåværende og nye potensielle alternative investeringer. Det følges løpende 

opp på de alternative investeringene. Samtidig evalueres identifiserte risikoer innenfor de enkelte alternative 

investeringene, og disse holdes opp imot markedsutviklingen. 

Spesielt for valutarisiko har styret vedtatt investeringsrammer for størrelsen av eksponeringen mot EUR, USD, 

JPY, GBP og øvrige valutaer, og dette kontrolleres daglig. Valutarisikoen håndteres på porteføljenivå, og netto-

posisjonene for godkjente mandater følges opp daglig. 

I forbindelse med renterisiko innebærer overvåkningen at eksponeringen av egenkapital, ut over et eventuelt 

aktuelt egenkapitaltap, maksimalt skal utgjøre et fastsatt beløp ved renteendringer. Dette skal sikre en effektiv 

overvåkning og styring av selskapets renterisiko. 

Investering i samsvar med “prudent person”-prinsippet 

Danica Pensions aktiva investeres i samsvar med det såkalte aktsomhetsprinsiplet, som kalles “prudent per-

son”-prinsippet. “Prudent person” er et prinsipp i Solvens II-forordningen som skal sikre at forsikringsselskap-

ene oppfører seg aktsomt på kundenes vegne i forbindelse med investeringsaktivaene. Dette innebærer at det 

bare investeres i aktiva og finansielle instrumenter hvor risikoer kan identifiseres, måles, overvåkes, behandles, 

kontrolleres og rapporteres med henblikk på å kunne vurdere det samlede solvensbehovet. Alle aktiva, især de 

som dekker minimumsolvenskravet, investeres på et grunnlag som garanterer sikkerhet, kvalitet, likviditet og 

lønnsomhet for porteføljen som helhet.  
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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 ulike 

risikoprofiler, på samme måte som det er mulig å velge garanti mot slutningen av sparingsforløpet. Danicas in-

vesteringsstrategi er rettet inn mot de enkelte pensjonsproduktene og er tilrettelagt med sikte på å sikre ro-

buste og hensiktsmessige porteføljer i forbindelse med kundenes berettigede forventninger og samtidig gi kun-

dene den best mulige risikojusterte avkastningen på både kort og langt sikt. 

De viktigste konsentrasjonsrisikoene for markedsrisikoer 

Konsentrasjonsrisikoen er begrenset ved at investeringene foretas med stor porteføljespredning samt gjennom 

begrensning av investeringer i samme utsteder. For realkredittobligasjoner spesifikt anses utsteder ikke for kri-

tisk i forbindelse med konsentrasjonsrisikoen, ettersom utstedte realkredittobligasjoner har sikkerhet fra den 

enkelte låntaker. 

Metoder som benyttes til risikoreduksjon 

Styret fastsetter rammer for konsernets risikostyring, mens den daglige ledelsen fortløpende overvåker konser-

nets risikoer og sikrer at rammene overholdes. Se for øvrig tabellen i avsnittet “Metoder til vurdering av mar-

kedsrisikoer” ovenfor. 

I forbindelse med investeringer på kundenes vegne sikrer Danica-konsernet en fornuftig bruk av finansielle in-

strumenter. Investering skal alltid skje med respekt og hensyn til hvilken risiko kundens investering tillater. 

Aksjerisiko: 

I Danica Pension behandles aksjerisikoen gjennom daglig overvåkning, deriblant måling av risikoer i forholdt til 

de godkjente sryringsrammer.  

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 dekningsinstrumenter, dersom det er ønskelig.  

Markedet for alternative investeringer er mindre likvid og reduserer derfor på kort sikt eksponeringen fra ak-

sjer eller kredittinvesteringer, dersom risikoen ønskes redusert. På lengre sikt kan de mer likvide delene av de 

alternative investeringene selges for på denne måte å redusere eksponeringen. I selve utvelgelsen av alterna-

tive investeringer fokuseres det derfor allerede her på å styre eksponeringen mot alternative investeringer i 

den samlede porteføljen slik at det ikke blir nødvendig å selge aktiva fra før tid. 

Eiendomsrisiko: 

Risikovurdering og beslutning om risikobegrensende tiltak er en høyt prioritert del av utviklingsprosjektene for 

eiendomsinvesteringer. Det følges fortløpende opp på at Danica-konsernets aksepterte risikoer og nødvendige 

beslutninger treffes etter et eskaleringsprinsipp som er fastlagt på forhånd. Det inngår kontroller som en del av 

den løpende overvåkningen av risikoen. Eiendomsrisikoen behandles gjennom en fornuftig grad av diversifise-

ring. I tillegg overvåkes eiendomsrisikoen gjennom sryringsrammer. 
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Valutarisiko: 

Valutaeksponeringen kan reduseres gjennom dekning (terminkontrakter, cross currency swaps og opsjoner). 

Valutadekningen er dynamisk, ettersom det er nødvendig å tilpasse dekningen i takt med endringer i markeds-

verdien av de underliggende investeringene for å opprettholde den samme valutaeksponeringen samt ved end-

ret vurdering av risikoen i den underliggende valutaen. 

Renterisiko: 

I Danica-konsernet skjer dekningen av rentefølsomhet på passivaene gjennom investeringer i obligasjoner og 

rentederivater, deriblant swaps og swaptions. 

Renterisikoen overvåkes daglig av både Risikostyring og investeringsavdelingen under CIO, og rentedekningen 

justeres løpende – ofte daglig. Den tette overvåkningen samt løpende tilpasning av rentedekningen gjør at re-

aksjonstiden i forbindelse med plutselige og kraftige renteendringer er relativt kort. 

Renterisikoen overvåkes dessuten gjennom styrets risikoscenario. Dette skal sikre en effektiv overvåkning og 

styring av selskapets renterisiko. 

I 2017 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-konsernets markedsrisikoer måles ved ulike stresstester og baseres på definerte scenarioer. Standard-

modellen for beregning av solvenskravet inneholder stresstester av de viktigste markedsrisikoene. 

I tabellen under vises effekten på egenkapitalen for konsernet av isolerte endringer i renter (økning og fall) og 

andre relevante, finansielle risikoer. Av de to rentescenarioene er en renteøkning samlet sett det verste for kon-

sernet. I et isolert scenario med en renteøkning på 1,0 prosentpoeng vil egenkapitalen falle med 0,3 mrd. kr. 

  

Mia. kr. Påvirkning af egenkapitalen

Rentestigning på 0,7-1,0 pct.-point -0,2

Rentefald på 0,7-1,0 pct.-point 0,0

Aktiekursfald på 12 pct -0,1

Ejendomsprisfald på 8 pct -0,3

Valutakursrisiko (VaR 99,0 pct.) 0,0

Tab på modparter på 8 pct. -0,1
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Andre vesentlige opplysninger om markedsrisikoer 

Nedenfor er det kort beskrevet andre relevante markedsrisikoer for Danica-konsernet. 

Risikotype Beskrivelse 

Volatilitetsrisiko 

Til tross for det løpende arbeidet med å håndtere og avdekke renterisiko, finnes det stadig risikoer som det ikke 
er mulig å avdekke fullstendig.  
Volatilitetsrisiko viser seg ved at aktivumets verdi endrer seg, når rentemarkedenes forventning til fremtidige ren-
tebevegelser, endres. Volatilitet kan isolert sett betraktes som en aktivaklasse, som kan ha en diversifiserende ef-
fekt i et stresset (rente)marked. 

C.3 Kredittrisikoer  
Kredittrisiko for Danica-konsernet er overveiende knyttet til motpartsrisiko. 

Vesentlige kredittrisikoer 

Motpartsrisiko dekker risikoer for tap utløst av at en motpart ikke kan oppfylle sin del av en finansiell avtale.  

For Danica-konsernets vedkommende er motpartsrisikoer primært knyttet til derivatavtaler som benyttes 

til dekning av rente- og valutarisiko. Tap på motpartsrisiko kan både komme av fra motpartens manglende be-

taling av skyldige beløp og av at en derivatavtale bortfaller og dermed eksponerer virksomheten mot tap som 

følge av etterfølgende markedsbevegelser. 

For Danica Pension Sverige og Danica Pension Norge dreier motpartsrisiko seg særlig om eksponering mot kre-

dittinstitutter som følge av innestående midler samt fra gjenforsikring. 

Vurdering av kredittrisiko 

Kredittrisiko (motpartsrisikoen) vurderes i standardmodellen, som anses for å gi et riktig bilde av Danicas kon-

sernets kredittrisiko. Kredittrisikoen for Danica-konsernet vurderes som liten. 

Nedenfor er metoder til vurdering av de vesentlige kredittrisikoene kort skissert. 

