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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 Danica-gruppens samlede forhold. Særlige forhold for enkeltselskaper i 
Danica-gruppen nevnes kun dersom det avvikes betydelig fra Danica-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 ansvarlig kapital og kapitalkrav for 2019 og 2020: 

 

Introduksjon til Danica-gruppens strategi 

Danica Pensions strategi tar utgangspunkt i en ambisjon om å være kundenes trygghetsrådgiver og 
dermed skape høyere kundetilfredshet. Målet er å ligge ett skritt foran når det gjelder å gi råd til kunde-
neom økonomisk sikkerhet, både når det gjelder sparing til pensjon og å sikre at de kan forsørge seg 
selv og sine familier ved langvarig sykdom. 

Danica Pension har fokus på å bidra proaktivt til at både privat- og firmakunder har de riktige pensjons-, 
forsikrings- og helseløsningene. 

Endringer i gruppens selskapsstruktur 

Danica-gruppens selskapsstruktur har vært uendret i 2020.  

Danica forventer å fusjonere selskapene Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 
1999 og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab i 1. halvår av 2021 med Danica Pension, Livsfor-

Solvens og kapital (mio. kr.)

Danica 

Koncern

Forsikrings-

selskabet 

Danica

Danica 

Pension

Danica 

Norge

Danica 

Koncern

Forsikrings-

selskabet 

Danica

Danica 

Pension

Danica 

Norge

Kapitalgrundlag 27,237 23,285 28,875 688 25,415 21,468 27,442 624

Solvenskapitalkrav (SCR) 14,258 4,318 14,139 458 13,365 4,122 13,665 409

Overskydende kapital 12,979 18,967 14,736 230 12,050 17,347 13,776 214

Solvensdækning 191% 539% 204% 150% 190% 520% 201% 152%

Minimumskapitalkrav (MCR) 7,617 1,079 6,363 175 7,348 1,030 6,149 168

31.12.2020 31.12.2019
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sikringsaktieselskab som fortsettende selskap. Den forventede fusjonen vil ikke endre på Danica-grup-
pens forretningsvolum eller på det nåværende tilbudet av produkter. Som et ledd i fusjonen vil de nåvæ-
rende kapitalforvaltningsaktivitetene i Forsikringsselskabet Danica overgå til Danica Pension. 

Isolert sett vil den forventede fusjonen redusere egenkapitalen i Danica Pension, Livsforsikringsakties-
elskab, noe som vil påvirke selskapets solvensdekning. Danica Pension og Danica-gruppen vil imidlertid 
også etter fusjonen fortsatt ha en solid solvensoverdekning. Fusjonen vil være avhengig av myndighete-
nes godkjenning.  

2020-resultat 

Danica-gruppens resultat etter skatt og opphørende aktiviteter utgjorde 1.501 mill. kr mot 2.271 mill. 
kr i 2019. Resultatets sammensetning er nærmere spesifisert i tabellen nedenfor. 

Danica-gruppen, resultat før skatt (mill. kr.) 

2020 2019 

Forsikringsresultat, Livsforsikring 2.517 2.380 

Forsikringsresultat, Syke og Ulykke -644 -888 

Resultat av forsikringsvirksomhet 1.873 1.492 

Egenkapitalens investeringsavkastning -77 352 

Nedskrivning goodwill 0 -800 

Skatt -295 -194 
Resultat etter skatt før opphørende 
aktiviteter           - 850 

Resultat av opphørende aktiviteter           - 1.421 

Årets resultat 1.501 2.271 
      

Tabell A.2.1 Resultater i Danica-gruppen 

Danica-gruppens forsikringsresultat før skatt og opphørende aktiviteter utgjorde 1.873 mill. kr i 2020 
mot 1.492 mill. kr i 2019. Resultatet for 2020 er påvirket av den positive utviklingen på 
finansmarkedene, noe som gir høyere kapitalforvaltningsinntekter.  

Årets overskudd er påvirket av en utgift på 195 millioner kr til nedskrivning av fordringer og andre 
eiendeler som er overtatt i forbindelse med fusjonen med det tidligere SEB Pension. Etter fusjonen og 
migreringen til Danicas IT-systemer har Danica foretatt en gjennomgang og revurdering av de overtatte 
regnskapsmessige balansene fra den tidligere SEB Pension, noe som har resultert i de tidligere nevnte 
utgiftene. Utgiftene er inngregnet som andre kostnader i regnskapet og dekkes av egenkapitalen, se 
egenkapitalens investeringsavkastning i tabellen ovenfor. 

