
  

 

  

 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 1 / 74 

Innhold 
Sammendrag.............................................................................................................................................................3 

Kapittel A – Virksomhet og resultater ......................................................................................................................6 

A1. Virksomhet .....................................................................................................................................................6 

A.2 Forsikringsresultater ................................................................................................................................... 10 

A.3 Investeringsresultater ................................................................................................................................. 10 

A.4 Resultater av andre aktiviteter ................................................................................................................... 14 

A.5 Andre opplysninger ..................................................................................................................................... 15 

Kapittel B – Ledelsessystem .................................................................................................................................. 16 

B.1 Generelle opplysninger om ledelsessystemet............................................................................................. 16 

B.2 Krav til egnethet og skikkethet .................................................................................................................... 25 

B.3 Risikostyringssystem, herunder vurderingen av egen risiko og solvens ..................................................... 27 

B.4 Internt kontrollsystem ................................................................................................................................. 31 

B.5 Internrevisjonsfunksjonen ........................................................................................................................... 33 

B.6 Aktuarfunksjonen ........................................................................................................................................ 34 

B.7 Outsourcing ................................................................................................................................................. 36 

B.8 Andre opplysninger ..................................................................................................................................... 37 

Kapittel C – Risikoprofil.......................................................................................................................................... 38 

C.1 Forsikringsrisiko ........................................................................................................................................... 40 

C.2 Markedsrisiko .............................................................................................................................................. 44 

C.3 Kredittrisiko ................................................................................................................................................. 50 

C.4 Likviditetsrisiko ............................................................................................................................................ 52 

C.5 Operasjonelle risikoer ................................................................................................................................. 53 

C.6 Andre vesentlige risikoer ............................................................................................................................. 55 

C.7 Andre opplysninger ..................................................................................................................................... 56 

Kapittel D – Verdivurdering for solvensformål ...................................................................................................... 57 

D.1 Aktiva ........................................................................................................................................................... 57 

D.2 Forsikringsmessige avsetninger .................................................................................................................. 59 

D.3 Andre forpliktelser ...................................................................................................................................... 63 

D.4 Alternative valueringsmetoder ................................................................................................................... 63 

D.5 Andre opplysninger ..................................................................................................................................... 63 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 2 / 74 

Kapittel E – Kapitalforvaltning ............................................................................................................................... 64 

E.1 Kapitalgrunnlag ............................................................................................................................................ 64 

E.2 Solvenskrav og minimumssolvenskrav ........................................................................................................ 66 

E.3 Bruk av undermodulen for løpetidsbaserte aksjerisikoer for beregningen av solvenskravet. ................... 67 

E.4 Forskjeller mellom standardformelen og en intern modell ........................................................................ 68 

E.5 Manglende overholdelse av minimumssolvenskravet og manglende overholdelse av solvenskravet ....... 69 

E.6 Andre opplysninger ..................................................................................................................................... 70 

Vedlegg 1: Offentliggjøring av visse opplysninger som sendes til Finanstilsynet ................................................. 71 

Vedlegg 2: Definisjoner og betegnelser ................................................................................................................ 72 

 

  



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 3 / 74 

Sammendrag 
I henhold til de felles europeiske reglene for hvordan europeiske forsikringsselskaper skal sikre tilstrekkelig ka-
pital til pensjoner og utbetalinger i forbindelse med sykdom, skal alle forsikringsselskaper årlig redegjøre for 
hvordan hvert enkelt selskap har overholdt reglene.  

Regelsettet har fokus på hvordan selskapene måler og styrer risikoer. 

En felles konsernrapport 
Grunnlaget for rapporten er konsernets samlede forhold. Særlige forhold for enkeltselskaper i konsernet nev-
nes spesielt hvis de avviker betydelig fra konsernets. 

Av hensyn til Danica-konsernets kunder i Sverige og Norge offentliggjøres denne rapporten også i disse lan-
dene. Visse faktorer som ut fra et konsernperspektiv ikke er av betydning, nevnes i rapporten for å skape gjen-
nomsikt for våre nordiske kunder. Alle beløp er i danske kroner. 

Kravene er oppfylt 
Som rapporten viser oppfyller Danica-konsernet kravene til tilstrekkelig solvens, og styrene i Danica-konsernets 
selskaper har vedtatt et styrings- og ledelsessystem som skal sikre at det finnes tilstrekkelig kapital til å drive 
virksomheten på et tilfredsstillende grunnlag. 

Nedenfor vises en oversikt over kapitalgrunnlag og kapitalkrav for 2017 og 2018: 

 

Introduksjon av Danica-konsernets strategi 

Danicas strategi tar utgangspunkt i en visjon om å være kundens sikkerhetsrådgiver. 

Målet er å være et skritt foran når det gjelder å gi kundene råd om økonomisk trygghet og dermed skape høy-
ere kundetilfredshet. 

Danica har fokus på å bidra proaktivt til at både privat- og firmakunder får riktige pensjons- og forsikringsløs-
ninger.  

Danica kontakter løpende kundene når vi ser at det har skjedd noe i livene deres som kan være av betydning 
for pensjons- eller forsikringsordningen deres. Når kundene er sikre på at Danica er proaktive og gir klare an-
befalinger om hvordan kundene får best mulig dekning, kan kundene konsentrere seg om egen virksomhet, 
arbeid og fritid, i stedet for å bekymre seg for om de er riktig dekket av pensjons- og forsikringsordningene 
sine. 
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Endringer i konsernets selskapsstruktur 
Ved utgangen av 2017 kunngjorde Danske Bank at Danica Pension overtar SEB Pension i Danmark. Oppkjøpet 
ble godkjent av de aktuelle myndighetene i 2018, og integreringen i Danica-konsernet var et faktum. Selskapet 
endret også navn til Danica Pensionsforsikring. 

Kjøpet har resultert i stordriftsfordeler som har styrket Danica-konsernets konkurranseevne og utviklingskraft. 
Dermed vil Danica-konsernet få et enda bedre grunnlag for å utvikle nye og relevante pensjons- og forsikrings-
løsninger for kundene sine. 

Med integreringen av SEB Pension i Danmark har Danica fått 200 000 nye pensjonskunder og økt selskapets 
investeringsmidler under forvaltning med ca. 100 milliarder kroner.  

I 2018 besluttet Danica Pension å selge Danica Pension Sverige. Det forventes at de nye eierne godkjennes i lø-
pet av 1. halvår 2019, og selskapet blir deretter skilt ut fra Danica-konsernet.  

Resultat for 2018 
Danica-konsernets resultat før skatt og virksomhet under avvikling i 2018 utgjorde 1216 mill. kroner, mot 1861 
mill. kroner i 2017: 

 

Etter skatt og inkl. virksomhet under avvikling utgjorde resultatet 1081 mill. kroner, mot 1609 mill. kroner i 2017. 
Resten av dette avsnittets tall er – med mindre annet er oppgitt – før skatt og virksomhet under avvikling. 

Resultatet av forsikringsvirksomheten for 2018 er under forventningene fra årsrapporten for 2017 og delårs-
rapporten for første halvår 2018. 

Forsikringsresultatet for den tradisjonelle virksomheten utgjorde 1235 mill. kroner i 2018, mot 1279 mill. kro-
ner i 2017. Resultatet er påvirket av den negative utviklingen innen syke- og ulykkesforsikringer tilknyttet tradi-
sjonelle produkter, samt de forventede fallende inntektene i den tradisjonelle virksomheten, som skyldes at 
nytegning hovedsakelig er markedsrenteprodukter og beholdningens generelle utløpsprofil. 

Forsikringsresultatet for markedsrenteprodukter utgjorde 267 mill. kroner i 2018, mot 626 mill. kroner i 2017. Re-
sultatet er positivt påvirket av stigende forretningsvolum og negativt påvirket av utviklingen i finansmarkedene, 
samt den negative utviklingen innen helse- og ulykkesforsikring knyttet til markedsrenteprodukter. 

 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 5 / 74 

Investeringsavkastningen, som vedrører egenkapitalens risiko, falt fra 164 mill. kroner i 2017 til -11 mill. kroner  

Standard – med ett enkelt unntak 
Danica-konsernet vurderer det slik at standardmodellen for rapportering av solvensbehovet som er angitt i reg-
lene, er passende for virksomheten, med ett enkelt unntak. 

Med hensyn på rapportering av levealdersrisiko passer standardmodellen ikke helt til måten den regnskaps-
messige behandlingen av denne risikoen skjer på i de forsikringsmessige avsetningene. Det er derfor besluttet å 
utvikle en intern modell for denne rapporteringen i det danske livs- og pensjonsselskapet Danica Pension og 
Danica Pensionsforsikring. Den interne modellen sikrer at det tas med en levealdersrisiko som tilsvarer stan-
dardmodellen.  

Finanstilsynet i Danmark har fastslått at de forventede fremtidige levealdersforbedringer fra og med 2018 skal 
baseres på observerte forbedringer over de siste 20 årene, i stedet for over de siste 30. Årsaken er at de siste års 
oppdateringer av benchmark-verdien ifølge tilsynet indikerer at benchmark for levealder ikke beskriver den fak-
tiske utviklingen i tilstrekkelig grad.  

For Danica-konsernet har dette betydd at avsetningene til de garanterte ytelsene økte, solvenskapitalkravet økte 
og egenkapitalen ble redusert. Den samlede effekten var begrenset for Danica-konsernets kapitalstyrke. 

Verdier etter anerkjente metoder 
Metoden for rapportering av solvensbehovet er modulært strukturert og involverer alle aspekter ved konser-
nets virksomhet. For deler av rapporteringene kan ikke verdiene hentes i et marked. I slike tilfeller rapporteres 
verdiene enten basert på regler fastsatt av tilsynsmyndighetene eller ved internasjonalt anerkjent økonomiske 
og forsikringstekniske metoder. 

Offentliggjøring av innberetninger  
De felles europeiske reglene innebærer krav til innberetningene selskapene skal presentere for finanstilsynene. 
En del av disse innberetningene skal gjøres offentlig tilgjengelige sammen med denne rapporten. Bilag 1 gir en 
oversikt over disse innberetningene med tilhørende koblinger.  

Bilag 2 gir en oversikt over definisjoner og begreper som brukes i denne rapporten. 
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Kapittel A – Virksomhet og resultater 
Dette kapittelet redegjør for Danica-konsernets forretningsaktiviteter og resultatdannelse.  

A1. Virksomhet 
Danica-konsernet er en del av Danske Bank-konsernet og tilbyr pensjonsordninger, syke- og ulykkesforsikring 
samt skade- og helseforsikring, i hovedsak på det danske markedet. Gjennom datterselskaper i Norge og Sve-
rige tilbys pensjonsordninger og syke- og ulykkesforsikring i disse landene. Merk at datterselskapet i Sverige 
forventes solgt i 2019. 
 
Danica-konsernet har en visjon om å være det pensjonsselskapet kundene har størst tillit til. Dette skal oppnås 
ved å levere økonomisk trygghet til kunden ved å gjøre pensjonen enkel og oversiktlig. Danica-konsernet har 
som mål å være tilgjengelige, gi klare anbefalinger og sikre at kundene får god avkastning. 
 
Danica-konsernet har i dag fokus på markedsrenteproduktene. De tradisjonelle produktene anbefales ikke 
lenger til nye kunder. 

Etter myndighetenes godkjenning gjennomførte Danica Pension kjøpet av Danica Pensionsforsikring A/S og Da-
nica Administrasjon A/S (tidligere: SEB Pensionsforsikring A/S og SEB Administration A/S), hvilket betyr at de fra 
denne dato er datterselskaper av Danica Pension. Danica Pensionsforsikring A/S og Danica Administration A/S 
og de underliggende datterselskaper inngår i solvensrapporten fra kjøpstidspunktet 7. juni 2018. 

I Danmark består Danica av følgende forsikringsselskaper:  

- Forsikringsselskabet Danica, skadeforsikringsselskap stiftet i 1999 
- Danica Pension, livsforsikringsaksjeselskap 
- Danica Pensionsforsikring A/S  

I tillegg eier Danica Pension, livsforsikringsaksjeselskapet, to utenlandske datterselskaper: Danica Pension 
Försäkringsaktiebolag i Sverige og Danica Pensjonsforsikring AS i Norge, samt en rekke eiendomsselskaper 
i Danmark. Ved utgangen av 2018 inngikk Danica Pension en avtale om salg av Danica Pension Försäkringsaktie-
bolag i Sverige. Salget venter på myndighetenes godkjenning og forventes gjennomført i 2. kvartal 2019.  
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Danica-konsernets forsikrings- og pensjonsselskaper holder til i Lyngby, Stockholm og Trondheim. Tabellen ne-
denfor gir nærmere opplysninger om de enkelte selskapene.  

 

Tilknyttede kontrollorganer 
Forsikrings- og pensjonsselskapene er under tilsyn i sine respektive land. De nasjonale tilsynene er lokalisert 
i hhv. København, Stockholm og Oslo, se oversikten nedenfor: 

 
 
Den eksterne revisjonen av Danica-konsernets offisielle regnskap utføres av revisjonsfirmaet Deloitte: 
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Ekstern revisjon av Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge utføres iht. samme avtale som Danica-kon-
sernet har inngått med Deloitte i Danmark. Som ledd i utføringen av revisjonen av datterselskapet bruker 
Deloitte Danmark kollegaer ved egne revisjonskontorer i hhv. Sverige og Norge.  

Eierforhold  
Danske Bank eier Danica-konsernet, og det finnes ingen andre medeiere. Konsernets eierforhold vises ne-
denfor: 

 

 
Skade- og livsforsikring 
I Danmark utøver Danica-konsernet skadeforsikringsvirksomhet gjennom morselskapet Forsikringsselskabet 
Danica A/S og livsforsikringsvirksomhet gjennom datterselskapene Danica Pension og Danica Pensionsforsik-
ring.  

Livsforsikringsvirksomheten i Sverige og Norge utøves gjennom de respektive datterselskapene i Sverige 
og Norge. 

Følgende oversikt fremgår av Danica-konsernets årsrapport og gir en oversikt over konsernets hovedaktiviteter. 
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Selskap      Aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsselska-
bet Danica A/S 

Eiendomsselskaper 

 

Salg av skadeforsikring, som omfatter helseforsikring, kri-
tisk sykdom 

Salg av markedsrenteproduktene Danica Balance, Danica 
Link og Danica Select, der oppsparingen forrentes med 
markedsavkastningen. Polisene kan tilknyttes livsforsikring 
og forsikring mot tap av arbeidsevne. 

Salg av tradisjonell livsforsikring og pensjon (Danica Tradi-
tionel) og syke- og ulykkesforsikring, herunder tap av ar-
beidsevne. 

Hovedsakelig salg av bedriftspensjonsordninger, utover 
dette tilbys vanlige Unit Link-produkter samt syke- 
og ulykkesforsikringer i Sverige.  

Salg av hovedsakelig privattegnede Unit Link-ordninger 
samt syke- og ulykkesforsikring i Norge. 

Eiendomsselskaper som hovedsakelig investerer i næ-
ringseiendommer og kjøpesentre. 

Salg af administrations- og formidlingsydelser til Danica 
Pensionsforsikring A/S samt underliggende selskaber. 

Salg af markedsrenteprodukterne, hvor opsparingen bliver 
forrentet med markedsafkastet. Policerne kan tilknyttes 
livsforsikring og forsikring mod tab af erhvervsevne. 

Salg af traditionel livsforsikring og pension samt syge- 
og ulykkesforsikring, som omfatter tab af erhvervsevne. 

Danica Pension 
A/S 

Eiendomsselskaper 

 

Danica Pension 

Försäkringsaktiebolag 

Danica  

Pensjonsforsikring AS 

Danica Administration 
A/S 

Danica Pensionsforsik-
ring A/S 
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A.2 Forsikringsresultater 
I Danica-konsernet tilbys forsikringsdekninger i tilknytning til pensjonssparingsproduktene. Disse utgjør: 

- Syke- og ulykkesprodukter, herunder dekning ved tap av arbeidsevne, helseforsikring og kritisk sykdom.  
- Dekning ved død før pensjonering 
- Livslang pensjonsutbetaling 

Danica-konsernets forsikringsresultat før skatt og virksomhet under avvikling utgjorde 1502 mill. kroner i 2018, 
mot 1905 mill. kroner i 2017. Resultatets sammensetning er nærmere spesifisert i tabellen nedenfor: 

 

Forsikringsresultatet for den tradisjonelle virksomheten utgjorde 1235 mill. kroner i 2018, mot 1279 mill. kro-
ner i 2017. Resultatet er påvirket av den negative utviklingen innen syke- og ulykkesforsikringer tilknyttet tradi-
sjonelle produkter, samt de forventede fallende inntektene i den tradisjonelle virksomheten, som skyldes at 
nytegning hovedsakelig er markedsrenteprodukter og beholdningens generelle utløpsprofil. 

Forsikringsresultatet for markedsrenteprodukter utgjorde 267 mill. kroner i 2018, mot 626 mill. kroner i 2017. 
Resultatet er positivt påvirket av stigende forretningsvolum og negativt påvirket av utviklingen i finansmarke-
dene, samt den negative utviklingen innen helse- og ulykkesforsikring knyttet til markedsrenteprodukter. 

Forsikringsresultatet for virksomhet under avvikling utgjorde 88 mill. kroner i 2018, mot 64 mill. kroner i 2017. 

