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Sammendrag 

I henhold til de felles europeiske reglene for hvordan forsikringsselskaper i Europa skal sikre tilstrekke-
lig kapital til pensjoner og utbetalinger i forbindelse med sykdom, skader og ulykker, skal alle forsikrings-
selskap hvert år offentlig redegjøre for hvordan hvert selskap har etterlevd reglene. 

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

En felles konsernrapport 
Utgangspunktet i rapporten er gruppens samlede forhold. Særlige forhold for enkeltselskaper i gruppen 
nevnes alene dersom det avvikes betydelig fra gruppen. 

Av hensyn til Danica-gruppens kunder i Norge offentliggjøres denne rapporten også i Norge. Visse for-
hold, som fra et konsernperspektiv ikke er betydelige, er nevnt i rapporten for å skape gjennomsiktighet 
for de nordiske kundene.  

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

Nedenfor er en oversikt over kapitalgrunnlag, solvenskapitalkrav (SCR) og minstekapitalkrav for 2018 
og 2019:  

Solvens og kapital (mill. kr.) 31.12.2019 31.12.2018 
 

Danica-
gruppen 

Forsikrings-
selskabet 

Danica 

Danica 
Pension 

Danica 
Norge 

Danica-
gruppen 

Forsik-
rings-sel-

skabet Da-
nica 

Danica 
Pension 

Danica 
Pensions-
forsikring 

Danica 
Sverige 

Danica 
Norge 

Basiskapital 25.415 21.468 27.442 624 25.510 20.989 27.216 2.828 1.593 434 

SCR 13.365 4.122 13.665 409 12.657 4.056 10.846 2.061 1.199 304 

Overskytende basiskapital 12.050 17.347 13.776 214 12.853 16.933 16.370 767 394 131 

Solvensdekning 190% 520% 201% 152% 202% 518% 251% 137% 133% 143% 

MCR 7.348 1.030 6.149 168 7.357 1.014 4.881 927 398 137 
           

 

Introduksjon til Danica-gruppens strategi 
Danicas strategi tar utgangspunkt i en visjon om å være kundenes trygghetsrådgiver. 

Målet er å ligge et skritt foran når det gjelder å rådgi kundene om økonomisk trygghet og dermed skape 
høyere kundetilfredshet. 

Danica har fokus på å bidra proaktivt til at både privat- og firmakunder har de riktige pensjons- og forsik-
ringsløsningene.  

Danica kontakter fortløpende kundene når vi kan se at det er skjedd noe i deres liv som kan ha betyd-
ning for pensjons- eller forsikringsordningen. Når kundene er trygge på at Danica er proaktive og gir 
klare anbefalinger om hvordan kundene dekkes best mulig, kan kundene konsentrere seg om sin virk-
somhet, sitt arbeid og øvrige liv fremfor å bekymre seg om hvorvidt de har de riktig dekning på sine pen-
sjons- og forsikringsordninger. 
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Endringer i gruppens selskapsstruktur 
Siden myndighetene den 7. juni 2018 godkjente kjøpet av det tidligere SEB Pension Danmark (Danica 
Pensionsforsikring og Danica Administration), har vi klart å migrere over 200 000 kunder og 250 000 
poliser inn i Danicas systemer, og i juni 2019 falt den endelige fusjonen mellom Danica Pensionsforsik-
ring, Danica Administration og Danica Pension på plass. Integrasjonen har fulgt en ambisiøs plan, slik at 
Danica Pensions nye kunder raskest mulig fikk sine poliser overført til Danica Pensions systemer og der-
med fikk sikkerhet for fortsatte ordninger og tilgang til Danica Pensions verditilbud på rådgivning, pensjon 
og helse.  
 
Danica Pension inngikk ved utgangen av 2018 en avtale om salg av det svenske datterselskapet Danica 
Pension Försäkringsaktiebolag. Etter myndighetenes godkjenning ble salget gjennomført i mai 2019, da 
nye eiere overtok virksomheten. Selskapet er solgt for en pris på ca. 2,6 mrd. svenske kr, hvorav 2,35 
mrd. SEK er betalt kontant, mens den resterende delen er betalt med et gjeldsbrev. Danica Pension har i 
2020 avhendet gjeldsbrevet. Det er avtalt at Danske Bank og Danica Pension Sverige fortsetter samar-
beidet om distribusjon av pensjonsprodukter i  Sverige. 
 
Med kjøpet av det tidligere SEB Pension i Danmark og salget av Danica Sverige, vil Danica i fremtiden 
fremstå større, sterkere og mer fokusert. Integrasjonen er dermed skjedd ut fra et mantra om å ta det 
beste fra det gamle Danica Pension og det tidligere SEB Pension i Danmark til beste for kundene.  
 
Kreftene er derfor nå satt inn på å utnytte storskalafordeler og synergier som vil styrke Danica Pensions 
konkurranseevne, utviklingskraft og service i tiden fremover. Samtidig betyr salget av Danica Sverige at 
Danica Pension kan fokusere på kunder i Danmark og Norge der forretningsmodellen er mer lik. Her har 
Danica Pension med sin direkte kundekontakt best mulighet for å leve opp til visjonen om å være kunde-
nes trygghetsrådgiver. 

2019-resultat 
Danica-gruppens resultat etter skatt, men før opphørende aktiviteter i 2019 utgjorde 850 mill. kr mot 
1.004 mill. kr i 2018: 

 

Etter skatt og inkl. opphørende aktiviteter utgjorde resultatet 2.271 mill. kr mot 1.081 mill. kr i 2018. 
Resten av tallene i dette avsnittet er – med mindre annet er angitt – oppgitt før skatt og opphørende ak-
tiviteter. 

Resultat av forsikringsvirksomhet for 2019 før nedskrivning av goodwill er på nivå med forventningene 
fra årsrapporten for 2018 og delårsrapporten for første halvår 2019. Resultatet for 2019 er generelt 
påvirket av at det tidligere SEB Pension inngår fullt ut i 2019 mens det tidligere SEB Pension bare inngikk 
fra overtakelsestidspunktet i 2018.  
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Periodens resultat er i tillegg påvirket av endring i VA-tillegget, som er beskrevet under anvendt regns-
kapspraksis, noe som har redusert periodens resultat med 140 mill. kr på endringstidspunktet.  
 
Forsikringsresultatet for livsforsikring for 2019 før nedskrivning av goodwill utgjør 2.380 mill. kr mot 
1.717 mill. kr i 2018. Forsikringsresultatet er positivt påvirket av at det tidligere SEB Pension inngår fullt 
ut i 2019 samt den positive utviklingen på finansmarkedene i årets løp, som har medført økte kapitalfor-
valtningsinntekter. Levetidene som er oppdatert i 2019, har også påvirket resultatet positivt. Danica har 
i likhet med de seneste år kunnet inntektsføre fullt risikotillegg for alle rentegrupper i 2019. 
 
Forsikringsresultatet for syke- og ulykkesforsikringer for 2019 utgjør -888 mill. kr mot -633 mill. kr i 
2018. Utviklingen i syke- og ulykkesforsikringer er negativ påvirket av det tidligere SEB Pension, som 
inngår fullt i 2019 og dermed har bidratt til det økte underskuddet på syke- og ulykkesforsikringene. Re-
sultatet er i tillegg negativt påvirket av endringen i VA-tillegget i 2019. 
 
Egenkapitalens investeringsavkastning m.v. er påvirket av utviklingen på finansmarkedene i 2019 mens 
andre inntekter er påvirket av økte provisjoner fra fondsforvaltere.  
 
Goodwill oppstått i forbindelse med kjøpet av det tidligere SEB Pension er nedskrevet med 800 mill. kr i 
2019, noe som skyldes at kommende endringer i solvensreglene forventes å øke kapitalkravet for Danica 
Pension, og dermed redusere selskapets utbyttekapasitet i de kommende år. 
 
Resultat etter skatt av opphørende aktivitet utgjorde 1.421 mill. kr og består hovedsakelig av avanse i 
forbindelse med salget av Danica Sverige. 

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

Standardmodellens metode for oppgjør av levetidsrisiko svarer ikke helt til hvordan levetidsrisikoen 
regnskapsmessig innregnes og måles i de forsikringsmessige avsetningene. Det er derfor valgt å utvikle 
en intern modell til dette oppgjøret i det danske liv- og pensjonsselskapet, Danica Pension. Den interne 
modellen sikrer at det samlet innregnes en levetidsrisiko som tilsvarer standardmodellen.  

Verdier etter anerkjente metoder 
Metoden til oppgjør av solvenskravet er modulært oppbygd og drar inn alle fasetter av gruppens virke. 
For deler av oppgjørene kan verdiene ikke avleses på et marked. I disse tilfellene gjøres verdiene opp 
enten basert på regler fastsatt av tilsynsmyndighetene eller etter internasjonalt anerkjente finansielle 
og forsikringstekniske metoder. 

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

I bilag 2 finnes en oversikt over definisjoner og betegnelser som anvendes i denne rapporten. 
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Utvikling siden utgangen av 2019 
Resultatet og solvenssituasjonen i Danica-gruppen var i årets første tre måneder påvirket av de nega-
tive investeringsresultatner som følge av koronakrisen, og resultatet for 1. kvartal 2020 lå under for-
ventningene i årsrapporten. Som følge at de volatile markedene var det ved utgangen av 1. kvartal 
2020 ikke mulig å komme med forventninger til resultatet for 2020.  

Danica arbeider i 2020 med å styrke sin posisjon ytterligere, som en av de ledende tilbydere av livs- og 
pensjonsforsikringsprodukter i Danmark. 

Danicas solvensdekning hadde større svingninger i løpet av 1. kvartal 2020 som følge av stor volatilitet 
i særlig aksje- og rentemarkedene. Økt allokering til mindre risikobetonte eiendeler samt et økende nivå 
for tillegget til diskonteringskurven (volatilitetsjusteringen) medførte at solvens - og kapitalsituasjonen 
per 31. mars 2020 lå på nivå med solvenssituasjonen per 31. desember 2019, jf. nedenfor. 

Solvens og kapital (mill. kr.) 31.3.2020 31.12.2019 
 

Danica-
gruppen 

Forsikrings-
selskabet 

Danica 

Danica 
Pension 

Danica 
Norge 

Danica-
gruppen 

Forsikrings-
selskabet 

Danica 

Danica Pen-
sion 

Danica 
Norge 

Basiskapital 25,640 21,670 27,580 602 25,415 21,468 27,442 624 

SCR 13,546 4,111 13,421 356 13,365 4,122 13,665 409 

Overskydende basiskapital 12,095 17,558 14,159 245 12,050 17,347 13,776 214 

Solvensdækning 189% 527% 206% 169% 190% 520% 201% 152% 

MCR 7,211 1,028 6,039 136 7,348 1,030 6,149 168 
         

 

Danica har i forbindelse med offentliggjørelsen av regnskap for 1. kvartal 2020 laget en pressemelding 
som inneholder ytterligere detaljer om Covid-19 og innvirkningene for Danica:   
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For mere information kontakt Tim Smidemann på +45 2348 2651 eller tism@danskebank.dk.  
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Kapittel A – Bedrift og resultater 

I dette kapittelet redegjøres det for Danica-gruppens forretningsmessige virke og resultatdannelse.   

A.1 Virksomhet 

Danica-gruppen er en del av Danske Bank-gruppen og tilbyr pensjonsordninger, syke- og ulykkesforsik-
ringer samt helseforsikring, primært på det danske markedet. Gjennom datterselskapet i Norge tilbys 
det pensjonsordninger og syke- og ulykkesforsikringer i Norge. I mai 2019 ble Danica Pension Sverige 
solgt. I tillegg ble Danica Pensionsforsikring A/S og Danica Administration i juni 2019 fusjonert inn i 
Danica Pension, Livforsikringsaktieselskab.  
 
Danica-gruppen har en visjon om å være kundenes trygghetsrådgiver. Dette ønskes satt ut i livet gjen-
nom å levere økonomisk trygghet til kundene ved å gjøre pensjon enkelt. Danica-gruppen har som mål å 
være tilgjengelig, gi klare anbefalinger samt sikre at kundene får god avkastning. 
  
Fokus i Danica-gruppen er i dag å tilby kundene markedsrenteprodukter. De tradisjonelle produktene 
anbefales ikke lenger og er dessuten lukket for tilgang for nye kunder. 

Danica består i Danmark av forsikringsselskapene:  

 Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 

 Danica Pension, Livsforsikringsaksjeselskap 

I tillegg eier Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabet:  

 Danica Pensjonsforsikring AS i Norge 

 En rekke eiendomsselskaper i Danmark 

Det solvensmessige konsernet konsolideres etter de samme prinsipper som det regnskapsmessige 
konsernet.  
 
Danica-gruppens forsikrings- og pensjonsselskaper er plassert i Lyngby og Trondheim. Av nedenstå-
ende tabell fremgår nærmere opplysninger om de enkelte selskapene:  

Danica-gruppen 

      

 
Forsikringsselskabet Danica Danica Pension Danica Pension Norge 

Navn Forsikringsselskabet Danica,  Danica Pension,  Danica Pensjonsforsik-
ring 

  Skadeforsikringsakieselskabet af 
1999 

Livsforsikringsaktiesel-
skab 

AS 

        

Adresse Parallelvej 17 Parallelvej 17 Nordregt. 12 

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

        

        

Organisasjonsnummer CVR: 2502634 CVR: 24256147 977465478 
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Tilknyttede kontrollerende instanser 
Forsikrings- og pensjonsselskapene er under tilsyn i sitt respektive land. De nasjonale tilsynene er plas-
sert i hhv. København og Oslo, jf. nedenstående oversikt: 

Tilsynsmyndigheter 

    

 
Danica Pension Danmark Danica Pension Norge 

Navn Finanstilsynet Finanstilsynet 

      

Adresse Århusgade 110 Revierstredet 3 

  2100 København Ø Postboks 1187 

    Sentrum 0107 Oslo 

      

Telefon +45 33 55 82 82 +47 22 63 02 26 

      
E-post finanstilsynet@ftnet.dk post@finanstilsynet.no 
      

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

 

Ekstern revisjon av Danica Pension Norge utføres etter samme avtale som Danica-gruppen har inngått 
med Deloitte i Danmark. Deloitte Danmark bruker som ledd i utførelsen av revisjonen av datterselska-
pene kolleger fra deres revisjonskontorer i Norge.  
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Eierforhold 
Danske Bank eier 100 % av Danica-gruppen. Av nedenstående figur fremgår gruppens eierforhold ul-
timo 2019. 

 

Figur A.1.1 Konsernstruktur i Danica-gruppen 

Skade- og livsforsikring 
I Danmark utøver Danica-gruppen skadeforsikringsvirksomhet gjennom morselskapet Forsikringssel-
skabet Danica A/S og livsforsikringsvirksomhet gjennom datterselskapet Danica Pension.  

Livsforsikringsvirksomheten i Norge utøves gjennom det respektive datterselskap i Norge. 

Oversikten nedenfor fremgår av Danica-gruppens årsrapport og gir et overblikk over gruppens hovedak-
tivitet: 

  

Danske Bank A/S 

Forsikringsselskabet 
Danica

Eierandel 100%

Danica Pension

Eierandel 100 %

Danica 
Pensjonsforsikring AS 

(Norge)

Eierandel 100 %

Danica 
Ejendomme II A/S

Eierandel 100%

Hannemanns Allé P/S

Eierandel 100%

Danica 
Ejendomsselskab Aps

Eierandel 100%

Eiendomsselskaper

SD Karreen Holding ApS

Eierandel 100%

Eiendomsselskaper

Lyngby C

(DAN-SEB I A/S)

Eierandel 50%

Bernstorffsgade 
Holding A/S

Eierandel 100%

Bernstorffsgade 50 P/S

Eierandel 100%
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Selskaper     Aktivitet 

       
Forsikringsselskabet  
Danica A/S 

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

       
       
       
Danica Pension A/S     Salg av markedsrenteproduktene Danica Balance, Danica 

Link og Danica Select, der sparingen blir forrentet med 
markedsavkastningen. Polisene kan tilknyttes livsforsik-
ring og forsikring mot tap av ervervsevne. 

     
Salg av tradisjonell livsforsikring og pensjon (Danica Tra-
ditionel) samt syke- og ulykkesforsikring som omfatter 
tap av ervervsevne. 

       
       
       
   Danica Pensions- 

Forsikring AS 
 Salg av primært privattegnede unit-linkordninger samt 

syke- og ulykkesforsikring i Norge.     
       
       
Eiendomsselskaper     Eiendomsselskap som primært investerer i næringseien-

dommer og kjøpesentre.   
       
Danica Pensions organisasjonskart kan finnes på www.danicapension.dk 
       

Figur A.1.2 Oversikt over Danicas hovedaktiviteter 

 

A.2 Forsikringsresultater 

I Danica-gruppen tilbys forsikringsdekninger i tilknytning til pensjonssparingsproduktene. Disse utgjør: 

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

 Dekninger ved død før pensjonering 

 Livslang pensjonsutbetaling 

Danica-gruppens forsikringsresultat før skatt og opphørende aktiviteter utgjorde 1.492 mill. kr i 2019 
mot 1.084 mill. kr i 2018. Resultatets sammensetning er nærmere spesifisert i tabellen nedenfor. 
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Danica-gruppen, resultat før skatt (mill. kr.) 

2019 2018 

Forsikringsresultat, Livsforsikring 2.380 1.717 

Forsikringsresultat, Syke og Ulykke -888 -633 

Resultat av forsikringsvirksomhet 1.492 1.084 

Egenkapitalens investeringsavkastning 352 132 

Nedskrivning goodwill -800 0 

Skatt -194 -212 

Resultat etter skatt før opphørende aktiviteter 850 1.004 

Resultat av opphørende aktiviteter 1.421 77 

Årets resultat 2.271 1.081 
      

Tabell A.2.1 Resultater i Danica-gruppen 

Forsikringsresultatet for livsforsikring utgjorde 2.380 mill. kr i 2019 mot 1.717 mill. kr i 2018. Resul-
tatet er påvirket av at Danica Pensionsforsikring (tidligere SEB Pension) inngår fullt ut i 2019 samt den 
positive utviklingen på finansmarkedene, som gir høyere kapitalforvaltningsinntekter.  