For syke- og ulykkesforsikringer er forsikringsresultatet -644 mill. kr mot kr -888 mill. kr i 2019. 
Utviklingen i syke- og ulykkesforsikringer er positivt påvirket av færre antall nye skader. 

Standardmodellen – med ett enkelt unntak 

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

For å oppnå et oppgjør av levetidsstress som bedre enn standardmodellen fanger opp risikoen for 
levetidsforbedringer som angår Danica Pensions portefølje av livsforsikringer, brukes en delvis intern 
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modell for levetidsrisiko. Den interne modellen sikrer at det samlet innregnes en levetidsrisiko som 
tilsvarer standardmodellen.  

Verdier etter anerkjente metoder 

Metoden til oppgjør av solvenskapitalkravet 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 finansi-
elle og forsikringstekniske metoder. 

Offentliggjøring av innberetninger  

Med de felles europeiske reglene stilles det utvidede krav til de innberetninger som selskapene skal fo-
reta 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. 

Utvikling siden utgangen av 2020 

Resultatet og solvenssituasjonen i Danica-gruppen var i årets første tre måneder påvirket av utvik-
lingen på finansmarkedene, hvor særlig rentene steg. Solvensoverdekningen per 31.03.2021 for Da-
nica-gruppen var litt høyere enn nivået per 31.12.2020. 

Resultatet av Danicas forsikringsvirksomhet for 2021 forventes å bli på nivå med 2020. Resultatet 
vil derimot bli påvirket av utviklingen på finansmarkedene i 2021. 

Danica forventer i 2021 å styrke sin posisjon ytterligere, som en av de ledende tilbydere av livs- og pen-
sjonsforsikringsprodukter i Danmark. 

Danica-gruppen vurderer muligheten for å utstede RT1/tier 2-lån i 2021 innenfor rammer som gjør det 
mulig å medregne lånene i den ansvarlige kapitalen. Opptaket vil skje i Danica Pension Livsforsikrings-
aktieselskab. 
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Kapittel A – Virksomhet og resultater 

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

A.1 Virksomhet 

Danica-gruppen er en del av Danske Bank-gruppen og tilbyr pensjonsordninger, syke- og 
ulykkesforsikringer samt helseforsikring, primært på det danske markedet. Gjennom datterselskapet 
Danica Pensjonsforsikring AS i Norge tilbys det pensjonsordninger og syke- og ulykkesforsikringer i 
Norge.  
 
Danica-gruppen har en visjon om å være kundenes trygghetsrådgiver. Målet er å ligge ett skritt foran 
når det gjelder å gi råd til kundeneom økonomisk sikkerhet, både når det gjelder sparing til pensjon og å 
sikre at de kan forsørge seg selv og sine familier ved langvarig sykdom.   Danica-gruppen ønsker 
dermed å være tilgjengelig, gi klare anbefalinger samt sikre at kundene får god avkastning. 
  
Fokus i Danica-gruppen er i dag å tilby kundene markedsrenteprodukter med muighet for å velge en 
risikoprofil som svarer til kundens risikoappetitt. De tradisjonelle produktene anbefales ikke lenger og 
er dessuten lukket for nytegning. 

Danica består i Danmark av forsikringsselskapene:  

 Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 

 Danica Pension, Livsforsikringsaksjeselskap 

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

I tillegg eier Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabet  

 Danica Pensjonsforsikring AS i Norge  

 Danica Ejendomsselskab ApS og en rekke andre 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 
nedenstående tabell fremgår nærmere opplysninger om de enkelte selskapene:  

Danica koncernen 

      

 
Forsikringsselskabet Danica Danica Pension Danica Pension Norge 

Navn Forsikringsselskabet Danica,  Danica Pension,  
Danica 
Pensjonsforsikring 

  
Skadeforsikringsakieselskabet af 
1999 Livsforsikringsaktieselskab AS 

        

Adresse Parallelvej 17 Parallelvej 17 Nordregt. 12 

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

        

        

Registreringsnummer CVR: 2502634 CVR: 24256147 977465478 
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Tilknyttede kontrollerende instanser 
Forsikrings- og pensjonsselskapene er under tilsyn i deres respektive land. De nasjonale tilsyn er 
plassert i hhv. København og Oslo, jf. nedenstående oversikt: 

Tilsynsmyndigheder 

    

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

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

 

Ekstern revisjon av Danica Pensjonsforsikring AS utføres etter samme avtale som Danica-gruppen har 
inngått med Deloitte i Danmark. Som ledd i utførelsen av revisjonen av datterselskapet, bruker Deloitte 
Danmark kolleger fra sine revisjonskontorer i Norge.  