A.3 Investeringsresultater 
Danica-konsernets investeringsstrategier har fokus på å støtte kundenes pensjonssparing. Overordnet tilbys to 
typer spareprodukter: 

- Markedsrenteprodukter 
- Tradisjonelle gjennomsnittsrenteprodukter med garanterte ytelser 

I Danica Pension Danmark tilbys markedsrenteprodukter med og uten garanti. I Danica Pension Sverige tilbys 
utelukkende markedsrenteprodukter uten garanti, og i Danica Pensjon Norge tilbys hovedsakelig markedsren-
teprodukter uten garanti. 
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Forsikringsselskabet Danica 
I Forsikringsselskabet Danica tegnes forsikringsproduktene Helseforsikring og Kritisk Sykdom. Investeringsresul-
tatene, som påvirker egenkapitalen, stammer derfor hovedsakelig fra forvaltning av aktivaene til støtte for av-
setningene og egenkapitalens midler og lån. Resultatet av kapitalforvaltning var 555 mill. kroner i 2018. 

Danica Pension 
I Danica Pension finnes følgende pensjonssparingsprodukter: 

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

I tabellen nedenfor vises resultatene av investeringer, fordelt på aktivaklasser. Investeringsresultatet for bl.a. 
Danica Traditionel, syke- og ulykkesforsikringer, egenkapital og lån. Samtidig er de tilsvarende resultatene av 
investeringer i markedsrenteproduktene angitt: 
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Investeringsresultatene var positive for unoterte kapitalandeler, eiendommer og obligasjoner, mens avkast-
ningen på noterte kapitalandeler var -10 %.  

Investeringer for rene markedsrenteprodukter uten garanti hadde i 2018 en samlet verdi på 106 800 mill. kro-
ner sammenlignet med 112 076 mill. kroner i 2017. Den samlede avkastningen i 2018 for markedsrenteproduk-
ter uten garanti var -6,3 %. 

Danica Pensionsforsikring 
I Danica Pensionsforsikring finnes følgende pensjonssparingsprodukter: 

- Markedsrenteprodukter: Investeringsmiksen bestemmes av kundenes risikovillighet. De kan velge mel-
lom svært lav, lav, middels, høy og svært høy. Utover dette er det to spesielle valgmuligheter: Unit Link 
med selvvalg og Unit Link med en helt spesiell utjevningsmekanisme for avkastningen over tid 

- Tradisjonelle produkter: Traditionel 

I tabellen nedenfor vises resultatene av investeringer, fordelt på aktivaklasser. 
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Danica Pension Sverige 
I Danica Pension Sverige tilbys kun pensjonssparingsprodukter uten garantier. 

Investeringsresultatene som påvirker egenkapitalen, stammer hovedsakelig fra forvaltning av aktivaene til 
støtte for egenkapitalens midler og ansvarlig lån. Aktivaene som støtter disse midlene, er fordelt som følger, 
ultimo 2018: 

 

Danica Pension Sverige har ingen påvirkning på investeringene i markedsrenteprodukter, da kundene selv vel-
ger disse og det ikke er noen type tilknyttet garanti. De vises derfor ikke i tabellen ovenfor. 

Danica Pension Sverige har mindre posisjoner i verdipapirfond, der markedsverdien påvirkes av endringer i fi-
nansmarkedene. 

Danica Pensjon Norge 
Danica Pensjon Norge tilbyr hovedsakelig spareprodukter med valgfrihet der kundene selv kan velge investe-
ringene uten tilknyttede garantier og forsikringsprodukter uten tilknyttede spareprodukter. 
 
Investeringsresultatene som påvirker egenkapitalen, stammer derfor hovedsakelig fra forvaltning av aktivaene 
bak porteføljen av kollektive forsikringer uten rentegarantier og forvaltning av egenkapitalen. Egenkapitalen 
ultimo 2018 er hovedsakelig plassert i obligasjoner med høy kredittkvalitet og som deponeringsmidler på bank-
konti. 
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I tabellen nedenfor vises resultatene av investeringer, fordelt på aktivaklasser. Investeringsresultater for bl.a. 
porteføljen av kollektive forsikringer uten rentegarantier og egenkapital. Samtidig er de tilsvarende resultatene 
av investeringer i markedsrenteproduktene angitt:  

 

Urealisert gevinst og tap som inngår i kollektivporteføljen har ingen effekt på resultatregnskapet, da disse føres 
over verdireguleringsfondet 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 finansinstrumenter. 

Danica-konsernet har det siste året hatt begrenset eksponering overfor investeringer i verdipapirisering, og 
disse utgjør i dag en begrenset del av investeringsaktivitetene i Danica Pension og Danica Pensionsforsikring. 

Investeringene i verdipapirisering dekker ikke-klassifiserte Collateralized Loan Obligations1 (CLO-er). 

Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge investerer ikke i verdipapiriseringer. 
 
A.4 Resultater av andre aktiviteter  
Danica-konsernet har investeringer i en rekke tilknyttede selskaper. Assosierte selskaper er selskaper der Da-
nica-konsernet eier kapitalandeler i virksomheten og utøver en betydelig, men ikke kontrollerende, innflytelse 
over selskapet. Konsernet klassifiserer vanligvis selskaper som assosierte hvis Forsikringsselskabet Danica di-
rekte eller indirekte eier mellom 20 og 50 % av stemmerettighetene. 

 
                                                            
1 En CLO er et strukturert obligasjonsprodukt som kan betraktes som en samling ulike typer bedriftslån, samlet i ett inves-
teringsprodukt. 
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Tabellen nedenfor viser en oversikt over disse, samt finansielle nøkkeltall for 2018. 

 

Som tabellen viser har Danica-konsernet bare eierandeler i tilknyttede selskaper i Danmark. 
 
A.5 Andre opplysninger 
Det er ingen annen vesentlig informasjon i rapporteringsperioden med hensyn til Danica-konsernets virksom-
het og årets resultater utover de som fremgår av de foregående avsnittene. 
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Kapittel B – Ledelsessystem 
I dette kapittelet 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, skadeforsikringsselskap stiftet i 1999 
2. Danica Pension, livsforsikringsaksjeselskap  
3. Danica Pensionsforsikring A/S  
4. Danica Pension Försäkringsaktiebolag (Sverige) 
5. Danica Pensjonsforsikring AS (Norge) 

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

Dette avsnittet er inndelt i følgende underavsnitt: 

B.1.1 Ledelsessystemets struktur i Danmark, Sverige og Norge 
B.1.2 Nøkkelfunksjonenes ansvarsområder og funksjoner i Danica-konsernet 
B.1.3 Endringer i ledelsessystemet i Danica-konsernet 
B.1.4 Retningslinjer og praksis for lønn i Danica-konsernet 

B.1.1 Ledelsessystemets struktur i Danmark, Sverige og Norge 

Danica Pension Danmark pr. 31.12.2018 
Forsikringsselskabet Danica, Danica Pension og Danica Pensionsforsikring har selvstendige styrer, men med 
personsammenfall, med unntak av ett styremedlem i Danica Pension, livsforsikringsaksjeselskapet, som er ut-
nevnt til styret av finansministeren, samt medarbeidervalgte styremedlemmer. Forsikringsselskabet Danica, 
som er et skadesforsikringsaksjeselskap stiftet i 1999, inngår i Danmark i Danica-konsernet, sammen med Da-
nica Pension, livsforsikringsaksjeselskap, og Danica Pensionsforsikring A/S. 

Styrene består derfor av den samme grunnstammen av medlemmer, hvorav seks velges av generalforsam-
lingen. I Danica Pension er tre medlemmer valgt av medarbeidere. I Danica Pensionsforsikring er to av medlem-
mene valgt av medarbeiderne. I styret i Danica Pension er det dermed til sammen ti medlemmer samt det eks-
tra medlemmet som er utpekt av finansministeren. I Danica Pensionsforsikring er det til sammen åtte medlem-
mer.  

Styrene håndterer den overordnede ledelsen av selskapet og avholder vanligvis seks møter årlig. Styrene har 
opprettet et revisjonsutvalg som forbereder styrenes arbeid mht. regnskaps- og revisjonsmessige forhold, her-
under tilhørende risikofaktorer. Utvalget kan ikke fatte selvstendige avgjørelser, men rapporterer bare til 
de samlede styrene. Styrene har vedtatt vedtekter og forretningsorden som bestemmer rammeverket og an-
svarsfordelingen mellom styret og ledelsen. 
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Selskapene ledes og administreres i det daglige av en ledelse på tre personer, bestående av: 

- Chief Executive Officer (CEO) 
- Chief Financial Officer (CFO) og 
- Chief Commercial Officer (CCO) 

Disse suppleres av en Chief Investment Officer (CIO) utenfor ledelsen. Alle forretningsområder har en definert 
referanseramme. 

I diagrammet nedenfor fremgår den danske organisasjonen. De stiplede linjene indikerer at funksjonen er plas-
sert i Danske Bank-konsernet.  
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Komiteer i Danica Pension Danmark 
Utover konsernets organisasjonsledelse har styret besluttet å nedsette fire utvalg med fokus på styring av in-
vesteringene og konsernets risiko, hhv.: Investeringskomiteen, All Risk-komiteen, ALM-komiteen og Verdifast-
settelseskomiteen: 

 

Utover komiteene har Danica Pension Danmark etablert de fire kontrollfunksjonene som kreves iht. de felles 
europeiske reglene om solvens. Les nærmere om disse funksjonene i avsnitt B.1.2. 

Risiko- og kontrollsystemet i Danica Pension Danmark 
Danicas ledelsessystem omfatter et risikostyrings- og kontrollsystem. 

Det interne kontrollsystemet sikrer at Danica overholder gjeldende lover og regler, at virksomheten drives ef-
fektivt mht. virksomhetens mål og at finansiell og ikke-finansiell informasjon er tilgjengelig og pålitelig. 

Komiteene har en sentral rolle mht. risiko- og kontrollsystemet, se ovennevnte beskrivelser av komiteens for-
mål. Når det gjelder illikvide og alternative investeringer, håndteres disse i samhandling mellom Investerings- 
og Verdifastsettelseskomiteen. Valg av ønskede investeringer behandles i Investeringskomiteen. Som en del av 
prosessen blir opplegg til verdifastsettelse fremlagt for Verdifastsettelseskomiteen, se også kapittel C.2 Mar-
kedsrisikoer og C.4 Likviditetsrisikoer for en nærmere beskrivelse av håndteringen av risikoen vedrørende illi-
kvide og alternative investeringer. 

Danica Pension Sverige 
Styret i Danica Pension Sverige består av fire medlemmer, hvorav to fra morselskapet Danica Pension og to fra 
Danske Bank A/S Filial i Sverige. Danica Pension Sverige har ingen styrenedsatte utvalg eller komiteer, og det er 
det samlede styret som utfører revisjonsutvalgets oppgaver. 

Administrerende direktør ivaretar selskapets daglige ledelse, i samsvar med lovgivningens bestemmelser, sty-
rets vedtatte politikk, styrets retningslinjer og øvrige anvisninger fra styret 
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Organisering av Danica Pension Sverige: 

 

 

Komiteer i Danica Pension Sverige 
Som nevnt innledningsvis har Danica Pension Sverige ingen styrenedsatte komiteer eller utvalg, og det er det 
samlede styret som utfører revisjonsutvalgets oppgaver. 

Danica Pension Sverige har etablert de fire kontrollfunksjonene som fremgår av de nye europeiske reglene. Les 
nærmere om disse funksjonene i avsnitt B.1.2. 

Risiko- og kontrollsystemet i Danica Pension Sverige 
Styret som helhet håndterer risikostrategien og andre risikostyringsprosesser. Danica Pension Danmarks ledel-
sessystem og risikostyrings- og internkontrollsystem gjelder også for Danica Pension Sverige. 

Danica Pensjon Norge 
Styret i Danica Pensjon Norge består av åtte medlemmer, hvorav to fra morselskapet Danica Pension og 
to fra Danske Bank A/S Filial i Norge. Utover dette er det to medarbeiderrepresentanter og to eksterne styre-
medlemmer. Styret har etablert et risikoutvalg som forbereder kommunikasjon om selskapets samlede risiko 
og tilhørende risikostyrings- og kontrollsystemer. Det samlede styret utgjør risikoutvalget. Styret har også etab-
lert et lønnsutvalg som forbereder alle lønnsanliggender som skal avgjøres av utvalget. 
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Administrerende direktør ivaretar selskapets daglige ledelse, i samsvar med lovgivningens bestemmelser, sty-
rets vedtatte politikk, styrets retningslinjer og øvrige anvisninger fra styret. 

Organisering av Danica Pensjon Norge: 

 

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

 

Videre har Danica Pensjon Norge etablert de fire kontrollfunksjonene som fremgår av de europeiske reglene. 
Les nærmere om disse funksjonene i avsnitt B.1.2. 

Risiko- og kontrollsystemet i Danica Pensjon Norge 
Risiko- og kontrollsystemet i Danica Pensjon Norge tilsvarer risiko- og kontrollsystemet i Danica Pension Dan-
mark. 

B.1.2 Nøkkelfunksjonenes ansvarsområder og funksjoner i Danica-konsernet 
Ledelsene i samtlige selskaper i Danica-konsernet etablerer de viktige nøkkelfunksjonene som skal sikre at sel-
skapet styres effektiv, herunder et effektivt risikostyringssystem og et effektivt internt kontrollsystem.  
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Nedenfor angis nøkkelfunksjonene som skal etableres i henhold til solvensreglene, herunder en beskrivelse 
av disses ansvarsområder. 

 

For en nærmere beskrivelse av konsernets kontrollsystemsstruktur henvises det til kapittel B.4.  

B.1.3 Endringer i ledelsessystemet i Danica-konsernet 
I rapporteringsperioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018 forekom det endringer i den danske selskaps-
ledelsen, der Per Klitgård Poulsen, Lars Ellehave-Andersen og Claus Harder forlot selskapsledelsen. De ble er-
stattet av Ole Krogh Petersen (CEO), Søren Lockwood (CCO) og Jesper Høybye (CFO). I forbindelse med kjøpet 
av Danica Pensionsforsikring og at selskapet ble en del av Danica-konsernet i juni 2018 ble selskapsledelsen til-
svarende endret til Ole Krogh Petersen (CEO), Søren Lockwood (CCO) og Jesper Høybye (CFO). Videre skjedde 
det endringer i postene som ansvarlig for de fire nøkkelfunksjonene, slik at alle disse områdene styres av 
samme person for de tre danske selskapene.  

I Danica Pensjonsforsikring (Norge) er Steinar Nielsen tiltrådt som CEO i 2018.  

B.1.4 Retningslinjer og praksis for lønn i Danica-konsernet 
Retningslinjer og praksis for lønn i Danica-konsernets selskaper og datterselskaper har utgangspunkt i retnings-
linjene for lønn i Danske Bank-konsernet, og de utenlandske datterselskapene i Norge og Sverige vedtar tilsva-
rende retningslinjer tilpasset lokale forhold. De lokale forholdene er beskrevet i egne avsnitt for de områdene 
der det har blitt gjort tilpasninger av den lokale lønnspolitikken.  

I forbindelse med oppkjøpet av Danica Pensionsforsikring ble lønnspolitikken i Danica-konsernet (og dermed 
Danske Bank) tilsvarende vedtatt av styret, og den omfattet dermed også medarbeiderne i Danica Pensionsfor-
sikring. 

Endringene i Danske Bank-konsernets lønnspolitikk som har relevans for Danica-konsernet, har hovedsakelig 
vært i form av språklige avklaringer. Retningslinjer og endringer av disse godkjennes av Danica Pension Dan-
marks generalforsamlinger. 
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Målsetningen med lønnsretningslinjene i Danica-konsernet er å sikre en styringsprosess som har fokus på ved-
varende og langsiktig verdiskapning for Danica-konsernets aksjonærer. Det sikrer også at: 

- Danica-konsernet kan tiltrekke seg, utvikle og holde på dyktige og motiverte medarbeidere i et konkur-
ransepreget internasjonalt marked 

- Medarbeiderne tilbys en konkurransedyktig og markedsjustert godtgjørelse, hvorav fastlønnene utgjør 
en betydelig del 

- Medarbeiderne oppmuntres til å levere bærekraftige resultater og til å sikre samsvar mellom interes-
sene til:  

• aksjonærene 
• kundene 
• medarbeiderne 

Danica-konsernet offentliggjør opplysninger til myndighetene om lønnsretningslinjene og om utbetalt lønn i 
årsrapporten og i den årlige lønnsrapporten. I tillegg offentliggjør Danica-konsernet bonusprosedyrer og ret-
ningslinjer for godtgjørelse, der konsernets insentivordninger og prosedyrer beskrives. 

Den relative vektingen mellom de faste og variable lønnskomponentene 
Det tilstrebes en passende balanse i lønnspakkenes sammensetning, som består av følgende fem komponen-
ter: 

- Fast lønn  
- Kortsiktig og langsiktig resultatbasert lønn (variabel lønn) 
- Eventuelle pensjonsordninger 
- Andre personalytelser 
- Eventuell godtgjørelse ved oppsigelse 

Fastlønnen fastsettes på bakgrunn av den enkelte medarbeiders rolle og stilling, herunder erfaring, ansiennitet, 
utdanning, ansvar, jobbkompleksitet, lokale markedsforhold osv. Fastlønnen utbetales hovedsakelig kontant, 
men kan i særlige tilfeller utbetales delvis i form av aksjer eller andre finansinstrumenter, avhengig av relevant 
lovgivning. 

For å sikre passende balanse mellom faste og variable lønnskomponenter har styret fastsatt en øvre grense for 
hvor stor prosentdel av fastlønnen den resultatbaserte lønnen skal utgjøre. 