Risikotype Metode for vurdering av kredittrisikoer og relaterte konsentrasjonsrisikoer 

Konsentrasjon 
Hvis konsentrasjonen av investeringer med samme motpart overstiger ratingavhengige grenseverdier, regnes 
konsentrasjonsrisikoen som en ratingavhengig stressfaktor multiplisert med verdien av den del av eksponerin-
gen som overstiger grenseverdien. 

Motparter 
Det beregnes motpartsrisiko på Danica Pensjons motparter vedrørende finansielle instrumenter og gjenforsik-
ringskontrakter. Risikoen måles ved de risikominimerende effekter som de enkelte motparter har på solvens-
kapitalkravet. Risikoen avhenger av ratingen på den enkelte motpart. 

Investering i samsvar med “prudent person”-prinsippet 

Er dekket i det tilsvarende avsnittet om markedsrisiko. 

De viktigste konsentrasjonsrisikoene for kredittrisikoer 

Konsentrasjonsrisikoen dekker over den ytterligere risikoen som oppstår ved å være særlig eksponert mot 

en enkelt motpart på tvers av risikotyper. Danica-konsernet har en godt diversifisert portefølje som ikke gir 

grunnlag for spesiell behandling av noen motparter.  



 
 Forsikringsselskabet Danica – SFCR 
51/74  

Metoder som benyttes til risikoreduksjon 

Danica-konsernet begrenser risikoen for tap ved å tilknytte avtaler om netting og daglig sikkerhetsstillelse og 

ved bare å handle med motparter som har en tilfredsstillende rating. I tillegg handles det med et bredt utvalg 

av motparter for å diversifisere risikoen ytterligere. 

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 

Motpartsrisikoen utgjør en marginal andel av Danica-konsernets risikoer, og på nåværende tidspunkt bereg-

nes det derfor ikke spesielle stresstester av motpartsrisiko.  

C.4 Likviditetsrisikoer  
Likviditetsrisiko er primært risikoen for tap i tilfelle av Danica-konsernet må frigjøre likviditet for å kunne be-

tale sine forpliktelser innenfor en kort tidshorisont.  

Opplysninger om likviditetsrisiko samt vesentlige endringer i dette 

Hvis den type aktiva som Danica-konsernet har, ikke handles ofte nok, kan det gjøre det vanskelig å selge inves-

teringen på kort tid uten tap i forhold til de innregnede markedsverdiene. Dette kalles likviditetsrisiko på inves-

teringsaktivaene. 

Ettersom Danica-konsernets forpliktelser vanligvis er langsiktige, i den forstand at utbetalingene av pensjoner 

ligger langt ute i fremtiden for størsteparten av kundene, er konsernet mindre sårbart overfor likviditetsrisikoer 

knyttet til investeringsaktiva. 

Likviditetsrisikoen kan imidlertid potensielt ramme Danica-konsernet hvis mange kunder ønsker å gjenkjøpe 

sine pensjonsordninger samtidig, og dermed tvinger selskapet til å selge en større mengde investeringsaktiva. 

Det er derfor sikret at det fortløpende er tilstrekkelig likviditet til å kunne oppfylle kundenes aktuelle ytelser og 

ev. krav i forbindelse med gjenkjøp.  

For visse produktgrupper vil alle investeringsaktivaene som ligger til sikkerhet for pensjonsordningens verdi, 

kunne handles daglig, og dermed foreligger det ikke noen likviditetsrisiko. For andre produkter vil det på 

helt kort sikt bare være mulig å selge de mest likvide aktiva, og store utbetalinger kan derfor gi en ubalanse 

i aktivasammensetningen og en tilhørende økning i likviditetsrisikoen. Denne ubalansen rettes opp hurtigst mulig. 

Vurdering av likviditetsrisiko 

Som beskrevet ovenfor er pensjonsselskaper ikke eksponert for likviditetsrisiko i samme grad som banker, et-

tersom pensjonsselskaper alltid skal inneha investeringsaktiva som tilsvarer avsetningene. Likviditetsrisiko be-

traktes derfor ikke som en særskilt risikofaktor i standardmodellen, men behandles under alternative investe-

ringer, gjenkjøpsrisiko osv. 

Investering i samsvar med “prudent person”-prinsippet 

Porteføljene er konstruert slik at det er en tilstrekkelig grad av likviditet til å kunne håndtere løpende utbetalinger 

og dessuten håndtere en situasjon hvor mange pensjonskunder velger å trekke sine pensjonssparinger ut av 

Danica-konsernet. 
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De viktigste konsentrasjonsrisikoene for likviditetsrisikoer 

Likviditeten til ekstraordinære utbetalinger/gjenkjøp skaffes ved å selge aktiva. På helt kort sikt vil 

det bare være mulig å selge de mest likvide aktivaene, og store utbetalinger kan derfor gi en ubalanse i aktiv-

sammensetningen. Ved et uforutsett behov for å utbetale et beløp som tilsvarer 15 % av avsetningene, vurde-

res det at det i løpet av en måned vil kunne selges andre aktiva 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 som benyttes til risikoreduksjon 

Likviditetsrisikoer begrenses ved å plassere en stor del av investeringene i likvide, børsnoterte obligasjoner og 

aksjer. 

Den forventede, fremtidige fortjenesten av Danica-konsernets virksomhet 

Det samlede beløpet for den forventede, fremtidige fortjenesten som ligger i fremtidige premier er en del av 

beregningen av verdien av den forventede fortjeneste på den tegnede virksomheten (fortjenstemarginen) som 

fremgår av årsregnskapet. For 2017 er dette beløpet 4.623 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 utføres det 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 hendelser, deriblant juridiske risikoer og bedrageri. Risikoen 

omfatter modellrisikoen forbundet med bruken av delvis intern modell for levetid. 

Operasjonelle risikoer påvirker primært Danica-konsernet økonomisk gjennom utgifter, for eksempel forårsa-
ket 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 dette 

Danica-konsernets viktigste operasjonelle risikoer er: 

Risiko Vesentlig risiko Øvrig risiko Risiko inneholdt i solvenskrav  
Risiko håndtert med risikoreduse-
rende tiltak 

Manglende beskyttelse av 
kundedata 

√   √ √ 

Overtredelse av lovgivning om hvit-
vasking 

√   √ √ 

Brudd på konkurranserett √   √ √ 

Feil i oppgjør og fordeling av avset-
ninger 

√   √ √ 
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Sikre avvikling av handler til mar-
kedsverdi 

√   √ √ 

I forbindelse med de ovennevnte risikoene er de nåværende risikobegrensende tiltakene vurdert og funnet til-

strekkelige. Det er ikke på nåværende tidspunkt planlagt flere initiativ. 

Vurdering av operasjonell risiko 

Én gang i året foretar Danica-konsernet en tverrgående risikoidentifikasjonsundersøkelse og vurderer de vik-

tigste operasjonelle risikoene. Alle områder av Danica-konsernet omfattes av denne undersøkelsen, og det blir 

fastsatt risikoeierskap i forbindelse med hver enkelt risiko. Hvis en planlagt endring, deriblant et nytt produkt, 

vurderes å potensielt utgjøre en vesentlig risiko, foretas det en særskilt risikovurdering.  

Danica-konsernet har fastsatt en rapporteringsstruktur i forbindelse med løpende oppfølging av identifiserte 

operasjonelle risikoer som sikrer løpende oppmerksomhet på disse områdene. 

De viktigste konsentrasjonsrisikoebe for operasjonelle risikoer 

Det er definert sterke kontroller å sikre at små feil ikke kan gi opphav til større risikoer for konsernets samlede 

portefølje på over 400 mrd. kr 

Metoder som benyttes til risikoreduksjon  

Styret har fastsatt en årlig risikoramme i forbindelse med operasjonell risiko i Danica-konsernet. Det foretas 

løpende oppfølging av de innberettede operasjonelle tapene, og ved brudd på fastsatt risikoramme vil det bli 

tatt beslutninger om behovet for å iverksette ytterligere risikobegrensende tiltak. Dessuten er det etablert 

funksjonsatskillelse.  

Konsernet begrenser dessuten de operasjonelle risikoene ved etablering av interne kontroller, som løpende 

oppdateres og tilpasses Danica-konsernets aktuelle virksomhet. I forbindelse med de viktigste risikoene er de 

nåværende risikobegrensende tiltakene vurdert og funnet tilstrekkelige. Det er ikke på nåværende tidspunkt 

planlagt flere initiativ.  

Danica-konsernets operasjonelle risikopolitikk, som er blitt vesentlig styrket de seneste årene, dekker følgende 

aktiviteter: 

- Identifikasjon, overvåkning og styring av nåværende og potensiell operasjonell risikoeksponering 

- Håndtering av “kritiske risikoer”, det vil si risikoer som krever oppfølging og ytterligere rapportering 

- Rapportering til ledelse og styre om vurdering og håndtering av operasjonelle risikoer. 