For syke- og ulykkesforsikringer er forsikringsresultatet -888 mill. kr mot kr -633 mill. kr i 2018. Utvik-
lingen i syke- og ulykkeforsikringer er negativt påvirket av Danica Pensionsforsikring, som er innregnet 
fullt i 2019 og dermed har bidratt til det økte underskuddet på syke- og ulykkesforsikringene i 2019. 

Goodwill som er oppstått i forbindelse med kjøpet av Danica Pensionsforsikring ble nedskrevet med 
800 mill. kr i 2019, noe som skyldes at kommende endringer av solvensreglene forventes å øke kapital-
kravet for Danica Pension, og dermed redusere selskapets utbyttekapasitet de kommende årene. 

Forsikringsresultatet av opphørende aktiviteter utgjorde 1.421 mill. kr i 2019 mot 77 mill. kr i 2018. 
Resultatet er positivt påvirket av avansen i forbindelse med salg av Danica Pension Sverige på 1.350 
mill. kr. 

A.3 Investeringsresultater 

Danica-gruppens investeringsstrategier har fokus på å understøtte kundenes pensjonsoppsparinger. 
Overordnet tilbys det to typer spareprodukter: 

 Markedsrenteprodukter 

 Tradisjonelle gjennomsnittsrenteprodukter med garanterte ytelser 

I Danica Pension tilbys markedsrenteprodukter med og uten garanti. I Danica Pension Norge tilbys mar-
kedsrenteprodukter uten garanti. 

Forsikringsselskabet Danica 
I Forsikringsselskabet Danica tegnes forsikringsproduktene Helseforsikring, og Kritisk sykdom. Investe-
ringsresultatene som påvirker egenkapitalen, stammer således primært fra forvaltningen av eiendelene 
til understøttelse av avsetningene og egenkapitalens midler og lån. Resultatet av kapitalforvaltningen 
ble på 535 mill. kr. i 2019 mot 555 mill. kr. i 2018. 

Danica Pension 
I Danica Pension finnes følgende pensjonssparingsprodukter: 
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 Markedsrenteprodukter: Danica Balance, Markedspension, Tidspension, Danica Link og Danica 
Select 

 Tradisjonelle produkter: Danica Traditionel 

I tabellen nedenfor er resultatene av investeringer i Danica Pension oppdelt på eiendelsklasser og spa-
reprodukter vist. 

Tabell A.3.1 Investeringsavkastning 2019 – Danica Pension  

Investeringsresultatene var positive for alle eiendelsklasser. Avkastningen på noterte kapitalandeler for 
gjennomsnittsrenteprodukter var 20,3%, mens det for markedsrenteprodukter var 37,0%.  

Danica Pension Norge 

Danica Pension Norge tilbyr primært spareprodukter med valgfrihet for kundene til selv å velge investe-
ringene uten garantier tilknyttet samt forsikringsprodukter uten tilknyttede spareprodukter. Det tilbys 
ikke tradisjonelle gjennomsnittsrenteprodukter med garanterte ytelser. 
 
I nedenstående tabell er resultatene av investeringer, oppdelt på eiendelsklasser og spareprodukter, 
vist. 
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Tabell A.3.2 Investeringsavkastning 2019 – Danica Pension Norge 

 
Urealiserte gevinster og tap som inngår i kollektivporteføljen, har ingen effekt på resultatoppgjøret si-
den disse føres over kursreguleringsfondet som er en del av selskapets bufferkapital. 

Verdipapirisering 
Verdipapirisering gjør det mulig å anvende finansielle eiendeler, f.eks. utlån, som sikkerhet eller refe-
ranse for utstedelse av finansielle instrumenter. Investeringene i verdipapirisering dekker ikke-ratede 
Collateralized Loan Obligations1 (CLO-er). 

Posisjoner i verdipapirisering utgjør ultimo 2019 5.446 mill. kr i Danica Pension. Det er ikke investe-
ringer i verdipapirisering i Danica Pension Norge. 

A.4 Resultater av andre aktiviteter  

Danica-gruppen har investeringer i en rekke assosierte selskaper. Assosierte selskaper er selskaper 
der Danica-gruppen besitter kapitalandeler i virksomheten og utøver en betydelig, men ikke bestem-
mende innflytelse over virksomheten. Gruppen klassifiserer vanligvis selskaper som tilknyttede hvis 
Forsikringsselskabet Danica direkte eller indirekte besitter mellom 20 pst. og 50 pst. av stemmerettig-
hetene og har innflytelse på ledelsesmessige beslutninger. 

  

                                                           
1 En CLO er et strukturert obligasjonsprodukt som kan betraktes som en pulje av forskjellige typer selskapslån, samlet i ett investeringsprodukt. 
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Nedenstående tabell viser en oversikt over tilknyttede selskaper samt finansielle hovedtall for disse i 
2019: 

 
Danica-gruppens kapitalandeler i tilknyttede selskaper (mill. kr.) 

          

Navn og hjemsted Aktivitet 
Eieran-

del 

Eiendeler 

totalt 

Forpliktel-

ser 

Inntek-

ter 

Resul-

tat 

Udviklingsselskabet CØ P/S, København Eiendomsselskap 50% 708 691 0 0 

Komplementarselskabet CØ ApS, København Eiendomsselskap 50% 0 0 0 0 

K/S ERDA II, Århus Eiendomsselskap 96% 244 244 0 0 

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

Samejet Nymøllevej 59-91, København Eiendomsselskap 75%   10 28 30 

Danske Shoppingcentre P/S, København Eiendomsselskap 50% 14.612 412 720 686 

Komplementarselskabet Danske Shoppingcentre ApS Eiendomsselskap 50% 0 0 0 0 

Danske Shoppingcentre FC P/S, København Eiendomsselskap 50% 1.331 1 72 72 

Komplementarselskabet Danske Shoppingcentre FC 
ApS, København 

Eiendomsselskap 50% 0 0 0 0 

P/S Magnolieholm, København Eiendomsselskap 75% 424 111 0 0 

Komplementarselskabet Magnolieholm ApS Eiendomsselskap 75% 0 0 0 0 

Capital Four - Strategic Lending Fund K/S,  
Investeringssel-
skap 33% 1.167 22 45 0 

Gro Fund I K/S, København 
Investeringssel-
skap 100% 1.167 1 0 -13 

G.S.V. Holding A/S, Hedehusene Investeringssel-
skap 

26% 1.584 979 834 63 

Maritime Investment Fund K/S, Hellerup Investeringssel-
skap 

22% 3.704 430 456 52 

Aquaporin A/S, Kongens Lyngby Investeringssel-
skap 

27% 267 156 8 -71 

Gro Fund II K/S, København 
Investeringssel-
skap 24% 254 5 -12 -12 

Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv Administrasjons-
selskap 

20% 14 5 44 1 

              
Tabell A.4.1 Danica-gruppens kapitalandeler i tilknyttede selskaper 

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

A.5 Andre opplysninger 

I 2019 har Danica Pension-gruppen endret prinsipp for oppgjør av premieavsetninger for syke- og ulyk-
kesforsikringskontrakter. Det endrede prinsippet for oppgjør av premieavsetningen anses å gi et 
mer relevant og pålitelig bilde av forpliktelsene som gjelder risikoperioden utover balansedagen.  

Det er ellers ikke andre vesentlige opplysninger i rapporteringsperioden om Danica-gruppens virke og 
årets resultater enn dem som fremgår av de foregående avsnittene. 

 

 

 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 17 / 66 

Kapittel B – Ledelsessystem 

I dette kapittelet beskrives kravene til Danica-gruppens ledelsessystem, herunder risiko- og kontrollsys-
temet, og funksjonsbeskrivelser for sentrale ansvarsområder i forhold til dette. 

B.1 Generelle opplysninger om ledelsessystemet  

Danica-gruppen består som beskrevet i avsnitt A.1, av: 

1. Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 
2. Danica Pension, Livsforsikringsaksjeselskap 
3. Danica Pensjonsforsikring AS (Norge) 

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

B.1.1 Ledelsessystemets oppbygning i Danmark og Norge 

Danica Pension Danmark 
Forsikringsselskabet Danica og Danica Pension har selvstendige styrer, men med personsammenfall kun 
unntatt av ett styremedlem i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, som er utpekt til styret av fi-
nansministeren, samt medarbeidervalgte styremedlemmer. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsik-
ringsaktieselskab av 1999, inngår i Danmark i Danica-gruppen sammen med Danica Pension, Livsforsik-
ringsaktieselskab. 

Styrene består dermed av den samme grunnstammen av medlemmer, hvorav 5 er valgt av generalfor-
samlingen. I Danica Pension er 3 medarbeidervalgt. I styret for Danica Pension er det dermed samlet 9 
medlemmer med det ekstra medlemmet som er utpekt av finansministeren.  

Styrene ivaretar den overordnede ledelse av selskapene og holder normalt seks ordinære møter årlig. 
Styrene har nedsatt revisjonsutvalg som forbereder styrenes arbeid vedrørende regnskaps- og revi-
sjonsmessige forhold, herunder relaterte risikomessige forhold. Utvalget har ikke selvstendig beslut-
ningskompetanse, men refererer alene til de samlede styrene. Styrene har vedtatt vedtekter samt for-
retningsorden som fastsetter rammene og ansvarsfordelingen mellom styrene og direksjon. 

Selskapene ledes og administreres i det daglige samlet av en ledelse på tre personer bestående av: 

 Chief Executive Officer (CEO) 

 Chief Financial Officer (CFO) 

 Chief Commercial Officer (CCO) 

Disse suppleres av en Chief Investment Officer (CIO) utenfor styret samt nøkkelfunksjoner. Alle forret-
ningsområder har en definert referanseramme. 
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I nedenstående diagram fremgår den danske organisasjonen. Stiplede linjer betegner at funksjonen er 
plassert i Danske Bank-gruppen: 

Figur B.1.1 Organisasjonskart for Danica Pension per 31. desember2019. Compliance er organisatorisk en del av den uavhengige complian-
cefunksjonen i Danske Bank-gruppen. Fra 1. mai 2020 er compliance-funksjonen opprettet som en selvstendig organisatorisk enhet i Danica. 

Komiteer i Danica Pension Danmark 
Utover den organisatoriske styringen av gruppen har ledelsen valgt å nedsette fire komiteer med særlig 
fokus på styring av investeringene og gruppens risikoer, hhv. Investeringskomiteen, Allrisikokomiteen, 
ALM-komiteen og Verdivurderingskomiteen: 

Komité Formål 

Investeringskomité 

Investeringskomiteen er nedsatt av CIO på vegne av direksjonen med det formål å ha et forum til drøftelse og godkjen-
ning av taktiske endringer i porteføljesammensetningen. Investeringskomiteen består av CIO, porteføljemanager for 
likvide investeringer, investeringsdirektør og senioranalytiker for alternative investeringer. 

Allrisikokomité 

Allrisikokomiteen er nedsatt av direksjonen med det formål å sikre at det samlede risikobildet overvåkes, og at det der-
med sikres identifikasjon og styring av alle vesentlige risikoer. Allrisikokomiteen skal sikre at risikoer som går på tvers 
av organisasjonen eller stammer fra datterselskaper, dras inn i det samlede risikobildet. 

Allrisikokomiteen består av den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen (CRO), som er leder, operasjonell risiko-ansvar-
lig, den ansvarlige for aktuarfunksjonen, CFO, IT-sikkerhetsansvarlig, leder av juridisk avdeling, den ansvarlige for 
compliancefunksjonen, sjef for regnskapsavdelingen, CIO og risikostyringssjef for Danica Pension Norge. CFO er sty-
rets representat i Allrisikokomiteen. 

ALM Komité 

ALM-komiteen er nedsatt av CRO med det formål å styre ALM-risikoen i Danica-gruppen og understøtte allrisikokomi-
teen i forhold til ALM-risikoen. ALM-risikoen er risikoen for at verdiene av eiendelene og forpliktelsene ikke er i balanse 
og dermed skaper risiko for utilstrekkelig solvensdekning. 

Verdivurderingskomiteen 

Verdivurderingskomiteen er nedsatt av CFO med det formål å behandle og vurdere løpende verdivurderingen av Da-
nica-gruppens illikvide investeringer, herunder i domisileiendommer, investeringseiendommer, kapitalandeler (uno-
terte), investeringsfondsandeler (hedgefond), obligasjoner (illikvide), andre utlån og investeringseiendeler tilknyttet unit 
link (unoterte) 

  

Tabell B.1.1 Komitéstruktur i Danica Pension 
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Danica Pension Danmark har i tillegg til komiteene etablert de fire kontrollfunksjonene som er påkrevd 
i henhold til de felles europeiske reglene for solvens (solvens II-regelsettet). Se mer om disse funksjo-
nene i avsnitt B.1.2. 

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

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

Komiteene har en sentral rolle i forhold til risiko- og kontrollsystemet, jf. ovennevnte beskrivelser av ko-
miteenes formål. I forhold til illikvide og alternative investeringer håndteres disse i samspill mellom In-
vesterings- og Verdivurderingskomiteen. Utvelgelsen av ønskede investeringer behandles i investe-
ringskomiteen. Som en del av prosessen blir opplegg til verdivurdering fremlagt for Verdivurderingsko-
miteen.  

Se også kapitel C.2 Markedsrisikoer og C.4 Likviditetsrisikoer for en nærmere beskrivelse av håndte-
ringen av risikoen vedrørende illikvide og alternative investeringer. 

Danica Pension Norge 
Danica Pension Norges styre består av 8 medlemmer, hvorav 2 er fra morselskapet Danica Pension, 
og 2 er fra Danske Bank. I tillegg er det 2 medarbeiderrepresentanter og 2 eksterne styremedlemmer. 
Styret har etablert et risikoutvalg som forbereder kommunikasjon om selskapets samlede risiko og til-
hørende risikostyrings- og kontrollsystemer. Styret har også etablert et avlønningsutvalg som forbere-
der alle lønnsrelaterte saker som skal avgjøres av styret. 

Administrerende direktør ivaretar den daglige ledelse av selskapet i samsvar med lovgivningens be-
stemmelser, styrets vedtatte politikk, styrets retningslinjer samt øvrige anvisninger fra styret. 
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Organisasjon Danica Pension Norge: 

            
Figur B.1.2 Organisasjonskart for Danica Pension Norge 

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

Tabell B.1.2 Komitéstruktur i Danica Pension Norge 

Danica Pension Norge har nå også etablert de fire kontrollfunksjonene som fremgår av solvens II-regel-
settet. Se mer om disse funksjonene i avsnitt B.1.2. 

Risiko- og kontrollsystemet i Danica Pension Norge svarer til risiko- og kontrollsystemet i Danica 
Pension Danmark. 

B.1.2 Nøkkelposters ansvarsområder og funksjoner i Danica-gruppen 

Ledelsene i samtlige selskaper i Danica-gruppen etablerer de nødvendige nøkkelfunksjonene for å sikre 
en effektiv styring av selskapet, herunder et effektivt risikostyringssystem og et effektivt internt kon-
trollsystem.  
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Nedenfor er det opplistet de nøkkelfunksjonene som skal etableres i henhold til solvensreglene, herun-
der en beskrivelse av ansvarsområdene deres: 

           
Tabell B.1.3 Beskrivelse av nøkkelfunksjoner 

En nærmere beskrivelse av oppbygningen av kontrollsystemet i gruppen finnes i kapittel B.5.  

B.1.3 Endringer i ledelsessystemet i Danica-gruppen 

I rapporteringsperioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019 er det ikke skjedd endringer i de 
danske selskapenes ledelse.  

I Danica Pensionsforsikring (Norge) er Elisabeth Gisvold tiltrådt som COO og Frode Dahl som CFO i 
2019. 

B.1.4 Lønnspolitikk og -praksis i Danica-gruppen 

Lønnspolitikk og praksis i Danica-gruppens selskaper og datterselskaper tar utgangspunkt i lønnspoli-
tikken for Danske Bank-gruppen og datterselskapet i Norge vedtar tilsvarende politikker tilpasset lokale 
forhold. De lokale forholdene beskrives i særskilte avsnitt for de områder der det er foretatt lokal tilpas-
ning av lønnspolitikken.  

Alle medarbeidere fra Danica Pensionsforsikring er i forbindelse med fusjonen med Danica Pension i 
2019 overflyttet til respektive områder i Danica-gruppen eller Danske Bank. 

Endringene i Danske Bank-gruppens lønnspolitikk som har relevans for Danica-gruppen, har hovedsake-
lig hatt karakter av språklige presiseringer. Politikk og endringer av disse godkjennes av Danica Pension 
Danmarks generalforsamlinger. 
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Målsettingen med lønnspolitikken for Danica-gruppen er en governanceprosess med fokus på vedva-
rende og langsiktig verdiskaping for Danica-gruppens aksjonærer. Den sikrer i tillegg at: 

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

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

 Medarbeiderne tilskyndes til å skape holdbare resultater, og at det er ensretting mellom interes-
sene hos: 

o Aksjonærene 
o Kundene 
o Medarbeiderne 

Danica-gruppen offentliggjør opplysninger til myndighetene om lønnspolitikken og om betalt lønn i års-
rapporten og i den årlige lønnsrapporten. Endelig offentliggjør Danica-gruppen bonusprosedyrer og ret-
ningslinjer for avlønning der gruppens incitamentsordninger og prosedyrer er beskrevet. 

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

 Fast lønn 

 Kort- og langsiktig resultatavhengig lønn (variabel lønn) 

 Eventuelle pensjonsordninger 

 Andre personalgoder 

 Eventuell fratredelsesgodtgjørelse 

Den faste lønnen fastsettes på bakgrunn av den enkelte medarbeiders rolle og stilling, herunder erfa-
ring, ansiennitet, utdanning, ansvar, kompleksitet i jobben, lokale markedsforhold, osv. Den faste lønnen 
utbetales primært kontant, men kan i særlige tilfeller utbetales delvis i form av aksjer eller andre finan-
sielle instrumenter, avhengig av den relevante lovgivningen. 

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

Styremedlemmer lønnes med et fast honorar og er ikke omfattet av noen former for incitamentslønn 
eller resultatavhengig lønn. De enkelte styremedlemmenes honorarer fremgår av årsrapporten. Styre-
medlemmer som er ansatt i Danske Bank mottar ikke styrehonorar. Formann og nestformann har der-
med ikke fått honorar i 2019. Dette gjelder også for Danica Ejendomsselskabs styre. Styremedlemmer 
ansatt i Danske Bank kan i tilknytning til sitt arbeid i Danske Bank motta en resultatbasert lønn. 