Ekstern revisor

Danica Koncern

Navn Deloitte,  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Adresse Weidekampsgade 6

2300 København S

Telefon +45 36 10 20 30

E-mail N/A



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 8 / 73 

Eierforhold  
Danske Bank eier 100 % av Danica-gruppen. Av nedenstående figur fremgår gruppens eierforhold 
ultimo 2020.

 

Figur A.1.1 Konsernstruktur i Danica-gruppen  

Danske Bank A/S 

Forsikringsselskabet 
Danica A/S

Eierandel 100 %

Danica Pension A/S

Eierandel 100 %

Danica 
Kapitalforvaltning K/S

Eierandel 100%

Helsingørgade Holding 
P/S

Eierandel 100 %

Helsingørgade 15 P/S 
Eierandel 100 %

SD Karreen Holding P/S

Eierandel 100%

SD Karré 1 P/S Eierandel 
100 %

SD Karré 2 P/S Eierandel 
100 %

Danica Ejendomsselskab 
ApS

Eierandel 100 %

Jægergårdsgade 101A 
P/S

Eierandel 100 %

ERDA II K/S       

Eierandel 100 %

ERDA I P/S

Eierandel 100 %

Ejendomsselskabet 
Project Nord P/S 
Eierandel 100 %

Ejendomsselskabet 
Project Sunflower P/S 

Eierandel 100 %

Danica Komplementar 
A/S                     

Eierandel 100 %

Danica 
Pensjonsforsikring AS 

(Norge)              
Eierandel 100 %
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Skade- og livsforsikring 
I Danmark utøver Danica-gruppen skadeforsikringsvirksomhet gjennom morselskapet 
Forsikringsselskabet 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 
hovedaktivitet. 

       
Selskaper     Aktivitet 

       
Forsikringsselskapet  
Danica A/S 

    Salg av skadeforsikring, som omfatter helseforsikring, 
kritisk sykdom samt kapitalforvaltning av kundemidler 
på vegne av Danica Pension. 

    

       
       
       
Danica Pension A/S     Salg av markedsrenteproduktene Danica Balance, 

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

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

       
       
       
   Danica Pensjons- 

forsikring AS 
 Salg av primært privattegnede unit-linkordninger samt 

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

næringseiendommer og kjøpesentre.   
       
Figur A.1.2 Oversikt over Danicas hovedaktiviteter 
 
 
Danica Pensions organisasjonskart kan finnes på www.danicapension.dk 
       

A.2 Forsikringsresultater 

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

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

 Dekninger ved død før pensjonering 

 Livslang pensjonsutbetaling 

Danica-gruppens resultat etter skatt og opphørende aktiviteter utgjorde 1.501 mill. kr mot 2.271 mill. 
kr i 2019. Resultatets sammensetning er nærmere spesifisert i tabellen nedenfor. 
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Danica koncernen, resultat før skat (mio. kr.) 

2020 2019 

Forsikringsresultat, Livsforsikring 2,517 2,380 

Forsikringsresultat, Syge og Ulykke -644 -888 

Resultat af forsikringsvirksomhed 1,873 1,492 

Egenkapitalens investeringsafkast -77 352 

Nedskrivning goodwill 0 -800 

Skat -295 -194 

Resultat efter skat før ophørende aktiviteter           - 850 

Resultat af ophørende aktiviteter           - 1,421 

Årets resultat 1,501 2,271 
      

Tabell A.2.1 Resultater i Danica-gruppen 

Danica-gruppens forsikringsresultat før skatt og opphørende aktiviteter utgjorde 1.873 mill. kr i 2020 
mot 1.492 mill. kr i 2019. Resultatet for 2020 er positiv påvirket av den positive utviklingen på 
finansmarkedene, noe som gir høyere kapitalforvaltningsinntekter.  