Danica-konsernet har andre retningslinjer, deriblant IT-sikkerhetsretningslinjer som også støtter operasjonell 

risikostyring, og via beredskapsplaner er det lagt planer for å forebygge og begrense skadene ved driftsforstyr-

relser, 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 gjennom en forhåndsdefinert prosentsats av avsetninger på garanterte produkter og en 
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forhåndsdefinert prosentsats av de årlige kostnadene på markedsprodukter. Solvenskravet overstiger i vesent-

lig grad størrelsen av registrerte historiske operasjonelle tap i Danica-konsernet.  

Danica-konsernets stresstest baseres på avsetninger på garanterte produkter og kostnadene på relevante pro-

dukter for de seneste 12 måneder. 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 produktene for de 

siste 12 månedene. 

Samlet sett er det Danica-konsernets vurdering at standardmodellen gir et konservativt bilde av den operasjo-

nelle risikoen, og at den operasjonelle risikoen kan dekkes i driftsplanperioden. 

C.6 Andre vesentlige risikoer 

Vesentlige forretningsmessige risikoer 

Danica-konsernet er også eksponert for forretningsmessige risikoer, som omfatter strategiske risikoer, omdøm-

merisikoer og andre risikoer relatert til eksterne faktorer, deriblant regulatoriske risikoer.  

Strategiske risikoer er knyttet til arbeidet med å realisere strategi og overordnede mål, deriblant i datterselskapene. 

Danica-konsernet følger nøye utviklingen på de markedene der konsernet har aktiviteter med tanke på å sikre 

at produkter, priser og kundeservice er konkurransedyktige.  

Gjennom Danica-konsernets fokus på hele tiden å utnytte de digitale mulighetene imøtegår man den langsik-

tige risikoen for at Danica-konsernets virksomhetsmodell ikke er oppdatert og dermed utsettes for disrupsjon 

som følge av teknologisk innovasjon. 

I forbindelse med de omdømmemessige risikoene har ledelsen fortløpende proaktivt fokus på saker som kan 

forårsake vesentlige omdømmerisikoer. I den forbindelse er det fokus på å sikre at det ikke skjer smitteeffekter 

på Danica-konsernet i egenskap av Danske Bank-konsernets operasjonelle risikoer.  

Som en del av Danske Bank blir Danica-konsernet omfattet av skjerpede regler i forbindelse med håndtering 

av risikoer i forbindelse med hvitvasking og terrorfinansiering. Det må utvises varsomhet for at disse skjerpede 

kravene ikke skal få betydning i forbindelse med Danica-konsernets konkurranseevne. Det er derfor risiko for 

at kundene forlater Danica-konsernet som følge av at Danica-konsernet i større utstrekning stiller spørsmål til 

kundenes private forhold. 

De regulatoriske risikoene vurderes å øke over de kommende årene, forbundet med bl.a. implementeringen 

av nye regnskapsregler (IFRS 9 og IFRS 17), ettersom reglene, som skal være implementert i 2020, kan få betydning 

i forbindelse med data, systemer og prosesser, investerings- og dekningsstrategier, produkttilbud og kostnads-

strukturer. Danica Pension har naturligvis fokus på å følge tett opp konsekvensene i takt med at reglene ferdig-

stilles, slik at konsekvensene kan imøtegås på en hensiktsmessig måte. 
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Vurdering av forretningsmessige risikoer 

Styringen av strategiske risikoer – også på lengre sikt - skjer med tett involvering av styret, og forretningsmes-

sige tiltak blir nøye analysert og overvåket før de gjennomføres.  

På nåværende tidspunkt finnes det ikke konkrete forretningsmessige beslutninger som har betydning for Da-

nica Pensions risikobilde og solvenskapitalkrav. Det finnes imidlertid fortsatt en tett integrasjon mellom strate-

giarbeid og vurdering av risikobilde og kapitalbehov. Dette sikrer at det i selskapets kapital tas hensyn til strate-

gien - og at strategien tar hensyn til kapitalen. 

Metoder som benyttes til risikoreduksjon 

Danica-konsernet tilstreber en ordentlig behandling av kundene samt åpenhet og gjennomsiktighet i sin kom-

munikasjon, og de omdømmemessige risikoene begrenses via en generell høy standard ved håndtering av ope-

rasjonelle risikoer. I praksis er det fastsatt prosedyrer og kontroller som dekker de vesentlige aspektene ved 

Danica-konsernets aktiviteter.  

Gjennom Danica-konsernets fokus på hele tiden å utnytte de digitale mulighetene imøtegår man samtidig den 

langsiktige risikoen for at Danica-konsernets virksomhetsmodell ikke er oppdatert og dermed utsettes for dis-

rupsjon som følge av teknologisk innovasjon. 

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 

Standardmodellen til beregning av solvenskrav inneholder ikke en egen oppstilling av strategiske og omdøm-

memessige risikoer, ettersom denne risikoen vurderes å ha et mer langsiktig perspektiv.  

C.7 Andre opplysninger 
I forbindelse med Danica-konsernets risikoprofil finnes det ikke andre vesentlige opplysninger enn de som det 

er redegjort for i dette kapittelet. 
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Kapittel D – Verdivurdering til solvensformål 
I dette kapittelet beskrives eventuelle forskjeller på beregninger av aktiva og passiva i henhold til kravene til 

kapital og de tilsvarende oppstillingene i regnskapene. 

Utgangspunktet for reglene til beregninger i henhold til kravene til kapital og beregningene i regnskapet i Dan-

mark er at de baseres på samme beregningsmetode. I Sverige og Norge finnes det imidlertid andre regnskaps-

regler. Disse følger ikke beregningsmetodene i de europeiske reglene for solvenskrav på samme måte som i 

Danmark. 

I Danica Pension Sverige, verdifastsettes både aktiva og passiva til dagsverdi i solvensberegningen, i motsetning 

til i regnskapet. På aktivasiden inngår ikke forhåndsbetalte anskaffelseskostnader, og på passivasiden innebærer 

de såkalte kontraktavgrensningsreglene at gevinster i eksisterende, men ikke fremtidig, virksomhet inngår i be-

regningen av de forsikringsmessige avsetningene. De forsikringsmessige avsetningene for fonds- og depotfor-

sikring bestemmes av de fremtidige betalingene på eksisterende forpliktelser, beregnet etter beste skjønn og 

en risikomargin. 

I Danica Pension Norge benyttes to ulike prinsipper for innregning av finansielle instrumenter og investeringsaktiva 

som er tilknyttet markedsrenteprodukter. I regnskapet benyttes oppgjørsdag, mens det i Solvens II benyttes 

handelsdag. Ikke-realiserte gevinster av finansielle aktiva i kollektivporteføljen overføres ikke til resultatet, 

men innsettes i et kursreguleringsfond. Hvis porteføljen av finansielle aktiva netto viser et urealisert tap, settes 

kursreguleringsfondet til null. 

I dette kapittel beskrives de forskjeller som er på verdivurderingsmetodene. 
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D.1 Aktiva 
Danica-konsernets aktiva kan klassifiseres slik det fremgår av tabellen under. Av tabellen fremgår det hvordan 

aktivklassen verdifastsettes ved oppstilling av solvenskrav og i regnskapet.  

Verdivurderingsmetode 

Aktivaklasse Solvens Regnskap 

Immaterielle aktiva Immaterielle aktiva er til solvensformål verdivurdert til 0 DKK. Består av Goodwill ved overtakelse av 
virksomheter til en kostpris som var la-
vere enn dagsverdien av nettoaktivaene 
som er overtatt. Videre inkluderes også 
eventuelle prosjekter. 

Materielle aktiva Består av forretningseiendommer som Danica benytter til ad-
ministrasjon. Eiendommer gjøres opp til dagsverdi etter 
samme prinsipper som konsernets investeringseiendommer.  

Svarer til Solvens. 

Investeringseiendommer Investeringseiendommer er eiendommer som besittes for å 
oppnå leieinntekter og kapitalgevinster. Verdien av investe-
ringseiendommer gjøres opp til dagsverdi ut fra en diskonte-
ringsmodell avhengig av avkastningsprosent, som er individu-
ell for hver eiendom. Avgrensning av forretningseiendommer 
skjer ved en bruksprosent på 10 % eller mer, eller hvis delene 
kan selges separat.  

Svarer til Solvens. 