Ledelsens honorering kan bestå av fast lønn og diverse tillegg, fast vederlag som utbetales i form av ak-
sjer, annen incitamentlønn eller pensjonsordninger. På grunnlag av individuelle avtaler har medlemmer 
av ledelsen også rett til firmabil, fri telefon og andre faste personalgoder. Fratredelsesgodtgjørelsen kan 
maksimalt utgjøre to års fast lønn. Fratredelsesgodtgjørelsen utgjør en passende kompensasjon for 
førtidig oppsigelse og skal ta høyde for at svikt ikke belønnes.  
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Danica Pension Norge 
Styret i Danica Pension Norge består av medlemmer som er ansatt i Danske Bank og Danica Pension 
Danmark. e mottar ikke styrehonorarer for sitt virke i dette styret. I Danica Pension Norge er det for-
uten disse medlemmene enkelte eksterne styremedlemmer samt medarbeiderrepresentanter. Disse 
mottar honorar for styrearbeidet. Honorarene fremgår av årsrapporten for Danica Pension Norge. 

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

Resultatavhengig lønn kan utbetales i form av kontant bonus, aksjer, aksjebaserte instrumenter, herun-
der betingede aksjer og andre alminnelig godkjente finansielle instrumenter, på grunnlag av gjeldende 
lokal lovgivning. 

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

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

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

Vesentlige transaksjoner med nærstående parter inngås og avregnes på markedsbaserte vilkår, eller 
kostnadsdekkende basis. Danica-gruppen har hatt nedenstående transaksjoner og mellomværender av 
større betydning med andre selskaper i Danske Bank-gruppen. 
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Tabell B.1.4 Danica-gruppens transaksjoner med nærstående parter 

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

         
Tabell B.1.5 Danica Pension Norges transaksjoner med nærstående parter 

B.2 Egnethets- og redelighetskrav 

Styrene i selskapene i Danica-gruppen har vedtatt en politikk for egnethet og redelighet (fit & proper). 
Politikken sikrer at styre- og direksjonsmedlemmene samt nøkkelpersoner til enhver tid oppfyller lovgiv-
ningens krav til å kunne ivareta sitt verv eller stilling.  

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

 Tilstrekkelig kunnskap, faglig kompetanse og erfaring til å kunne utøve sine verv eller ivareta 
sine stillinger i Danica (egnethetskrav) 
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 Tilstrekkelig godt omdømme og utvise redelighet, integritet og uavhengighet for effektivt å kunne 
vurdere og utfordre avgjørelser truffet av den daglige ledelsen (redelighetskrav). 

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

 Faglige og formelle kvalifikasjoner  

 Kunnskap og relevant erfaring innenfor forsikringssektoren, andre finansielle sektorer eller 
andre selskaper 

I denne vurderingen tas det høyde for de respektive plikter personen har fått pålagt, og der det er rele-
vant, for personens forsikringsmessige, finansielle, regnskapsmessige, aktuarmessige og ledelsesmes-
sige kompetanse.  

I vurderingen av styre- og ledelsesmedlemmene tas det dessuten høyde for de respektive plikter de en-
kelte medlemmer har fått pålagt for å sikre tilstrekkelig spredning med hensyn til kvalifikasjoner, kunn-
skap og relevant erfaring slik at de kan lede og overvåke Danica-gruppen på en profesjonell måte. Styre- 
og ledelsesmedlemmene skal til sammen ha relevante kvalifikasjoner, erfaring og kunnskap om minst: 

 Forsikrings- og finansmarkeder 
 Forretningsstrategi og forretningsmodell 
 Ledelsessystem 
 Finansielle og aktuarmessige analyser 
 Lovrammer og -krav 

Redelighetskrav (proper) 
Styre- og ledelsesmedlemmene samt nøkkelpersonene skal for å kunne anses for redelige oppfylle føl-
gende: 

 Må ikke være pålagt eller bli pålagt straffansvar for overtredelse av straffeloven, den finansielle 
lovgivningen eller annen relevant lovgivning, hvis overtredelsen innebærer risiko for at vedkom-
mende ikke kan ivareta sitt verv eller sin stilling på betryggende måte 

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

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

 Må ikke ha utvist eller utvise en atferd der det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil iva-
reta vervet eller stillingen på forsvarlig måte 

I vurderingen av redelighet legges det dessuten vekt på hensynet til å opprettholde tilliten til finanssekt-
oren. I denne vurdering skal det blant annet inngå om en person ikke ble pålagt straffansvar på grunn av 
at foreldelsesfristen var overskredet. Vurderingen omfatter også en vurdering av personenes ærlighet 
og finansielle soliditet på grunnlag av beviser for deres karakter, personlige atferd og forretningsatferd, 
herunder eventuelle kriminelle, finansielle og tilsynsmessige aspekter av relevans for vurderingen. 
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Vurdering av egnethet og redelighet 
Ansvar for vurdering av egnethet og redelighet tilligger det danske finanstilsynet. Styre- og ledelses-
medlemmene samt nøkkelpersonene skal i forbindelse med deres inntreden/ansettelse i selskapene 
i Danica-gruppen sende inn opplysninger til det danske finanstilsynet til bruk for vurderingen av med-
lemmets egnethet og redelighet. 
 
Personene har heretter en løpende underretningsplikt overfor Finanstilsynet hvis deres forhold endres. 

Dette vil hovedsakelig være hvis redelighetskravene ikke lenger oppfylles. Ved siden av tilsynets vurde-
ring foretar Danica-gruppens selskaper likeledes en vurdering av hvorvidt ledelsesmedlemmene samt 
nøkkelpersonene er “fit & proper”. Denne vurderingen foretas i forbindelse med personenes inntre-
den/ansettelse i Danica-gruppen, og hvis forholdene senere endres. 

I Danica Pension Norge foretar selskapet en vurdering av egnethet og redelighet før det norske Finans-
tilsynet varsles. 

B.3 Risikostyringssystemet 

Styrene i Danica-gruppen fastlegger de overordnede, strategiske mål og rammer for risikostyring, her-
under risikovillighet og toleransegrenser. Det er risikostyringsfunksjonenes ansvar å sikre at risikosty-
ringssystemet er effektivt og etterleves.  

Formålet med risikostyringsfunksjonens oppgaver er å sikre beskyttelse av kunder og selskap ved å inn-
føre og drive et effektivt og velintegrert risikostyringssystem. Det skjer ved å legge opp risikostyrings-
funksjonen til å gjennomføre risikostyringen blant annet på bakgrunn av det samlede risikobildet, over-
våking av risikostyringssystemet, selskapets risikoprofil, identifisere og vurdere nye risikoer, samt over-
våke og rapportere selskapets samlede risikoprofil og tilhørende rammer til ledelsen og styret.  

Risikostyringsfunksjonen rapporterer daglig om solvenssituasjonen og de vesentligste risikorammene 
til ledelsen, mens tilsvarende rapportering til styret skjer kvartalsvis. Ledelsen har dermed grunnlag for 
å orientere styret hvis risikoen for vesentlige tap for kundene eller konsernet endres på en uhensikts-
messig måte på kort sikt. 

Funksjonen har det overordnede ansvaret for å ha en samlet oversikt over selskapets risikoer og skal 
bistå ledelsen med å sikre risikostyringssystemets effektivitet og skal gi ledelsen og styret råd om risi-
kostyringsspørsmål. Det enkelte styret vurderer årlig sammenhengen mellom vurdering av egen risiko 
og solvens, kapitalgrunnlaget, minste solvenskapitalkrav og risikotoleransegrensene. På denne bak-
grunn tas det stilling til behovet for eventuelle tilpasninger. 
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Risikoorganisasjonen i Danica-gruppen fremgår av figuren nedenfor: 

 

Figur B.3.1 Risikoorganisasjonen i Danica-gruppen 

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

Formålet med allrisikokomiteen er å understøtte den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen (CRO) 
i vedlikeholdet av Danica-gruppens samlede risikobilde, og komme med forslag til risikobegrensende 
tiltak. Både Danica Danmark og Danica Pension Norge er representert i komiteen. Risikobildet og even-
tuelle begrensende tiltak forelegges ledelsen som prioriterer, beslutter og operasjonaliserer risikobe-
grensende tiltak i linjeorganisasjonen. Ledelsen orienterer CRO om risikobegrensende tiltak, og CRO lar 
disse inngå i risikobildet.  

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

Allrisikokomiteen er nedsatt av og rapporterer til ledelsen og har kompetanse til å agere innenfor de 
rammene styret har fastsatt. ORM er utpekt av ledelsen og forestår den daglige håndteringen av even-
tuelle tap som følge av operasjonelle hendelser og løpende vurdering av behov for risikoreduksjon knyt-
tet til dette.  

ALM-komiteen er etablert med det formål å sikre at ALM-risikoen overvåkes. Dette omhandler risiko-
ene mellom eiendelene (Assets) og forpliktelsene (Liabilities). ALM-komiteen har ansvaret for å styre 
ALM-risikoen samt understøtte og orientere allrisikokomiteen i forhold til ALM-risikoen. ALM-komiteen 
har dessuten ansvaret for den daglige styringen av samtlige finansielle risikoer.  

Allrisikokomiteens medlemmer fremgår av avsnitt B.1.1. Øvrige relevante personer fra Danica-gruppen 
kan delta etter invitasjon fra formannen. Danica Pension Norge har likeledes sin egen risikostyringsko-
mité, jf. beskrivelsen av dette i avsnitt B.1 vedrørende ledelsessystemet.  
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Risikostyringssystemets anvendelse og integrasjon i beslutningsprosesser 
Danica-gruppens risikostyringssystem skal sikre at risikoer imøtegås både proaktivt og reaktivt der 
dette er relevant. Derfor identifiseres risikoer i både risikoorganisasjonen og i linjeorganisasjonen. Den 
inneholder både sentralt aktiverte og lokalt aktiverte risikostyringsprosesser.  
 
Risikoer og risikobegrensende tiltak inngår i oversikten over Danica-gruppens samlede risikobilde som 
samles og vedlikeholdes av All Risk Komiteen. I tillegg til den løpende oppdateringen av risikobildet i All 
Risk Komiteen, oppdateres dette også i forbindelse med styrets løpende vurdering av egen risiko og sol-
vens. Dessuten inngår risikobildet som en del av styrets beslutningsgrunnlag ved etablering eller juste-
ring av rammene for risikostyring i Danica-gruppen. 

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

Der det er relevant, identifiseres risikoer også når det skjer uønskede hendelser (reaktiv risikoidentifi-
sering). Den organisatoriske enheten som håndterer den uønskede hendelsen, foretar en hendelses-
analyse der risikoen for at hendelsen oppstår igjen, vurderes. 

Som prinsipp skal alle risikoer imøtegås der de identifiseres. Hvis det prosjektet eller den organisatoriske 
enheten som har identifisert risikoen, ikke har de nødvendige midler eller mandat til å imøtegå risikoen, 
eskaleres den til neste ledelseslag i organisasjonen. Vesentlige risikoer og de foreslåtte tiltakene rappor-
teres til allrisikokomiteen. CRO i de respektive selskaper følger løpende opp rapporterte risikoer og risi-
kobegrensende tiltak. 

B.4 Vurdering av egen risiko og solvens - ORSA 

Vurdering av egen risiko og solvens er en løpende prosess i Danica-gruppen som er forankret i styrene 
og dokumenteres i en rapport som fremlegges til drøfting i styrene senest i desember hvert år, slik at 
vurderingen kan inngå i styrets beslutningsgrunnlag for Danicas kapitalplan og -nødplan for det etterføl-
gende året.  

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

Prosessen rundt vurdering av egen risiko og solvens er Danica Pensions viktigste verktøy for å sikre at 
styret og ledelsen har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å konkludere om hvorvidt identifiserte risi-
koer er akseptable og håndterbare i betraktning av kapitalstyrke og det samlede risikostyringssyste-
met. 

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

 Politikk og risikotoleransegrenser godkjent av styrene 

 Styrenes retningslinjer til direksjonene  

 Bemanning og kompetansenivå i forhold til risikobeheftede aktiviteter 
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 IT-systemer 

 Intern kommunikasjon 

På bakgrunn av den utarbeidede vurderingen av egen risiko og solvens foretar styrene en detaljert gjen-
nomgang og drøftelse, hvorigjennom forretningens vurderinger utfordres. Styrenes drøftelser og be-
slutninger dokumenteres i styreprotokollene, og den fremlagte vurderingen av egen risiko og solvens 
oppdateres i nødvendig omfang. 

I Danica Norge har styret fastsatt en politikk for vurdering av risiko og solvens. Denne angir de overord-
nede retningslinjene for vurderingen. Prosessen for vurdering av risiko og solvens tar utgangspunkt i 
den besluttede forretningsstrategien, budsjetter og politikk for risikostyring og intern kontroll, herunder 
styrets besluttede risikotoleranser og mål for tilstrekkelig kapital. 

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

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

Det er styrene i Danica-gruppens vurdering at en årlig vurdering er tilstrekkelig ut fra de nåværende ka-
pitalforhold og de enkelte selskapers risikoprofiler. Ved vesentlige endringer i strategi, forretningsmo-
dell, risikoprofil eller risikotoleransegrenser skal det imidlertid i umiddelbar forlengelse av dette foretas 
en vurdering av egen risiko og solvens. Ledelsene er ansvarlige for at det blir utarbeidet konsekvensbe-
regninger til bruk for styrenes beslutningsgrunnlag hvis det innstilles eller observeres større endringer 
i: 

 Forretningsmodell og strategiske beslutninger 

 Risikoprofil 

 Lovfestede solvenskapitalkrav 

 Samlet solvenskapitalkrav 

Oppgjøret av solvenskrav og sammenheng til kapitalforvaltning og risikostyringssystemet 
Vurdering av egen risiko og solvens inneholder en vurdering av hvorvidt det oppgjorte solvenskapital-
kravet har tatt tilstrekkelig høyde for innvirkningene av alle vesentlige risikoer de kommende 12 måne-
dene og i den strategiske planleggingsperioden.  

I vurderingen av egen risiko og solvens må det tas høyde for mulige fremtidige endringer i risikoprofilen 
som følge av selskapets forretningsstrategi eller det økonomiske og finansielle miljøet, deriblant opera-
sjonelle risikoer, verdivurderings- og oppgjørsprinsipper samt interne kontroll- og risikostyringssyste-
mer.  

Vurderingen skal gi et detaljert bilde av nåværende og fremtidige risikoer, og både kvantifiserbare og 
ikke-kvantifiserbare risikoer skal tas med. Vurderingen skal inneholde en redegjørelse for hvordan de 
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enkelte risikoene håndteres og hvorvidt de dekkes av kapital eller risikobegrenses på annet vis. Effektivi-
teten av risikobegrensingen og kvaliteten av kapitalgrunnlaget skal dessuten vurderes. 

På bakgrunn av gjennomgangen av selskapets risikoprofil er denne vurdert som passende med ut-
gangspunkt i at Danica Pension bruker standardformelen under Solvens II-forordningen. Det vurderes 
også at det beregnede solvenskapitalkravet tar høyde for alle de forventede vesentlige risikoene innen-
for de kommende 12 månedene og i den strategiske planleggingsperioden.  

Styret har dermed godkjent at Danica Pension ved oppgjøret av solvenskapitalkravet bruker standard-
modellen, men med en partiell intern modell for levetidsrisiko. For å oppnå et oppgjør av levetidsstress 
som bedre enn standardmodellen fanger den risiko for levetidsforbedringer som karakteriserer Danica 
Pensions kundemasse, brukes en intern modell for levetidsrisiko som er godkjent av Finanstilsynet.  

Endringer av den interne modellen kan skje hvis kravene til bruk av interne modeller endres eller hvis 
det for øvrig konstateres at modellen ikke gir et korrekt bidrag til beregningen av solvenskapitalkravet. 
Den interne levetidsmodellen valideres løpende i samsvar med styrets valideringspolitikk, og endringer i 
modellen foretas i samsvar med styrets modellendringspolitikk. For ytterligere innsikt i ledelsessyste-
met for den interne modellen henvises det til avsnitt E.4. 

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

Forsikringsselskabet Danica og Danica Pension Norge benytter ikke den interne modellen for levetider. 

Størrelsen på solvenskapitalkravet, kapitalgrunnlaget samt solvensdekningen presenteres på styremø-
tene kvartalsvis som en del av den regulære risikorapporteringen, og i Danica Pension opplyses det om 
følsomheter ut fra blant annet endringer i rentenivåer og aksjeavkastning samt følsomheter knyttet til 
styrets risikostyringsrammer. 

Hvis det skal besluttes vesentlige endringer i investerings- og risikostyringsstrategiene eller andre ve-
sentlige endringer i selskapenes risikoprofil, skal det som en del av beslutningsgrunnlaget legges frem 
nye oppgjør av solvenskapitalkravet samt ev. påvirkning av kapitalgrunnlaget. 

Oppgjøret av solvenskapitalkrav og kapitalgrunnlag er basert på data fra en rekke forskjellige datakilder. 
Direksjonen skal sikre at det løpende blir kontrollert at data som inngår i beregningene, er korrekte, at 
data er innhentet korrekt, og at avvik i forhold til data brukt ved tidligere oppgjør kan forklares. 

I situasjoner der utviklingen i virksomheten er vesentlig mer ugunstig enn forventet, eller der det inn-
treffer uventede hendelser f.eks. særlig store fall i finansmarkedene, ekstraordinære forsikringshendel-
ser (f.eks. terror) eller lignende ekstraordinære hendelser som ikke umiddelbart er innarbeidet i den re-
gulære risikostyringen, har Danica Pension utarbeidet en kapitalnødplan til sikring av kapitalgrunnlaget 
og solvensdekningen.  

Kapitalnødplanen skal brukes når kapitalplanens forutsetninger ikke er oppfylt. I kapitalplanen er dette 
definert å være inntrådt hvis solvensgraden kommer under 130 % i enten Danica Pension, Danica-
gruppen, Danica Pension-gruppen eller Forsikringsselskabet Danica. 
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CRO er ansvarlig for overvåking av overholdelse av kapitalplanen og for å i gang sette kapitalnødplanen 
når kapitalplanens forutsetninger ikke er oppfylt. 