Den samlede øvre grensen i et enkelt år for resultatbasert lønn til ledelsen og andre vesentlige risikotakere er 
3 % av Danica Pension Danmarks resultat.  
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Styremedlemmene lønnes med et fast honorar og omfattes ikke for noen form for insentivlønn eller resultatba-
sert lønn. De enkelte styremedlemmers honorarer fremgår av årsrapporten. Styremedlemmer som er ansatt i 
Danske Bank, mottar ikke styregodtgjørelse. Lederen og nestlederen mottok derfor ikke godtgjørelse i 2018. 
Det gjelder også for styret i Danica Ejendomsselskab. Styremedlemmer som er ansatt i Danske Bank, kan i for-
bindelse med arbeidet i Danske Bank motta resultatbasert lønn. 

Medarbeidervalgte styremedlemmer fra tidligere SEB Pension ble i forbindelse med closing innsatt som medar-
beiderrepresentanter i Danica-konsernets styre, og styregodtgjørelsen ble justert tilsvarende. 

Ledelsens godtgjørelse kan bestå av fast lønn og ulike tillegg, fast vederlag som betales i form av aksjer, annen 
insentivlønn eller pensjonsordninger. På grunnlag av individuelle avtaler har styremedlemmene også rett på 
firmabil, gratis telefon og andre faste ytelser. Avgangsvederlaget kan maksimalt utgjøre to årslønner. Avgangs-
vederlaget utgjør en passende kompensasjon for førtidig oppsigelse og skal ta høyde for at mangelfullhet ikke 
skal belønnes.  

Danica Pension Sverige 
Styret i Danica Pension Sverige består av medlemmer som er ansatt i Danske Bank Sverige og Danica Pension 
Danmark. De mottar ikke styrehonorar for sitt arbeid i dette styret. Det er derfor ingen retningslinjer for godt-
gjørelse til eksterne styremedlemmer. 

Danica Pensjon Norge 
Styret i Danica Pensjon Norge består av medlemmer som er ansatt i Danske Bank Norge og Danica Pension 
Danmark. De mottar ikke styrehonorar for sitt arbeid i dette styret. I Danica Pensjon Norge er det i tillegg til 
disse medlemmene, også eksterne styremedlemmer og medarbeiderrepresentanter. Disse mottar også godt-
gjørelse for sitt arbeid i styret. Honorarer fremgår av årsrapporten for Danica Pensjon Norge. 

Resultatkriterier for aksjeopsjoner, aksjer eller variable lønnskomponenter. 
Resultatbasert lønn (puljer eller utbetalinger) fastsettes ut fra en vurdering av forretningsenhetens resulta-
ter og en rekke målepunkter (KPI-er) som gjenspeiler forretningsenhetens viktigste strategiske prioriteringer. 

Resultatbasert lønn kan utbetales i form av kontant bonus, aksjer, aksjebaserte instrumenter, herunder be-
tingede aksjer og andre alminnelig godkjente finansinstrumenter, på grunnlag av gjeldende lokal lovgivning. 

Tilleggspensjonsordninger eller førtidspensjonsordninger 
Pensjonsordningene sikrer at medarbeiderne har en grunndekning i tilfelle kritisk sykdom og død, samt at de 
mottar pensjonsutbetalinger ved alderspensjon. Som hovedregel benyttes innskuddsbaserte ordninger i et 
pensjonsforsikringsselskap. 

Avgangsgodtgjørelser utbetales i overensstemmelse med relevant lokal lovgivning og gjeldende kollektive avta-
ler. Overordnede retningslinjer og avtaler om avgangsvederlag bestemmes av HR-avdelingen i Danske Bank-
konsernet og de relevante kontrollfunksjonene. 
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B.1.5 Vesentlige transaksjoner med nærstående parter for Danica-konsernet 
Vesentlige transaksjoner med nærstående parter inngås og avregnes på markedsbaserte vilkår eller kostnads-
basert grunnlag. Danica-konsernet har hatt følgende transaksjoner og mellomværender av større betydning 
med øvrige selskaper i Danske Bank-konsernet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

B.2 Krav til egnethet og skikkethet 
Styrene i selskapene i Danica-konsernet har vedtatt retningslinjer for egnethet og skikkethet (fit & proper). Po-
litikken sikrer at styre- og ledelsesmedlemmene og nøkkelpersoner til enhver tid oppfyller lovgivningens krav 
for å kunne utføre sitt verv eller stilling.  

Styrets og ledelsens medlemmer samt nøkkelpersoner må til enhver tid ha: 

- tilstrekkelig kunnskap, faglig kompetanse og erfaring til å kunne utføre sine oppgaver eller utøve sine 
stillinger i Danica (egnethetskrav). 

- tilstrekkelig godt omdømme og utvise ærlighet, integritet og uavhengighet for å effektivt kunne vur-
dere og utfordre avgjørelser som treffes av den daglige ledelsen (skikkethetskrav).  

Egnethetskrav (fit) 
Vurderingen av om et styremedlem, ledelsesmedlem eller nøkkelperson er egnet, omfatter en vurdering av 
personens: 
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- faglige og formelle kvalifikasjoner  
- kunnskap og relevante erfaring innen forsikringssektoren, andre finanssektorer eller andre virksomhe-

ter 

I denne vurderingen tas det høyde for de respektive plikter personen er pålagt, og der det er relevant, for per-
sonens forsikringsmessige, finansielle, regnskapsmessige, aktuarmessige og ledelsesmessige kompetanse.  

I vurderingen av styrets og ledelsens medlemmer tas det videre høyde for de respektive plikter hvert medlem 
er pålagt, for å sikre tilstrekkelig spredning med hensyn til kvalifikasjoner, kunnskap og relevant erfaring, slik at 
de kan lede og overvåke Danica-konsernet på en profesjonell måte. Styrets og ledelsens medlemmer skal sam-
let ha relevante kvalifikasjoner, erfaring og kunnskap om minst: 

- forsikring- og finansmarkedene 
- forretningsstrategi og forretningsmodell 
- ledelsessystem 
- finansielle og aktuarmessige analyser 
- lovrammer og -krav 

Skikkethetskrav (proper) 
Styrets og ledelsens medlemmer, samt nøkkelpersonene, må oppfylle følgende for å kunne anses som skikket: 

- Skal ikke være pålagt eller pålegges straffeansvar for overtredelse av straffeloven, finanslovene eller 
annen relevant lovgivning dersom overtredelsen medfører risiko for at vedkommende ikke kan ivareta 
sitt verv eller sin stilling på en betryggende måte 

- Skal ikke ha inngått begjæring om rekonstruksjonsbehandling, konkurs eller gjeldssanering eller være 
under rekonstruksjonsbehandling, konkursbehandling eller gjeldssanering 

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

- Må ikke ha utvist eller utvise adferd på en slik måte at det er grunn til å tro at vedkommende ikke vil 
ivareta vervet eller stillingen på en forsvarlig måte  

I vurderingen av skikkethet legges det videre vekt på hensynet til å opprettholde tilliten til finanssektoren. 
Denne vurderingen skal bl.a. ta hensyn til om en person er pålagt straffeansvar på grunn av at foreldelsesfris-
ten ble overskredet. Vurderingen omfatter også en vurdering av personenes skikkethet og økonomiske soliditet 
på grunnlag av bevis på deres karakter, personlige adferd og forretningsadferd, herunder kriminelle, økono-
miske og tilsynsmessige aspekter av relevans for vurderingen. 

Vurdering av egnethet og skikkethet 
Vurdering av egnethet og skikkethet er det danske Finanstilsynets ansvar. Styrets og ledelsens medlemmer 
samt nøkkelpersonene skal i forbindelse med sin inntreden/ansettelse i selskapene i Danica-konsernet levere 
opplysninger til det danske Finanstilsyn, til bruk i vurderingen av medlemmets egnethet og skikkethet. 
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Personene har deretter plikt til å løpende underrette overfor Finanstilsynet dersom forholdene endres. 

Dette vil hovedsakelig skje dersom skikkethetskravene ikke lenger oppfylles. I tillegg til tilsynets vurdering fore-
tar Danica-konsernets selskap tilsvarende en vurdering av hvorvidt ledelsens medlemmer og nøkkelpersonene 
er egnet og skikket. Denne vurderingen foretas i forbindelse med personenes inntreden/ansettelse i Danica-
konsernet, eller hvis forholdene endres i ettertid. 

I Danica Pensjon Norge og Danica Pension Sverige foretar selskapene en vurdering av egnethet og hederlighet 
hvoretter det norske eller svenske Finanstilsynet skal varsles. 

B.3 Risikostyringssystem, herunder vurderingen av egen risiko og solvens 
Styrene i Danica-konsernet fastsetter de overordnede strategiske målene og rammene for risikostyring, herun-
der risikovillighet og -toleranse. For Danica-konsernet er det risikostyringsfunksjonenes ansvar å sikre løpende 
overvåkning og koordinering av risiko, i tillegg til at styrenes og ledelsenes fastsatte rammer overholdes og kon-
trolleres. 

Det enkelte styret vurderer årlig sammenhengen mellom vurdering av egen risiko og solvens, kapitalgrunnla-
get, minstekravet til solvenskapital og risikotoleransegrensene. På denne bakgrunnen vurderes behovet for 
eventuelle tilpasninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikoorganisasjonen i Danica-konsernet fremgår av figuren nedenfor.  
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All Risk-komiteen er det øverste risikoorganet og ivaretar den samlede risikoen for Danica-konsernet og driver 
Danica Pension Danmarks risikostyringssystem. ALM-komiteen, Compliance, Risikostyringsfunksjonen og Ope-
rational Risk Manager (ORM) inngår som sentrale deler i Danica Pension Danmarks risikosystem.  

All Risk-komiteen er nedsatt av, og rapporterer til, styret. ORM er utpekt av ledelsen og står for den daglige 
håndteringen av eventuelle tap og løpende vurdering av behovet for risikomitigering. ALM-komiteen er etab-
lert med det formål å sikre overvåkning av ALM-risiko. ALM er styring av risiko mellom aktiva (assets) og pas-
siva (liabilities) ALM-komiteen har ansvar for å styre ALM-risikoen samt støtte All Risk-komiteen med hensyn til 
ALM-risikoen. ALM-komiteen har videre ansvar for daglig styring av all finansiell risiko. 

Som beskrevet i avsnitt B.1. består All Risk-komiteen av følgende: 
Den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen (leder) leder for Operasjonell risiko, ansvarlig for aktuarfunksjonen, 
CFO, IT-risikoansvarlig, leder av juridisk avdeling, ansvarlig for compliance-funksjonen, sjef for økonomiavde-
lingen, CIO, representant for Group Risk i Danske Bank, risikostyringssjef for Danica Pensjon Norge og ansvarlig 
for risikostyring for Danica Pension Sverige. 

Danica Pensjon Norge har på samme måte sin egen risikostyringskomité, se beskrivelsen av denne i avsnitt B.1 
om ledelsessystemet. I Danica Pension Sverige er det styret som ivaretar risikostrategien og andre prosesser for 
risikostyring. 

Formålet med All Risk-komiteen er å støtte den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen (CRO) i opprettholdelsen 
av Danica-konsernets samlede risikobilde og komme med forslag til risikoreduserende tiltak. Risikobildet og 
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eventuelle restriktive tiltak presenteres for styret, som prioriterer, bestemmer og operasjonaliserer risikoredu-
serende tiltak i linjeorganisasjonen. Ledelsen informerer CRO om risikoreduserende tiltak, og CRO lar disse 
inngå i risikobildet.  

Risikobildet oppdateres løpende og gir inndata til styrets vurdering av egen risiko og solvens, som foretas en 
gang i året eller når det identifiseres vesentlige endringer i risikoprofilen. Risikobildet dannes på bakgrunn av 
både proaktivt identifisert risiko (planlagte endringer osv.) og reaktivt identifisert risiko (identifisert gjennom 
analyse av uønskede hendelser). 

Risikostyringssystemets bruk og integrasjon i beslutningsprosesser 
Danica-konsernets risikostyringssystem skal sikre at risiko imøtegås både proaktivt og reaktivt, der det er rele-
vant. Derfor identifiseres risiko i både risikoorganisasjonen og i linjeorganisasjonen. Den inneholder både sen-
tralt aktiverte og lokalt aktiverte risikostyringsprosesser.  
 
Risiko og risikoreduserende tiltak inngår i oversikten over Danica-konsernets samlede risikobilde, som innhen-
tes og vedlikeholdes av All Risk-komiteen. Utover den løpende oppdateringen av risikobildet i All Risk-komiteen 
oppdateres det også i forbindelse med vurdering av egen risiko og solvens og inngår som en del av styrets be-
slutningsgrunnlag ved utforming eller justering av rammene for risikostyring i Danica-konsernet. 

Utover dette mottar ledelsen risikorapportering, slik at ledelsen kan orientere styret hvis det oppstår risiko for 
vesentlige tap av egenkapital. 

Proaktiv risikoidentifikasjon foretas systematisk på alle nivåer i organisasjonen. Når det planlegges endringer 
(som oftest gjennom prosjekter), foretas en risikoanalyse av den utførende enheten. Dette kan være en pro-
sjektorganisasjon eller den organisatoriske enheten der prosjektet eller endringen utføres. Risikoanalysen opp-
dateres hvis det oppstår vesentlige endringer.  

Der det er relevant, identifiseres også risiko når det skjer uønskede hendelser (reaktiv risikoidentifikasjon). 
Den organisatoriske enheten som håndterer den uønskede hendelsen foretar en hendelsesanalyse der risikoen 
for at hendelsen skal oppstå igjen vurderes. 

Som prinsipp skal all risiko imøtegås der den identifiseres. Hvis prosjektet eller den organisatoriske enheten 
som identifiserte risikoen, ikke har de nødvendige midlene eller mandatet som trengs for å imøtegå risikoen, 
eskaleres den til neste ledelsesnivå i organisasjonen. Vesentlige risikoer og de foreslåtte tiltakene rapporteres 
til All Risk-komiteen. CRO i de respektive selskapene følger løpende opp rapporterte risikoer og risikoreduse-
rende tiltak. 

Vurdering av egen risiko og solvens 
Vurdering av egen risiko og solvens er en løpende prosess i Danica-konsernet og dokumenteres i en rapport 
som legges frem for drøfting i styrene senest i desember i det enkelte år, slik at vurderingen kan inngå i beslut-
ninger om kapitalplan og kapitalnødplan.  
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Styrene er ansvarlige for å tilrettelegge for og gjennomføre en betryggende prosess som sikrer at alle relevante 
områder og risikoer i Danica-konsernets forretning inngår i utformingen av vurderingene og at Danica-konser-
nets strategiske beslutninger tas i betraktning. 

Sammen med rapporten om vurdering av egen risiko og solvens gis en innstilling til styrene om hvorvidt det 
ut fra en risikomessig betraktning bør skje en tilpasning på ett eller flere av områdene nedenfor: 

- Retningslinjer og risikotoleransegrenser godkjent av styrene 
- Styrenes retningslinjer til ledelsene  
- Bemanning og kompetansenivå mht. risikofylte aktiviteter 
- IT-systemer 
- Intern kommunikasjon 

På bakgrunn av den utarbeidede vurderingen av egen risiko og solvens skal styrene foreta en detaljert gjen-
nomgang og drøfting, slik at fedriftens vurderinger kan utfordres. Styrenes drøftelser og beslutninger doku-
menteres 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 resultatene og innsikten fra vurderingene proaktivt tas hen-
syn til i de strategiske beslutningene, driftsmessige og ledelsesmessige prosesser, 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 Pensjon Norge har styrene fastsatt retningslinjer for vurdering av risiko og 
solvens. Denne spesifiserer de overordnede retningslinjene for vurderingen. Prosessen for vurdering av risiko 
og solvens tar utgangspunkt i den fastsatte forretningsstrategien, budsjetter og politikk for risikostyring og in-
ternkontroll, herunder styrets fastsatte risikovillighet, risikotoleranser og mål for tilstrekkelig kapital. 

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 de nåværende kapitalfor-
holdene og de enkelte selskapenes risikoprofiler. Ved vesentlige endringer i strategi, forretningsmodell, risiko-
profil eller risikotoleransegrenser skal det likevel i umiddelbar forlengelse av dette foretas en vurdering av egen 
risiko og solvens. Ledelsene har ansvar for at det utarbeides konsekvensberegninger som kan brukes til styre-
nes beslutningsgrunnlag, hvis det gjøres større endringer i: 

- forretningsmodell og strategiske beslutninger 
- risikoprofil 
- lovmessige solvenskapitalkrav 
- samlet solvenskapitalkrav 
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Beregning av solvenskrav og korrelasjon med kapitalforvaltning og risikostyringssystem 
Danica-konsernet bruker standardmodellen fra de europeiske fellesreglene til rapportering av solvenskapital-
krav, siden denne generelt vurderes slik at den reflekterer Danica-konsernets risikoprofil på adekvat måte. 

For å oppnå en rapportering av levealderstress som fanger den risikoen for levealdersforbedringer som kjenne-
tegner Danica Pensions og Danica Pensionsforsikrings porteføljer bedre enn standardmodellen, brukes en in-
tern modell for levealdersrisiko. Denne er godkjent av Finanstilsynet. Ved å bruke den interne modellen for le-
vealdersrisiko vil den totale innregningen av levealdersrisiko sammen med avsetningenes innregning tilsvare 
kravene i standardmodellen. 