Kapitalandeler i tilknyttede virksomheter Verdiansettes til solvensformål som forskjellen mellom aktiva 
og passiva i hvert selskaps solvensregnskap. De tilknyttede 
virksomheters verdivurdering av egne aktiva og passiva skjer i 
overensstemmelse med konsernets prinsipper. Dette er dog 
kun relevant for enkeltselskaper og ikke konsernregnskapet 
hvor de enkelte selskaper regnes sammen. 

Kapitalandeler i eiendomsselskapene er 
uendret i forhold til Solvens. Kapitalan-
deler i forsikringsselskaper gjøres opp til 
indre verdi etter selskapenes offisielle 
årsrapporter. 

Kapitalandeler i assosierte virksomheter Gjøres opp etter kostpris på kjøpstidspunktet og reguleres de-
retter med indre verdi-metoden. De tilknyttede virksomheters 
verdivurdering av egne aktiva og passiva skjer i overensstem-
melse med konsernets prinsipper. 

Verdivurderes til verdien av egenkapita-
len i de assosierte selskapene. 

Andre finansielle investeringsaktiva Andre finansielle investeringsaktiva innregnes til dagsverdi på 
avregningsdagen. Børsnoterte investeringsaktiva utgjør ho-
vedparten av aktivaene og verdivurderes på bakgrunn av no-
terte priser på aktive markeder. Finansielle investeringsaktiva 
som er notert i et marked som ikke er aktivt, verdivurderes 
med utgangspunkt i den siste transaksjonsprisen. Deretter 
korrigeres det for eventuelle endringer i markedsforhold, bl.a. 
ved å inkludere transaksjoner i lignende finansielle instrumen-
ter, som vurderes gjennomført ut fra normale forretningsmes-
sige overveielser. Når det ikke finnes et marked, fastsettes 
dagsverdien for alminnelige og enklere finansielle instrumen-
ter, som rente- og valutaswaps og unoterte obligasjoner, etter 
alminnelig anerkjente verdivurderingsmetoder. Det anvendes 
markedsbaserte parametere ved verdivurderingen. For mer 
komplekse finansielle instrumenter, så som swapsjoner, andre 
OTC-produkter samt unoterte kapitalandeler anvendes verdi-
vurderingsmetoder som typisk er basert på verdivurderings-
metoder som er generelt godkjent i bransjen. Resultatet av 
verdivurderingsmodeller er ofte uttrykk for et skjønn over en 
verdi, som ikke kan fastsettes entydig ut fra markedsobser-
vasjoner. Verdivurderingen blir derfor i visse tilfeller gjennom-
ført ved å inkludere risikofaktorer (likviditets- og motpartsri-
siko) som ytterligere parametere. 

Svarer til Solvens, dog innregningsdag 
pr. avregningsdag i regnskapet 

  Derivater måles til dagsverdi. Såfremt dagsverdien er positiv, 
inngår derivatet som aktiva. Ved negativ dagsverdi inngår de-
rivatet som passivum under regnskapsposten “annen gjeld”. 

Svarer til Solvens 

Innlån i kredittinstitusjoner Klassifiseres som tilgodehavende og verdivurderes derfor et-
ter samme prinsipp til amortisert kostpris. Gjøres opp ut fra 
handelsdato. 

Svarer til Solvens, dog med innregnings-
dag pr. valørdag 

Investeringsaktiva tilknyttet markedsren-
teprodukter* 

Klassifiseres som finansielle aktiva betegnet som dagsverdi 
med verdiregulering over resultatoppgjøret. Når et aktiva 
handles på et aktivt marked, anvendes den offisielle kursen på 
balansedagen. Hvis det ikke foreligger et aktivt marked, blir 
generelt anerkjente verdivurderingsmetoder anvendt, med 
markedsbaserte parametere. For mer komplekse instrumen-
ter inkluderes risikofaktorer når disse er relevante for å danne 

Svarer til Solvens, dog med innregnings-
dag pr. valørdag 



 
 Forsikringsselskabet Danica – SFCR 
58/74  

et realistisk skjønn. Inkluderes som et aktiva på handelsdagen 
ved verdivurdering til solvensformål.  

Tilgodehavende Måles til amortisert kostpris og oppdeles på gjenforsikringsan-
deler av de forsikringsmessige avsetninger, samt tilgodeha-
vender for forsikringstakere og virksomheter og andre tilgode-
havender. 

Svarer til Solvens 

      
*I Sverige kalles dette investeringer, hvor kundene bærer investeringsrisikoen   

 

I Danica Pension Sverige benytter man ikke postene “Immaterielle aktiva”, “Materielle aktiva”,“Kapitalandel 

i assosierte virksomheter” og “Kapitalandel i tilknyttede virksomheter”. 

I Danica Pension Norge benytter man ikke postene “Materielle aktiva”, “Kapitalandel i assosierte virksomheter” 

og “Kapitalandel i tilknyttede virksomheter” 

D.2 Forsikringsmessige avsetninger 
Danica Pension Danmarks forsikringsmessige avsetninger kan klassifiseres slik det fremgår av tabellen under. 

Av tabellen fremgår det dessuten hvordan avsetningene verdifastsettes i forbindelse med oppstilling av sol-

venskrav, hvilke antakelser som er gjort og de forskjellene som finnes i forbindelse med regnskapet. Dessuten 

beskrives usikkerhetene ved beregningene. 

Som det fremgår av tabellen beregnes de forsikringsmessige avsetningene som hovedregel på samme måte 

i regnskapet og ved oppstilling av solvenskravene.  

Forretningsområde Verdivurderingsmetode 

  
Solvens Antakelser  

Andre antakelser i 
regnskap Usikkerheter 

Danica Traditionel Verdien svarer til verdien av pen-
sjonene (Garanterte ytelser) inkl. 
verdien av forventninger til fremti-
dig bonus (Bonuspotensialer). Her-
til legges en pris for at antakelsene 
bak forventningene ikke holder (ri-
sikomargin). Til slutt verdivurderes 
den del, som i fremtiden vil bli be-
talt for at selskapet stiller risikovil-
lig kapital til rådighet (fortjeneste-
margin). 

Der innregnes EIOPA-rente-
kurven med tillegg. For-
ventninger til levetider, 
hyppighet for invaliditet, 
omkostninger, sannsynlig-
heter for omskriving til fri-
polise og gjenkjøp mv. føl-
ger de tekniske grunnla-
gene, som er offentlig til-
gengelig på Finanstilsynets 
hjemmeside. Risikomargin 
gjøres opp som den pris en 
investor vil kreve for å 
overta risikoen (Cost-of-Ca-
pital-metode). 

Det anvendes 
samme verdivurde-
ring som i Solvens. 
Eneste forskjell er 
oppgjøret av risiko-
margin. Denne set-
tes i regnskapet lik 
den ekstra verdi av 
pensjonene som 
mer konservative 
hadde ført frem til. 

Når det gjelder fastsettel-
sen av forventninger til 
levetider, hyppighet for 
invaliditet, omkostninger, 
sannsynligheter for om-
skriving til fripolise og 
gjenkjøp mv. er det for-
bundet de statistiske usik-
kerheter som følger av å 
bruke historiske data til å 
forutsi fremtidige utviklin-
ger. 

Danica Balance og Link 
med garanti 

Som beskrevet under Danica Tradi-
tionel 

Som beskrevet under Da-
nica Traditionel 

Som beskrevet un-
der Danica Traditio-
nel 

Som beskrevet under Da-
nica Traditionel 

Syke- og ulykkesforsikring Verdien svarer til verdien av pen-
sjonene på både inntrufne skader 
(Erstatningsavsetninger) samt for-
ventede skader vedrørende eksi-
sterende forretning og forhåndsbe-
talt premie (Premieavsetninger). 
Dessuten gjøres opp verdien av ri-
sikobonus (Avsetninger til bonus 
og premierabatter). Hertil legges 

Forventninger til reaktive-
ring, gjenopptak, etteran-
meldelse av skader samt 
skadeforløp på nye skader 
vedrørende eksisterende 
forretning. Risikomargin 
gjøres opp som den pris en 
investor vil kreve for å 
overta risikoen (Cost-of-Ca-
pital-metode). 

Det anvendes 
samme verdivurde-
ring som i Solvens. 
Eneste forskjell er 
oppgjøret av risiko-
margin. Denne set-
tes i regnskapet lik 
den ekstra verdien 
av pensjonene som 
mer konservative 

Når det gjelder fastsettel-
sen av forventninger til 
reaktivering, gjenopptak, 
etteranmeldelse av ska-
der samt skadeforløp på 
nye skader vedrørende 
eksisterende forretning, 
er det forbundet de stati-
stiske usikkerheter, som 
følger av å skulle bruke 
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en pris for at antakelsene bak for-
ventningene ikke holder (risiko-
margin).  

forventninger 
hadde ført frem til. 

historiske data til å forutsi 
fremtidig utvikling. 