Årets overskudd er påvirket av en utgift på 195 millioner kr til nedskrivning av fordringer og andre 
eiendeler som er overtatt i forbindelse med fusjonen med det tidligere SEB Pension. Etter fusjonen og 
migreringen til Danicas IT-systemer har Danica foretatt en gjennomgang og revurdering av de overtatte 
regnskapsmessige balansene fra den tidligere SEB Pension, noe som har resultert i de tidligere nevnte 
utgiftene. Utgiftene er inngregnet som andre kostnader i regnskapet og dekkes av egenkapitalen, se 
egenkapitalens investeringsavkastning i tabellen ovenfor. 

For syke- og ulykkesforsikringer er forsikringsresultatet -644 mill. kr mot -888 mill. kr i 2019.  
Resultatet er påvirket av utgifter til avsetning til skatt på pensjonsavkastning for tidligere år på 220 
mill. kr. Utviklingen i syke- og ulykkesforsikringer er positivt påvirket av færre antall nye skader. 

A.3 Investeringsresultater 

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

 Markedsrenteprodukter 

 Tradisjonelle gjennomsnittsrenteprodukter med garanterte ytelser 

I Danica Pension tilbys markedsrenteprodukter med og uten garanti. I Danica Pensjonsforsikring AS 
tilbys markedsrenteprodukter uten garanti. 

Forsikringsselskabet Danica 
I Forsikringsselskabet Danica tegnes forsikringsproduktene Helseforsikring, og Kritisk sykdom. 
Investeringsresultatene som påvirker egenkapitalen, stammer dermed primært fra forvaltningen av 
eiendelene til understøttelse av avsetningene i Danica Pension og egenkapitalens midler og lån. 
Resultatet av kapitalforvaltningen ble på 582 mill. kr. i 2020 mot 535 mill. kr. i 2019. 

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 
spareprodukter vist. Investeringsresultatene for kundene i tradisjonell virksomhet legges til via KB og 
økt bonus. 

Tabell A.3.1 Investeringsavkastning 2020 – Danica Pension  

Danica Pensjonsforsikring AS 

Danica Pensjonsforsikring AS tilbyr primært spareprodukter med valgfrihet for kundene til selv å velge 
investeringene 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. 
 

Afkast i pct.

Gennemsnitsrenteprodukter (mio. kr.) Primo Ultimo p.a. før skat

Grunde og bygninger 19,110 16,429 1.1%

Noterede kapitalandele 14,266 14,658 7.7%

Unoterede kapitalandele 14,408 11,806 0.7%

Kapitalandele, i alt 28,674 26,464 4.3%

Stats- og realkreditobligationer 80,424 98,225 3.9%

Indeksobligationer 18,055 17,828 2.5%

Kreditobligationer og emerging markets obligationer 27,650 27,695 0.5%

Udlån mv.

Obligationer og udlån, i alt 126,129 143,748 3.0%

Tilknyttede virksomheder 2,588 1,657 15.1%

Øvrige investeringsaktiver 317 0

Afledte finansielle instrumenter til sikring af aktiver og forpligtelser 1,329 13,008

Afkast i pct.

Markedsrenteprodukter (mio. kr.) Primo Ultimo p.a. før skat

Grunde og bygninger 6,587 5,956 2.3%

Noterede kapitalandele 97,529 110,629 11.4%

Unoterede kapitalandele 20,246 22,133 -2.9%

Kapitalandele, i alt 117,775 132,763 8.8%

Stats- og realkreditobligationer 56,021 59,251 3.1%

Indeksobligationer 4,669 4,011 4.9%

Kreditobligationer og emerging markets obligationer 23,851 28,143 -0.7%

Udlån mv.

Obligationer og udlån, i alt 84,541 91,406 2.1%

Tilknyttede virksomheder 0 0 0.0%

Øvrige investeringsaktiver 152 202

Afledte finansielle instrumenter til sikring af aktiver og forpligtelser 389 6,033
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Tabell A.3.2 Investeringsavkastning 2020 – Danica Pensjonsforsikring AS 

 
Urealiserte gevinster og tap som inngår i kollektivporteføljen, har ingen effekt på resultatoppgjøret 
siden disse føres over kursreguleringsfondet. 

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

Posisjoner i verdipapirisering utgjør ultimo 2020 4.927 mill. kr i Danica Pension. Det er ikke 
investeringer i verdipapirisering i Danica Pensjonsforsikring AS. 

A.4 Resultater av andre aktiviteter  

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

Tabellen under viser en oversikt over assosierte og fellesledede virksomheter samt finansielle 
nøkkeltall for disse i 2020. 

                                                           
1 En CLO er et strukturert obligasjonsprodukt som kan betraktes som en pulje av forskjellige typer selskapslån, samlet i et investeringspro-
dukt. 