B.5 Internt kontrollsystem 

Det interne kontrollsystemet skal fremme effektiv drift av selskapet, sikre en funksjonell håndtering av 
risikoer samt overholdelse av lovgivning, interne regler og prosedyrer. Kontrollaktiviteter er nedfelt i 
instrukser og forretningsprosesser for alle vesentlige aktivitetsområder og beskriver hvordan forhold 
skal kontrolleres, dokumenteres og rapporteres til nærmeste leder samt videre opp i organisasjonen. 

Danica-gruppens interne kontrollsystem er bygget opp rundt en ”3 lines of defense”-modell. Den interne 
kontrollen er en integrert del av ledelsesutøvelsen og risikostyringen på alle nivåer i Danica-gruppen, 
noe som er beskrevet nærmere nedenfor. 

Den operative ledelse (“1st line of defense”) 
Den første forsvarslinjen består av den operative ledelsen, definert som ledelsen og sjefer, som refere-
rer til direksjonene i Danica-gruppen. Den operative ledelsen er ansvarlig for å etablere og risikovurdere 
prosesser, implementere interne kontroller av den daglige aktiviteten samt utarbeide spesifikke forret-
ningsganger som sikrer at Danica-gruppen og medarbeidere overholder gjeldende lover, markedsstan-
darder og interne regler. 

Styrings- og kontrollfunksjoner (“2nd line of defense”) 
Den andre forsvarslinjen består av risikostyringsfunksjonen, operasjonell risiko-funksjon, aktuarfunk-
sjonen, compliancefunksjonen og verdivurderingsfunksjonen. Det er andre forsvarslinjes oppgave å vur-
dere og overvåke risikoer samt kvaliteten i prosesser og forretningsgang. I tillegg er andre forsvarslinje 
primærrådgiver for første forsvarslinje innenfor måling, risikovurdering og intern kontroll. 

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

Uavhengig gjennomgangs- og revisjonsfunksjon (“3rd line of defense”) 
I den tredje forsvarslinjen finnes intern revisjon som også ivaretar internrevisjonsfunksjonen. Det føl-
gende gjelder også for internrevisjonsfunksjonen. Intern revisjon har til formål å uttale seg om effektivi-
teten og påliteligheten av gruppens interne styring og kontroll. I forhold til intern revisjon er det særlig 
fokus på å sikre denne funksjonens uavhengighet fra ledelsen i selskapene. Intern revisjon må for ek-
sempel ikke: 

 Medvirke til å treffe beslutninger eller ta ansvar for dette 

 Utføre kontrolloppgaver – være del av den interne kontrollen 

 Stå for implementering av driftsrutiner, effektiviseringer m.v. 

 Stå for utarbeidelsen av daglig overvåking og rapportering om måloppfyllelse, lines m.v. 

I forhold til sikring av internrevisjonens uavhengighet har denne direkte referanse til både Danske 
Banks og Danica-gruppens styre.  
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Compliancefunksjonen 
Av ovenstående “2nd line of defense”-funksjoner har compliancefunksjonen et særlig ansvar for å bidra 
til at kontrollsystemet er tilstrekkelig og effektivt i forhold til at Danica-gruppen lever opp til lovgiv-
ningen.  

Årets kontroll- og overvåkingsoppgaver blir utvalgt og beskrevet med utgangspunkt i en risikovurdering 
av hele Danica-gruppen, og dette setter rammene for den årlige complianceplanen. Både risikovurde-
ringen og complianceplanen godkjennes av ledelsen og revisjonsutvalget og presenteres for styret.  

Compliancefunksjonen har bl.a. til oppgave å kontrollere og vurdere om det er effektive metoder og pro-
sedyrer som er egnet til å oppdage og minske risikoen for Danica-gruppens manglende overholdelse av 
gjeldende lovgivning, markedsstandarder eller interne regelsett. Funksjonen identifiserer og vurderer 
også risikoer for manglende overholdelse av den finansielle lovgivning, markedsstandarder eller interne 
regelsett, og funksjonen vurderer konsekvenser av ny eller endret lovgivning. Dessuten kontrollerer og 
vurderer Compliance om de tiltak som treffes for å avhjelpe eventuelle mangler, er effektive. 

Compliancefunksjonen rådgir direksjonene og styrene om overholdelsen av den finansielle lovgivningen. 
Rapportering skjer minst halvårlig til direksjonene og til de revisjonsutvalg som styrene har nedsatt. 
Compliancefunksjonen rapporterer minst halvårlig til styret. 

Compliance er organisatorisk en del av den uavhengige compliancefunksjonen i Danske Bank-gruppen. 
Fra 1. mai 2020 er funksjonen opprettet som en selvstendig organisatorisk enhet i Danica. Compliance 
rapporterer direkte til Danica-gruppens ledelse. Ledelsen sikrer at Compliance kan rette henvendelser 
og rapportere til styret uavhengig av ledelsen. 

Compliancefunksjonen for Danica-gruppen består av tre compliance offisers fordelt mellom 0,5 heltids-
ansatte (FTE) i Danica Pension Norge og 2,5 FTE i Danica Pension Danmark, hvorav en er nøkkelfunk-
sjonsholder for både Danmark og Norge.  

Den ene heltidsansatte compliance offiser i Danmark er i barselpermisjon og har vært fraværende det 
meste av 2019, noe som reelt sett betyr at det til sammen bare har vært 2 compliance offisers til å 
dekke Compliance for Danica Pension i både Danmark og Norge. 

B.6 Internrevisjonsfunksjon 

Internrevisjonsfunksjonens oppgaver planlegges og utføres ut fra en risikobasert tilnærming. Som av-
slutning på alle utførte revisjoner rapporterer internrevisjonsfunksjonen til den ansvarlige daglige le-
delse en konklusjon med observasjoner som relaterer til design og effektivitet av implementerte kon-
troller. Internrevisjonsfunksjon rapporterer likeledes resultatet av de utførte revisjoner til Danica-grup-
pens styre. Rapporteringen skjer minst halvårlig til styret i revisjonsprotokoller og kvartalsvis til den 
revisjonskomiteen som styrene har nedsatt. 

Internrevisjonsfunksjon er organisatorisk plassert som en selvstendig stabsfunksjon i Danica-gruppens 
organisasjon og rapporterer til styret. Den interne revisjonssjefen er ansvarlig for internrevisjonsfunk-
sjon og er derfor utpekt som nøkkelperson. Nøkkelpersonen er ikke ansvarlig for andre funksjoner.  

Det er i stor grad sammenfall mellom de oppgavene internrevisjonsfunksjonen skal utføre og de oppga-
vene som Group Internal Audit utfører for Danica-gruppen, jf. Terms of referanse (ToR), Group Internal 
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Audit. I henhold til politikken for internrevisjonsfunksjon skal internrevisjonsfunksjon utføre sitt arbeid i 
samsvar med ToR, slik at Danica-gruppens krav til funksjonens kompetanse, objektivitet og uavhengig-
het overholdes. Dessuten skal internrevisjonsfunksjon sikre at oppgavene koordineres med de oppga-
ver som utføres i rollen som Danica-gruppens interne revisjon. 

I henhold til politikken for internrevisjonsfunksjonen skal den ikke påta seg oppgaver som kan stille 
spørsmålstegn ved internrevisjonsfunksjons uavhengighet. Internrevisjonsfunksjon anses dermed for å 
være uavhengig og objektiv i forhold til de organisatoriske områder og prosesser som revideres i Da-
nica-gruppen. 

Internrevisjonsfunksjonen rapporterer direkte til styret. 

B.7 Aktuarfunksjon 

I Danica-gruppen består aktuarfunksjonen av aktuarfunksjonen i Forsikringsselskabet Danica og Danica 
Pension og den ansvarlige for aktuarfunksjonen i Danica Pension Norge. 

Styrene i Danica Pension Danmark har utpekt den ansvarshavende aktuar i Danica Pension til ansvarlig 
for aktuarfunksjonen i Forsikringsselskabet Danica og Danica Pension. Styret i Danica Pension Norge 
har utpekt den ansvarlige for aktuarfunksjonen i dette selskapet. 

Den ansvarlige for aktuarfunksjonen i Danica Pension Danmark har en kontrollerende rolle i forhold til 
aktuarfunksjonene i Danica Pensions Norge. Det avholdes møter hvert halvår der metoder, kontrollsys-
temer m.v. avstemmes. 

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

 At det foretas beregninger av de forsikringstekniske avsetningene 

 Sammenlikning av beste skjønn med de foreløpige erfaringene 

 Vurdering av om underliggende data, metodologier, antakelser og underliggende modeller er av 
tilstrekkelig kvalitet, troverdighet, tilstrekkelige og i samsvar med opplysninger fra de finansielle 
markedene og alminnelig tilgjengelig informasjon 

 At beregningssystemene understøtter aktuarmessige og statistiske prosedyrer 

 At eventuelle anvendte approksimasjoner anvender relevante aktuarmessige metoder 

 Vurdering av om det er usikkerhet forbundet med skjønn foretatt ved oppgjøret av de forsik-
ringstekniske avsetningene 

 At styret informeres om hvorvidt beregningen er troverdig og fyllestgjørende 

 At eventuelle innvendinger mot de forsikringstekniske avsetningene blir tydeliggjort 

 Å utarbeide skriftlige rapporter til styret om aktuariatets utførte oppgaver og resultater av dette 

Aktuarfunksjonene utarbeider en skriftlig rapport til styrene minst en gang årlig. Rapporten inneholder 
beskrivelse av alle de oppgaver som aktuarfunksjonen har utført samt resultater av disse. Eventuelle 
mangler fremgår av rapporten, og det beskrives forslag til løsninger. Det fremgår av rapporten hvis det 
er vesentlig avvik mellom faktiske erfaringer og beste skjønn.   
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Aktuarfunksjonene opplyser styrene hvorvidt gjenforsikring og gjenforsikringsprogrammene er betryg-
gende. Dette gjøres både på foretaks- og gruppenivå, og det lages en analyse av: 

 Selskapenes risikoprofil og tegningspolitikk. 

 Gjenforsikringsselskapene og deres rating. 

 Den forventede dekningen i stresscenarier. 

 Beregning av det beløpet som kan tilbakekreves i henhold til gjenforsikringsavtalene. 

Aktuarfunksjonene bidrar til at Danica-gruppens risikostyringssystem er effektivt. I særdeleshet bidrar 
aktuarfunksjonene i arbeidet med å fastsette modeller for oppgjør av solvenskapitalkrav og vurdering 
av dette samt inngå i arbeidet med vurdering av egen risiko og solvens.  

Aktuarfunksjonen i Danica Pension har ansvaret for den interne levetidsmodellen som brukes til opp-
gjør av solvenskapitalkravet. Arbeidet med den interne modellen løftes i samarbeid med risikostyrings-
funksjonen.  

B.8 Outsourcing 

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

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

Styret anser på det nåværende tidspunkt at spesifikke aktivitetsområder som f.eks. porteføljepleie, for-
mueforvaltning, sentrale IT-funksjoner, regnskaps- og solvensoppgjør samt risikostyring som vesent-
lige, i tillegg til at kritiske og viktige operasjonelle funksjoner alltid vil være vesentlige. Det legges også til 
grunn en vurdering av hvorvidt manglende oppfyllelse av outsourcede oppgaver kan påføre Danica-
gruppen eller Danske Bank-gruppen et direkte økonomisk tap og/eller et vesentlig indirekte tap av bety-
delig omfang, som vil variere for selskapene i Danica-gruppen. 

Nedenfor er det opplistet de kritiske eller viktigste operasjonelle funksjonene som Danica-gruppen har 
outsourcet. 

Danicas outsourcingavtaler (interne/eksterne) 

Outsourcingleverandør Service som er outsourcet Internt/eksternt 

Administrasjonsselskapet "danmark" A/S 
Betaling av regninger på helseforsikrin-
gen (Danica Pension) 

Eksternt 

Danske Bank 

Porteføljeforvaltning, back og middle of-
fice, IT-tjenester, verdivurdering alterna-
tive investeringer 

Internett 

Danica-gruppen 
Interne avtaler om administrasjon og por-
teføljeforvaltning 

Internett 

Forenede Gruppeliv 

Outsourcing av gruppelivsprodukter, som 
selges of Danica Pensionsforsikring (vur-
dert vesentlig for Danica Pensionsforsik-
ring) 

Eksternt 
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Spesielt for Danico Pension Norge 

Danske Bank Intern revisjon, Compliance, IT-tjenester Internett 

KPMG Aktuarfunksjonen Eksternt 
 

 

Figur B.8.1 Danicas outsourcingavtaler 

B.9 Andre opplysninger 

Danica-gruppens ledelsessystem er fullt ut beskrevet i de forutgående avsnittene. Det er vurderingen at 
ledelsessystemet er fyllestgjørende til å avdekke selskapets risikoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittel C – Risikoprofil 

I dette kapittelet gjennomgås Danica-gruppens risikoprofil med henvisning til de risikokategoriene som 
inngår i modellen for oppgjør av solvenskapitalkrav i Danica-gruppen (standardmodellen). Hver risikoka-
tegori gjennomgås i særskilte avsnitt. Før gjennomgangen av de enkelte risikokategorier beskrives 
gruppens forretningsmodell, hvilke overordnede risikoer gruppen har, og innholdet i standardmodellen 
for oppgjør av solvenskapitalkrav for forsikringsselskaper. 

Forretningsmodellen 
Som det fremgikk av kapittel A, er Danica-gruppen en del av Danske Bank-gruppen og tilbyr pensjons-
ordninger, syke- og ulykkesforsikringer samt skade- og helseforsikring på primært det danske markedet. 
Gjennom datterselskapet i Norge tilbys pensjonsordninger og syke- og ulykkesforsikringer på det 
norske markedet. 
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Forsikringsrisikoer og de finansielle risikoene som stammer fra markedsrisikoer, er de vesentligste 
komponentene i Danica-gruppens solvenskapitalkrav og er dermed de to vesentlige risikokategoriene 
for gruppen. 

Danica Pension Norge 
Risikoer forbundet med aktivitetene i datterselskaper i Norge tilsvarer den type risikoer som gjelder for 
aktivitetene i Danica Pension Danmark siden det grunnleggende er snakk om de samme aktivitetene. I 
Danica Pension Norge ligger hovedparten av kundenes oppsparing i markedsrenteprodukter der kun-
dene bærer størstedelen av markedsrisikoen.  

Danica-gruppens risikoer 
Danica-gruppens forretningsmodell betyr samlet sett at Danica-gruppen er påvirket av en rekke for-
skjellige risikoer som er skissert i tabellen nedenfor. 

     Ta-
bell C.0.1 Vesentlige risikoer i Danica-gruppen og tilhørende risikobegrensning 

Vurdering av risikoer og solvenskrav 
Risikoer knyttet til Danicas forretning og det avledede solvenskapitalkravet, vurderes i Danica-gruppen 
ved en analyse og beregning av hvordan vesentlige risikoer påvirker selskapets oppgjorte kapitalgrunn-
lag.  

Solvenskapitalkravet er fastlagt i den felles europeiske lovgivningen for forsikringsselskaper, som også 
betegnes som solvens II-regelsettet. Solvenskapitalkravet gjøres opp som det beløp som er nødvendig 
for å dekke risikoene på den eksisterende forretningen, så vel som på ny virksomhet, som forventes teg-
net i løpet av de 12 neste månedene.  

Solvenskapitalkravet skal gjøres opp slik at det avspeiler den kapital selskapet skal ha det kommende 
året for å kunne motstå et 200-årsscenario for forskjellige økonomisk belastende begivenheter.  



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 37 / 66 

Solvenskapitalkravet kan enten beregnes ved bruk av en standardmodell som er definert i solvens II-
regelsettet, eller av en intern modell som er godkjent av Finanstilsynet. Danica-gruppen anvender ved 
oppgjøret av solvenskapitalkravet standardmodellen, med en intern modell for oppgjør av levetidsrisi-
koen for Danica Pension.  

Danica Pension Danmark har dessuten benyttet muligheten i solvens II-regelsettet for å bruke en rekke 
forenklede beregninger av bl.a. motpartsrisiko i forhold til verdivurdering av sikkerheter, samt en forenk-
let beregning av kostnadsrisikoer for helses- og livsforsikringsrisikoermodulene, jf. avsnitt E.2. 

Standardmodellen er modulært oppbygd der de risikofaktorer selskapene er eksponert for (renter, ak-
sjer, dødelighet osv.), utsettes for forskjellige negative økonomiske scenarier innenfor modellens risiko-
grupper (marked, motpart, livsforsikring osv.). Standardmodellen er illustrert nedenfor i figur C.0.1. 

 

*For Danica Pension Danmark er det muligheten for forenkelt beregning lagt til grunn.  

Solvenskapitalkrav

Basissolvenskapitalkrav

Markedsrisikoer

Renterisikoer

Aksjerisikoer

Eiendomsrisikoer

Valutarisikoer

Kredittspreadrisikoer

Konsentrasjonsrisikoer

Motpartsrisikoer* Livsforsikringsrisikoer

Dødelighets
risikoer

Levetidsrisikoer**

Uførhetsrisikoer

Livsforsikrings-

opsjonsrisikoer

Kostnadsrisikoer*

Gjenopptakelsesrisikoer

Livsforsikrings-

katastroferisikoer

Skadeforsikringsrisikoer

Premie- og 
erstatningsav-

setningsrisikoer

Skadeforsikrings-
opsjonsrisikoer

Skadeforsikringskatastrofe
risikoer

Helse-

forsikringsrisikoer

Helse Liv*

Helse Skade

Helse KAT

Tapsabsorbe-

rende buffere
Operasjonelle risikoer
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**For Danica Pension anvendes en intern modell til beregning av levetidsrisikoen. 

Figur C.0.1 Risikomodulene i solvens II-standardmodellen 

Det tilhørende solvenskapitalkravet gjøres opp for hver risikomodul. Disse solvenskapitalkravene sam-
menvektes deretter innenfor hver overordnet risikogruppe ut fra felles antagelser om hvordan risiko-
faktorene avhenger av hverandre. Sammenvektingen demper effekten av de enkelte solvenskapitalkrav 
for hver av risikomodulene siden det ikke er forventningen at de forskjellige risikofaktorene rammer 
med full effekt samtidig. 