Helseforsikringer og kris-
tisk sykdom 

Verdien svarer til verdien av pen-
sjonene på inntrufne skader (Er-
statningsavsetninger) og forhånds-
betalt premie (Premieavsetninger). 
Hertil legges en pris for at antakel-
sene bak forventningene ikke hol-
der (risikomargin). 

Forventninger til etteran-
meldelser av skader. Risiko-
margin gjøres opp som den 
pris en investor vil kreve for 
å overta risikoen (Cost-of-
Capital-metode). 

Det anvendes 
samme verdivurde-
ring som i Solvens. 
Eneste forskjell er 
oppgjøret av risiko-
margin. Denne set-
tes i regnskapet lik 
den ekstra verdien 
av pensjonene, som 
mer konservative 
forventninger 
hadde ført frem til. 

Når det gjelder fastsettel-
sen av forventninger til 
etteranmeldelse av ska-
der er det forbundet de 
statistiske usikkerheter 
som følger av å skulle 
bruke historiske data til å 
forutsi fremtidig utvikling. 
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I forbindelse med Danica Pension Sverige er det følgende forskjeller i verdivurderingsmetoder og antakelser 

rundt oppstilling av avsetningene: 

Forretningsområde Verdivurderingsmetode 
  Solvens Antakelser  Andre antakelser i regnskap Usikkerheter 

Investeringsvalg For investeringsvalg og livsfor-
sikringer med garanti bereg-
nes beste skjønn ved en fram-
skriving av kontantstrøm fra: 
 
– ytelser til kontraktens mod-
tagere 
 
– omkostninger knyttet til an-
skaffelse og drift 
 
– mellomværende mellom 
parter 
 
– eventuelle fremtidige premi-
ebetalinger, herunder verdi av 
eventuelle rentegarantipre-
mier 

Fremskriving av investe-
ringsvalgsprodukter foretas 
med antakelser om: 
 
– gjenopptak 
 
– utbetaling i henhold til av-
tale 
 
– biometriske antakelser 
(død, førlighet). 

Depotverdi anvendes. Ingen spesielle usik-
kerheter. 

Livsforsikring med garanti For livsforsikring med garanti 
(og overskuddsdeling) bereg-
nes en fremtidig kontantstrøm 
av utbetaling i henhold til av-
talen til forsikrede, verdien av 
reserver ved overføring og 
omkostninger og inntekter, 
herunder eventuelle rentega-
rantipremier. 

Biometriske antakelser ved 
gjenopptak (død, førlighet 
og reaktivering). 
Alle ytelser tilbakediskonte-
res med swap-renten inkl. 
volatilitetsjustering. For livs-
forsikring med garanti og 
overskuddsdeling beregnes 
et såkalt bonuspotensial, el-
ler fremtidige diskresjonære 
ytelser. 

Beregning av premiereserver 
etter forsikringsvirksomhets-
reglene kap. 3, og etter rap-
porterte tariffelementer og 
grunnlagsrente. 

Når det gjelder fast-
settelse av forvent-
ninger til reaktive-
ring, gjenopptak, 
etteranmeldelse av 
skader samt skade-
forløp på nye ska-
der vedrørende ek-
sisterende forret-
ning, er det forbun-
det de statistiske 
usikkerheter som 
følger  

 Annen livsforikring Kontrakter uten overskudds-
deling og ettårig risikopremie 
er basert, etter beste skjønn, 
på beregningen av IBNR og 
RBNS uten eventuelle sikker-
hetstillegg. For kontrakter 
med eventuelle førlighetsytel-
ser gjennomføres beregningen 
av kontantstrøm som nevnt 
under Investeringsvalg. 

Anslått IBNR etter analyser 
av skadegrad og meldetid, 
samt hensettelser til RBNS. 

Det anvendes samme verdi-
vurdering som i Solvens. 

 Ingen spesielle us-
ikkerheter. 

Helseforsikring 
(livsforsikring) 

Kontrakter uten overskudds-
deling og ettårig risikopremie 
er basert, etter beste skjønn, 
på beregningen av IBNR og 
RBNS uten eventuelle sikker-
hetstillegg. For kontrakter 
med eventuelle førlighetsytel-
ser gjennomføres beregningen 
av kontantstrøm som nevnt 
under Investeringsvalg. 

Anslått IBNR etter analyser 
av skadegrad og meldetid, 
samt avsetninger til RBNS. 

Det anvendes samme verdi-
vurdering som i Solvens. 

 Ingen spesielle us-
ikkerheter. 
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I forbindelse med Danica Pension Norge er det følgende forskjeller i verdivurderingsmetoder og antakelser 

rundt oppstilling av avsetningene: 

Forretningsområde Verdivurderingsmetode 
  Solvens Antakelser  Andre antakelser i regnskap Usikkerheter 

Investeringsvalg For investeringsvalg og livs-
forsikringer med garanti be-
regnes beste skjønn ved en 
framskriving av kontant-
strøm fra: 
 
– ytelser til kontraktens 
modtagere 
 
– omkostninger knyttet til 
anskaffelse og drift 
 
– mellomværende mellom 
parter 
 
– eventuelle fremtidige pre-
miebetalinger, herunder 
verdi av eventuelle rentega-
rantipremier 

Fremskriving av investerings-
valgsprodukter foretas med 
antakelser om: 
 
– gjenopptak 
 
– utbetaling i henhold til av-
tale 
 
– biometriske antakelser 
(død, førlighet). 

Depotverdi anvendes. 

 

 

Ingen spesielle us-
ikkerheter. 

Livsforsikring med garanti For livsforsikring med ga-
ranti (og overskuddsdeling) 
beregnes en fremtidig kon-
tantstrøm av utbetaling i 
henhold til avtalen til forsik-
rede, verdien av reserver 
ved overføring og omkost-
ninger og inntekter, herun-
der eventuelle rentegaranti-
premier. 

Biometriske antakelser ved 
gjenopptak (død, førlighet og 
reaktivering). 
Alle ytelser tilbakediskonte-
res med swap-renten inkl. vo-
latilitetsjustering. For livsfor-
sikring med garanti og over-
skuddsdeling beregnes et så-
kalt bonuspotensial, eller 
fremtidige diskresjonære 
ytelser. 

Beregning av premiereserver 

etter forsikringsvirksomhets-

reglene kap. 3, og etter rap-
porterte tariffelementer og 

grunnlagsrente. 

Når det gjelder 

fastsettelse av for-

ventninger til reak-
tivering, gjenopp-

tak, etteranmeldelse 

av skader samt ska-
deforløp på nye 

skader vedrørende 

eksisterende forret-
ning, er det forbun-

det de statistiske 

usikkerheter som 
følger  

 Annen livsforikring Kontrakter uten over-
skuddsdeling og ettårig risi-
kopremie er basert, etter 
beste skjønn, på beregnin-
gen av IBNR og RBNS uten 
eventuelle sikkerhetstillegg. 
For kontrakter med eventu-
elle førlighetsytelser gjen-
nomføres beregningen av 
kontantstrøm som nevnt 
under Investeringsvalg. 

Anslått IBNR etter analyser av 
skadegrad og meldetid, samt 
hensettelser til RBNS. 

Det anvendes samme ver-
divurdering som i Solvens. 

 Ingen spesielle us-

ikkerheter. 

Helseforsikring 
(livsforsikring) 

Kontrakter uten over-
skuddsdeling og ettårig risi-
kopremie er basert, etter 
beste skjønn, på beregnin-
gen av IBNR og RBNS uten 
eventuelle sikkerhetstillegg. 
For kontrakter med eventu-
elle førlighetsytelser gjen-
nomføres beregningen av 
kontantstrøm som nevnt 
under Investeringsvalg. 

Anslått IBNR etter analyser av 
skadegrad og meldetid, samt 
avsetninger til RBNS. 

Det anvendes samme ver-
divurdering som i Solvens. 

 Ingen spesielle us-

ikkerheter. 
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En viktig forutsetning for beregningen av de forsikringsmessige avsetningene er den innregnede rentekurven. 

Den blir fastsatt av den europeiske tilsynsinstitusjonen EIOPA. I tillegg til selve rentekurven kan det nasjonale 

finanstilsynet gi tillatelse til å innregne et tillegg til rentekurven. Tillegget som også 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, ettersom det ikke har vesentlig 

betydning for virksomheten. 