Endringer av den interne modellen kan gjøres hvis kravene til bruk av interne modeller endres, eller hvis det for 
øvrig konstateres at modellen ikke gir et riktig bidrag til beregningen av solvenskapitalkravet. Den interne leve-
aldersmodellen valideres løpende i samsvar med styrets retningslinjer for validering, og endringer i modellen 
foretas i samsvar med styrets retningslinjer for modellendringer. 

Ledelsen i Danica Pension og Danica Pensionsforsikring skal løpende følge opp for å sikre at det er gode proses-
ser og prosedyrer for rapportering av solvenskapitalkravet, og at de nødvendige systemene og ressursene er på 
plass for å sikre at solvenskapitalkravet rapporteres med en regelmessighet som sikrer at solvenskapitalkravet 
alltid er riktig.  

Forsikringsselskabet Danica, Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge anvender ikke denne interne mo-
dellen for levealdre. 

Størrelsen på solvenskapitalkravet presenteres på styremøtene kvartalsvis, som en del av den vanlige regns-
kapsrapporteringen, og Danica Pension og Danica Pensionsforsikring gis opplysninger om følsomheter basert 
på endringer i rentenivå og avkastning, samt følsomhet i styrets risikostyringsrammer for de enkelte rentegrup-
per ved endringer i rentenivået. 

Hvis det skal gjøres betydelige endringer i investerings- og risikostyringsstrategiene eller andre vesentlige end-
ringer i selskapenes risikoprofil, skal det som en del av beslutningsgrunnlaget fremlegges nye beregninger av 
solvenskapitalkravet. 

Rapporteringen av solvenskapitalkravet er basert på data fra en rekke ulike datakilder. Ledelsen skal sikre at 
det løpende kontrolleres at dataene som inngår i beregningene stemmer, at data er riktig innhentet og at avvik 
i forhold til data brukt ved tidligere beregninger kan forklares. 

B.4 Internt kontrollsystem 
Det interne kontrollsystemet skal fremme effektiv drift av selskapet, sikre funksjonell håndtering av risiko og 
overholdelse av lover, interne regler og prosedyrer. Kontrollaktiviteter er nedfelt i instruksene og prosedyrene 
for alle vesentlige aktivitetsområder og beskriver hvordan forhold skal kontrolleres, dokumenteres og rappor-
teres til nærmeste leder og videre opp i organisasjonen. 
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Danica-konsernets interne kontrollsystem er bygget rundt en modell med tre forsvarslinjer. Den interne kon-
trollen er en integrert del av ledelsesutøvelsen og risikostyringen på alle nivåer i Danica-konsernet på følgende 
måte: 

Den operative ledelsen ("1. forsvarslinje") 
Den første forsvarslinjen består av driftsledelsen, definert som ledelsen og sjefer, som henviser til ledelsene i 
Danica-konsernet. Driftsledelsen har ansvar for å etablere og risikovurdere prosesser, implementere interne 
kontroller av den daglige aktivitet og utarbeide spesifikke forretningsprosedyrer som sikrer at Danica-konser-
net og medarbeiderne overholder gjeldende lover, markedsstandarder og interne regler. 

Styrings- og kontrollfunksjonene ("2. forsvarslinje") 
Den andre forsvarslinjen består av risikostyringsfunksjonen, operasjonell risiko, aktuarfunksjonen, compliance-
funksjonen, økonomiavdelingen og verdifastsettelseskomiteen. Den andre forsvarslinjen har som oppgave 
å vurdere og overvåke risiko og kvaliteten på prosesser og forretningsprosedyrer. I tillegg er den andre for-
svarslinjen hovedrådgiver for den første forsvarslinjen innen måling, risikovurdering og internkontroll. 

Den andre forsvarslinjen utfører kontrollaktiviteter og skaper dermed bedre forutsetninger for at eventuelle 
risikoer og feil som passerte første forsvarslinje, oppdages og håndteres. 

Danica Pension Sverige 
I Danica Pension Sverige er det opprettet en egen Governance-funksjon som er en del av det interne kontroll-
systemet. Funksjonen støtter og overvåker organisasjonens arbeid med ny lovgivning og bidrar til klart defi-
nerte roller og ansvarsområder, relevante rapporteringsstrukturer og prosessbeskrivelser og bidrar til effektive 
beslutningsstrukturer. 

Uavhengig gjennomgangs- og revisjonsfunksjon ("3. forsvarslinje") 
Den tredje forsvarslinjen inkluderer intern revisjon, som også ivaretar internrevisjonsfunksjonen. Følgende gjel-
der også for internrevisjonsfunksjonen. Internrevisjon har som formål å uttale seg om effektiviteten og pålite-
ligheten til konsernets interne styring og kontroll. Når det gjelder internrevisjon er det spesielt fokus på å sikre 
denne funksjonens uavhengighet fra selskapsledelsen. Internrevisjon skal for eksempel ikke: 

- bidra til å fatte beslutninger eller være ansvarlig for slike 
- utføre kontrolloppgaver – utgjøre en del av internkontrollen 
- stå for implementering av driftsrutiner, effektiviseringer osv. 
- står for forberedelser av daglig overvåkning og rapportering om måloppnåelse, linjer osv. 

Når det gjelder sikring av internrevisjonens uavhengighet, rapporterer denne direkte til styrene i både Danske 
Bank og Danica-konsernet. Du kan lese nærmere om dette i avsnitt B.5. 
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Compliance-funksjonen  
Av "2. forsvarslinje"-funksjonene ovenfor er det compliance-funksjonen som har et spesielt ansvar for å bidra 
til at kontrollsystemet er tilstrekkelig og effektivt når det gjelder Danica-konsernets etterlevelse av lovgiv-
ningen.  

Basert på en risikovurdering av hele Danica-konsernet, som setter rammene for den årlige compliance-planen, 
blir compliance-årets kontroll- og overvåkningsoppgaver valgt og beskrevet. Både risikovurderingen og com-
pliance-planen godkjennes av ledelsen og revisjonsutvalget, og presenteres for styret.  

Compliance-funksjonen har bl.a. som oppgave å kontrollere og vurdere om det finnes effektive metoder og 
prosedyrer for å oppdage og redusere risikoen for Danica-konsernets manglende overholdelse av gjeldende 
lovgivning, markedsstandarder eller interne forskrifter. Funksjonen skal også identifisere og vurdere risiko for 
manglende overholdelse av finanslovgivning, markedsstandarder eller interne forskrifter, og funksjonen vurde-
rer konsekvensene av ny eller endret lovgivning. Videre skal compliance-funksjonen kontrollere og vurdere om 
de foranstaltningene som er truffet for å løse eventuelle mangler er effektive. 

Compliance-funksjonen rådgir ledelsene og styrene om overholdelse av finanslovgivningen. Rapportering skjer 
minst hvert halvår, til ledelsene og revisjonsutvalgene som er nedsatt av styrene. Compliance-funksjonen rap-
porterer til styret minst hvert halvår. 

Organisatorisk tilhørighet 
Compliance er en obligatorisk del av den uavhengige compliance-funksjonen i Danske Bank-konsernet. Com-
pliance-funksjonen rapporterer direkte til Danica-konsernets ledelse. Ledelsen sikrer at compliance-funksjonen 
kan rette henvendelser og rapportere til styret, uavhengig av ledelsen. 

Compliance-funksjonen i Danica-konsernet består av seks compliance officers, fordelt på én i Danica Pension 
Sverige, to i Danica Pensjon Norge og tre i Danica Pension Danmark, hvorav én er nøkkelfunksjonsinnehaver. 

Ved Danica Pensions kjøp av Danica Pensionsforsikring (tidligere SEB Pension) ble compliance-funksjonen i Da-
nica Pensionsforsikring A/S integrert i Danica-konsernets compliance-funksjon, og den teller nå til sammen seks 
compliance officers. Danica-konsernets nøkkelfunksjonsinnehaver for compliance-funksjonen ble også ansett 
som egnet og skikket til å inneha denne rollen av compliance-funksjonen i Danica Pensionsforsikring A/S. 

B.5 Internrevisjonsfunksjonen 
Internrevisjonsfunksjonens oppgaver planlegges og utføres basert på en risikobasert tilnærming. Som avslut-
ning på alle utførte revisjoner rapporterer internrevisjonsfunksjonen til den ansvarlige daglige ledelse en kon-
klusjon med observasjoner knyttet til de implementerte kontrollenes utforming og effektivitet. Internrevisjons-
funksjonen rapporterer tilsvarende resultatene av revisjonene til Danica-konsernets styre. Rapportering skjer 
minst hvert halvår, til styrene i revisjonsprotokollatene, og kvartalsvis til revisjonsutvalget som er nedsatt av 
styret. 
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Siden 7. juni 2018 har Danica Pensionsforsikring A/S vært en del av Danica-konsernet. Etter overtakelsen har in-
ternrevisjonsfunksjonens rapportering skjedd kvartalsvis for Danicas revisjonskomité samt i en revisjonsproto-
koll for året 2018. Fremover vil selskapet følge samme rapporteringsforløp som resten av Danica-konsernet.  

Organisatorisk tilhørighet 
Internrevisjonsfunksjonen er organisatorisk plassert som en selvstendig stabsfunksjon i Danica-konsernets or-
ganisasjon med referanse til styret. Internrevisjonssjefen har ansvar for internrevisjonsfunksjonen og er derfor 
utpekt som nøkkelperson. Nøkkelpersonen er ikke ansvarlig for andre funksjoner.  

Det er betydelig sammenfall mellom oppgavene som kreves av internrevisjonsfunksjonen, og oppgavene som 
Group Internal Audit utfører for Danica-konsernet, se Terms of Reference (ToR), Group Internal Audit. I hen-
hold til internrevisjonsfunksjonens retningslinjer skal internrevisjonsfunksjonen utføre arbeidet sitt i samsvar 
med ToR, slik at Danica-konsernets krav til funksjonens kompetanse, objektivitet og uavhengighet overholdes. 
Dessuten skal internrevisjonsfunksjonen sikre at oppgavene koordineres med oppgavene som utføres i rollen 
som Danica-konsernets internrevisjon. 

I henhold til retningslinjene for internrevisjon skal det ikke påtas oppgaver som kan sette spørsmålstegn ved 
internrevisjonsfunksjonens uavhengighet. Internrevisjonsfunksjonen anses dermed som uavhengig og objektiv 
i forhold til de organisatoriske områdene og prosessene som revideres i Danica-konsernet. 

Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge 
Siden Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge ikke har noen revisjonskomité, rapporterer internrevi-
sjonsfunksjonen direkte til styret. 

B.6 Aktuarfunksjonen 
I Danica-konsernet består aktuarfunksjonen av ansvarshavende aktuar i Danica Pension og Danica Pensionsfor-
sikring og de ansvarlige for aktuarfunksjonene i hhv. Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge. 

Styrene i Danica Pensjon Norge har utpekt ansvarshavende aktuar i Danica Pension og Danica Pensionsforsik-
ring til ansvarlig for aktuarfunksjonen i Forsikringsselskabet Danica, Pension, og Danica Pensjon Norge. Styrene 
i Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge har utpekt de ansvarlige for aktuarfunksjonene i disse selska-
pene. 

Det er separate aktuarfunksjoner i Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge. Oppgavene i aktuarfunk-
sjonene i Danica Pension Sverige er outsourcet til Mavisi AB og i Danica Pensjon Norge til KPMG.  

Den ansvarlige for aktuarfunksjonen i Danica Pension Danmark har en kontrollrolle overfor aktuarfunksjonene 
i Sverige og Norge. Hvert halvår avholdes møter der metoder, kontrollsystemer osv. harmoniseres. 
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Aktuarfunksjonene har ansvar for kontrollen av de forsikringsmessige avsetningene. I den forbindelse sikrer 
funksjonene blant annet følgende: 

- At de forsikringsmessige avsetningene beregnes 
- Sammenligning av beste skjønn med tidligere erfaringer 
- Vurdering av om underliggende data, metodologier, forutsetninger og underliggende modeller er av 

tilstrekkelig kvalitet, troverdige, tilstrekkelige og i samsvar med opplysninger fra finansmarkedene og 
allment tilgjengelige opplysninger 

- At beregningssystemene støtter aktuarmessige og statistiske prosedyrer 
- At eventuelle anslag bruker relevante aktuarmessige metoder 
- Vurdering av om det finnes usikkerhet forbundet med skjønn utvist ved rapportering av de forsikrings-

messige avsetningene 
- At styret informeres om hvorvidt beregningen er troverdig og tilstrekkelig  
- At eventuelle innvendinger mot de forsikringsmessige avsetningene avklares 
- Å utarbeide en skriftlig rapport til styret om aktuarens oppgaver og resultatene av disse 

Organisatorisk tilhørighet 
Aktuarfunksjonene skal minst én gang i året utarbeide en skriftlig rapport til styrene. Rapportene inneholder 
en beskrivelse av alle oppgavene som utføres av aktuariatet, og resultatene av disse. Eventuelle mangler skal 
fremgå, og forslag til løsninger beskrives. Det skal fremgå av rapporten om det finnes betydelige avvik mellom 
faktiske erfaringer og beste skjønn.  

Aktuarfunksjonene skal opplyse styrene om hvorvidt gjenforsikring og gjenforsikringsprogrammene er betryg-
gende. Dette gjøres på selskaps- og konsernnivå, og det lages en analyse av: 

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

Aktuarfunksjonene skal bidra til at Danica-konsernets risikostyring er effektiv. Spesielt bidrar aktuarfunksjo-
nene ved å fastsette modeller til rapportering av solvenskapitalbehov, og vurderingen av dette inngår i arbei-
det med vurdering av egen risiko og solvens.  

Aktuarfunksjonen i Danica Pension og Danica Pensionsforsikring har ansvaret for den interne levealdersmodel-
len som brukes til rapportering av solvenskapitalkravet. Arbeidet med den interne modellen løftes i samarbeid 
med risikostyringsfunksjonen.  
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B.7 Outsourcing 
Styrene i Danica-konsernet har vedtatt felles retningslinjer for outsourcing, med enkelte lokale tilpasninger. 
Retningslinjene omfatter alle situasjoner der Danica-konsernet lar oppgaver – både vesentlige og uvesentlige – 
utføres av en ekstern leverandør eller en annen juridisk enhet i Danske Bank-konsernet.  

Konsernets styre bestemmer løpende hvilke aktivitetsområder som anses som vesentlige. Endringer i vurde-
ringen av dette vil gjenspeiles i retningslinjene.  

På det nåværende tidspunkt anser styres spesifikke aktivitetsområder, som f.eks. porteføljeforvaltning, kapital-
forvaltning, sentrale IT-funksjoner, regnskaps- og solvensrapporteringer og risikostyring som vesentlige, og til-
svarende vil kritiske og viktige driftsfunksjoner alltid være vesentlige. På samme måte vurderes det om mang-
lende oppfyllelse av outsourcede oppgaver kan påføre Danica-konsernet eller Danske Bank-konsernet direkte 
økonomiske tap og/eller vesentlig indirekte tap av betydelig omfang (dette varierer for selskapene i Danica-
konsernet). 

 

 

 

 

 

Nedenfor er en liste over de kritiske eller viktigste operasjonelle funksjonene Danica-konsernet har outsourcet:  
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B.8 Andre opplysninger 
Danica-konsernets ledelsessystem er fullstendig beskrevet i de foregående avsnittene. Det vurderes slik at risi-
kosystemet er tilstrekkelig for å dekke selskapets risikoer.  
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Kapittel C – Risikoprofil 
I dette kapittelet gjennomgås Danica-konsernets risikoprofil med henvisning til de risikokategoriene som inngår 
i den europeiske standardmodellen for rapportering av solvenskapitalkrav. Hver risikokategori gjennomgås i et 
eget avsnitt. Før gjennomgangen av de enkelte risikokategoriene beskrives konsernets forretningsmodell, kon-
sernets overordnede risikoer og innholdet i den europeiske standardmodellen for rapportering av solvenskapi-
talkrav for forsikringsselskaper. 

Forretningsmodellen 
Som det fremgikk av kapittel A, er Danica-konsernet en del av Danske Bank-konsernet og tilbyr pensjonsord-
ninger, syke- og ulykkesforsikring samt skade- og helseforsikring hovedsakelig i det danske markedet. Gjennom 
datterselskaper i Norge og Sverige tilbys pensjonsordninger og syke- og ulykkesforsikring i disse landene. 

Forretningsrisiko og finansiell risiko som oppstår som følge av markedsrisiko er hovedårsakene til Danica-kon-
sernets solvenskapitalkrav og er dermed konsernets to vesentligste risikokategorier. 

Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge 
Risiko forbundet med aktivitetene i datterselskaper i Norge og Sverige tilsvarer den typen risiko som gjelder for 
aktivitetene i Danica Pension Danmark, da det i utgangspunktet er snakk om de samme aktivitetene. 

I Danica Pension Sverige er den finansielle risikoen ytterligere begrenset av at det kun tilbys markedsrentepro-
dukter uten garanti. I Danica Pensjon Norge ligger hoveddelen av kundenes sparemidler i markedsrenteproduk-
ter, der kundene bærer både markeds- og levealdersrisikoen.  

Danica-konsernets risiko 
Danica-konsernets forretningsmodell betyr samlet sett at Danica-konsernet påvirkes av en rekke forskjellige 
risikoer. Disse skisseres i tabellen nedenfor:  

 

Vurdering av risiko og solvenskrav 
Risiko og kapitalbehov, også kalt solvensbehov, vurderes i Danica-konsernet gjennom en analyse av hvordan 
vesentlige risikoer påvirker selskapets oppgjorte kapitalgrunnlag, solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav.  
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Solvenskapitalkravet er fastsatt i den felles europeiske lovgivningen for forsikringsselskaper. Solvenskapitalkra-
vet rapporteres som det beløpet som er nødvendig for å dekke risikoene for den eksisterende virksomheten, 
samt ny virksomhet som forventes tegnet i løpet av de neste 12 månedene.  