C.1 Forsikringsrisikoer 

For Danica-gruppen vedrører de forsikringsmessige risikoer utviklingen i dødelighet, uførhet, syke- og 
ulykke, kritisk sykdom m.v.  

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

Vesentlige forsikringsrisikoer 
Den vesentligste forsikringsmessige risikoen for konsernet er livsforsikringsopsjonsrisiko (gjenkjøp) 
etterfulgt av levetidsrisiko. For Danica Pension Norge er den vesentligste forsikringsrisikoen også livs-
forsikringsopsjonsrisikoen. En oversikt over risikotyper finnes i figur C.0.1 ovenfor. 

Av tabell C.0.1 fremgår det eksplisitt hvorvidt risikoen håndteres via det beregnede solvenskapitalkra-
vet, eller der det utelukkende brukes risikoreduserende tiltak. Som det ses ut fra tabellen, er de identifi-
serte vesentlige risikoene omfattet av det beregnede solvenskapitalkravet.  

De vesentlige risikoene identifisert i rapporteringsperioden 
De vesentligste risikoene for Danica-gruppen er beskrevet nærmere nedenfor. 

Gjenkjøpsrisiko 

Gjenkjøpsrisikoen er den vesentligste forsikringsmessige risikoen og gjelder risikoen for at Danica-
gruppen får tap som følge av:  

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

 At det fortrinnsvis er kunder med store individuelle bonuspotensialer som gjenkjøper 

 At mange kunder på samme tidspunkt ønsker å gjenkjøpe sin ordning 

 At Danica-gruppen har betalt utgifter for en kunde som gruppen ennå ikke har fått penger for, og 
at kunden gjenkjøper, flytter, ikke forhåndsbetaler eller slutter å betale premie for avtalen på et 
tidspunkt Danica-gruppen ikke har forutsett 

Risikoen for at Danica-gruppen får tap som følge av gjenkjøp på poliser med garanterte gjenkjøpsver-
dier, vurderes som svært lav. 
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Danica Pension Norge tilbyr ikke livsvarige alderspensjoner med garantier, fordi det er marginal risiko 
knyttet til økt levealder. I Danica Pension Norge er den største risiko derimot risikoen for at kundene 
annullerer avtalte endringer i deres inn- eller utbetalinger. Denne risikoen oppstår fordi Danica Pension 
Norge kan ha betalt utgifter for kunden som en del av endringen før det er mottatt betaling for den. 
Størstedelen av Danica Pension Norges inntekter består av gebyrer beregnet på fond- og depotverdi. 
Danica Pension Norge er dermed også i vesentlig grad eksponert for annulleringsrisikoer i forhold til 
inntektssiden. 

Når det gjelder innregning av annulleringsrisiko i solvens II-standardformelen, inngår denne i modulen 
for livsforsikringsopsjonsrisiko. 

Levetidsrisiko 
Levetidsrisiko vedrører risikoen for at Danica-gruppen får tap som følge av at kundene lever lenger enn 
forutsatt. Blant annet øker en levetidsforlengelse varigheten på utbetalingene på pensjonsprodukter 
som er livsvarige, og Danica-gruppen må derfor foreta ytterligere avsetninger for å innfri ytelsene. 

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

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

Metoder for vurdering av forsikringsrisikoer 
Solvenskapitalkravet knyttet til forsikringsrisikoer (ekskl. levetidsrisikoen i Danica Pension Danmark) 
gjøres opp med utgangspunkt i standardmodellen, som Danica-gruppen anser å være rettvisende for 
Danica-gruppens forsikringsmessige risikoer.  

Det vurderes ikke å være særlige forhold ved Danica-gruppens portefølje som skulle bety at standard-
modellen i forhold til forsikringsrisikoer (ekskl. levetidsrisiko i Danica Pension) ikke gir et rettvisende 
bilde av Danica-gruppens risiko i et 200 års-scenario. 

Med henblikk på å sikre at oppgjøret av Danica-gruppens solvenskapitalkrav til enhver tid er dekkende 
for gruppens risikoer, gjennomfører Danica-gruppen årlig en intern vurdering av egen risiko og solvens, 
jf. avsnitt B.4. Gjennom denne vurderes det om det beregnede solvenskapitalkravet har tatt høyde for 
virkningen av alle vesentlige risikoer både innenfor de kommende 12 månedene og i Danica-gruppens 
strategiske planleggingsperiode.  

Risikostyring i Danica-gruppen er organisatorisk ansvarlig for oppgjøret av solvenskapitalkravet og den 
daglige risikostyringen, mens de ansvarlige for aktuarfunksjonene er ansvarlig for oppgjør i forhold til 
forsikringsrisikoen og den årlige risikoidentifiseringen av operasjonelle risikoer i samspill med Danicas 
ansvarlige for operasjonell risiko.  
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I det følgende er metodene for vurdering av de vesentlige forsikringsrisikoer skissert.  

Tabell C.1.1 Vesentlige forsikringsmessige risikoer i Danica-gruppen 

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

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

Finanstilsynets benchmark for den aktuelle levetiden er basert på de seneste års observerte levetider i 
en rekke danske pensjonsselskaper, mens benchmark for levetidsforbedringer gjøres opp ut fra de 
gjennomsnittlige forbedringer av levetiden i Danmark de 20 siste årene. Idet Danica Pensjon har vur-
dert at standardmodellen er for enkel og ikke tar høyde for benchmarket som er fastsatt av det danske 
finanstilsynet, er det utarbeidet en intern modell for oppgjør av levetidsrisikoen. 

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

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

Metoder benyttet til risikoreduksjon 
En mindre del av risikoer relatert til død og uførhet er gjenforsikret for å begrense tap på individuelle 
livsforsikringer som er utsatt for stor risikoeksponering. De forskjellige risikoelementene underkastes 
løpende aktuarmessige analyser med henblikk på oppgjøret av de forsikringsmessige forpliktelsene og 
eventuelle nødvendige forretningsmessige tiltak. 
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Andre vesentlige opplysninger om forsikringsrisikoene 
Andre relevante risikoer for Danica-gruppen er beskrevet nedenfor. 

Tabell C.1.2 Øvrige forsikringsmessige risikoer i Danica-gruppen 

C.2 Markedsrisikoer  

Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av at dagsverdien av eiendeler eller forpliktelser endrer seg 
på grunn av endringer i markedsforholdene, f.eks. endringer i renten, aksjekurser, eiendomsverdier, va-
lutakurser og kredittspread. 

Vesentlige markedsrisikoer 
Danica-gruppens vesentligste markedsrisikoer er angitt i tabell C.2.1. Det er eksplisitt angitt hvorvidt 
risikoen håndteres via det beregnede solvenskapitalkrav eller hvorvidt risikoen er redusert ved bruk av 
risikobegrensende tiltak. 

Den mest betydelige finansielle risikoen i Danica-gruppen er markedsrisikoen for de tradisjonelle livs-
forsikringsproduktene. De tradisjonelle produktene er poliser med ytelsesgarantier og kollektive inves-
teringer. Markedsrisikoen i tradisjonelle produkter omfatter samspillet mellom investeringseiendeler 
og ytelsesgarantiene. 

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

Selskapet har en indirekte eksponering til markedsrisiko via forsikringstakernes investeringer i mar-
kedsrenteprodukter, ettersom en vesentlig del av selskapets lønnsomhet avhenger av størrelsen på 
eiendelene. Denne risikoen kan bl.a. henføres til at en stor del av eiendelene i disse produkter er ekspo-
nert til aksjer eller alternative investeringer med aksjerelaterte risikoer, og et fall i aksjemarkedet vil 
derfor redusere depotverdier og lønnsomheten og derigjennom selskapets kapitalgrunnlag som brukes 
til å dekke solvenskapitalkravet. 
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Utover den markedsrisikoen som gjelder forpliktelser med ytelsesgaranti og markedsrenteprodukter, 
er det markedsrisiko forbundet med eiendelene som dekker selskapets egenkapital og de investe-
ringene som vedrører eiendelene knyttet til Danicas syke- og ulykkesvirksomhet. 

De vesentlige markedsrisikoene forbundet med aktivitetene i Danica Pension Norge tilsvarer i store 
trekk de risikoene som gjelder for aktivitetene i den øvrige virksomheten, siden det i prinsippet er snakk 
om de samme aktivitetene. 

I Danica Pension Norge ligger hovedparten av kundenes sparing også i markedsrenteprodukter der 
kundene har størstedelen av risikoen. Markedsrisikoen i Norge er primært knyttet til eksponeringen til 
selskapets egenkapital samt indirekte eksponering via lønnsomhet og kapitalgrunnlag på samme måte 
som for Danica Pension Danmark, jf. ovenfor.  

De vesentlige risikoene identifisert i rapporteringsperioden 
De vesentlige markedsrisikoene for Danica-gruppen er beskrevet i det følgende. 

Aksjerisiko (inkl. aksjerelaterte risikoer knyttet til alternative investeringer) 
I forhold til aksjerisikoen sondres det mellom aksjerisiko som er avledet av børsnoterte aksjer, og aksje-
risiko som er avledet av alternative investeringer.  

1. Risikoen fra børsnoterte aksjer forekommer ved kurstap som følge av fall i aksjemarkedene. 
Markedet for noterte aksjer er svært likvid, noe som er grunnen til at endringer i markedsfor-
hold avspeiles i verdivurderingen med det samme. Noterte aksjer inndeles i type 1- og type 2-
aksjer. Type 1-aksjer omfatter noterte aksjer fra OECD- og EØS-land, mens noterte type 2-ak-
sjer er fra øvrige land. 

2. Alternative investeringer er investeringer som ikke er tilgjengelige via tradisjonelle aksje- og ob-
ligasjonsmarkeder. Alternative investeringer, i likhet med børsnoterte aksjer, er en eksponering 
mot den fremtidige rentabiliteten i forskjellige bransjer og selskaper. Alt etter hvor i kapital-
strukturen det investeres, kan den primære risikofaktoren være relatert til inntjeningspotensial 
eller kreditt- og finansieringsrisiko.  

Danica-gruppen investerer i alternative investeringer siden disse bidrar med viktige egenskaper som 
forventes å være med på å sikre attraktive stabil avkastning til gruppens pensjonskunder. Til slutt gir de 
alternative investeringene en eksponering mot et bredere utsnitt av risikofaktorer enn en tradisjonell 
portefølje av noterte aksjer og obligasjoner, hvorved det oppnås en større grad av diversifisering. 

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

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

                                                           
2 Lokal valuta: DKK for Danica Pension Danmark og NOK for Danica Pension Norge 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 43 / 66 

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

Diskonteringskurven er primært basert på markedsrenter, noe som er grunnen til at verdien av GY er 
følsom overfor renteendringer på finansmarkedene. Faller renten, stiger GY og omvendt. Herved opp-
står det en renterisiko for Danica-gruppen når markedsverdien av forpliktelsessiden i Danica Tradi-
tionel sammenholdes med markedsverdien av de tilhørende rentefølsomme eiendelene. Hvis markeds-
verdiendringer på eiendeler og forpliktelser ikke matcher hverandre, gir dette anledning til tap eller ge-
vinster. 

For Danica Pension Norge er renterisikoen marginal. Danica Pension Norge er primært eksponert mot 
finansielle risikoer gjennom egne aktiviteter idet det i svært begrenset omfang utstedes garantier til 
kundene. Renterisikoen oppstår her primært gjennom kundenes eiendeler idet verdien av fremtidig inn-
tjening er påvirket av en endring i renten. Renterisiko forekommer også i forhold til fremtidige forpliktel-
ser på forpliktelsessiden i balansen. Dette skyldes at det beste skjønn for fremtidige utbetalinger be-
stemmes ved at alle fremtidige betalinger med relasjon til forsikringsavtalen skal diskonteres med mar-
kedsrenten. 

Kredittspreadrisiko: 
Kredittspreadrisiko er risikoen for tap av markedsverdi som følge av endringer i kredittspread på f.eks. 
realkredittobligasjoner, selskapsobligasjoner, statsobligasjoner og kredittderivater i forhold til risikofri 
rente. Kredittspreadet avspeiler den ekstra avkastningen en investor krever av verdipapirer med en gitt 
kredittkvalitet og likviditet i forhold til avkastningen på likvide verdipapirer uten kredittrisiko eller en re-
feranserente.  

Kredittrisikoer oppstår fra selskapets direkte og indirekte investeringer i bl.a. kredittinstrumenter, kre-
dittobligasjoner, banklån via fond, kredittderivater samt fra volatilitetsjustering (VA), hvor det sist-
nevnte utgjør et element i oppgjøret av diskonteringskurven til bruk ved oppgjør av markedsverdien av 
de forsikringsmessige avsetningene.  

Metoder for vurdering av markedsrisikoer 
Solvenskapitalkravet knyttet til markedsrisiko gjøres opp med utgangspunkt i standardmodellen, som 
Danica-gruppen anser å være rettvisende for Danica-gruppens markedsrisikoer.  

Det vurderes ikke å være særlige forhold ved Danica-gruppens portefølje som skulle bety at standard-
modellen i forhold til markedsrisiko ikke gir et rettvisende bilde av Danica-gruppens risiko i et 200 års-
scenario. 

Alle markedsrisikoer overvåkes daglig av risikostyringsavdelingen i Danica-gruppen.  

Nedenfor er metoder for vurdering av de vesentlige markedsrisikoene kort oppsummert og skissert. 
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Tabell C.2.1 Metoder for vurdering av markedsrisikoer 

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

En stor del av risikostyringen av alternative investeringer ligger i analysen av potensielle investeringer 
i forbindelse med utvelgelsen av de aktuelle eiendelene samt i selve oppfølgingen av investeringene et-
ter at disse er foretatt. Danica Pension Danmark har bygd opp et team med særlig kompetanse innen-
for alternative investeringer som løpende evaluerer nåværende og nye potensielle alternative investe-
ringer. Alternative investeringer blir løpende fulgt opp, og identifiserte risikoer på de enkelte alternative 
investeringene evalueres og vurderes opp imot markedsutviklingen. 

Spesifikt for valutarisikoen har styret vedtatt investeringsrammer for størrelsen av eksponeringen mot 
EUR, USD, JPY og GBP, som kontrolleres daglig. Valutarisikoen styres på porteføljenivå og det følges 
daglig opp på posisjonering i forhold til rammene som er gitt av styret. 

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

Investering i samsvar med "prudent person"-prinsippet 
Danica-gruppens eiendeler investeres i samsvar med det såkalte ”prudent person”-prinsippet. ”Prudent 
person” er et prinsipp i Solvens II-regelsettet som skal sikre at forsikringsselskapene opptrer forsiktig 
og i kundens interesse med hensyn til investeringseiendelene. Dette innebærer at det bare investeres i 
eiendeler og finansinstrumenter der risikoene kan identifiseres, måles, overvåkes, håndteres, kontrolle-
res og rapporteres med hensyn til å kunne vurdere det samlede solvenskapitalkravet.  

Alle eiendeler, særlig de som dekker minimumskapitalkravet, investeres på et grunnlag som garanterer 
sikkerhet, kvalitet, likviditet og lønnsomhet for porteføljen som helhet.  

Prudent person-prinsippet utgjør de overordnede rammene for forsikringsselskapers forvaltning av ei-
endeler og skal dessuten sikre at investeringsstrategien avspeiler det kundene er stilt i utsikt. Konkret 
betyr dette at investeringsstrategien skal: 
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 Sikre eventuelle garantier gjennom en portefølje med høy kvalitet samt tilstrekkelig likviditet og 
rentabilitet  

 Være robust overfor fremtidige mulige finansielle stressscenarier 

 Støtte best mulige langsiktig avkastning 

 Sikre en tilpasset grad av likviditet og klare rammer for risikotaking 

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

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

De vesentlige konsentrasjonsrisikoene for markedsrisikoer 
Selskapet investerer i renteinstrumenter for å sikre renterisikoen på selskapets forpliktelser. Ettersom 
det danske obligasjonsmarkedet ikke er stort nok og ikke har tilstrekkelig varighet til å sikre renterisi-
koen for forpliktelsene, er det behov for også å investere i utenlandske renteinstrumenter, deriblant ob-
ligasjoner og derivater. Den løpende risikostyringen sikrer at det er god sikring mot generelle rente-
endringer, men selskapet er eksponert overfor blant annet endringer i rentekurvenes form og i rente- og 
basisspread3.  

Selskapets utenlandske investeringer skjer som utgangspunkt på valutasikret basis i danske kroner og 
euro. En vesentlig del av selskapets investeringer og kontrakter er i euro, som ikke sikres systematisk 
mot danske kroner på grunn av det tette valutakurssamarbeidet og fastkurspolitikken4. 

Metoder benyttet til risikoreduksjon 
Styret fastsetter rammer for gruppens risikostyring, mens den daglige ledelsen løpende overvåker 
gruppens risikoer og sikrer at rammene overholdes.  

I forbindelse med investeringer på kundenes vegne sikrer Danica-gruppen at bruk av finansielle instru-
menter skjer på en risikobasert og kostnadseffektiv måte. Investering vil alltid skje under hensyntaken 
til tillatte instrumenter, avledede risikoer samt risikoprofilen i produktet eller investeringsprofilen. 

Aksjerisiko  
I Danica Pension Danmark håndteres aksjerisikoen gjennom daglig overvåking, herunder måling av risi-
koer i forhold til de godkjente styrerammene.  

                                                           
3 Basisrisiko er risikoen for at den rentefølsomme eiendelen mister verdi fordi investorenes preferanser for den spesifikke 
eiendelen faller sett i forhold til øvrige rentefølsomme eiendeler. Med andre ord realiserer risikoen seg når spreaden mellom 
eiendelens diskonteringskurve og de øvrige diskonteringskurvene på rentemarkedene utvides eller innsnevres. 
4 For innsikt i eiendelssammensetningen i Danicas største produkt Danica Balance henvises til hjemmesiden: https://danica-

pension.dk/privat/produkter/opsparing/danica-balance 

 

https://danicapension.dk/privat/produkter/opsparing/danica-balance
https://danicapension.dk/privat/produkter/opsparing/danica-balance
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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, hvis dette ønskes.  