Betydningen for konsernets selskaper som bruker tillegget, er som følger: 

Kapitalgrunnlag (DKK mill.) Konsern Danica Pension 
Forsikringssel-
skabet Danica 

Danica Pension 
Norge 

Med volatilitetsjustering         

Forsikringsmessige avsetninger 358 733 291 461 316 13 392 

Solvenskapitalkrav 10 695 10 264 3 904 386 

Minimumskapitalkrav 6 110 4 619 976 142 

Grunnkapitalgrunnlag 23 975 25 093 20 175 502 

Anerkjent kapitalgrunnlag til dekning av 
solvenskapitalkrav 

23 975 25 093 20 175 502 

Anerkjent kapitalgrunnlag til dekning av 
minimumskapitalkrav 

21 392 22 215 20 175 502 

Uten volatilitetsjustering     

Forsikringsmessige avsetninger 359 051 291 770 320 13 397 

Solvenskapitalkrav 13 423 13 036 3 904 389 

Minimumskapitalkrav 7 357 5 866 976 143 

Grunnkapitalgrunnlag 23 689 24 808 20 172 499 

Anerkjent kapitalgrunnlag til dekning av 
solvenskapitalkrav 

23 689 24 808 20 172 499 

Anerkjent kapitalgrunnlag til dekning av 
minimumskapitalkrav 

21 356 22 180 20 172 499 
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D.3 Andre forpliktelser 
Danica-konsernets andre forpliktelser klassifiseres slik det fremgår av tabellen under. Av tabellen fremgår 

eventuelle forskjeller mellom verdivurdering til solvensformål i forbindelse med verdivurderingen i regnskapet.  

  Verdivurderingsmetode 
Forpliktelser Solvens Regnskap 

Utsatte skattefor-
pliktelser 

Gjøres opp som regnskapets verdivurderingsmetode tillagt frem-
tidig selskapsskatt av forskjellen mellom verdien av fortjeneste-
margin og risikomargen på de forsikringsmessige avsetningene i 
forhold til regnskapstallene. 

Fastlegges etter gjeldsmetoden som alle midlertidige 
forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige ver-
dier. 

Gjeld Det anvendes samme verdivurderingsmetode som i regnskapet, 
dog inkluderes gjeld til kredittinstitusjoner som et passivum på 
handelsdagen. 

Gjeld til kredittinstitusjoner måles i amortisert kostpris 
og inkluderes som et passivum på valørdagen. Annen 
gjeld består primært av derivater målt til en negativ 
dagsverdi. Andre gjeldsposter måles til amortisert 
kostpris. 

Periodeavgrensning-
sposter for for-
pliktelser 

Svarer til posten i regnskapet ekskl. skyldige renter i swap-avta-
ler. Består primært av forhåndsbetalte premier og skyldig rente 
vedr. den supplerende kapitalen. 

Består hovedsakelig av skyldige renter i swap-avtaler. 
Disse gjøres opp ved dagsverdi som finansielle instru-
menter og innregnes etter samme prinsipp som disse, 
fra risikoovertakelse på handelsdagen og ikke fra av-
regningsdato. 

Ansvarlig lånekapital Som regnskapets verdivurderingsmetode. Måles til amortisert kostpris supplert av dagsverdien 
for hedging av renterisiko, som utgjøres av derivater. 

 

I Danica Pension Sveriges Solvens II-balanse er de forhåndsbetalte anskaffelseskostnadene i forbindelse med 

regnskapets balanse trukket fra.  

D.4 Alternative verdivurderingsmetoder 
Størsteparten av investeringsaktivaene i Danica-konsernet verdifastsettes til dagsverdi basert på noterte priser 

på aktive markeder. For konsernets unoterte investeringer brukes det alternative verdivurderingsmetoder. Ak-

tivaene fremgår av note 35 i årsrapporten for 2017. 

Verdivurderingen av de unoterte investeringene skjer i henhold til konsernets underliggende forretningsprosesser 

på området. Verdivurderingen skjer etter en metode som er fastlagt på investeringstidspunktet. Disse utgjøres 

av discounted cash flow-modeller, handelsmultipler, transaksjonsmultipler, sannsynlighetsvektede scenarioer 

samt indre verdi. Disse oppdateres med budsjettforutsetningene for den enkelte investering hvert kvartal samt 

en vurdering av utviklingen på finansmarkedene. Avkastningskrav fastsettes ut fra markedsdata og risikopremie 

for den enkelte investeringen. 

 

D.5 Andre opplysninger 
Det finnes ikke andre vesentlige opplysninger om verdivurderingen av aktiva og passiva til solvensformål enn 

de som fremgår av foregående avsnitt. 

Kapittel E - Kapitalforvaltning 
I dette kapittelet beskrives kravene til Danica-konsernets kapitalgrunnlag samt kapitalgrunnlagets ulike under-

elementer. 
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Kravene til Danica-konsernets kapitalgrunnlag følger de europeiske standardene, jf. kapittel C med en enkelt 

egenutviklet delkomponent i forbindelse med forventninger til mulige utviklinger i levetid. Se nærmere om 

dette i avsnitt E.4 hvor Danica-konsernets interne modell for oppstilling av levetidsrisikoer beskrives. 

E.1 Kapitalgrunnlag 
Danica-konsernet styrer sitt kapitalgrunnlag med fokus på å sikre at det finnes tilstrekkelig kapitalgrunnlag til å 

dekke risikoene som kan forventes ved selskapets fortsatte drift og ut fra den valgte strategien. 

Det er styret som fastsetter kapitalen som vurderes som tilstrekkelig til å støtte Danicas forretningsmessige ut-

vikling. Styret har besluttet at Danica-konsernet skal ha et kapitalgrunnlag som minst er 150 % av solvenskra-

vet. Kapitalgrunnlaget sikrer at Danica-konsernet og de danske selskapene har en tilstrekkelig kapital til å støtte 

forretningsstrategien og den forretningsmessige utviklingen i planperioden  

I tillegg har styret besluttet at Danica-konsernet og de danske selskapene til enhver tid skal opprettholde en 

overdekning på minimum 130 % av solvenskravet. Hvis det oppstår en situasjon der overdekningen faller under 

130 %, vil det umiddelbart bli iverksatt tiltak for å bringe overdekningen i samsvar med selskapets politikk. 

Danica overvåker at det finnes en tilstrekkelig grunnkapital ved hjelp av daglig risikomåling og risikostyring av 

både aktiva og passiva. Løpende overholdelse av solvenskravene sikres i tillegg ved: 

- Daglig oppstilling av solvenskravet. 

- Løpende overvåkning av at styrets retningslinjer overholdeles. Det er økonomidirektørens ansvar å reagere 

i forbindelse med denne overvåkningen. Spesielt skal økonomidirektøren innstille til Risikokomitéen hvis 

det må iverksettes tiltak som følge av kravet om overdekning på minimum 130 % ikke overholdes. 

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

I tillegg har styret fastsatt retningslinjer for investeringer, og det er forretningsprosesser som lever opp til kra-

vene til dette i lov om finansiell virksomhet. Disse handler bl.a. om god adminstrativ- og regnskapsmessig prak-

sis, skriftlige forretningsprosesser på alle vesentlige områder, fyllestgjørende interne kontrollprosedyrer og 

prosedyrer for funksjonsatskillelse samt at det skal foreligge nødvendige ressurser. 

I Danica Pension Sverige har styret tilsvarende regler som tar hensyn til at virksomheten som tegnes, ikke har 

stor resultatpåvirkning på egenkapitalen. Dermed er det ikke behov for en like stor kapitaloverdekning som i 

Danica Pension. Styret i Danica Pension Sverige har besluttet at overdekningen skal være på minst 120 % av 

solvenskravet. Samtidig er de forventede fremtidige overskuddene på virksomheten av en størrelse som gir et 

vesentlig bidrag til kapitalstyrken i selskapet. Styringen av kapitalen fokuserer på å sikre overholdelsen av gren-

sene i forbindelse med de ulike kvalitetsnivåene (tiers) av kapitalen. Tier 2 kapitalen skal her ikke overstige 20 

% av minimumssolvenskravet. 

I Danica Pension Norge har styret tilsvarende regler som tar hensyn til at virksomheten som tegnes, ikke har 

stor resultatpåvirkning på egenkapitalen. Dermed er det ikke behov for en like stor kapitaloverdekning som i 

Danica Pension. Styret i Danica Pension Norge har besluttet at overdekningen følges nøyere når den nærmer 
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seg 120 % av solvenskravet. Styringen av kapitalen fokuserer på å sikre overholdelsen av grensene i forbindelse 

med de ulike tiers av kapitalen. Tier 2 kapitalen skal her ikke overstige 20 % av minimumssolvenskravet. 