Solvenskapitalkravet skal rapporteres slik at det gjenspeiler kapitalen selskapene skal ha det kommende året 
for å kunne motstå et 200-årsscenario for ulike økonomisk belastende hendelser.  

Solvenskapitalkravet kan enten beregnes ved hjelp av en standardmodell eller en intern modell som er godkjent 
av Finanstilsynet. Ved rapportering av solvenskravet bruker Danica-konsernet standardmodellen sammen med en 
intern modell for rapportering av levealdersrisikoen for Danica Pension og Danica Pensionsforsikring.  

Danica Pension Danmark har videre benyttet anledningen de europeiske reglene gir for å bruke en forenklet 
beregning av motpartsrisiko mht. verdifastsettelse av sikkerheter og i forhold til kostnadsrisiko for helseforsik-
ringer. 

Standardfaktorer er modulært oppbygget, der risikofaktorene som selskapene er eksponert for (renter, aksjer, 
dødelighet osv.), utsettes for ulike negative økonomiske scenarioer innen modellens risikogrupper (marked, 
motpart, livsforsikring osv.). Standardmodellen er illustrert i figuren nedenfor:  

 

*For Danica Pension Danmark er muligheten for forenklet beregning av motpartsrisiko og kostnadsrisikoer for helseforsikringsrisikoer benyttet.  
**For Danica Pension brukes en intern modell til å beregne levealdersrisikoen. 
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For hver risikofaktor rapporteres det tilhørende solvenskapitalkravet. Disse solvenskapitalkravene vektlegges 
deretter innenfor hver risikogruppe, basert på en felles europeisk modell for hvordan risikofaktorene avhenger 
av hverandre. Vektingen demper effektiviteten av de individuelle solvenskapitalkravene for hver risikofaktor, 
siden det ikke forventes at de ulike risikofaktorene rammer med full effekt samtidig. 

C.1 Forsikringsrisiko 
For Danica-konsernet er de forsikringsmessige risikoene knyttet til utviklingen i dødelighet, uførhet, sykdom og 
ulykke, kritisk sykdom osv. Det er levealder som er konsernets vesentligste forsikringsmessige risiko. For Danica 
Pension Sverige og Danica Pensjon Norge er det derimot annulleringsrisikoen som er den vesentligste forsik-
ringsrisikoen. Du finner en oversikt over risikotyper i tabellen nedenfor. 

De ulike risikoelementene underkastes løpende aktuarmessige analyser for å beregne forsikringsforpliktelsene 
og eventuelle nødvendige forretningsinitiativer. 

Vesentlige forsikringsrisikoer 
Nedenfor finner du en oversikt over Danica-konsernets vesentligste forsikringsrisikoer. Det angis eksplisitt 
hvorvidt risikoen håndteres via det beregnede solvenskapitalkravet eller om det utelukkende brukes risikore-
duserende tiltak. Som det fremgår av tabellen, er de identifiserte vesentlige risikoene generelt omfattet av det 
beregnede solvenskapitalkravet.  

 

De vesentligste risikoene som ble identifisert i rapporteringsperioden 
De aller vesentligste risikoene for Danica-konsernet er levealdersrisiko, uførerisiko og gjenkjøpsrisiko. Disse be-
skrives nærmere nedenfor. 

Levealderrisiko: Danica-konsernets vesentligste forsikringsmessige risiko er levealder. Levealderrisiko gjelder 
risikoen for at Danica-konsernet påføres tap som følge av at kundene lever lengre enn forventet. For eksempel 
vil en levealdersforlengelse øke varigheten på utbetalingene av pensjonsprodukter, som er livsvarige. 
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Uførhetsrisiko: Danica-konsernet tegner uførerisikoprodukter i form av dekning av tap av arbeidsevne og pre-
miefritak. Produktene gir kunden løpende ytelser dersom kunden blir ufør. Dette gjelder kun frem til pensjon, 
dødsfall eller til kunden friskmeldes igjen. Ytelsen fastsettes basert på forutsetninger om fremtidige uførefre-
kvenser og ut fra en vurdering av hvor lenge det forventes at utbetalingene skal vedvare.  

Når en kunde blir ufør, avsettes avsetninger basert på forventninger om hvor mange kunder som friskmeldes 
igjen (reaktiveres), blir syke igjen (gjenopptas) eller dør. Uførerisiko er altså risikoen for at Danica-konsernet 
påføres tap på uføreproduktene som følge av at kunder blir sykere eller færre enn forventet blir friske igjen. 

Gjenkjøpsrisiko: Gjenkjøpsrisiko er risikoen for at Danica-konsernet påføres tap som følge av:  

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

- at det først og fremst er kunder med store individuelle bonuspotensialer som gjenkjøper, eller 
- at mange kunder ønsker å gjenkjøpe ordningen samtidig, 
- at Danica-konsernet har pådratt seg utgifter som konsernet enda ikke har fått betalt for, og at kunden 

gjenkjøper, flytter, ikke forhåndsbetaler eller slutter å betale premier for avtalen på et tidspunkt Da-
nica-konsernet ikke har forutsett 

Risikoen for at Danica-konsernet pådrar seg tap som følge av gjenkjøp av poliser med garanterte gjenkjøpsver-
dier anses å være svært beskjeden. 

Annulleringsrisiko: Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge tilbyr ikke livsvarige alderspensjoner med 
garantier, og det er derfor marginal risiko knyttet til økt levealder. I Danica Pension Sverige og Danica Pensjon 
Norge er den største risikoen derimot risikoen for at kundene annullerer avtalte endringer i inn- eller utbeta-
linger. Denne risikoen oppstår fordi Danica Pension Sverige eller Danica Pensjon Norge kan ha blitt påført utgif-
ter for kunden som en del av endringen før endringen ble betalt. Større deler av Danica Pension Sveriges og 
Norges inntekter består av gebyrer beregnet på fonds- og depotverdier. Danica Pension Sverige og Norge er 
dermed også i vesentlig grad eksponert overfor annulleringsrisiko i forhold til inntektssiden. 

Metoder for vurdering av forretningsrisiko  
For å sikre at beregningen av Danica-konsernets solvenskapitalkrav til enhver tid er dekkende for konsernets 
risiko gjennomfører Danica-konsernet årlig en intern vurdering av egen risiko og solvens. Gjennom risikovurde-
ringen vurderes om det beregnede solvenskapitalkravet har tatt høyde for effekten av alle vesentlige risikoer, 
både før de kommende 12 måneder og i planperioden.  

Risikostyring i Danica-konsernet er organisatorisk ansvarlig for rapportering av solvenskapitalkravet og den 
daglige risikostyringen, mens de ansvarlige for aktuarfunksjonene har ansvar for beregninger i forbindelse med 
forsikringsrisikoen og den årlige risikoidentifikasjonen av operasjonelle risikoer.  
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Her skisseres metodene som brukes til å vurdere de vesentlige forsikringsrisikoene.  

 

Vurdering av levealdersrisiko: Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge beregner levealdersrisikoen ved 
hjelp av standardformelen, mens Danica Pension og Danica Pensionsforsikring bruker en intern modell til rap-
portering av levealdersrisiko. 

For Danica Pension og Danica Pensionsforsikring skal livsforsikringsavsetningene rapporteres ut fra den beste 
beregningen av fremtidig levealder. Siden det er vanskelig å forutsi utviklingen av forventet levealder har Fi-
nanstilsynet innført referansepunkter for både forventningene til aktuell levealder og fremtidige levealdersfor-
bedringer. De beste beregningene for fremtidig levealder i Danica Pensions og Danica Pensionsforsikrings por-
tefølje beregnes derfor ved en statistisk metode som er fastsatt av Finanstilsynet Denne metoden vekter Fi-
nanstilsynets referansepunkt for forventet aktuell levealder og Danica Pensions og Danica Pensionsforsikrings 
egen beregnede forventning om levealder, basert på egne observasjoner. Til dette skal effekten av forventede 
fremtidige levealdersforbedringer, basert på Finanstilsynets referansepunkt, legges til.  

Finanstilsynets referansepunkt for aktuell levealder er basert på de siste års observerte levealdre i en rekke 
danske pensjonsselskaper, mens referansepunktet for levealdersforbedringer rapporteres ut fra de gjennom-
snittlige forbedringer av levealderen i Danmark de siste 20 årene. Siden Danica Pension og Danica Pensionsfor-
sikring har vurdert det slik at standardmodellen er for enkel og ikke tar hensyn til det danske Finanstilsynets 
fastsatte referansepunkt, har vi utarbeidet en intern modell til rapportering av levealderrisiko. 

Vurdering av uførhetsrisiko: Uførhetsrisikoen beregnes ved bruk av standardformel en. Avsetningene for 
både nye og gamle skader justeres løpende på bakgrunn av erfaringer med uførhets- og reaktiveringsfrekven-
ser fra Danica-konsernets egen portefølje. 

Danica-konsernets portefølje anses ikke for å medføre særlige forhold som skulle tale for at standardmodellen 
mht. gjenkjøpsrisiko ikke gir et rettvisende bilde av Danica-konsernets risiko i et 200-årsscenario. 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 43 / 74 

Gjenkjøpsrisiko: Risikoen beregnes ved hjelp av standardformelen. Danica-konsernets portefølje anses ikke for 
å medføre særlige forhold som skulle tale for at standardmodellen mht. gjenkjøpsrisiko ikke gir et rettvisende 
bilde av Danica-konsernets risiko i et 200-årsscenario. 

Annulleringsrisiko: Denne håndteres på samme vis som gjenkjøpsrisiko, ved hjelp av standardformelen. 

De vesentligste konsentrasjonsrisikoene for forsikringsrisiko 
Konsentrasjonsrisikoen for forsikringsrisiko omfatter risikoen for tap som følge av stor eksponering overfor en-
kelte kundegrupper samt store eksponeringer for enkeltpersoner. Danica-konsernets konsentrasjonsrisiko er 
begrenset ved risikospredning av forsikringsporteføljen samt ved gjenforsikring. 

Metoder som brukes til risikoreduksjon 
En mindre del av risikoen knyttet til død og funksjonshemming blir gjenforsikret for å begrense tap på individu-
elle livsforsikringer som er utsatt for høy risikoeksponering. De ulike risikoelementene underkastes løpende 
aktuarmessige analyser for å beregne forsikringsforpliktelsene og eventuelle nødvendige forretningsinitiativer. 

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: 
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C.2 Markedsrisiko  
Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av at dagsverdien av aktiva eller forpliktelser endres på grunn av 
endringer i markedsforholdene, f.eks. endringer i rente, aksjekurser, eiendomsverdier, valutakurser og kreditts-
penn. 

Vesentlig markedsrisiko 
Nedenfor finner du en oversikt over Danica-konsernets vesentligste markedsrisikoer. Det angis eksplisitt hvor-
vidt risikoen håndteres via det beregnede solvenskapitalkravet og om det brukes risikoreduserende tiltak. 

 

Den meste betydelige risikoen i Danica-konsernet er markedsrisikoen for tradisjonelle livsforsikringsprodukter. 
De tradisjonelle produktene er poliser med ytelsesgarantier og kollektive investeringer. Markedsrisikoen i tradi-
sjonelle produkter omfatter samspillet mellom investeringsaktiviteter og ytelsesgarantiene. 

Markedsrisiko forbundet med investeringene for markedsproduktene er betydelig mindre enn for de tradisjo-
nelle produktene, siden risikoen for disse produktene hviler på forretningstakerne, bortsett fra for poliser der 
en investeringsgaranti er tilknyttet. Selskapet har imidlertid en indirekte eksponering overfor markedsrisiko, via 
forsikringstakernes investeringer i markedsrenteprodukter, siden en vesentlig del av selskapets lønnsomhet 
avhenger av aktivaenes størrelse. Denne risikoen kan tilskrives det faktum at en stor del av eiendelene i disse 
produktene er eksponert for aksjer eller alternative investeringer med aksjerelatert risiko, og derfor vil et fall i 
aksjemarkedet redusere depotverdiene og lønnsomheten, og dermed selskapets kapitalgrunnlag. 

Utover markedsrisikoen knyttet til forpliktelser med ytelsesgaranti og markedsrenteprodukter finnes det mar-
kedsrisiko knyttet til selskapets egne investeringer og investeringer tilknyttet sykeforsikring. 
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De vesentlige markedsrisikoene forbundet med aktivitetene i Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge 
tilsvarer i store trekk den vesentlige markedsrisikoen som gjelder for aktivitetene i Danica Pension Danmark, 
siden det i utgangspunktet er snakk om de samme aktivitetene. I forhold til Danica Pension Sverige er den fi-
nansielle risikoen likevel vesentlig begrenset av at det kun tilbys markedsrenteprodukter uten garanti. For Da-
nica Pension Sverige er markedsrisikoen risikoen for at grunnkapitalen vil variere som følge av endringer i mar-
kedskurser. Dette kan påvirke handelsbeholdningen i Danica Pension Sveriges eget fond og verdien av kunde-
nes aktiva. Siden Danica Sverige utfører fonds- og depotforsikringsvirksomhet, bæres den direkte konsekven-
sen av endringer i markedsforholdene, og dermed svingninger i aktivaene i fond og depoter, av kundene selv. 

I Danica Pensjon Norge ligger hoveddelen av kundenes sparemidler også i markedsrenteprodukter, bærer kun-
dene både levealdersrisikoen og markedsrisikoen. Markedsrisikoen i Norge er hovedsakelig knyttet til ekspone-
ring for selskapets egenkapital samt indirekte eksponering via lønnsomhet og kapitalgrunnlag, se ovenfor.  

De vesentligste risikoene som ble identifisert i rapporteringsperioden 
De vesentligste markedsrisikoene for Danica-konsernet beskrives nedenfor. 

Aksjerisiko (inkl. alternative investeringer): 
I forhold til aksjerisikoen skilles det mellom aksjerisiko som avledes av børsnoterte aksjer, og aksjerisiko som 
avledes av alternative investeringer.  

1. Risikoen fra børsnoterte aksjer forekommer ved kurstap som følge av nedgang i aksjemarkedene. Mar-
kedet for børsnoterte aksjer er svært likvid, og derfor gjenspeiles endringene i markedsforholdene 
umiddelbart i verdifastsettelsen. Børsnoterte 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 kommer fra andre land. 

2. Alternative investeringer er investeringer som ikke kan kjøpes gjennom tradisjonelle aksje- og obliga-
sjonsmarkeder. Alternative investeringer – i liket med børsnoterte aksjer – er en eksponering mot den 
fremtidige lønnsomheten i ulike næringer og selskaper. Avhengig av hvor i kapitalstrukturen det inves-
teres, kan den primære risikoen være knyttet til inntektspotensialet eller kreditt- og finansieringsrisiko.  

Danica-konsernet investerer i alternative investeringer, siden disse bidrar med viktige egenskaper som 
bidrar til å sikre attraktiv og stabil avkastning for konsernets pensjonskunder. Samtidig bidrar de til å 
langtidssikre porteføljens kjøpekraft. endelig gir de alternative investeringene en eksponering mot et 
bredere spekter av risikofaktorer enn en tradisjonell portefølje med børsnoterte aksjer og obligasjoner, 
og dermed oppnås en større grad av diversifisering. 

For Danica Pension Sverige er aksjerisikoen risikoen for at Danicas grunnkapital vil variere som følge av end-
ringer i markedskurser. Dette kan påvirke handelsbeholdningen i Danica eget fond og verdien av kundenes ak-
tiva. For Danica Pensjon Sverige består aksjerisikoen imidlertid hovedsakelig i at fremtidige inntekter, gjennom 
kapitalinnskudd, varierer som følge av endringer i aksjekursene, mens kostnadene forblir vesentlig uendrede. 

Verken Danica Pension Sverige eller Danica Pensjon Norge har alternative investeringer for egen regning. 

Eiendomsrisiko: 
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Danica-konsernet har eksponering mot eiendomsmarkedet i både inn- og utland gjennom direkte eiendomsin-
vesteringer og investeringer i eiendomsfond. Risikoen oppstår når prisene faller på eiendomsmarkedet, eller 
hvis tomgangsratene på utleieeiendommer er høy. Eiendomsinvesteringer kjennetegnes av en viss grad av illi-
kviditet. 

Valutarisiko: 
Ved investering i aksjer denominert i andre valutaer enn lokal valuta2 påtar Danica-konsernet seg en risiko for 
tap av verdien av disse investeringene dersom det forekommer endringer i disse andre valutakursene, i forhold 
til lokal valuta. Danica-konsernets valutaeksponering er særlig relatert til EUR, USD og Andre. 

Renterisiko: 
I Danica Traditionel er det utstedt ytelsesgarantier for kundene. Ytelsesgarantiene definerer de kontantstrøm-
mene som Danica-konsernet som et minimum skal kunne betale. Disse fremtidige forpliktelsene er oppført til 
markedsverdi, i henhold til en markedsbasert diskonteringskurve (rabattkurven). Markedsverdien av disse ytel-
sesgarantiene kalles også garanterte ytelser (GY). 

Diskonteringskurven er basert på markedsrenter, og derfor er verdien av GY følsom overfor renteendringer på 
finansmarkedene. Hvis renten faller, stiger GY, og omvendt. Derfor har Danica-konsernet en renterisiko når 
markedsverdien av passivasiden i Danica Traditional sammenlignes med markedsverdien av de tilknyttede ren-
tefølsomme aktivaene. Hvis markedsverdiendringer på aktiva og passiva ikke samsvarer, fører dette til tap eller 
gevinst. 

For Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge er renterisikoen likevel marginal. Danica Pension Sverige 
og Danica Pensjon Norge er hovedsakelig eksponert mot finansrisiko gjennom egne aktiviteter, siden det 
i svært begrenset omfang utstedes garantier til kundene. Renterisikoen oppstår her hovedsakelig gjennom kun-
denes aktiva, da verdien av fremtidig inntjening påvirkes av renteendringer. Renterisiko forekommer også i for-
bindelse med fremtidige forpliktelser på passivasiden i balansen. Dette skyldes at beste skjønn for fremtidige 
utbetalinger bestemmes ved at alle fremtidige kontantstrømmer knyttet til forsikringsavtalen skal diskonteres 
med markedsrenten. 

Kredittspennrisiko: 
Kredittspennrisiko er risikoen for tap av markedsverdi som følge av endringer i kredittspenn på f.eks. pantesik-
rede obligasjoner, bedriftsobligasjoner, statsobligasjoner og kredittderivater. Kredittspennet reflekterer den 
ekstra avkastningen en investor krever fra verdipapirer med en gitt kredittkvalitet og likviditet i forhold til av-
kastningen på likvide verdipapirer uten kredittrisiko eller referanserente.  

Kredittrisiko oppstår fra selskapets direkte og indirekte investeringer i bl.a. kredittinstrumenter, kredittobliga-
sjoner, banklån via fond, kredittderivater og fra volatilitetsjustering (VA), der sistnevnte utgjør et element i be-
regningen av diskonteringskurven ved rapportering av markedsverdien av de forsikringsmessige avsetningene.  

                                                            
2 Lokal valuta: DKK for Danica Pension Danmark, SEK for Danica Pension Sverige, NOK for Danica Pensjon Norge 
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Metoder for vurdering av markedsrisiko 
All markedsrisiko overvåkes daglig av Risikostyring.  

Nedenfor angis metodene for vurdering av de vesentlige markedsrisikoene, kort oppsummert og skissert. 

 

I Danica Pension Danmark håndteres aksjerisikoen for børsnoterte aksjer gjennom daglig overvåkning og en 
vurdering av risikoen sett i forhold til de definerte styrerammene.  

En stor del av risikostyringen for alternative investeringer ligger i analysen av potensielle investeringer i forbin-
delse med utvelgelsen av de gjeldende aktivaene og i selve oppfølgingen av investeringene etter at de er fore-
tatt. Danica Pension Danmark har bygget et team med spesiell kompetanse innen alternative investeringer, 
som løpende evaluerer nåværende og nye potensielle alternativer investeringer. De alternative investeringene 
overvåkes løpende. Samtidig evalueres identifiserte risikoer på de enkelte alternative investeringene og måles 
opp mot markedsutviklingen. 

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

Når det gjelder renterisiko innebærer overvåkningen at egenkapitalens eksponering, i tillegg til et eventuelt 
aktuelt egenkapitaltap, maksimalt kan utgjøre et fast beløp ved renteendringer. Dette skal sikre effektiv over-
våkning og styring av selskapets renterisiko. 
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Investering i henhold til "prudent person"-prinsippet 
Danica-konsernets aktiva investeres i samsvar med det såkalte prinsippet om årvåkenhet, "prudent person"-
prinsippet. "Prudent person" er et prinsipp i Solvens II-forskriften som skal sikre at forsikringsselskaper oppfø-
rer seg forsiktig på kundens vegne når det gjelder investeringsmidler. Det innebærer at det kun investeres i ak-
sjer og finansinstrumenter der risikoen kan identifiseres, måles, overvåkes, styres, kontrolleres og rapporteres 
for å vurdere det samlede solvensbehovet. Alle aktiva, spesielt de som dekker minimumskapitalkravet, investe-
res på et grunnlag som garanterer sikkerhet, kvalitet, likviditet og lønnsomhet for porteføljen som helhet.  

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

I pensjonssparing uten garanti – såkalte markedsrenteprodukter – kan det velges mellom ulike risikoprofiler, 
akkurat som det er mulig å velge garanti mot slutten av spareprosessen. Danicas investeringsstrategi retter seg 
mot de enkelte pensjonsproduktene og er tilrettelagt med henblikk på å sikre robuste og hensiktsmessige por-
teføljer i samsvar med kundenes berettigede forventninger, samtidig som kunden får den best mulige risikojus-
terte avkastningen på både kort og lang sikt. 

De vesentligste konsentrasjonsrisikoene for markedsrisiko 
Selskapet investerer i renteinstrumenter for å dempe renterisikoen på selskapets forpliktelser. Fordi det danske 
obligasjonsmarkedet ikke er stort nok og ikke har tilstrekkelig varighet til å sikre mot forpliktelsenes renterisiko 
er det også nødvendig å investere i utenlandske renteinstrumenter, herunder obligasjoner og derivater. Den 
løpende risikostyringen sikrer at det er god sikring mot generelle renteendringer, men selskapet er eksponert 
for eksempelvis endringer i rentekurveformen og i rente- og basisspenn.  

Selskapets utenlandske investeringer gjøres i utgangspunktet på valutasikret basis i danske kroner og euro. En 
vesentlig del av selskapets investeringer og kontrakter er i euro, som ikke sikres systematisk mot danse kroner, 
på grunn av det tette valutakurssamarbeidet.  

Selskapet har også en relativ overvekt av danske eiendommer og aksjer på tvers av investeringsporteføljene. 

Metoder som brukes til risikoreduksjon 
Styret fastlegger rammer for konsernets risikostyring, mens den daglige ledelsen løpende overvåker konsernets 
risiko og sikrer at rammene overholdes. Se også tabellen i avsnittet "Metoder for vurdering av markedsrisiko" 
ovenfor. 

I forbindelse med investeringer på kundenes vegne sikrer Danica-konsernet en fornuftig bruk av finansielle in-
strumenter. Investeringer gjøres alltid med hensyn til hvilken risiko kundens investering tillater. 

Aksjerisiko: 
I Danica Pension Danmark håndteres aksjerisikoen gjennom daglig overvåkning og en vurdering av risikoen sett 
i forhold til de godkjente styrerammene.  
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Den høye likviditeten i markedet for børsnoterte aksjer medfører at eksponeringen vil kunne endres på kort 
tid, gjennom salg av aksjer eller ved bruk av sikringsinstrumenter, dersom det er ønskelig.  

Markedet for alternative investeringer er mindre likvid, og derfor reduserer man på kort sikt eksponeringen for 
aksjer og kredittinvesteringer dersom risikoen skal reduseres. På lengre sikt kan de mer likvide delene av de 
alternative investeringene selges, slik at eksponeringen reduseres. For selve utvelgelsen av alternative investe-
ringer fokuseres det derfor allerede her på å styre eksponeringen mot alternative investeringer i den samlede 
porteføljen på en slik måte at det ikke blir nødvendig å selge aksjer før tiden. 

Eiendomsrisiko: 
Risikovurdering og beslutning om risikoreduserende tiltak er en sterkt prioritert del av utviklingsprosjektene for 
eiendomsinvesteringer. Danica-konsernets aksepterte risikoer og overvåkes løpende, og nødvendige beslut-
ninger fattes i samsvar med et forhåndsbestemt eskaleringsprinsipp. Kontroller inngår som en del av den lø-
pende risikoovervåkningen. Eiendomsrisikoen håndteres gjennom en fornuftig grad av diversifisering. Videre 
overvåkes eiendomsrisikoen gjennom styrerammer. 

Valutarisiko: 
Valutaeksponeringen kan reduseres gjennom sikring (terminkontrakter, cross currency swaps og opsjoner). Va-
lutasikringen skjer dynamisk, fordi det er nødvendig å tilpasse sikringen i takt med endringer i markedsverdien 
av de underliggende investeringene for å opprettholde den samme valutaeksponeringen og ved endret vurde-
ring av risikoen i den underliggende valutaen. 

Renterisiko: 
I Danica-konsernet skjer sikring av rentefølsomhet på passiva gjennom investeringer i obligasjoner og rentede-
rivater, herunder swaps og swapsjoner. 

Renterisikoen overvåkes daglig av både Risikostyring og investeringsavdelingen under CIO, og rentesikringen 
justeres løpende – ofte daglig. Den tette overvåkningen og den løpende tilpasningen av rentesikringen gjør at 
reaksjonstiden med tanke på plutselige og kraftige renteendringer er relativt kort. 

Renterisikoen overvåkes i tillegg gjennom styrets risikoscenario. Dette skal sikre effektiv overvåkning og styring 
av selskapets renterisiko. 

I 2018 har Danica Pension Sverige ikke benyttet seg av risikoreduserende metoder i risikostyringen av markeds-
risiko, hovedsakelig som følge av kundenes investeringsvalg. 

Metoder og forutsetninger for følsomhetsanalyser og stresstester 
Danica-konsernets markedsrisiko måles ved hjelp av ulike stresstester og er basert på definerte scenarioer. 
Standardmodellen for rapportering av solvenskapitalkravet inneholder stresstester av de vesentligste markeds-
risikoene. 
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I tabellen nedenfor vises effekten isolerte renteendringer (stigninger og fall) har på konsernets egenkapital, 
samt øvrige relevante finansielle risikoer. Av de to rentescenarioene er et rentefall samlet sett det verste for 
konsernet. I et isolert scenario med en renteøkning på 1,0 prosentpoeng vil egenkapitalen synke med 0,3 mrd. 
kroner. 

  

Andre vesentlige opplysninger om markedsrisiko 
Nedenfor er en kort beskrivelse av andre relevante markedsrisikoer for Danica-konsernet. 

 

C.3 Kredittrisiko  
Kredittrisiko for Danica-konsernet er hovedsakelig knyttet til motpartsrisiko og utstederrisiko. 

Vesentlig kredittrisiko 
Motpartsrisiko dekker risikoen for tap som følge av at en motpart ikke kan betale en del av en finansiell avtale.  

For Danica-konsernets vedkommende er motpartsrisiko hovedsakelig knyttet til derivatavtaler som brukes til 
å håndtere rente-, valuta- og aksjerisiko. Tap som følge av motpartsrisiko kan oppstå ved motpartens mang-
lende betaling av skyldige beløp og som følge av at en derivatavtale bortfaller og dermed utsetter virksomhe-
ten for tap som følge av senere markedsbevegelser. 

Utstederrisiko dekker risikoen for tap som følge av at obligasjonsutstedere ikke kan betale forfalte fordringer. 
For selskapets vedkommende er utstederrisiko hovedsakelig knyttet til større obligasjonsutstedere. For Danica 
Pension Sverige og Danica Pensjon Norge gjelder motpartsrisiko hovedsakelig eksponering mot kredittinstitu-
sjoner som følge av innskudd og gjenforsikring. 
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Vurdering av kredittrisiko 
Kredittrisiko vurderes i standardmodellen, som anses som rettvisende for Danica-konsernets kredittrisiko. Kre-
dittrisikoen for Danica-konsernet anses som liten. 

Nedenfor angis metodene for vurdering av de vesentlige kredittrisikoene, kort skissert. 

 

Investering i henhold til "prudent person"-prinsippet 
Dekkes i det tilsvarende avsnittet om markedsrisiko. 

De vesentligste konsentrasjonsrisikoene for kredittrisiko 
Konsentrasjonsrisiko dekker tilleggsrisikoen som oppstår ved å være særlig eksponert mot en enkelt motpart 
på tvers av risikotyper. Danica-konsernet har en veldiversifisert portefølje av derivatmotparter, som ikke gir 
anledning til spesialbehandling av enkeltmotparter.  

Realkredittobligasjonsmarkedet er en av grunnpilarene for finansmarkedene i Danmark, og selskapet har en 
forholdsvis stor beholdning av danske realkredittobligasjoner. Det meste av obligasjonsspennrisikoen kan der-
for tilskrives obligasjoner som er utstedt til finansiering med pant i fast eiendom i Danmark. Med utgangspunkt 
i realkredittmarkedets spesielle struktur med relativt få og store utstedere forekommer det derfor konsentra-
sjoner i realkredittbeholdningene fra enkelte kredittinstitusjoner.  

Metoder som brukes til risikoreduksjon 
Motpartsrisiko motvirkes med handel i børsnoterte derivater og sentral clearing, mens øvrig derivathandel 
(OTC) skjer med utgangspunkt i avtaler om netting og løpende sikkerhetsstillelse. For år redusere motpartsrisi-
koen knyttet til OTC-derivathandel stiller selskapet vanligvis krav til motpartens rating, samt krav om at det 
inngås rammeavtaler om sluttavtegning (close-out netting), der selskapet får mulighet til å utligne kontrakters 
positive og negative gjenkjøpsverdier dersom motparten går konkurs. Det er også tilknyttet avtaler om collate-
ral management, der motpartsrisikoen reduseres i forhold til usikrede finansielle transaksjoner. Sikkerhetsstil-
lelser mottas eller stilles daglig, og er typisk i form av utveksling av kontantbeløp. I tillegg handles det med et 
bredt utvalg av motparter, slik at risikoen diversifiseres ytterligere. 

Utsteder- og konsentrasjonsrisiko imøtegås spesielt ved å baserte investeringsbeslutninger på gjennomarbei-
dede kredittvurderinger, investeringsrammer og løpende overvåkning. 
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Metoder og forutsetninger for følsomhetsanalyser og stresstester 
Motpartsrisikoen og konsentrasjonsrisikoen utgjør en marginal andel av Danica-konsernets risiko, og på det 
nåværende tidspunkt beregnes det derfor ikke spesielle stresstester, bortsett fra de som kreves av myndighet-
ene.  

C.4 Likviditetsrisiko  
Likviditetsrisiko er først og fremst risikoen for tap dersom Danica-konsernet må frigjøre likviditet for å betale 
sine forpliktelser innen kort tid.  

Opplysninger om likviditetsrisiko og vesentlige endringer heri 
Hvis den type aktiva som innehas av Danica-konsernet ikke handles ofte nok, kan det gjøre det vanskelig å selge 
investeringen på kort tid uten tap i forhold til gjeldende markedsverdi. Dette kalles investeringsaktivaenes likvi-
ditetsrisiko. 

Siden Danica-konsernets forpliktelser hovedsakelig er langsiktige, i den forstand at pensjonsutbetalingene lig-
ger langt inn i fremtiden for de fleste kundene, er konsernet mindre sårbart overfor likviditetsrisiko knyttet til 
investeringsaktiva. 

Likviditetsrisikoen kan likevel potensielt påvirke Danica-konsernet dersom mange kunder ønsker å gjenkjøpe 
pensjonsordninger samtidig, i hvilket fall selskapet vil bli tvunget til å selge en større mengder investeringsak-
tiva. Det sikres derfor at det hele tiden er tilstrekkelig likviditet til å kunne betale kundenes aktuelle ytelser og 
eventuelle krav i forbindelse med gjenkjøp.  

For visse produktgrupper vil alle investeringsaktivaene som ligger som sikkerhet for pensjonsordningens verdi 
kunne handles på daglig basis, slik at det ikke finnes likviditetsrisiko. For andre produkter vil det på helt kort 
sikt kun være mulig å selge de mest likvide aktivaene, og store utbetalinger kan derfor føre til ubalanse i aktiva-
sammensetningen, med påfølgende stigning i likviditetsrisikoen. Denne ubalansen utbedres så raskt som mulig. 

Vurdering av likviditetsrisiko 
Som beskrevet ovenfor er pensjonsselskaper ikke eksponert for likviditetsrisiko i samme grad som banker, si-
den pensjonsselskaper alltid skal inneha investeringsaktiva som tilsvarer avsetningene. Likviditetsrisiko anses 
derfor ikke som en spesiell risikofaktor i standardmodellen, men behandles under alternative investeringer, 
gjenkjøpsrisiko osv. 

Investering i henhold til "prudent person"-prinsippet 
Porteføljene er konstruert slik at det finnes en tilstrekkelig grad av likviditet for å kunne håndtere løpende ut-
betalinger samt en situasjon der mange pensjonister velger å ta ut pensjonssparing fra Danica-konsernet. 

De vesentligste konsentrasjonsrisikoene for likviditetsrisiko 
Selskapets forholdsvis store beholdning av danske pantesikrede obligasjoner fungerer delvis som en likviditets-
buffer. Selskapet der derfor til en viss grad avhengig av å kunne selge eller belåne slike beholdninger i et stres-
set scenario.  
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Likviditeten til ekstraordinære utbetalinger/gjenkjøp sikres ved salg av aktiva. På helt kort sikt vil det bare være 
mulig å selge eller belåne de mest likvide aktivaene, og store utbetalinger kan derfor skape ubalanse i aktiva-
sammensetningen. Ved et uforutsett behov for å utbetale et beløp tilsvarende 15 % av avsetningene, anses det 
slik at det i løpet av en måned vil kunne selges andre aktivaer enn eiendommer, indeksobligasjoner og visse 
alternative investeringer i den grad det blir nødvendig. 

Det vurderes også slik at den opprinnelige investeringssammensetningen vil kunne gjenopprettes innen en 
seksmånedersperiode. 

Metoder som brukes til risikoreduksjon 
Likviditetsrisiko begrenses ved å plassere en stor del av investeringene i likvide børsnoterte obligasjoner og ak-
sjer som har som formål å sikre at selskapet til enhver tid råder over en likviditetsbuffer som på kort sikt veier 
opp for nettostrømmen fra løpende virksomhet og sikrer tilstrekkelig likviditet til å motvirke ugunstige scena-
rioer. 