Markedet for alternative investeringer er mindre likvid, noe som gjør at man på kort sikt reduserer eks-
poneringen fra børsnoterte aksjer eller kredittinvesteringer, dersom den generelle markedsrisikoen 
ønskes redusert. På lengre sikt kan de mer likvide delene av de alternative investeringene selges for på 
denne måten å redusere eksponeringen.  

I selve utvelgelsen av alternative investeringer fokuseres det derfor allerede her på å styre ekspone-
ringen mot alternative investeringer i den samlede porteføljen slik at det ikke blir nødvendig å selge ei-
endeler fra før tid. Dette skjer med utgangspunkt i en grundig utvelgelses- og due diligence-prosess der 
kontraktforhold gjennomanalyseres.  

Eiendomsrisiko 
Det følges løpende opp på Danica-gruppens aksepterte risikoer, og nødvendige beslutninger treffes et-
ter et på forhånd fastlagt eskaleringsprinsipp. Kontroller inngår som en del av den løpende overvå-
kingen av risikoen. Eiendomsrisikoen håndteres gjennom en fornuftig grad av diversifisering. I tillegg 
overvåkes eiendomsrisikoen gjennom rammene fastsatt av styret. 

I forhold til Danicas utviklingsprosjekter for eiendomsinvesteringer er risikovurdering og beslutning om 
risikobegrensende tiltak en høyt prioritert del av forvaltningen av eiendommer.  

Valutarisiko 
Valutaeksponeringen kan reduseres gjennom sikringsforretninger som f.eks. valutaterminer og valu-
taswaps, i det omfang rammene tillater det. Aktive posisjoner hos Danica Pension er hovedsakelig knyt-
tet til sikring med valutaderivater i forbindelse med risikostyring i forhold til investeringsrammer.  

Valutasikringen er dynamisk siden det er nødvendig å tilpasse sikringen i takt med endringer i markeds-
verdien av de underliggende investeringene for å opprettholde den samme valutaeksponeringen, samt 
ved endret vurdering av risikoen i den underliggende valutaen. 

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

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

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
Standardmodellen for beregning av solvenskapitalkravet inneholder stresstester av de vesentlige mar-
kedsrisikoene. 

Danica Pension utarbeider løpende en lang rekke stresstester og scenarieanalyser som baseres på de-
finerte scenarier bl.a. med utgangspunkt i solvenskapitalkravet og inngår i den daglige rapporteringen til 
ledelsen samt rapportering til styre, Danske Bank-gruppen og Finanstilsynet. 
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De nevnte beregningene tar bl.a. utgangspunkt i parallelle skiftninger i rentekurvene samt fall i aksjer og 
ev. etterfølgende ny beregning av den solvensmessige markedsrisikoen i scenariet. Dessuten utarbei-
des det også reverse-stresstester der Danica Pension beregner hvor stor endring som må til på de ve-
sentligste markedsrisikoene, for å nå en konkret solvensdekning. 

I nedenstående tabell er det for gruppen vist effekt på egenkapitalen av isolerte endringer i renter (stig-
ning og fall), og andre relevante finansielle risikoer. Av de to rentescenariene er en rentestigning samlet 
sett det verste for gruppen.  

                 
Tabell C.2.2 Påvirkning av Danicas egenkapital ved endringer i utvalgte markedsfaktorer 

Andre vesentlige opplysninger om markedsrisikoer 
Nedenfor er det kort beskrevet andre relevante markedsrisikoer for Danica-gruppen. 

Tabell C.2.3 Andre vesentlige opplysninger om markedsrisikoer i Danica-gruppen 

C.3 Kredittrisikoer  

Kredittrisiko for Danica-gruppen relaterer seg overveiende til motpartsrisiko og utstederrisiko. 

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

For Danica-gruppens vedkommende er motpartsrisikoer primært relatert til derivatavtaler som benyt-
tes til håndtering av rente-, valuta- og aksjerisiko. Tap på motpartsrisiko kan både stamme fra motpar-
tens manglende betaling av skyldige beløp, og fra at en derivatavtale bortfaller og dermed eksponerer 
selskapet mot tap som følge av etterfølgende markedsbevegelser. 

Utstederrisiko omfatter risikoer for tap som følge av at obligasjonsutstedere ikke kan betale forfalte for-
dringer. For selskapets vedkommende er utstederrisiko primært knyttet til større obligasjonsutstedere. 
For Danica Pension Norge vedrører motpartsrisiko særlig eksponering mot kredittinstitutter som følge 
av innestående konstanter samt fra gjenforsikringstilgodehavender. 
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Vurdering av kredittrisiko 
Solvenskapitalkravet knyttet til kredittrisiko gjøres opp med utgangspunkt i standardmodellen, som Da-
nica-gruppen anser å være rettvisende for Danica-gruppens kredittrisiko. Kredittrisikoen for Danica-
gruppen vurderes som relativt begrenset i forhold til det samlede solvenskapitalkravet. 

Det vurderes ikke å være særlige forhold ved Danica-gruppens portefølje som skulle bety at standard-
modellen i forhold til kredittrisiko (motpartsrisiko) ikke gir et rettvisende bilde av Danica-gruppens risiko 
i et 200 års-scenario. 

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

        Ta-
bell C.3.1 Metoder til vurdering av de vesentlige kredittrisikoer i Danica-gruppen 

Investering i samsvar med "prudent person"-prinsippet 
Er dekket i det tilsvarende avsnittet C.2 ovenfor. 

De vesentlige konsentrasjonsrisikoene for kredittrisikoer 
Konsentrasjonsrisiko relatert til kredittrisiko dekker over den ytterligere risiko som det er ved å være 
særlig eksponert mot en enkelt motpart på tvers av risikotyper. Danica-gruppen har en godt diversifi-
sert portefølje av derivatmotparter som sikrer at Danica kan inngå derivat-og gjenforsikringsavtaler 
med et bredt spekter av motparter.  

Realkredittobligationsmarkedet er en av grunnpillarene for finansmarkedene i Danmark, og selskapet 
har en forholdsvis stor beholdning av danske realkredittobligasjoner. Størstedelen av obligasjons-
spreadrisikoen kan dermed tilskrives obligasjoner, som er utstedt til finansiering med pant i fast eien-
dom i Danmark. Med utgangspunkt i realkredittmarkedets spesielle struktur med relativt få og store 
utstedere, forekommer det som en konsekvens av dette også konsentrasjoner i realkredittbeholdninger 
fra enkelte kredittinstitutter.  

Metoder benyttet til risikoreduksjon 
Motpartsrisiko imøtegås ved handel med børsnoterte derivater og sentral clearing, mens øvrig derivat-
handel (OTC) skjer med utgangspunkt i avtaler om netting og løpende sikkerhetsstillelse. For et overvei-
ende flertall av Danicas inngåtte derivatavtaler skjer clearing av den aktuelle avtalen via en sentral clea-
ringmotpart, noe som også reduserer motpartsrisikoen. 

For å redusere motpartsrisikoen forbundet med OTC-derivathandel stiller selskapet normalt krav til mot-
partenes rating samt krav om at det inngås rammeavtale om sluttavregning (close-out netting), hvor sel-
skapet får mulighet for å utligne kontraktenes positive og negative gjenkjøpsverdier hvis motparten går 
konkurs.  
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Det finnes også avtaler om collateral management, hvor motpartsrisikoen reduseres i forhold til usik-
rede finansielle transaksjoner. Sikkerhetsstillelser mottas eller stilles daglig og skjer vanligvis i form av 
utveksling av kontantbeløp. I tillegg handles det med et bredt utvalg av motparter for ytterligere å diver-
sifisere risikoen. 

Utsteder- og konsentrasjonsrisikoer imøtegås især ved å basere investeringsbeslutninger på gjennom-
arbeidede kredittvurderinger, oppstilling av investeringsrammer og løpende oppfølging. 

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
Motpartsrisikoen og konsentrasjonsrisikoen utgjør en mindre andel av Danica-gruppens risikoer. Da-
nica Pension utarbeider stresstest av motpartsrisiko i forhold til nedjustering av kredittverdigheten på 
vesentlige motparter samt ved å stresse den risikoreduserende effekten disse motparter måtte ha i 
forhold til oppgjør av solvenskapitalkravet. 

C.4 Likviditetsrisikoer  

Likviditetsrisiko er primært risikoen for tap i tilfelle Danica-gruppen vil frigjøre likviditet for å kunne be-
tale sine forpliktelser innenfor en kort tidshorisont.  

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

Hvis den type eiendeler som Danica-gruppen har, ikke handles ofte nok, kan det gjøre det vanskelig å 
selge investeringen på kort tid uten et tap i forhold til de innregnede markedsverdiene, noe som kan ut-
løse en utilsiktet likviditetsrisiko for investeringseiendelene. 

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

For visse produktgrupper vil størstedelen av investeringseiendelene som ligger som sikkerhet for pen-
sjonsordningens depotverdi og avsetninger, kunne handles på daglig basis, noe som gjør at det ikke er 
noen vesentlig likviditetsrisiko. For andre produkter vil det på helt kort sikt kun være mulig å selge de 
mest likvide eiendelene, og store utbetalinger kan derfor gi en ubalanse i eiendelssammensetningen og 
en tilhørende stigning i likviditetsrisikoen. Denne ubalansen forventer Danica-gruppen imidlertid vil 
kunne rettes opp relativt hurtig. 

Vurdering av likviditetsrisiko 
Typisk vil et livsforsikrings- og pensjonsselskaps lange investeringshorisont gjøre det mer robust over-
for likviditetsrisikoer knyttet til investeringseiendeler enn f.eks. en bank, da pensjonsselskaper alltid skal 
inneha investeringseiendeler som tilsvarer størrelsen på avsetningene.  

Likviditetsrisikoer inngår derfor ikke som en særskilt risikofaktor i solvens II-standardmodellen, men 
behandles implisitt under aksjerisiko, gjenkjøpsrisiko m.v. 
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Investering i samsvar med “prudent person”-prinsippet 
Likviditetsrisikoen på investeringseiendelene reduseres ved å implementere en investeringsstrategi 
som medfører en høy grad av spredning mellom eiendelsklassene samt å holde en vesentlig andel av 
eiendelene i relativt likvide obligasjoner. 

Porteføljene er konstruert slik at det er en tilstrekkelig grad av likviditet til å kunne håndtere løpende 
utbetalinger og videre kunne håndtere en situasjon der mange pensjonskunder velger å trekke sin pen-
sjonssparing ut av Danica-gruppen. 

De vesentlige konsentrasjonsrisikoene for likviditetsrisikoer 
Fremskaffelse av likviditet skjer ved å selge eller belåne de mest likvide eiendelene, og store utbeta-
linger kan derfor gi en ubalanse i sammensetningen av eiendeler. Selskapets forholdsvis store behold-
ning av danske realkredittobligasjoner fungerer til dels som en likviditetsbuffer. Selskapet er dermed 
bare i mindre grad avhengig av å kunne selge eller belåne slike beholdninger i et stresset scenario.  

De fleste markedsrenteprodukter er tegnet uten garanti, slik at eiendeler og forpliktelser derfor alltid vil 
følge hverandre. Likviditeten til ytelser og gjenkjøp skaffes ved å selge eiendeler som nøyaktig svarer til 
eiendelene i kundenes oppsparing og dermed avsetninger. For balanseproduktet vil det på svært kort 
sikt kun være mulig å selge de mest likvide eiendelene, og store utbetalinger kan derfor gi en ubalanse i 
eiendelssammensetningen.  

For Danica Link vil alle eiendeler kunne handles daglig. 

For tradisjonelle produkter vil det ved en ekstraordinær utbetaling på 15 % av oppsparingen kunne sel-
ges eiendeler utenom eiendommer, indeksobligasjoner og visse alternative investeringer i løpet av en 
måned i nødvendig omfang, slik at den ønskede sammensetningen av eiendeler stort sett vil være gjen-
opprettet. Hvis eiendelenes verdi faller betydelig i forhold til forpliktelsene, vil det bli innført kursbe-
skyttelse for å imøtegå kundenes gjenkjøp til høyere verdi enn eiendelenes. 

Metoder benyttet til risikoreduksjon 
Likviditetsrisikoer begrenses ved å plassere en stor del av investeringene i likvide, børsnoterte obliga-
sjoner og aksjer som har til formål å sikre at selskapet til enhver tid har en likviditetsbuffer som på kort 
sikt oppveier nettoutgang fra løpende virksomhet og sikrer tilstrekkelig likviditet for å imøtegå ugunstige 
scenarier. 

Samtidig tar tilretteleggingen av likviditeten hensyn til selskapets langsiktige likviditetsbehov. Styringen 
skal sikre at selskapet ikke akkumulerer et uhensiktsmessig stort behov for investeringsomlegginger. 
Oppgjøret av den langsiktig likviditetsrisikoen inngår som et vesentlig element i vurderingen av bruken 
av volatilitetsjusteringen som inngår i diskonteringskurven til verdivurdering av avsetningene. 

Den forventede fremtidige fortjenesten av Danica-gruppens forretning 
Det samlede beløpet for den forventede fremtidige fortjenesten inneholdt i fremtidige premier er en del 
av oppgjøret av verdien av den forventede fortjenesten på den tegnede forretningen (fortjenestemargin) 
som fremgår av årsregnskapet. For 2019 er denne størrelsen oppgjort til 25 mill. kr  

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
På nåværende tidspunkt beregnes ingen særskilte stresstester for likviditetsrisiko.  
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C.5 Operasjonelle risikoer 

Med operasjonelle risikoer menes tap som følge av utilstrekkelige eller mangelfulle interne prosedyrer, 
menneskelige eller systemmessige feil samt eksterne begivenheter, herunder juridiske risikoer og be-
drageri. Risikoen omfatter dessuten modellrisiko forbundet med bruk av partiell intern modell for leve-
tid. 

Operasjonelle risikohendelser defineres som operasjonelle risikoer som er oppstått og kan ha medført 
et økonomisk tap, hatt omdømmemessige konsekvenser eller kan ha forårsaket et nestentap. 

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

Opplysninger om operasjonell risiko samt vesentlige endringer i denne 
Danica-gruppens vesentlige operasjonelle risikoer er: 

Tabell C.5.1. Opplysninger om operasjonell risiko samt vesentlige endringer knyttet til denne 

Risikobildet er fastsatt bl.a. på bakgrunn av konstaterte risikohendelser, og det er besluttet å iverksette 
ytterligere initiativ for å redusere risikoen på de nevnte risikoene.  
 
Vurdering av operasjonell risiko 
Én gang i året foretar Danica-gruppen en tverrgående risikoidentifiseringsundersøkelse og vurderer de 
vesentlige operasjonelle risikoene. Alle områder av Danica-gruppen omfattes av denne undersøkelsen, 
og det blir fastsatt risikoeierskap i forhold til hver enkelt risiko.  

Hvis det planlegges vesentlige interne endringer eller det ønskes markedsføring av et nytt eller vesent-
lig endret produkt, foretas det en særskilt risikovurdering. 

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

De vesentlige konsentrasjonsrisikoer for operasjonelle risikoer 
Mindre operasjonelle hendelser kan samlet sett gi større svingninger i risikoen på Danicas virksomhet i 
den utstrekning som f.eks. gjelder feil, som slår ut på større deler av beholdningen. Denne risikoen for 
konsentrasjon har Danica Pension imøtegått gjennom et oppfattende kontrolloppsett. 

Metoder benyttet til risikoreduksjon  
Styret har fastsatt en årlig risikoramme i forhold til operasjonell risiko i Danica-gruppen. Det er løpende 
oppfølging av de innberettede operasjonelle tapene, og ved brudd på fastsatt risikoramme vil det bli truf-
fet beslutning om behovet for å iverksette ytterligere risikobegrensende tiltak.  
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Konsernet begrenser dessuten de operasjonelle risikoene ved etablering av interne kontroller som lø-
pende oppdateres og tilpasses Danica-gruppens aktuelle forretningsomfang. Det blir fastsatt risikobe-
grensende tiltak på de vesentligste risikoer, så fremt de ikke ligger innenfor de vedtatte risikotoleranse-
rammene.  

Danica-gruppens operasjonelle risikopolitikk dekker følgende aktiviteter: 

 Identifisering, overvåking og styring av nåværende og potensielle operasjonelle risikoekspone-
ringer 

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

 Rapportering til direksjon og styre om vurdering og håndtering av operasjonelle risikoer 

Danica-gruppen har annen politikk, herunder IT-sikkerhetspolitikk, som også understøtter operasjonell 
risikostyring, og via beredskapsplaner er det lagt planer for å forebygge og begrense skadene ved drifts-
forstyrrelser, personskader og materielle skader. 

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
Det beregnede solvenskapitalkravet til dekning av operasjonell risiko er basert på solvens II-standard-
modellen. Beregningen av solvenskapitalkravet skjer som en forhåndsdefinert prosentsats av avset-
ninger på garanterte produkter, og en forhåndsdefinert prosentsats av de årlige kostnader på markeds-
produkter.  

Samlet sett er det Danica Pensions vurdering at standardmodellen gir en konservativt oppfatning av 
den operasjonelle risikoen, men generelt vurderes det ikke å være særlige forhold i Danica Pension som 
skulle bety at standardmodellen med hensyn til operasjonell risiko ikke gir et rettvisende bilde av Da-
nica Pensions risiko i et 200 års-scenario.  

Solvenskapitalkravet overstiger vesentlig størrelsen av de registrerte historiske operasjonelle tap i Da-
nica Pension. Vurdert i forhold til de identifiserte operasjonelle risikoene, er det likevel risiko for at det i 
enkelte år vil kunne realiseres tap som i vesentlig grad overstiger historiske tap. 

C.6 Andre vesentlige risikoer 

Vesentlige forretningsmessige risikoer 
Danica-gruppen er likeledes eksponert overfor forretningsmessige risikoer som omfatter strategiske risi-
koer, omdømmerisikoer og andre risikoer relaterte til eksterne faktorer, herunder regulatoriske risikoer, 
jf. tabell C.0.1.  

Forretningsmessige og strategiske risikoer defineres som risikoen for at Danica Pension ikke når sine 
mål på grunn av ugunstige endringer i det miljøet der Danica Pension opererer f.eks. endrede konkur-
ranseforhold, endret kundeadferd samt teknologiske eller sosiale endringer. 