Kapitalgrunnlaget i Danica-konsernet er 31. desember 2017 sammensatt slik det fremgår av tabellen under: 

Kapitalgrunnlag (mill. DKK) Gruppe 
Danica 

Pensjon 

Forsikrings-
selskabet Dan-

ica 

Danica Pen-
sion Sverige 

Danica 
Pensjon Norge 

Egenkapital 17 122 17 947 17 122 301 351 

Forskjeller i verdivurdering mellom regnskap 
og Solvens II 

4 657 4 569 4 662 1 145 149 

Foreslått utbytte -1 609 -1 225 -1 609   
Ansvarlig lån (Tier 2/ Sverige Tier 1)  3 802 3 802  76  

Andre kapitalelementer (Tier 2) 3    3 

Kapitalgrunnlag totalt 23 975 25 093 20 175 1 521 502 

Tier 1 20 170 21 291 20 175 1 519 500 

Tier 2*) 3 804 3 802   3 

Tier 3   0 3  

Anerkjent kapitalgrunnlag til dekning av sol-
venskapitalkrav 

23 975 25 093 20 175 1 521 502 

Anerkjent kapitalgrunnlag til dekning av mini-
mumskapitalkrav 

21 392 22 215 20 175 1 519 502 

            

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

 

Danica-konsernet har ikke supplerende kapital, øvrig etterstilt gjeld eller kapitalgrunnlags-elementer, som er 

underlagt overgangsbestemmelser. 

E.2 Solvenskrav og minimumssolvenskrav 
Solvenskravene 31. desember 2017 i Danica-konsernet er som følger: 

Solvenskapitalkrav (mill. DKK) Gruppe 
Danica 

Pensjon 
Forsikringsselskabet Dan-

ica 

Danica 
Pension 
Sverige 

Danica 
Pensjon 

Norge 

Solvenskapitalkrav 10 695 10 264 3 904 1 239 386 

Dekningsgrad 224 % 244 % 517 % 123 % 130 % 

Minstekapitalkrav 6 110 4 619 976 373 142 

Solvenskravene 

Solvenskravet for konsernet er beregnet ut fra konsernets konsoliderte risikoer. 

I tabellen under er beregningen av solvenskravene inndelt i de modulene som inngår i den europeiske stan-
dardmodellen: 
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Kapitalkrav (DKK mio.) Koncern 
Danica 

Pen-
sion 

Forsikrings-
selskabet Danica 

Danica Pension 
Sverige 

Danica Pension Norge 

Markedsrisiko 19 148 18 894 4 975 766 83 
Modpartsrisiko 247 235 2 33 16 

Livsforsikringsrisiko 5 823 4 766 0 765 346 

Sygeforsikringsrisiko 1 484 1 370 71 1 77 

Diversifikation -4 784 -4 151 -54 -343 -117 

Primært solvenskapitalkrav 21 917 21 114 4 994 1 221 404 

Operationel risiko 827 763 11 18 45 

Justering for tabsabsorberende 
evne af de forsikringsmæssige 
hensættelser 

-10 446 -10 
402 

0 0 -9 

Justering for tabsabsorberende 
evne af de udskudte skatter 

-1 603 -1 212 -1 101 0 -54 

Solvenskapitalkrav 10 695 10 264 3 904 1 239 386 

 

I henhold til de europeiske standardene er det visse muligheter for å benytte forenklede beregningsmetoder. I 

Danica Pension, Danmark benyttes muligheten til å foreta forenklede beregninger ved beregning av motpartsri-

siko der sikkerhetene som stilles for derivatavtaler behandles forenklet. I tillegg benyttes en forenklet metode 

til beregning av kostnadsrisikoer for helseforsikringer.  

Danica-konsernet bruker ikke selskapsspesifikke parametre. 

I modulen for livsforsikringsrisiko inngår en delmodul i forbindelse med levetidsrisikoer. Denne delmodulen har 

Danica Pension utviklet en intern modell for. For en nærmere beskrivelse av dette henvises til avsnitt E.4 In-

terne modeller. 

Danica Pension og datterselskapene i Sverige og Norge har sammenlignbare risikoprofiler. Forsikringsselskapet 

Danica har en annen risikoprofil, men representerer en mindre andel av konsernets risiko. Det finnes derfor 

ikke noen vesentlige diversifikasjonseffekter i konsernet. 

Minimumssolvenskravene 

For hvert selskap i Danica-konsernet er minimumssolvenskravene beregnet som følger: 

Minimumskapitalkrav (DKK mio.) Parametre 
Danica 

Pension 

Forsikrings-
selskabet 

Danica 

Danica Pen-
sion Sverige 

Danica Pen-
sion Norge 

Lineært minimumskapitalkrav   6 214 31 373 142 

Solvenskapitalkrav   10 264 3 904 1 239 386 

Minimuskapitalkravet i alt   4 619 976 373 142 

              

Minimumskapitalkravet vedr. skadesforsikring           

 Udgift til lægebehandling, hensættelser 4.7%   307     
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 Udgift til lægebehandling, præmier 4.7%   352     

             

Minimumskapitalkravet 
vedr. livsforsikring 

            

  
Garanterede ydelser vedr. livsforsikring med 
gevinstandele 

3.7% 132 052     376 

 
Fremtidige diskretionære ydelser vedr. livsfor-
sikring med gevinstandele 

-5.2% 7 513     43 

 Garanterede ydelser vedr. unit-link 0.7% 138 719   53 141 12 622 

 Garangerede ydelser vedr. anden livsforsikring 2.1% 11 488   11 256 

  Risikosum 0.07% 723 924   630 52 752 

 

For konsernet beregnes minimumssolvenskravet som summen av enkeltselskapenes minimumssolvenskrav. 

Minimumssolvenskravet spiller samme rolle for konsernet som minimumssolvenskravet gjør for enkeltselska-

per. For Danica-konsernet som helhet er minimumssolvenskravet oppgjort som følger: 

(DKK mio.) Minimumskapitalkrav 

Danica Pension 4 619 

Forsikringsselskabet Danica 976 

Danica Pension Sverige 373 

Danica Pension Norge 142 

Minimalt solvenskapitalkrav for Danica Koncernen 6 110 

 

Det er ikke skjedd vesentlige endringer i solvenskravet eller minimumssolvenskravet i rapporteringsperioden 

for noen av selskapene i Danica-konserne. 

E.3 Bruk av delmodulen for løpetidsbaserte aksjerisikoer for beregning av solvens-

kravet 
Muligheten til å omregne aksjerisikoer til en obligasjonslignende avkastning og risikoprofil som samsvarer 

med pensjonsforplikttelsene brukes ikke av konsernet eller noen av dens enkeltselskaper. 

E.4 Forskjeller mellom standardformelen og en intern modell 
I utgangspunktet benytter Danica-konsernet standardmodellen i EU-lovgivningen til oppstilling av solvenskra-

vet. 

Intern modell for levetidsforbedringer i Danica Pension 

I forbindelse med innregning av levetidsforbedringer har Danica Pension valgt å beregne denne risikoen etter 

en intern modell som bedre enn standardmodellen fanger levetidsrisikoen som oppstår fra selskapets porte-

følje av forsikringer.  
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Se avsnitt C, der modulene som inngår i beregningen av solvenskravet i henhold til den europeiske standard-
modellen er beskrevet. Modulen som den interne modellen beskjeftiger seg med, er modulen for livsforsik-
ringsrisikoer. Modulen består av flere undermoduler. Den undermodulen under livsforsikringsrisikoer hvor en 
uventet hendelse eller tilfeldig utvikling har størst økonomisk betydning for Danica-konsernet, er levetid. 

 
Danica Pension foretar hvert år analyser av utviklingen i levetider i overensstemmelse med Finanstilsynets årlig 

oppdaterte benchmark for levetider, med følgende justering av de levetidene som innregnes i avsetningene i 

regnskapet. 

Bruken av den interne modellen for levetidsrisiko må ses i sammenheng med dette. Avsetningsberegningen og 

kravet til kapital i forhold til dette utgjør derfor en helhet som inngår i den daglige risikoovervåkningen og -sty-

ringen i forbindelse med levetidsrisikoer. 

Standardmodellen trekker ikke inn effektene fra Finanstilsynets benchmark, og derfor brukes den interne mo-

dellen. Den interne modellen som Danica Pension har valgt, bygger på den felles modellen for innregning av 

levetider som ble benyttet av hele den danske bransjen frem til ultimo 2015. Ved overgangen til de nye felles 

europeiske solvenskravsregler som ble innført fra 1. januar 2016, skal Finanstilsynet godkjenne beregninger 

som ikke følger standardmodellen. Danica har oppnådd en slik godkjennelse, slik at selskapets praksis for opp-

stilling av levetidsrisikoen i forbindelse med solvenskravet kunne videreføres etter 1. januar 2016.  