Samtidig tar tilretteleggingen av likviditeten hensyn til selskapets langsiktige likviditetsbehov. Styringen skal 
sikre at selskapet ikke bygger opp et uhensiktsmessig stort behov for investeringsomlegginger. Beregningen av 
langsiktig likviditetsrisiko inngår som et vesentlig element i vurderingen av bruken av volatilitetsjustering. 

Den forventede fremtidige fortjeneste i Danica-konsernets virksomhet 
Det samlede beløpet for den forventede fremtidige fortjenesten fra fremtidige premier er en del av bereg-
ningen av verdien av den forventede fortjenestene på den tegnede virksomheten (fortjenestemarginen) som 
fremgår av årsregnskapet. For 2018 er størrelsen beregnet til 4084 mill. kroner. I Danica Pension Sverige er 
fremtidige premier ikke tatt i betraktning som følge av kontraktbegrensninger.  

Metoder og forutsetninger for følsomhetsanalyser og stresstester 
På det nåværende tidspunkt beregnes ingen egen stresstest for likviditetsrisiko.  

C.5 Operasjonelle risikoer 
Operasjonelle risikoer henspeiler på tap som følge av utilstrekkelige eller ikke-fungerende interne prosedyrer, 
menneskelige eller systemmessige feil eller eksterne begivenheter, herunder juridisk risiko og svindel. Risikoen 
omfatter modellrisikoen som er forbundet med bruk av en delvis intern modell for levealder. 

Operasjonelle risikoer påvirker hovedsakelig Danica-konsernet økonomisk gjennom utgifter, for eksempel som 
følge av utbetaling av erstatning til kunder. Compliance-risikoer av økonomisk betydning omfattes av definisjo-
nen av operasjonelle risikoer. 

Opplysninger om operasjonell risiko samt vesentlige endringer heri 
Danica-konsernets viktigste operasjonelle risikoer er: 
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Risikobildet er fastsatt bl.a. på grunnlag av konstaterte risikohendelser og reflekterer videre et midlertidig øke 
risikonivå forbundet med integreringen av SEB Pension. De nye GDPR-reglene gir også på det nåværende tids-
punkt et økt risikobilde. Det er besluttet å gjennomføre ytterligere tiltak for å redusere risikoen for de nevnte 
risikoene. 

Vurdering av operasjonell risiko 
En gang årlig utfører Danica-konsernet en tverrgående risikoidentifikasjonsundersøkelse og vurderer de vik-
tigste operasjonelle risikoene. Alle områder av Danica-konsernet omfattes av denne undersøkelsen, og det risi-
koeierskapet fastsettes i forhold til hver enkelt risiko. Hvis en planlagt endring, herunder et nytt produkt, vur-
deres å potensielt utgjøre en betydelig risiko, foretas en egen risikovurdering.  

Danica-konsernet har fastsatt en rapporteringsstruktur for løpende oppfølging av identifiserte operasjonelle 
risikoer. Det sikrer kontinuerlig oppmerksomhet på disse områdene. 

De vesentligste konsentrasjonsrisikoene for operasjonelle risikoer 
Det er etablert robuste kontroller for å sikre at små feil ikke kan føre til større risiko for konsernets samlede 
portefølje. 

Integreringen av SEB Pensions portefølje og virksomhet medfører driftsmessig konsentrasjonsrisiko frem til in-
tegrasjonen og fusjoneringen av Danica Pension er gjennomført. Det er derfor økt beredskap dels omkring ad-
ministreringen av Danica Pensionsforsikring, som selskapsrettslig har ansvar for kundene i tidligere SEB Pension 
frem til fusjonen, dels rundt kapital- og risikostyringen av selskapet. 

Metoder som brukes til risikoreduksjon  
Styret har fastsatt en årlig risikoramme i forhold til operasjonell risiko i Danica-konsernet. Det skjer løpende 
overvåkning av de rapporterte driftstapene, og ved brudd på den fastsatte risikorammen vil det bli truffet be-
slutninger om behovet for å iverksette ytterligere risikoreduserende tiltak.  

Konsernet begrenser videre operasjonelle risikoer ved etablering av interne kontroller som løpende oppdateres 
og tilpasses Danica-konsernets aktuelle forretningsomfang. Det fastsettes risikoreduserende tiltak på de ve-
sentligste risikoene, forutsatt at de ikke ligger innenfor de avtalte risikotoleranserammene.  

 

Danica-konsernets operasjonelle risikopolitikk dekker følgende aktiviteter: 
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- Identifisering, overvåkning og styring av nåværende og potensielle driftsmessige risikoeksponeringer 
- Håndtering av "kritiske risikoer", dvs. risiko som krever oppfølging og ytterligere rapportering 
- Rapportering til ledelsen og styret om vurdering og håndtering av operasjonelle risikoer 

Danica-konsernet har andre retningslinjer, herunder retningslinjer for IT-sikkerhet, som også støtter driftsmes-
sig risikostyring, og gjennom beredskapsplaner er det lagt planer for å kunne forebygge og begrense skadene 
ved driftsforstyrrelser, personskader og materielle skader. 

Endelig finnes en egen plan for integreringen av SEB Pension, som har eget fokus på risikoreduserende tiltak i 
forhold til denne oppgaven. 

Metoder og forutsetninger for følsomhetsanalyser og stresstester 
Det beregnede solvenskapitalkravet til dekning av operasjonell risiko er basert på standardmodellen. Bereg-
ningen av solvenskapitalkravet skjer som en på forhånd definert prosentsats av avsetninger på garanterte pro-
dukter og en på forhånd definert prosentsats av de årlige kostnadene for markedsprodukter. Solvenskapitalkra-
vet overstiger i vesentlig grad størrelsen på de registrerte historiske driftstapene i Danica-konsernet.  

Danica-konsernets stresstest er basert på avsetninger for garanterte produkter og kostnadene for relevante 
produkter de siste 12 månedene. For Danica Pension Sverige og Danica Pensjon Norge, som ikke tilbyr produk-
ter med garanti, utføres 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 en konservativ vurdering av den opera-
sjonelle risikoen, og at den operasjonelle risikoen kan dekkes i driftsplanperioden. 

C.6 Andre vesentlige risikoer 

Vesentlige forretningsmessige risikoer 
Danica-konsernet er også eksponert for forretningsmessig risiko. Denne omfatter strategisk risiko, omdømme-
risiko og andre risikoer knyttet til eksterne faktorer, herunder regulatorisk risiko.  

Strategisk risiko er knyttet til arbeidet med å realisere strategi og overordnede mål, inkludert i datterselska-
pene. Danica-konsernet følger nøye utviklingen i de markedene der konsernet har aktiviteter, for å sikre at pro-
duktene, prisene og kundeservicen er konkurransedyktige.  

I forhold til omdømmerisiko har ledelsen løpende proaktivt fokus på anliggender som kan forårsake betydelig 
omdømmerisiko. I den forbindelse er det lagt vekt på at det ikke skal skje smittende effekter på Danica-konser-
net når det gjelder Danske Bank-konsernets operasjonelle risikoer.  

Som en del av Danske Bank er Danica-konsernet omfattet av strengere regler for risikostyring mht. hvitvasking 
og terrorfinansiering. Det skal utvises forsiktighet i forhold til at disse skjerpede kravene ikke får betydning i 
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forhold til Danica-konsernets konkurranseevne. Det er dermed risiko for at kundene velger bort Danica-konser-
net som følge av at Danica-konsernet i større utstrekning stiller spørsmål ved kundenes private forhold. 

De regulatoriske risikoene vurderes stigende over de kommende år i forbindelse med bl.a. implementeringen 
av nye regnskapsregler (IFRS 9 og IFRS 17), fordi reglene, som skal være implementert i 2020, kan få betydning 
for data, systemer, prosesser, investerings- og sikringsstrategier, produkttilbud og kostnadsstrukturer. Danica-
konsernet har naturligvis fokus på å følge tett opp konsekvensene i takt med at reglene ferdigstilles, slik at kon-
sekvensene kan håndteres på en hensiktsmessig måte. 

For Danica Pensjon Norge vil myndighetenes innføring av "Egen Pensjonskonto" i 2021 føre til en endring av 
markedsdynamikken innen innskuddspensjon. Den regulatoriske endringen kan bl.a. føre til økt konkurranse og 
prispress som kan påvirke soliditeten. 

Vurdering av forretningsmessige risikoer 
Styringen av strategiske risikoer – også på lengre sikt – skjer med styrets tette engasjement, og forretningsmes-
sige tiltak blir nøye analysert og overvåket før de gjennomføres.  

I Danica Norge inkluderes et utvalg av strategiske og forretningsmessige risikoer i stresstestene som inngå som 
en del av den årlige risikovurderingen. 

På det nåværende tidspunkt finnes det ingen konkrete forretningsmessige beslutninger av betydning for Da-
nica-konsernets risikobilde og solvenskapitalkrav. Det er imidlertid tett integrering mellom strategiarbeid og 
vurderingen av risikobilde og kapitalbehov. Det sikrer at selskapets kapital tar hensyn til strategien – og at stra-
tegien tar hensyn til kapitalen. 

Metoder som brukes til risikoreduksjon 
Danica-konsernet etterstreber ordentlig behandling kundene samt åpenhet og gjennomsiktighet i sin kommu-
nikasjon, og de omdømmemessige risikoene begrenses via en generelt høy standard ved håndtering av opera-
sjonelle risikoer. I praksis er det fastsatt prosedyrer og kontroller som dekker de vesentlige aspekter ved Da-
nica-konsernets aktiviteter.  

Gjennom Danica-konsernets fokus på å kontinuerlig utnytte de digitale mulighetene som finnes, imøtegås sam-
tidig den langsiktige risikoen for at Danica-konsernets forretningsmodell ikke er moderne og dermed utsettes 
for forstyrrelser som følge av teknologisk innovasjon. 

Metoder og forutsetninger for følsomhetsanalyser og stresstester 
Standardmodellen for rapportering av solvenskapitalkrav inneholder ikke noen egen erklæring om strategisk og 
omdømmemessig risiko, da denne risikoen vurderes å ha et mer langsiktig perspektiv.  

C.7 Andre opplysninger 
Når det gjelder Danica-konsernets risikoprofil er det ingen andre vesentlige opplysninger enn de som presente-
res i dette kapittelet.  
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Kapittel D – Verdivurdering for solvensformål 
I dette kapittelet beskrives eventuelle forskjeller mellom rapportering av aktiva og passiva i henhold til kapital-
kravene og de tilsvarende rapporteringene i regnskapene. 

Utgangspunktet for reglene for beregninger i henhold til kravene til kapital og beregningene i regnskapene i 
Danmark er at de er basert på samme beregningsmetode. I Sverige og Danmark er det imidlertid andre regns-
kapsregler. Disse følger ikke på samme måte som i Danmark beregningsmetodene i de europeiske reglene for 
solvenskrav. 

I Danica Pension Sverige verdivurderes både aktiva og passiva til dagsverdi i solvensberegningen, i motsetning 
til i regnskapet. På aktivasiden inngår ikke forhåndsbetalte anskaffelseskostnader, og på passivasiden innebæ-
rer de såkalte kontraktavgrensningsreglene at gevinster i eksisterende, men ikke fremtidige, forretninger 
inngår i beregningen av de forsikringsmessige avsetningene. De forsikringsmessige avsetningene for fond- og 
depotforsikring bestemmes av de fremtidige utbetalingene på eksisterende forpliktelser, beregnet etter beste 
skjønn og med en risikomargin. 

I Danica Pensjon Norge benyttes to forskjellige prinsipper for innregning av finansinstrumenter og investerings-
aktiva tilknyttet markedsrenteprodukter. I regnskapet brukes rapporteringsdagen, mens Solens II bruker han-
delsdagen. Ikke-realiserte gevinster på finansaktiva i kollektivporteføljen overføres ikke til resultatet, men 
inngår i et verdireguleringsfond. Hvis porteføljen av finansielle aktiva netto viser et urealisert tap, settes verdi-
reguleringsfondet til null. 

I dette kapittelet beskrives forskjellene på verdifastsettelsesmetodene. 

D.1 Aktiva  
Danica-konsernets aktiva kan klassifiseres som vist i tabellen nedenfor. Tabellen viser hvordan aktivaklassen 
verdsettes ved en rapportering av solvenskrav og i regnskapet.  
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I Danica Pension Sverige benyttes ikke postene "Immaterielle aktiva", "Materielle aktiva", "Kapitalandeler i as-
sosierte virksomheter" og "Kapitalandeler i tilknyttede virksomheter". 

I Danica Pensjon Norge benyttes ikke postene "Materielle aktiva", "Kapitalandeler i assosierte virksomheter og 
"Kapitalandeler i tilknyttede virksomheter". 

D.2 Forsikringsmessige avsetninger  
Danica Pension Danmarks forsikringsmessige avsetninger kan klassifiseres slik det fremgår av tabellen neden-
for. Tabellen viser videre hvordan avsetningene verdsettes i forhold til beregningen av solvenskapitalkrav, 
hvilke antakelser som er gjort og hvilke forskjeller som finnes i forhold til regnskapet. Til slutt beskrives usikker-
hetene ved beregningene. 

Som tabellen viser rapporteres de forsikringsmessige avsetningene på samme måte i regnskapet og ved rappor-
tering av solvenskapitalbehovet.  
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Når det gjelder Danica Pension Sverige finnes følgende forskjeller i valueringsmetodene og forutsetningene for 
beregning av avsetninger: 
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Når det gjelder Danica Pensjon Norge følgende forskjeller i valueringsmetodene og forutsetningene for bereg-
ning av avsetninger: 

 

En viktig forutsetning for rapportering av de forsikringsmessige avsetningene er den innregnede rentekurven. 
Den fastsettes av den europeiske tilsynsmyndigheten EIOPA. Utover selve rentekurven kan det nasjonale fi-
nanstilsynet gi tillatelse til å innregne et tillegg til rentekurven. Dette tillegget, som også offentliggjøres av 
EIOPA, avhenger av den avtalte valutaen for inn- og utbetalingene i forsikringsavtalene. 
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Danica Pension Danmark og Danica Pensjon Norge har søkt om og fått tillatelse av finanstilsynene til å benytte 
seg av denne muligheten. Danica Pension Sverige benytter seg ikke av muligheten, da den ikke er av vesentlig 
betydning for virksomheten. 

Betydningen for konsernets selskaper som bruker VA-tillegget, er som følger:  
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D.3 Andre forpliktelser  
Danica-konsernets øvrige forpliktelser klassifiseres som vist i tabellen nedenfor. Tabellen viser eventuelle for-
skjeller mellom verdifastsettelse til solvensformål i forhold til verdifastsettelsen i regnskapet.  

 

I Danica Pension Sverige Solvens II-balansen trekkes anskaffelseskostnadene fra regnskapsbalansen.  

D.4 Alternative valueringsmetoder 
Hoveddelen av investeringsaktivaene i Danica-konsernet verdsettes til dagsverdi, basert på prisene som er no-
tert på aktivamarkeder. For konsernets unoterte investeringer benyttes alternative valueringsmetoder. Aktiva-
ene fremgår av note 33 i årsrapporten for 2018. 

Valueringen av de unoterte investeringene skjer i samsvar med konsernets underliggende forretningsprosesser 
på området. Valueringen skjer etter en metode som ble fastlagt på investeringstidspunktet. Disse består av dis-
konterte kontantstrømmodeller, handelsmultipler, transaksjonsmultipler, sannsynlighetsvektede scenarier og 
indre verdi. De oppdateres med budsjettforutsetningene for den enkelte investering hvert kvartal, samt en vur-
dering av utviklingen i finansmarkedene. Krav til avkastning bestemmes ut fra markedsdata og risikopremie for 
den enkelte investering. 
 

D.5 Andre opplysninger 
Det er ingen annen vesentlig informasjon med hensyn til valueringen av aktiva og passiva til solvensformål enn 
de som fremgår av de foregående avsnittene. 
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Kapittel E – Kapitalforvaltning 
I dette kapittelet beskrives kravene til Danica-konsernets kapitalgrunnlag og kapitalgrunnlagets ulike delele-
menter. 

Kravene til Danica-konsernets kapitalgrunnlag følger de europeiske standardene for dette, se kapittel C, med 
en enkelt egenutviklet delkomponent i forhold til forventninger til mulige utviklinger i levealder. Les mer om 
dette i avsnitt E.4, der Danica-konsernets interne modell for rapportering av levealderrisiko beskrives. 

E.1 Kapitalgrunnlag 
Danica-konsernet styrer kapitalgrunnlaget med fokus på å sikre at det er tilstrekkelig for å dekke de risikoer 
som kan forventes ved selskapets videre drift og på grunnlag av den valgte strategien. 

Det er styret som bestemmer hvilken kapital som vurderes som tilstrekkelig for å støtte Danicas forretningsut-
vikling. Styret har bestemt at Danica-konsernet skal ha et kapitalgrunnlag som utgjør minst 150 % av solvens-
kravet. Kapitalgrunnlaget sikrer at Danica-konsernet og de danske selskapene har tilstrekkelig kapital til å støtte 
forretningsstrategien og den forretningsmessige utviklingen gjennom planperioden.  

Videre har styret bestemt at Danica-konsernet og de danske selskapene til enhver tid skal opprettholde en 
overskytende dekning på minst 130 % av solvenskravet. Hvis det oppstår en situasjon der den overskytende 
dekningen faller under 130 %, vil det straks iverksettes tiltak for å få den overskytende dekningen i samsvar 
med selskapets retningslinjer. 