Strategiske risikoer er knyttet til arbeidet med å realisere strategi og overordnede mål, herunder i dat-
terselskapene. Danica-gruppen følger nøye utviklingen på de markeder der gruppen har aktiviteter med 
henblikk på å sikre at produkter, priser og kundeservice er konkurransedyktig.  
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I forhold til de omdømmemessige risikoer har ledelsen løpende proaktivt fokus på saker som kan forår-
sake vesentlige omdømmerisikoer. I den forbindelse er det fokus på sikre at det ikke skjer smitteeffek-
ter på Danica-gruppen og Danske Bank-gruppens operasjonelle risikoer.  

Som en del av Danske Bank er Danica-gruppen omfattet av skjerpede regler i forhold til håndtering av 
risikoer i forhold til hvitvasking og terrorfinansiering. Det må utvises varsomhet for at disse skjerpede 
kravene ikke skal få betydning for Danica-gruppens konkurranseevne. Det er i den forbindelse risiko for 
at kundene velger bort Danica-gruppen som følge av at Danica-gruppen i større utstrekning stiller 
spørsmål til kundenes private forhold. 

De regulatoriske risikoene vurderes å øke de kommende årene, forbundet med bl.a. implementeringen 
av nye regnskapsregler (IFRS 9 og IFRS 17), ettersom reglene, som skal være implementert i 2020, kan 
få betydning for data, systemer og prosesser, investerings- og sikringsstrategier, produkttilbud og kost-
nadsstrukturer. Danica-gruppen har naturligvis fokus på å følge opp konsekvensene tett i takt med at 
reglene ferdigstilles, slik at konsekvensene kan imøtegås på en hensiktsmessig måte. 

EU-kommisjonen har i juni 2019 godkjent en lang rekke endringer til Solvens II-regelsettet som følge av 
2018-gjennomgangen av Solvens II-forordningen. Endringer i form av lettelser eller utvidelser trådte i 
kraft i juli 2019, mens endringer som er innskjerpinger eller krav til ytterligere rapportering, gjelder fra 
primo 2020. 

EIOPA har i november 2019 sendt ut et konsultasjonspapir på EU-kommisjonens 2020 gjennomgang 
av Solvens II-forordningen med en lang rekke forslag til endringer i Solvens II-regelsettet. En ev. ikraft-
settelse av de nye reglene forventes ved utgangen av 2020. 

De fleste endringer gjelder rapportering og governance, men det er også en rekke forslag som kan ha 
direkte innflytelse på Danicas solvenssituasjon. 

Finanstilsynet har i tilknytning til verdivurderingen av forsikringsforpliktelser bedt styret om å sende inn 
en redegjørelse av status for oppfyllelse av solvens II-regelsettet med hensyn til prosesser, metoder, 
modeller, validering, data og dokumentasjon, en tidsplan og et budsjett for å sikre utestående i tilknyt-
ning til ovennevnte status samt en kapitalplan med vurderinger om det ovenståendes innvirkning på sol-
vensdekningen.  

Selskapet har deretter sendt inn den etterspurte redegjørelsen til Finanstilsynet der det bl.a. fremgår at 
det for å sikre Solvens II-compliance utvikles en stokastisk fremregningsmodell til verdivurdering av for-
sikringsforpliktelsene. Dette er nødvendig for en eksplisitt modellering av bonusforpliktelsen, opsjoner 
og selskapets fremtidige inntjening. Utviklingen ivaretas internt av Danica, der det etableres et prosjekt 
for dette med ressurser fra primært Aktuariatet og Risikostyring.  

Det kan ikke på nåværende tidspunkt vurderes om fremregningsmodellen vil resultere i en justering av 
selskapets avsetninger, kapitalgrunnlag eller solvenskapitalkrav. 

Finanstilsynets henvendelse er sendt til styrene i samtlige danske livsforsikringsselskaper. 

For Danica Pension Norge vil myndighetenes planlagte innføring av ”Egen pensjonskonto” i 2021 med-
føre en endring av markedsdynamikken innenfor innskuddspensjon. Bl.a. kan den regulatoriske end-
ringen medføre økt konkurranse og prispress, noe som vil kunne påvirke inntjeningsevnen. 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 54 / 66 

Vurdering av forretningsmessige risikoer 
Styringen av strategiske risikoer – også på lengre sikt – skjer med tett involvering av styret, og forret-
ningsmessige tiltak blir nøye analysert og overvåket før de gjennomføres.  

I Danica Norge inkluderes et utvalg av strategiske/forretningsmessige risikoer i de stresstestene som 
inngår som en del av den årlige risikovurderingen. 

På nåværende tidspunkt foreligger det ikke konkrete forretningsmessige beslutninger som har betyd-
ning for et endret risikobilde og solvenskapitalkrav for Danica-gruppen i fremtiden. Det er imidlertid fort-
satt en tett integrasjon mellom strategiarbeid og vurdering av risikobilde og kapitalbehov. Dette sikrer 
at det i selskapets kapitalplanlegging tas hensyn til strategien, og at strategien tar hensyn til kapital-
planleggingen. 

Metoder benyttet til risikoreduksjon 
Danica-gruppen tilstreber en ordentlig behandling av kundene samt åpenhet og gjennomsiktighet i sin 
kommunikasjon, og de omdømmemessige risikoene begrenses via en generelt høy standard ved hånd-
tering av operasjonelle risikoer. I praksis er det fastsatte prosedyrer og kontroller som dekker de ve-
sentlige aspektene av Danica-gruppens aktiviteter.  

Gjennom Danica-gruppens fokus på vedvarende utnyttelse av digitale muligheter imøtegås samtidig ri-
sikoen for at Danica-gruppens forretningsmodell ikke er oppdatert og dermed utsettes for disrupsjon 
som følge av teknologisk innovasjon. 

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
Forretningsmessige risikoer er ikke eksplisitt tatt med i solvens II-standardmodellen, ettersom disse 
risikoene vurderes å ha et mer langsiktig perspektiv, jf. tabell C.0.1.  

C.7 Andre opplysninger 

Danica-gruppen vurderer at der ikke er andre vesentlige risikokonsentrasjoner på konsernnivå enn det 
som er beskrevet ovenfor. 

I forhold til Danica-gruppens risikoprofil er det ikke andre vesentlige opplysninger enn dem som er lagt 
frem i dette kapittelet. 

Konserninterne transaksjoner inngås og avregnes på markedsvilkår. Det vises til årsrapporten 2019 
for Forsikringsselskabet Danica, note 32, samt årsrapporten 2019 for Danica Pension, note 32, for yt-
terligere informasjon om transaksjoner og mellomværende av større betydning med øvrige selskaper i 
Danske Bank – og Danica-gruppen.  

Årsrapportene er tilgjengelige på Danicas hjemmeside: https://danicapension.dk/om-danica-
pension/regnskaber/regnskaber/aarsrapporter 

 

 

 

https://danicapension.dk/om-danica-pension/regnskaber/regnskaber/aarsrapporter
https://danicapension.dk/om-danica-pension/regnskaber/regnskaber/aarsrapporter
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Kapittel D – Verdivurdering til solvensformål 

I dette kapittelet beskrives eventuelle forskjeller på oppgjør av eiendeler og forpliktelser i henhold til kra-
vene til kapital og de tilsvarende oppgjør i regnskapene. 

Utgangspunktet for reglene til oppgjør i henhold til oppgjør av solvenskapitalkravet og oppgjørene i regn-
skapet i Danmark er at de baseres på samme oppgjørsmetode. I Norge er det imidlertid andre regns-
kapsregler og disse følger ikke på samme måte som i Danmark oppgjørsmetodene knyttet til solvenska-
pitalkravet. 

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

I dette kapittelet beskrives forskjellene på verdivurderingsmetodene for solvens samt regnskapsformål. 
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D.1 Eiendeler  

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

 

Verdivurderingsmetode 

Eiendelsklasse Solvens Regnskap 

Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er for solvensformål satt til kr 0. Består av goodwill ved 
overtakelse av selskaper 
til en kostpris som var la-
vere enn dagsverdien av 
de overtatte nettoeiende-
lene. I tillegg inkluderes 
også eventuelle prosjekter. 

Materielle eiendeler Består hovedsakelig av domisileiendommer som Danica benytter til administrasjon. Eien-
dommer gjøre opp til dagsverdi etter samme prinsipper som gruppens investeringseien-
dommer.  

Tilsvarer solvens. 

Investeringseiendom-
mer 

Investeringseiendommer er eiendommer som innehas for å oppnå leieinntekter og kapital-
gevinster. Verdien av investeringseiendommer gjøres opp til dagsverdi ut fra en diskonte-
ringsmodell, avhengig av en avkastningsprosent som er individuell for hver eiendom. Av-
grensning av domisileiendommer skjer ved en bruksprosent på 10 % eller mer, eller hvis 
delene kan selges separat.  

Tilsvarer solvens 

Kapitalandeler i tilknyt-
tede selskaper 

Verdivurderes til solvensformål som forskjellen mellom eiendeler og forpliktelser i hvert 
selskaps solvensregnskap. De tilknyttede virksomhetenes verdivurdering av egne eiende-
ler og forpliktelser skjer i samsvar med gruppens prinsipper. Dette er imidlertid bare rele-
vant for enkeltselskaper og ikke konsernregnskapet, der de enkelte selskapene regnes 
sammen. 

Kapitalandeler i eiendoms-
selskapene er uendret i 
forhold til solvens. Kapital-
andeler i forsikringsselska-
per gjøres opp til indre 
verdi etter selskapenes of-
fisielle årsrapporter. 

Kapitalandeler i tilknyt-
tede selskaper 

Gjøres opp etter kostpris på ervervelsestidspunktet og reguleres deretter med indre ver-
dis metode. De tilknyttede virksomhetenes verdivurdering av egne eiendeler og forpliktel-
ser skjer i samsvar med gruppens prinsipper. 

Verdivurderes til verdien 
av egenkapitalen i de til-
knyttede selskapene. 

Andre finansielle inves-
teringseiendeler 

Andre finansielle investeringseiendeler innregnes til dagsverdi på avregningsdagen 
Børsnoterte investeringseiendeler utgjør hovedparten av eiendelene og verdivurderes på 
bakgrunn av noterte priser på aktive markeder. Finansielle investeringseiendeler som er 
notert på et marked som ikke er aktivt, verdivurderes med utgangspunkt i siste transak-
sjonspris. Deretter korrigeres det for eventuelle endringer i markedsforholdene, bl.a. ved å 
trekke inn transaksjoner i lignende finansielle instrumenter som vurderes gjennomført ut 
fra normale forretningsmessige vurderinger. 
Når det ikke finnes et marked, fastsettes dagsverdien for alminnelige og enklere finansielle 
instrumenter, som rente- og valutaswaps og unoterte obligasjoner, etter allment aner-
kjente verdivurderingsmetoder. Der brukes markedsbaserte parametere ved verdivurde-
ringen.  
For mer komplekse finansielle instrumenter, som blant annet swapsjoner, andre OTC-pro-
dukter samt unoterte kapitalandeler brukes vanligvis verdivurderingsmetoder som er ba-
sert på verdivurderingsmetoder som er generelt akseptert innenfor sektoren. Resultatet 
av verdivurderingsmodeller er ofte uttrykk for et skjønn for en verdi som ikke kan fastset-
tes entydig ut fra markedsobservasjoner.  
Verdivurderingen blir derfor i visse tilfeller gjennomført ved å trekke inn risikofaktorer (lik-
viditets- og motpartsrisiko) som ytterligere parametere. 
 

Tilsvarer solvens, men 
med innregningsdag per 
avregningsdag i regnska-
pet 

  Derivater måles til dagsverdi. Hvis dagsverdien er positiv, inngår derivatet som en eiendel. 
Ved negativ dagsverdi inngår derivatet som forpliktelse under regnskapsposten “annen 
gjeld”. 

Tilsvarer solvens 

Innlån i kredittinstitut-
ter 

Klassifiseres som tilgodehavende og verdivurderes derfor etter samme prinsipp til amorti-
sert kostpris. Gjøres opp ut fra handelsdato. 

Tilsvarer solvens, men 
med innregningsdag pr. va-
luteringsdag 

Investeringseiendeler 
tilknyttet markedsren-
teprodukter* 

Klassifiseres som finansielle eiendeler designet til dagsverdi med verdiregulering over re-
sultatoppgjøret. Når en eiendel handles på et aktivt marked, anvendes den offisielle kursen 
på balansedagen. Hvis det ikke foreligger et aktivt marked, blir generelt anerkjente verdi-
vurderingsmetoder brukt med markedsbaserte parametere. For mer komplekse instru-
menter dras det inn risikofaktorer når disse er relevante for å danne et realistisk skjønn.                                                                                                                                                                   
Inkluderes som en eiendel på handelsdagen ved verdivurdering til solvensformål.  

Tilsvarer solvens, men 
med innregningsdag pr. va-
luteringsdag 

Tilgodehavender Måles til amortisert kostpris og deles opp på gjenforsikringsandeler av de forsikringstek-
niske avsetningene samt tilgodehavender for forsikringstakere og selskaper og andre tilgo-
dehavender. 

Tilsvarer solvens. 
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Tabell D.1.1: Verdivurderingsmetoder ved oppgjør av solvenskapitalkrav samt regnskapet - eiendeler 

 

I Danica Pension Norge benyttes ikke postene “Materielle eiendeler”, “Kapitalandeler i tilknyttede virk-
somheter” og “Kapitalandeler i tilknyttede selskaper”. 

D.2 Forsikringstekniske avsetninger  

Danica Pension Danmarks forsikringstekniske avsetninger kan klassifiseres slik det fremgår av neden-
stående tabell. Av tabellen fremgår det hvordan avsetningene verdivurderes i forhold til oppgjør av sol-
venskapitalkrav, hvilke antakelser som er gjort, og de forskjeller som finnes i forhold til regnskapet. Til 
slutt er usikkerhetene ved oppgjørene beskrevet. 

   
Tabell D.2.1: Verdivurderingsmetoder ved oppgjør av solvenskapitalkrav samt regnskapet – avsetninger 
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I forhold til Danica Pension Norge er det likeledes en rekke forskjeller i verdivurderingsmetoder og anta-
kelser omkring oppgjør av avsetningene, noe som er beskrevet nedenfor. 

Tabell D.2.2: Verdivurderingsmetoder ved oppgjør av solvenskapitalkrav samt regnskapet – avsetninger (Danica Norge) 

Som det fremgår ovenfor gjøres de forsikringstekniske avsetningene som hovedregel opp på samme 
måte i regnskapet som ved oppgjør av solvenskapitalkravet. Den vesentligste forskjellen gjelder innreg-
ningen av fortjenestemargin, som utgjør nåverdien av den forventede fremtidige inntjeningen i de reste-
rende kontraktsperiodene for forsikrings- og investeringskontraktene som selskapet har inngått. Fortje-
nestemargin er en del av de forsikringsmessige avsetningene i regnskapet, mens til solvensformål inn-
regnes den i kapitalgrunnlaget. I tillegg kommer en forskjell i oppgjøret av risikomargin.  
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For tradisjonelle produkter er fortjenestemargin begrenset til å utgjøre den forventede inntjeningen 
som Danica-gruppen kan innregne i den strategiske planleggingsperioden. Fortjenestemargin er der-
med mindre i solvensbalansen enn i regnskapet.  

Risikomargin uttrykker det beløpet som en 3. part vil kreve for å overta og avvikle den nåværende forsik-
ringsbeholdningen og tilhørende forpliktelser og kan henføres til størrelsen av de forsikringsmessige 
risikoene. Den avhenger primært av uførerisikoen i syke- og ulykkesvirksomheten (SUL) samt gjenkjøps-
risikoen i markedsrenteproduktene.  

En viktig forutsetning for oppgjøret av de forsikringstekniske avsetningene er den innregnede rentekur-
ven. Den blir fastsatt av den europeiske tilsynsinstitusjonen EIOPA. Utover selve rentekurven kan det 
nasjonale finanstilsynet gi tillatelse til å innregne et tillegg til rentekurven i form av volatilitetsjustering 
(VA). VA, som også offentliggjøres av EIOPA, avhenger av den avtalte valutaen for inn- og utbetalingene i 
forsikringsavtalene. 

Danica Pension Danmark og Danica Pension Norge har søkt om og fått tillatelse av finanstilsynene til å 
benytte VA-tillegget til rentekurven.  

For mer informasjon om avsetninger og kapitalgrunnlag vises det til bilag 1. 

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

Ansvarlig kapital (DKK mill.) Danica Pension Norge Danica Pension 
Forsikringsselskabet Da-

nica 
Danica-gruppen 

Med volatilitetsjustering 

Forsikringstekniske avsetninger 16,531 417,475 298 434,304 

Solvenskapitalkrav 409 13,665 4,122 13,365 

Minstekapitalkrav 168 6,149 1,030 7,348 

Basiskapitalgrunnlag 624 27,442 21,468 25,418 

Anerkjent ansvarlig kapital til dekning av sol-
venskapitalkrav 

624 27,442 21,468 25,415 

Anerkjent ansvarlig kapital til dekning av 
minstekapitalkrav 

624 24,722 21,468 25,415 

Uten volatilitetsjustering 

Forsikringstekniske avsetninger 16,531 417,844 298 434,673 

Solvenskapitalkrav 413 15,878 4,067 15,578 

Minstekapitalkrav 169 7,145 1,017 8,330 

Basiskapitalgrunnlag 623 27,102 21,221 24,831 

Anerkjent ansvarlig kapital til dekning av sol-
venskapitalkrav 

623 27,102 21,221 24,831 

Anerkjent ansvarlig kapital til dekning av 
minstekapitalkrav 

623 24,582 21,221 20,882 

     

Tabell D.2.4: Solvens – og kapitalsituasjonen med/uten bruk av volatilitetsjustering  
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D.3 Andre forpliktelser 

Danica-gruppens andre forpliktelser klassifiseres slik det fremgår av nedenstående tabell. Av tabellen 
fremgår eventuelle forskjeller mellom verdivurdering til solvensformål i forhold til verdivurderingen i 
regnskapet.  