Styret vedtar årlig metoden til fastsettelse av solvenskravet, deriblant bruk av intern modell, på samme måte 

som styret vedtar kapitalplan og kapitalnødplan i forbindelse med det nødvendige kapitalgrunnlaget. Kapital-

planer, kapitalnødplaner og styrets vurdering av behov for nødvendig kapitalgrunnlag er dermed også basert på 

bruk av den interne modellen for levetidsrisiko. Styret sammenholder minst én gang i året standardmodellen 

med den interne modellen for levetid, og det sikres at den interne modellen fortsatt gir en bedre oppstilling av 

levetidsrisikoene. 

Den interne modellen for levetidsrisiko 

I undermodulen for levetidsrisikoer i modulen for livsforsikringsrisikoer skal risikoen for en plutselig økning i 

levetiden beregnes. Den interne modellen benytter en annen økning i levetiden enn den som følger av stan-

dard modellen. Økningen som legges til grunn i den interne modellen tar utgangspunkt i de forventninger til 

økninger 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 økninger i levetiden. 

2. En del som tar høyde for usikkerheten rundt beregningene beskrevet under punkt 1. 

3. Et tillegg som avspeiler muligheten til fremvekst av ikke-ventede men ikke usannsynlige forbedringer 

av behandlingsformer som på kort sikt kan forbedre overlevelsessjansene innenfor ulike betydelige 

sykdomsområder. 
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Forskjellene i forhold til standardmodellen 

I standardmodellen innregnes en plutselig økning i levetidene på 20 %. Dette levetidsstøtet harmonerer ikke 

med selskapets risikoprofil, ettersom selskapet i likhet med andre danske selskaper, regner inn forventede, 

fremtidige levetidsforbedringer i avsetningene i regnskapet. 

Den interne modellen er derfor utviklet for å kunne fastsette parametre som er basert på de allerede innreg-

nede forventningene til levetidsforbedringer – og som samtidig sikrer at kapitalkravet i forbindelse med risi-

koen for økninger i levetiden og følgende økende avsetninger, svarer til at det skal være kapital nok til en øk-

ning i levetidene som svarer til det som måtte bli observert hvert 200. år. 

De levetidsforbedringene som er innregnet i avsetningene, utgjør det som svarer til opp imot halvdelen av et 

levetidsstress på 20 % i situasjonen der avsetningene regnes uten forventede levetidsforbedringer. Konsekven-

sen av dette er at støtet i den delvis interne modellen sammen med beregningen etter beste skjønn av avset-

ningene faller svært godt sammen med standardmodellens støt på 20 %. 

Data som inngår som input til den interne modellen, svarer til de samme data som brukes ved avsetningsbereg-

ningene i regnskapet. I tillegg benyttes data fra Videnscenteret for Forsikring og Pension, Human Mortality Da-

tabase og de forventede fremtidige levetidsforbedringene fra Finanstilsynets benchmark. 

E.5 Manglende overholdelse av minimumssolvenskravet og manglende overhol-

delse av solvenskravet 
Konsernet har ikke overtrådt sitt solvenskrav eller minimale solvenskrav i rapporteringsperioden. 

Ingen enkeltselskaper i konsernet har overtrådt sitt solvenskrav eller minimums solvenskrav i rapporteringspe-

rioden. 

E.6 Andre opplysninger 
Beregningen av det primære solvenskravet i Danica Pension, Danmark skjer etter pensjonsavkastningsskatt. 

Utgifter selskapet måtte ha til pensjonsavkastningsskatt hvis kundenes tap skal dekkes av egenkapitalens mid-

ler, innregnes i den tapsabsorberende effekten av utsatt beskatning. 

I Danica Pension Sverige brukes ikke den tapsabsorberende effekt ettersom Danica Pension Sverige ikke tilbyr 

garantiprodukter. 

I Danica Pension Norges tapsabsorberte effekt innregnes forventede overskudd på biometriske risikoer med 

tillegg av forventede overskudd som følge av høyere investeringsavkastning enn det som er innregnet i beste 

skjønn av disse pensjonene. 
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Bilag 1: Offentliggjørelse av visse opplysninger som innsendes til Finanstilsy-

net 
Danica-konsernet skal sammen med denne rapporten offentliggjøre noen av de skjemaene som innsendes til 

Finanstilsynet om konsernets risikoer. I skjemaet under er det en oversikt over disse. Man får tilgang til dem 

ved å klikke på det skjemaet man måtte ønske å se: 
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Bilag 2: Definisjoner og betegnelser 
Alternative investeringer Investeringer i ikke-tradisjonelle aktivaklasser. F.eks. råvarer, risikokapital el-

ler skog/landbruk. 

Ansvarlig lån Lånetype bestående av fremmedkapital hvor långiveren, dersom virksomhe-

ten oppløses eller likvideres på andre måter, påtar seg å vente med å få til-

bake sitt tilgodehavende inntil alle andre kreditorer har fått sine tilgodeha-

vender. 

Grunnkapitalen Betegnelsen for den kapitalen et forsikringsselskap kan benytte til å dekke 

sitt solvenskrav med. 

CLO Collaterized Loan Obligation. Et strukturert obligasjonsprodukt som kan be-

traktes som en pool av ulike typer virksomhetslån, samlet i et investerings-

produkt. 

Cross currency swaps Finansielt instrument hvor to motparter utveksler kontantstrømmer i to ulike 

valutaer. Se også “Swap”. 

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority. Organ nedsatt av 

EU til lovgivning for pensjons- og forsikringsselskaper. 

Finansielle instrumenter Handlede aktiva hvor verdien avhenger av et underliggende aktiva. F.eks. op-

sjoner, swaps eller swaptions. 

Gjennomsnittsrenteproduk-

ter 

 I gjennomsnittsrenteproduktene blir avkastningen på underliggende aktiva 

utjevnet over tid. Det akkumuleres dermed avkastning fra gode år som mot-

regning til mindre gode avkastninger. Produktet har dermed fokus på å gi en 

stabil forrentning over tid til kundene. 

Goodwill Immaterielt aktivum som oppstår i forbindelse med kjøp av en virksomhet og 

består av forskjellen mellom kjøpsprisen og verdiene av den kjøpte virksom-

hetens aktiva. 

IBNR Incurred but not reported. Forsikringshendelse som forekommer, men som 

(ennå) ikke er rapportert. 

KPI Key Performance Indicator. Virksomhetens viktigste prestasjonsmål. 

Livssyklusprodukter Livssyklusprodukter er en felles betegnelse for profilprodukter og genera-

sjonsprodukter. Betegnelsen dreier seg om at man har forskjellig risikoprofil 

på ulike 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 

Minimumssolvenskrav Den kapitalen som som minimum må være til stede i et forsikringsselskap for 

å kunne drive forsikringsvirksomhet. Har bare betydning hvis solvenskravet 

er mindre enn minimumssolvenskravet. 

Spareprodukter De ulike typer pensjonsprodukter. 

Opsjoner Finansielt instrument som gir innehaveren rett, men ikke krav på å kjøpe el-

ler selge det underliggende aktivumet. 

Portefølje En beholdning av investeringsaktiva. 

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 Handling som gjør det mulig å bruke finansielle aktiva f.eks. utlån som sikker-

het eller referanse for utstedelse av finansielle instrumenter. 

Solvens II EU-direktiv som har innført nye regler om kapitalkrav for forsikringsselskaper 

og pensjonskasser, og som medfører at kapitalkravet i høyere grad reflekte-

rer virksomhetens risikoprofil. 

Solvens og solvenskrav Det kravet til kapital som myndighetene stiller til forsikringsselskaper for at 

disse skal kunne drive sin virksomhet. 

Stresscenario Scenario som blir skapt ved å endre (stresse) en gitt models inputvariabel og 

dermed teste modellens resultat i en gitt situasjon. 

Swap Finansielt instrument der to motparter utveksler kontantstrømmer. 

Swaptioner Finansielt instrument som gir innehaveren rett, men ikke krav på å inngå en 

swap. Se også “Swap”. 

Terminkontrakter Bindende avtale med hensyn til tidspunkt og pris for fremtidig levering av et 

produkt. 

Tradisjonelle produkter Ved sparing til pensjon i Danica Traditionel, får kunden en fast rente (konto-

renten) på sin sparing. Samtidig har du en garanti for en minimumsutbetaling 
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når du går på pensjon. Produktet blir ofte omtalt som et gjennomsnitsrente-

produkt.  

Durasjon En obligasjons vektede gjennomsnittlige tilbakebetalingstidspunkt. 

Volatilitetsjustering En justering av den risikofrie rentekurven som sikrer at nåtidsverdien av de 

forsikringsmessige avsetningene beregnes under hensyntagen til de investe-

ringer, som gruppe 1-forsikringsselskapet har foretatt. 

 

 