I begge ovennevnte situasjoner vil styret informeres snarest dersom den overskytende vekningen faller under 
de nevnte nivåene. 

Danica overvåker at grunnkapitalen er tilstrekkelig ved hjelp av daglig risikomåling og risikostyring av både ak-
tiva og passiva. Kontinuerlig overholdelse av solvenskravene sikres også ved: 

- daglig rapportering av solvenskravet. 
- løpende overvåkning av samsvaret med styrets retningslinjer. Det er økonomidirektørens ansvar å rea-

gere som følge av denne overvåkningen. Spesielt skal økonomidirektøren gi anbefalinger til risikokomi-
teen om tiltak som skal tas som følge av manglende overholdelse av minimumskravet til overskytende 
dekning på 130 %. 

- Ved utarbeidelse av forslag om ev. utbytte skal den overskytende dekningen etter utbetaling fortsatt 
være 150 %. 

Videre har styret fastsatt retningslinjer for investeringer, og det er fastsatt forretningsprosesser som oppfyl-
ler de aktuelle kravene i loven om finansiell virksomhet. Disse omhandler bl.a. god administrativ og regnskaps-
messig praksis, skriftlige forretningsprosesser på alle vesentlige områder, tilstrekkelige internkontrollprosedy-
rer og prosedyrer for adskillelse av funksjoner og tilgjengeligheten av nødvendige ressurser. 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 65 / 74 

I Danica Pension Sverige har styret tilsvarende regler som tar hensyn til at virksomheten som tegnes, ikke har 
stor innvirkning på egenkapitalen. Det er derfor ikke behov for et like stort kapitaltillegg som for Danica 
Pension. Styret i Danica Pension Sverige har bestemt at overskytende dekning skal være på minst 120 % av sol-
venskravet. Samtidig er forventet fremtidig gevinst fra virksomheten av en slik størrelse av den gir et betydelig 
bidrag til selskapets kapitalstørrelse. Styringen av kapitalen fokuserer dermed på å sikre overholdelse av grens-
ene for de ulike kvalitetsnivåene (tiers) for kapitalen. Dermed skal nivå 2-kapitalen ikke overstige 20 % av mins-
tekravet til solvens. 

I Danica Pensjon Norge har styret tilsvarende regler som tar hensyn til at virksomheten som tegnes, ikke har 
stor innvirkning på egenkapitalen. Det er derfor ikke behov for et like stort kapitaltillegg som for Danica 
Pension. Styret i Danica Pensjon Norge har bestemt at overskytende dekning skal følges nøyere når den nær-
mer seg 120 % av solvenskravet. Styring av kapitalen fokuserer dermed på å sikre overholdelse av grensene for 
de ulike nivåene av kapitalen. Dermed skal nivå 2-kapitalen ikke overstige 20 % av minstekravet til solvens. 

Kapitalgrunnlaget i Danica-konsernet var 31. desember 2018 sammensatt som vist i tabellen nedenfor: 

 

Danica-konsernet har ikke supplerende kapital, annen ansvarlig gjeld eller kapitalgrunnlagselementer som er 
underlagt overgangsbestemmelser. 
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E.2 Solvenskrav og minimumssolvenskrav 
Solvenskapitalkravene pr. 31. desember 2018 i Danica-konsernet er som følger: 

 

Det bemerkes at Danica Pensionsforsikrings overskytende dekning er like ved styrets grense på 130 % for re-
etablering av overskytende dekning. Selskapet følges derfor tett for å sikre at det umiddelbart iverksettes tiltak 
for å få den overskytende dekningen i samsvar med selskapets retningslinjer om dette, dersom den oversky-
tende dekningen faller ytterligere. Siden selskapet forventes fusjonert med Danica Pension i første halvår 2019 
er det ikke pr. 31. desember 2018 iverksatt kapitalutvidende tiltak, siden fusjonen automatisk vil medføre at 
overdekningen reetableres vesentlig høyere enn styrets grense på 150 %. 

Solvenskravene 
Solvenskapitalkravet for konsernet er beregnet på grunnlag av konsernets konsoliderte risiko. 

I tabellen nedenfor er beregningen av solvenskapitalkravet oppdelt i de modulene som inngår i den europeiske 
standardmodellen: 

 

I henhold til de europeiske standardene er det visse muligheter for bruk av forenklede beregningsmetoder. 
I Danica Pension og Danica Pensionsforsikring benyttes muligheten for å foreta forenklede beregninger ved be-
regning av motpartsrisiko, der sikkerheten for derivatkontrakter behandles på en forenklet måte. Videre benyt-
tes en forenklet metode for beregning av kostnadsrisiko for helseforsikringer.  

Danica-konsernet brukes ikke selskapsspesifikke parametere. 

I modulen for livsforsikringsrisiko inngår det en undermodul for levealderrisiko. For denne undermodulen har 
Danica Pension og Danica Pensionsforsikring utviklet en intern modell. For en nærmere beskrivelse av denne 
henvises det til avsnitt E.4 Interne modeller. 
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Danica Pension, Danica Pensionsforsikring og datterselskapene i Sverige og Norge har sammenlignbare risiko-
profiler med ulike kapitaliseringsgrader. Forsikringsselskabet Danica har en annen risikoprofil, men represente-
rer en mindre andel av konsernets risiko. Det er derfor ingen vesentlige diversifikasjonseffekter i konsernet. 

Minimumssolvenskravene 
For hvert av selskapene i Danica-konsernet er minimumskapitalkravene beregnet som følger: 

 

For konsernet rapporteres minimumskapitalkravet som summen av enkeltselskapenes minimumskapitalkrav. 
Minimumskapitalkravet har samme rolle for konsernet som minimumskapitalkravet for de enkelte selskapene. 
For Danica-konsernet som helhet rapporteres minimumskapitalkravet som følger: 

 

Det skjedde ingen betydelige endringer i minimumskapitalkravet for noen av selskapene i Danica-konsernet 
i rapporteringsperioden. Solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet i Danica-konsernet er økt som følge 
av overtagelsen av Danica Pensionsforsikring. 

E.3 Bruk av undermodulen for løpetidsbaserte aksjerisikoer for beregningen av 
solvenskravet. 
Muligheten for å omregne aksjerisikoer til en obligasjonslignende avkastnings- og risikoprofil som samsvarer 
med pensjonsforpliktelsene, benyttes ikke av konsernet eller av konsernets enkeltselskaper. 
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E.4 Forskjeller mellom standardformelen og en intern modell 
Som utgangspunkt benytter Danica-konsernet standardmodellen i EU-lovgivningen om rapportering av solvens-
kapitalkravet. 

Intern modell for levealderforbedringer i Danica Pension Danmark 
I forhold til innregning av levealderforbedninger har Danica Pension og Danica Pensionsforsikring valgt å be-
regne denne risikoen i henhold til en intern modell som bedre fanger opp levealderrisikoen som følge av sel-
skapets forsikringsportefølje enn hva standardmodellen gjør.  

Se avsnitt C, der modulene som inngår i beregningen av solvenskapitalkravet i henhold til den europeiske stan-
dardmodellen, beskrives. Modulen som den interne modellen omhandler, er modulen for livsforsikringsrisi-
koer. Modulen består av flere undermoduler. Undermodulen under livsforsikringsrisiko der en uventet hen-
delse eller tilfeldig utvikling kan ha størst økonomisk betydning for Danica-konsernet, er levealder. 

 
Danica Pension og Danica Pensionsforsikring utfører årlig analyser av utviklingen i levealder, i samsvar med Fi-
nanstilsynets årlig oppdaterte benchmark for levealder, med følgende justering av levealderen som medbereg-
nes i av avsetningene i regnskapet. 

Bruk av den interne modellen for levealderrisiko skal ses i sammenheng med dette. Avsetningsberegningen og 
kravet til kapital i forhold til denne utgjør dermed en komplett del som inngår i den daglige risikoovervåkningen 
og -styringen mht. levealderrisiko. 

Standardmodellen inkluderer ikke effektene fra Finanstilsynets referanseindeks – den interne modellen brukes 
til dette. Den interne modellen som er valgt av Danica Pension og Danica Pensionsforsikring, bygger på den fel-
les modellen for innregning av levealdre som ble brukt av hele den danske bransjen frem til utgangen av 2015. 
Ved overgangen til de nye felleseuropeiske reglene for solvenskapitalkrav som ble innført fra 1. januar 2016, 
skal Finanstilsynet godkjenne rapporteringer som ikke følger standardmodellen. Danica har fått slik godkjen-
ning, slik at selskapets praksis for rapportering av levealderrisikoen i forhold til solvenskapitalkravet kunne vi-
dereføres etter 1. januar 2016.  

Styret presenteres årlig for metoden for fastsettelse av solvenskapitalkravet for beslutning, herunder beslut-
ning om bruk av en intern modell, og styret bestemmer kapitalplan og kapitalnødplan i samsvar med det nød-
vendige kapitalgrunnlaget. Kapitalplaner, kapitalnødplaner og styrets vurdering av behovet for nødvendig kapi-
talgrunnlag der også basert på bruk av den interne modellen for levealderrisiko. Styret sammenligner minst 
årlig standardmodellen med den interne modellen for levealder, og det sikres at den interne modellen fortsatt 
gir et bedre estimat for levealderrisikoen. 

Den interne modellen for levealderrisiko 
I undermodulen om levealderrisiko i modulen for livsforsikringsrisiko skal risikoen for en plutselig økning i leve-
alder beregnes. Den interne modellen bruker en annen økning i forventet levealder enn standardmodellen. Øk-
ningen som brukes i den interne modellen, tar utgangspunkt i de forventede økninger i levealder som allerede 
er medregnet i avregningene som er inkludert i regnskapet. 
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Modellen består av følgende komponenter: 

1. En del som tar høyde for risikoen for en endring i nivået for og økninger i levealder. 
2. En del som tar høyde for usikkerheten rundt beregningene som er beskrevet under punkt 1. 
3. Et tillegg som reflekterer muligheten for fremvekst av uventede, men ikke usannsynlige forbedringer i 

behandling som på kort sikt kan forbedre sjansene til overlevelse innen ulike viktige sykdomsområder. 

Forskjeller fra standardmodellen 
I standardmodellen inkluderes en plutselig økning i levealderen på 20 %. Denne økningen harmonerer ikke med 
selskapets risikoprofil, fordi selskapet i likhet med andre selskaper inkluderer forventede fremtidige levealder-
forbedringer i avsetningene i regnskapet. 

Den interne modellen er derfor utviklet for å kunne fastsette parametere som er basert på de allerede innreg-
nede forventningene til forbedringer i levealder – og som samtidig sikrer at kravet til kapital i forhold til risi-
koen for økninger i levealder og dermed økte avsetninger, tilsvarer at det skal finnes kapital nok til en økning i 
levealderen som tilsvarer det som kan observeres hvert 200. år. 

De levealderforbedringene som er innregnet i avsetningene, utgjør det som tilsvarer opp mot halvparten av et 
levealderstress på 20 % i tilfeller der avsetningene beregnes uten forventede forbedringer i levealder. Konse-
kvensen av dette er at økningen i den delvis interne modellen sammen med beregningen etter beste skjønn av 
avsetningene, stemmer svært godt overens med standardmodellens økning på 20 %. 

Data som brukes som inndata i den interne modellen, tilsvarer dataene som brukes i avsetningsberegningene 
i regnskapet. Utover dette brukes data fra Videnscenteret for Forsikring og Pension, Human Mortality Database 
og de forventede fremtidige levealderforbedringer fra Finanstilsynets referansepunkt. 

E.5 Manglende overholdelse av minimumssolvenskravet og manglende overhol-
delse av solvenskravet 
Danica-konsernet har ikke overtrådt kravet til solvenskapital eller minimale solvenskapitalkrav i rapporterings-
perioden. 

Ingen enkeltselskap i Danica-konsernet har overtrådt solvenskapitalkravene eller minimumskapitalkravene 
i rapporteringsperioden. 
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E.6 Andre opplysninger  
Beregningen av det primære solvenskapitalkravet i Danica Pension og Danica Pensionsforsikring er basert på 
pensjonsavkastningsskatt. Utgiften selskapet kan ha for pensjonsavkastning dersom kundens tap skal dekkes av 
egenkapitalen, innregnes i den tapsabsorberende effekten av utsatt skatt. 

I Danica Pension Sverige brukes ikke den tapsaborberende effekten, siden Danica Pension Sverige ikke tilbyr 
garantiprodukter. I Danica Pensjon Norges tapsabsorberende effekt innregnes forventede overskudd på de bio-
metriske risikoene som er medregnet forventede overskudd som følge av høyere investeringsavkastning enn 
det som ble beregnet etter beste skjønn av nevnte pensjoner.  
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Vedlegg 1: Offentliggjøring av visse opplysninger som sendes til Finanstilsy-
net  
Danica-konsernet skal sammen med denne rapporten offentliggjøre enkelte av skjemaene som sendes til Fi-
nanstilsynet angående konsernets risiko. I skjemaet under vises en oversikt over disse. Du får tilgang til dem 
ved å klikke på skjemaet du ønsker å se: 
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Vedlegg 2: Definisjoner og betegnelser 
Alternative investeringer Investeringer i ikke-tradisjonelle aktivaklasser. F.eks. råvarer, venturekapital 

eller skog/landbruk 

Ansvarlig lån En type lån som består av fremmedkapital, der långiver i tilfelle virksomhe-
tens oppløsning eller annen likvidering forplikter seg til å vente til de andre 
kreditorene har mottatt sine fordringer. 

Grunnkapitalen Betegnelsen for den kapitalen et forsikringsselskap kan bruke til å dekke sol-
venskravet med. 

CLO Collaterized Loan Obligation. Et strukturert obligasjonsprodukt som anses 
som en samling ulike typer bedriftslån, samlet i ett investeringsprodukt. 

Cross currency swaps Finansinstrument der to motparter utveksler kontantstrømmer i to forskjel-
lige valutaer. Se også "swap" 

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority. Et EU-opprettet 
organ for lovgivning av pensjons- og forsikringsselskaper. 

Finansielle instrumenter Handlede aktiva hvis verdi avhenger av en underliggende aktiva. F.eks. op-
sjoner, swaps eller swapsjoner. 

Gjennomsnittsrenteproduk-
ter 

 I gjennomsnittsrenteprodukter utjevnes avkastningen på de underliggende 
aktivaene over tid. Dermed akkumuleres avkastningen fra gode år for å 
kompensere for år med dårligere avkastning. Produktet har altså fokus på å 
gi stabil avkastning over tid. 

Goodwill Immateriell aktiva 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 ikke 
(ennå) er rapportert. 

KPI Key Performance Indicator. Virksomhetens viktigste prestasjonsmål. 

Livssyklusprodukter Livssyklusprodukter er en fellesbetegnelse for profilprodukter og genera-
sjonsprodukter. Uttrykket dekker de forskjellige risikoprofilene på ulike sta-
dier i livet. 
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Markedsrenteprodukter Felles for alle markedsrenteprodukter er at avkastningen på pensjonsord-
ningen bestemmes av avkastningen på enkelte verdipapir – aksjer og obliga-
sjoner 

Minimum solvenskrav Kapitalen som skal finnes som et minimum i et forsikringsselskap for at sel-
skapet skal kunne utøve forsikringsvirksomhet. Er bare av betydning hvis sol-
venskravet er mindre enn minimumssolvenskravet. 

Spareprodukter. De ulike typene pensjonsprodukter. 

Opsjoner Finansinstrument som gir innehaveren rett til, men ikke krav om, å kjøpe el-
ler selge det underliggende aktivaet. 

Portefølje En beholdning av investeringsmidler. 

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

Rekonstruksjon Prosess eller situasjon som tar sikte på å skape solens eller skapet en pas-
sende avvikling av selskapets aktiviteter. 

Verdipapirisering Gjør det mulig å bruke finansielle aktiva, f.eks. utlån, som sikkerhet eller re-
feranse for utstedelse av finansinstrumenter. 

Solvens II EU-bestemt direktiv som har innført nye regler om kapitalkrav for forsik-
ringsselskaper og pensjonskasser, som medfører at kapitalkravet i høyere 
grad gjenspeiler virksomhetens risikoprofil. 

Solvens og solvenskrav Krav til kapital som myndighetene stiller til forsikringsselskaper for at disse 
skal få utøve virksomheten din. 

Stresscenario En scenario som skapes ved å endre (stresse) inndatavariablene i en gitt mo-
dell, slik at modellens resultat kan testes i en gitt situasjon. 

Swap Finansinstrument der to motparter utveksler kontantstrømmer. 

Swaptioner Finansinstrument som gir innehaveren rett til, men ikke krav om, å kjøpe el-
ler selge det underliggende aktivaet. Se også "swap" 

Terminforretninger Bindende avtale med hensyn til tidspunkt og pris for fremtidig levering av et 
produkt. 
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Tradisjonelle produkter Ved pensjonssparing i Danica Traditionel får kunde en fast rente (kontoren-
ten) på sparingen. Samtidig har du en garanti for en minimumsutbetaling 
når du går på pensjon. Produktene omtales ofte som et gjennomsnittsrente-
produkt.  

Varighet En obligasjons vektede gjennomsnittlige tilbakebetalingstidspunkt 

Volatilitetsjustering En justering av den risikofrie rentekurven som sikrer at nåverdien av de for-
sikringsmessige avsetningene rapporteres med hensyn til de investeringer 
som er foretatt av forsikringsselskapet i gruppe 1. 
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