Tabell D.2.5: Forskjeller mellom verdivurdering til solvensformål i forhold til verdivurderingen i regnskapet  

D.4 Alternative verdivurderingsmetoder 

Størsteparten av investeringseiendelene i Danica-gruppen verdivurderes til dagsverdi basert på no-
terte priser på aktive markeder. For gruppens unoterte investeringer brukes alternative verdivurde-
ringsmetoder, noe som fremgår av note 34 i årsrapportene for 2019 for hhv. Forsikringsselskabet Da-
nica samt Danica Pension. 

Verdivurderingen av de unoterte investeringene skjer i henhold til gruppens underliggende forretnings-
prosesser på området. Verdivurderingen skjer etter en metode fastsatt på investeringstidspunktet. Disse 
utgjøres av Discounted Cash Flow-modeller, handelsmultipler, transaksjonsmultipler, sannsynlighetsvek-
tede scenarier samt indre verdi. Disse oppdateres med budsjettforutsetningene for den enkelte investe-
ring hvert kvartal samt en vurdering av utviklingen på finansmarkedene. Avkastningskrav fastsettes ut fra 
markedsdata og risikopremie på den enkelte investeringen. 
 

D.5 Andre opplysninger 

Det er ikke andre vesentlige opplysninger om verdivurderingen av eiendeler og forpliktelser til solvens-
formål enn det som fremgår av de foregående avsnittene. 

 

 

 

  



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 61 / 66 

Kapittel E – Kapitalforvaltning 

I dette kapitelet beskrives Danica-gruppens kapitalgrunnlag samt solvenskapitalkravet som gjelder for 
kapitalgrunnlaget.  

Solvenskapitalkravet følger reglene i standardmodellen som hører inn under solvens II-regelsettet, jf. 
kapittel C med en enkelt egenutviklet delkomponent i forhold til oppgjør av den forsikringsmessige risi-
koen knyttet til levetider. Se nærmere om dette i avsnitt E.4 der Danica-gruppens interne modell for 
oppgjør av levetidsrisikoer beskrives. 

E.1 Ansvarlig kapital 

Danica-gruppen styrer sitt kapitalgrunnlag med fokus på å sikre at kapitalgrunnlaget er tilstrekkelig til å 
dekke de risikoer som kan forventes ved selskapets fortsatte drift og ut fra den valgte strategien. 

Det er styret som fastlegger den kapital som vurderes tilstrekkelig til å understøtte Danicas forret-
ningsmessige utvikling. Styret har besluttet at Danica-gruppen skal ha et kapitalgrunnlag som skal ut-
gjøre minst 150 % av solvenskapitalkravet. Ansvarlig kapital sikrer at Danica-gruppen og datterselska-
per har en tilstrekkelig kapital til å understøtte forretningsstrategien og den forretningsmessige utvik-
lingen i den strategiske planleggingsperioden. Det iverksettes skjerpet oppmerksomhet rundt solvens-
situasjonen hvis solvensdekningen kommer under 150 %. CRO vil i en slik situasjon ta initiativ til drøf-
tinger i ALM-komiteen om tiltak som eventuelt kan øke solvensdekningen og dessuten følge prosedyrer 
beskrevet i Danicas politikker og retningslinjer. Danicas kapitalnødplan vil bli iverksatt hvis solvensdek-
ningen faller til 130 % eller lavere. 

Styret for Danica Pensions datterselskap i Norge har for dette selskapet besluttet en nedre toleranse-
grense for solvensdekningen på 120 %. Det er Danica Pensions intensjon å støtte selskapet økonomisk 
hvis selskapet får behov for å styrke kapitalgrunnlaget.  

Styret orienteres hvis overdekningen kommer under grensen som er fastsatt av styret. 

Danica overvåker at kapitalgrunnlaget er tilstrekkelig ved hjelp av daglig risikomåling og risikostyring av 
både eiendeler og forpliktelser. Løpende overholdelse av solvenskapitalkravene sikres i tillegg ved: 

 Daglige oppgjør av solvenskapitalkravet i Danica-gruppen samt datterselskaper 

 Løpende overvåking av overholdelsen av styrets retningslinjer. Det er Chief Risk Officers (CRO) 
ansvar å reagere mht. denne overvåkningen og ev. overskridelse av grenser 

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

I tillegg har styret fastsatt retningslinjer med detaljerte grenser og rammer for investeringsvirksomhe-
ten, og det er etablert forretningsprosesser som lever opp til kravene om dette i den danske Bekendtgø-
relse om ledelse og styring av forsikringsselskaber samt i dansk lov om finansiell virksomhet.  

Disse omhandler blant annet god administrativ og regnskapsmessig praksis, skriftlig forretningsgang 
på alle vesentlige områder, fyllestgjørende interne kontrollprosedyrer og prosedyrer for funksjonsatskil-
lelse samt tilstedeværelsen av de nødvendige ressursene. 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 62 / 66 

I Danica Pension Norge har styret tilsvarende regler som tar hensyn til at forretningen som tegnes, ikke 
har stor resultatpåvirkning på egenkapitalen og dermed kapitalgrunnlaget. Det vurderes derfor at det 
ikke er behov for en like stor solvensoverdekning som i Danica Pension.  

Styringen av kapitalen i Danica Pension Norge fokuserer således på å sikre overholdelsen av grensene 
vedrørende de forskjellige delene av kapitalen. Dermed skal andelen av tier 2-kapital ikke overstige 20 
% av minstesolvenskapitalkravet (MCR). 

Ansvarlig kapital i Danica-gruppen er per 31. desember 2019 sammensatt slik det fremgår av neden-
stående tabell: 

Tabell E.2.1: Kapitalgrunnlaget i Danica-gruppen og datterselskaper per 31.12.2019 

Det ansvarlige lånet i Danica Pension er notert på Irish Stock Exchange. Nærmere vilkår og betingelser 
for lånet fremgår av årsrapporten 2019 for Danica Pension, note 30. Lånet ble opptatt i 2015 og kan 
innfris fra september 2025. 

Nærmere beskrivelse av elementene i kapitalgrunnlaget i Danica-gruppen fremgår nedenfor: 

 Den vesentligste delen av kapitalgrunnlaget består av selskapets egenkapital, som er innbetalt 
og tilgjengelig for å kunne motregnes i eventuelle tap avledet av forretningsdriften 

 Forskjeller i verdivurdering mellom regnskap og solvens avspeiler overskytende eiendeler i for-
hold til forpliktelser i solvens II-balansen og består primært av fortjenestemargin som i forbin-
delse med oppgjøret av solvenskapitalkravet inngår som en del av kapitalgrunnlaget, jf. avsnitt 
D.2 

 Ansvarlig lån inngår som et Tier-2 kapitalelement, jf. ovenfor. 

Danica kan bl.a. øke kapitalgrunnlaget ved å utstede lånekapital. Det gjelder særlige krav for å kunne inn-
regne lånekapital i kapitalgrunnlaget. ”Restricted Tier-1”-utstedelser (RT1) kan maksimalt innregnes 
i kapitalgrunnlaget tilsvarende 20 % av den samlede Tier-1-kapitalen.  

Tier-2- og Tier-3-kapitalelementer kan maksimalt innregnes i kapitalgrunnlaget tilsvarende 50 % av sol-
venskapitalkravet, noe som også gir Danica-gruppen mulighet for å øke kapitalgrunnlaget via disse in-
strumentene.  

Ovenstående begrensninger har ikke ført til at kapitalelementene i Danica-gruppen ikke har kunnet inn-
regnes fullt ut i kapitalgrunnlaget i 2019. 
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Danica-gruppen har ikke supplerende kapital, annen etterstilt gjeld eller kapitalgrunnlagselementer 
som er underlagt overgangsbestemmelser. 

For nærmere opplysninger om elementer i kapitalgrunnlaget som er utstedt av et selskap innenfor kon-
sernet henvises det til avsnitt C.7. 

E.2 Solvenskapitalkrav og minstesolvenskapitalkrav 

Solvenskapitalkravene per 31. desember 2019 for selskapene i Danica-gruppen fremgår av tabellen 
nedenfor. 

Tabell E.2.1: Solvens- og minstekapitalkravene i Danica-gruppen og datterselskaper per 31.12.2019 

Selskapene i Danica-gruppen er kapitalmessig velrustet og har overdekninger som vesentlig overstiger 
interne og eksterne grenser. 

Solvenskapitalkrav 

Solvenskapitalkravet for konsernet er oppgjort ut fra gruppens konsoliderte risikoer, hvor det inngår 
risikoer og kapitalkrav fra en rekke underkomponenter, jf. tabellen ovenfor. 

I henhold til solvens II-regelsettet er det visse muligheter for å benytte forenklede beregningsmetoder. I 
Danica Pension benyttes muligheten for å foreta forenklede beregninger på følgende områder, som alle 
er omfattet av solvens II-regelsettet:  

 Ved beregning av motpartsrisiko hvor sikkerhetene som stilles for derivatavtaler behandles for-
enklet, ved at den risikotilpassede verdien som sikkerhetene inngår med, er basert på en fast 
nedskrivning (haircut), jf. artikkel 112 i solvens II-forordningen 

 Det benyttes en forenklet metode til beregning av livs- og sykeforsikringsrisiko der kostnadsrisi-
koer innregnes basert på en forenklet prosess, jf. hhv. artikkel 94 og 101 i solvens II-forord-
ningen 

 Til beregningen av dødelighetsrisikoer, ufør- og sykdomsrisikoer, kostnadsrisikoer, livsforsik-
ringskatastroferisikoer, inntektssikring og sykeforsikringskatastroferisikoer mht. poliser med 
risikoer dekket via Forenede Gruppeliv. 
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Det vurderes at bruken av forenklede beregninger er berettiget på grunnlag av arten, omfanget og 
kompleksiteten av de risikoene som Danica Pension står overfor. 

Danica-gruppen anvender ikke selskapsspesifikke parametere. 

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

Danica Pension og datterselskapet Danica Norge har sammenlignbare risikoprofiler med forskjellige 
kapitaliseringsgrader. Forsikringsselskabet Danica har en annen risikoprofil, men representerer en ve-
sentlig mindre andel av gruppens risiko. Det er derfor ikke noen vesentlige diversifiseringseffekter mel-
lom gruppens selskaper. 

Minstesolvenskapitalkrav 

Minstekapitalkravene for Danica-gruppen samt underliggende selskaper fremgår av tabellen nedenfor. 

   
Tabell E.2.2: Spesifikasjon av minstekapitalkravene i Danica-gruppen og datterselskaper per 31.12.2019 

For gruppen gjøres minimumskapitalkravet opp som summen av enkeltselskapenes minimumskapital-
krav.  

Ikke for noen av selskapene i Danica-gruppen er det skjedd vesentlige endringer i minimumskapitalkra-
vet i rapporteringsperioden. Solvenskapitalkravet og minstekapitalkravet i Danica-gruppen er redusert 
som følge av salget av Danica Sverige. 

E.3 Bruk av delmodulen for løpetidsbaserte aksjerisikoer til beregning av solvenskapi-

talkravet 

Muligheten for å omregne aksjerisikoer til en obligasjonsliknende avkastning og risikoprofil som 
matcher pensjonsforpliktelsene, brukes ikke av gruppen eller noen av dens datterselskaper. 

E.4  Forskjeller mellom standardformelen og en intern modell 

Som utgangspunkt benytter Danica-gruppen standardmodellen som anført i solvens II-regelsettet til 
oppgjør av solvenskapitalkravet. 

Parametre
Danica Pension 

Norge

Danica 

Pension

Forsikrings-

selskabet Danica

Danica 

koncernen

Lineært minimumskapitalkrav 168 7,769 29

Solvenskapitalkrav 409 13,665 4,122 13,365

Minimuskapitalkravet i alt 168 6,149 1,030 7,348

Minimumskapitalkravet vedr. skadesforsikring

Udgift til lægebehandling, hensættelser 4.7% 289

Udgift til lægebehandling, præmier 4.7% 319

Minimumskapitalkravet vedr. livsforsikring

Garanterede ydelser vedr. livsforsikring med gevinstandele 3.7% 440 165,079

Fremtidige diskretionære ydelser vedr. livsforsikring med 
gevinstandele

-5.2% 55 16,751

Garanterede ydelser vedr. unit-link 0.7% 15,701 189,378

Garanterede ydelser vedr. anden livsforsikring 2.1% 227 17,746

Risikosum 0.07% 56,605 1,190,654

Minimumskapitalkrav (DKK mio.)
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Intern modell for levetidsforbedringer i Danica Pension Danmark 

I forhold til innregning av levetidsforbedringer har Danica Pension valgt å gjøre opp denne risikoen etter 
en intern modell som bedre enn standardmodellen fanger levetidsrisikoen som stammer fra selskapets 
portefølje av livsforsikringer.  

Bruken av den interne modellen for levetid er fullt integrert i standardformelen, som anført i solvens II-
regelsettet. Dvs. levetidsstresset under den interne modellen inngår i delmodulen levetidsrisikoer un-
der standardformelens modul for livsforsikringsrisikoer, som angitt i avsnitt C.1. Dette betyr at det bru-
kes samme aggregering med de øvrige delmoduler og moduler og samme tillegg for operasjonell risiko 
og fradrag for tapsabsorbering, som om levetidstresset hadde fulgt standardformelen. 

Danica Pension og foretar årlig analyser av utviklingen i levetider i samsvar med Finanstilsynets årlig 
oppdaterte benchmark for levetider med følgende justering av de levetider som innregnes i avset-
ningene i regnskapet og til solvensformål. 

Standardmodellen som er anført i solvens II-regelsettet innbefatter ikke innvirkningene fra Finanstilsy-
nets benchmark, og Danica Pension benytter derfor den interne modellen. Den valgte interne modellen 
er basert på den felles modellen for innregning av levetider som ble brukt av hele den danske bransjen 
frem til ultimo 2015.  

Ved overgangen til solvens II-regelsettet som ble innført fra 1. januar 2016, skal Finanstilsynet ekspli-
sitt godkjenne selskapers interne modeller. Danica har oppnådd en slik godkjenning slik at selskapets 
praksis for oppgjør av levetidsrisikoen i forhold til solvenskapitalkravet kunne videreføres etter 1. ja-
nuar 2016. 

Styret forelegges årlig modell og metode til fastsettelse av solvenskapitalkravet til godkjenning, der-
iblant beslutning om bruk av intern modell. I forlengelsen av dette beslutter styret Danicas kapitalplan 
og kapitalnødplan i forhold til det nødvendige kapitalgrunnlaget, slik at også disse baseres på bruk av 
den interne modellen for levetidsrisiko.  

I forbindelse med styrets løpende prosess om vurdering av egen risiko og solvens sammenholder styret 
minst årlig standardmodellen med den interne modellen for levetid, og det sikres at den interne model-
len fortsatt er rettvisende for oppgjør av levetidsrisikoer i Danica Pension. 

For Danica medfører bruk av den interne modellen fremfor standardmodellen at den samlede stress-
testen reduseres fra et fall i dødeligheten på 20 % til et fall i dødeligheten på ca. 10 %, noe som reduse-
rer solvenskapitalkravet for levetid fra 5,2 mrd. kr til 2,0 mrd. kr før diversifisering.  

Bruk av den interne modellen medfører, under ellers like vilkår, en reduksjon i solvenskapitalkravet på 
ca. 1,2 mrd. kr.  

Den interne modellen for levetidsrisiko 
I undermodulen for levetidsrisikoer skal risikoen for en plutselig økning i levetiden beregnes. Den in-
terne modellen benytter en annen stigning i levetiden enn den som følger av standardmodellen. Stig-
ningen anvendt i den interne modellen tar utgangspunkt i de forventninger til stigninger i levetiden som 
allerede er innregnet i avsetningene som inngår i regnskapet. 

Modellen består av følgende komponenter: 
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 En del som tar høyde for risikoen for en endring i nivået for og stigninger i levetiden 

 En del som tar høyde for usikkerheten omkring oppgjørene beskrevet ovenfor 

 Et tillegg som avspeiler muligheten for fremkomst av ikke-ventede, men ikke usannsynlige for-
bedringer av behandlingsformer som på kort sikt kan forbedre overlevelsessjansene innenfor 
forskjellige betydelige sykdomsområder. 

Forskjellene fra standardmodellen 
I standardmodellen innregnes en plutselig stigning i levetidene på 20 %. Denne levetidsforbedringen 
harmonerer ikke med Danica Pensions risikoprofil, ettersom selskapet, i likhet med andre danske sels-
kaper, allerede innregner forventede fremtidige levetidsforbedringer i avsetningene i regnskapet. 

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

De levetidsforbedringer som er innregnet i avsetningene, utgjør det som tilsvarer bortimot halvdelen av 
et levetidsstress på 20 % i situasjonen, der avsetningene regnes uten forventede levetidsforbedringer. 
Konsekvensen av dette er at forbedringen i den partielle interne modellen sammen med oppgjøret etter 
beste skjønn av avsetningene vurderes å tilsvare standardmodellens forbedring på 20 %. 

Data som inngår som input til den interne modellen, tilsvarer de samme dataene som brukes ved avset-
ningsberegningene i regnskapet. I tillegg benyttes data fra Videnscenteret for Forsikring og Pension, Hu-
man Mortality Database og de forventede fremtidige levetidsforbedringene fra Finanstilsynets bench-
mark. 

E.5 Manglende overholdelse av minimumssolvenskapitalkravet og manglende over-

holdelse av solvenskapitalkravet 

Danica-gruppen samt datterselskapet har overholdt reglene for størrelsen av solvenskapitalkravet 
(SCR) og det minimale solvenskapitalkravet (MCR) i rapporteringsperioden. Det er forventet at Danica-
gruppen samt datterselskaper vil overholde reglene i den strategiske planleggingsperioden. 

E.6 Andre opplysninger 

Oppgjøret av det primære solvenskapitalkravet i Danica Pension skjer etter pensjonsavkastningsskatt. 
Den utgift som selskapet måtte ha til pensjonsavkastningsskatt hvis kundenes tap skal dekkes av egen-
kapitalens midler, innregnes i den tapsabsorberende effekt av utsatt skatt. 

I Danica Pension Norges tapsabsorberte effekt innregnes forventede overskudd på de biometriske risi-
koer tillagt forventede overskudd som følge av en høyere investeringsavkastning enn innregnet i beste 
skjønn av pensjonene. 