Investeringer (mio. dkr.) Primo Ultimo

Afkast i pct. 

p.a. før skat

Markedsrenteprodukter

Grunde og bygninger 0 0 -

Noterede Kapitalandele 11,880 10 024 13.4%

Unoterede Kapitalandele 0 190 0.4%

Kapitalandele, i alt 11,880 10 214 13.4%

Stats- og realkreditobligationer 225 323 0.9%

Indeksobligationer 0 0 -

Kreditobligationer og emerging markets obligationer 8,126 6 216 2.8%

Obligationer og udlån, i alt 8,351 6 539 2.7%

Tilknyttede virksomheder 0 0 -

Øvrige investeringsaktiver 469 349 0.7%

Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringer af aktiver og forpligtelser 0 0
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Tabell A.4.1. Danica-gruppens kapitalandeler i assosierte selskaper 

 
Som det fremgår av tabellen har Danica-gruppen alene eierandeler i assosierte selskaper i Danmark. 
De assosierte og fellesledede virksomhetene er ikke av vesentlig betydning for Danica-gruppen. 
 

A.5 Andre opplysninger 

Danica forventer å fusjonere selskapene Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 
1999 og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab i 1. halvår av 2021 med Danica Pension, 
Livsforsikringsaktieselskab som fortsettende selskap. Den forventede fusjonen vil ikke endre på 
Danicas forretningsvolum eller på det nåværende tilbudet av produkter.  
 
Isolert sett vil den forventede fusjonen redusere egenkapitalen i Danica Pension 
Livsforsikringsaktieselskab, noe som også vil påvirke selskapets solvensdekning. Danica Pension vil 
imidlertid også etter fusjonen stadig ha en solid solvensoverdekning på nivå med den nåværende 
solvensdekningen for Danica-gruppen. Fusjonen vil være avhengig av myndighetenes godkjenning.  
 
Det er ellers ikke andre vesentlige opplysninger i rapporteringsperioden om Danica-gruppens 
virksomhet og årets resultater enn de som fremgår av de foregående avsnittene. 
 
 
 
 
 
 

Navn og hjemsted Aktivitet Ejerandel Aktiver i alt Forpligtelser Indtægter Resultat

Udviklingsselskabet CØ P/S, København Ejendomsselskab 50% 1 1                         -              -           

Komplementarselskabet CØ ApS, København Ejendomsselskab 50% 0 -                     -              -           

K/S ERDA II, Århus Ejendomsselskab 96% 263 258                   3                  5               

Komplementarselskabet ERDA II ApS, Århus Ejendomsselskab 96% 0 -                     -              -           

Samejet Nymøllevej 59-91, København Ejendomsselskab 75% 647 12                      31               30            

Danske Shoppingcentre P/S, København Ejendomsselskab 50% 13.802 383                   671            787-         

Komplementarselskabet Danske Shoppingcentre ApS Ejendomsselskab 50% 966 47                      924            95-            

Danske Shoppingcentre FC P/S, København Ejendomsselskab 50% 0 -                     -              -           

Komplementarselskabet P/S Magnolieholm, København Ejendomsselskab 75% 158 76                      437            42            

P/S Magnolieholm, København Ejendomsselskab 75% 0 -                     -              -           

G.S.V. Holding A/S, Hedehusene Investeringsselskab 26% 1.681 1.042               998            31            

Capital Four - Strategic Lending Fund K/S, Investeringsselskab 33% 1.292 3                         150            143         

Gro Fund I K/S, København Investeringsselskab 100% 1.522 -                     -              11-            

Gro Fund II K/S, København Investeringsselskab 24% 551 1                         -              43-            

Maritime Investment Fund I K/S, Hellerup Investeringsselskab 22% 4.746 2.726               594            96            

Maritime Investment Fund II K/S, Hellerup Investeringsselskab 32% 4 1                         -              7-               

Aquaporin A/S, Kongens Lyngby Investeringsselskab 27% 289 125                   6.078        71-            

Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv, Valby
Administrations-
selskab

20% 17 9                         51               2               

Danica koncern kapitalandele i associerede og fællesledede virksomheder (mio. kr.)
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Kapittel B – Ledelsessystem 

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

B.1 Generelle opplysninger om ledelsessystemet  

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

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

B.1.1 Ledelsessystemets oppbygning i Danmark og Norge 

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

Styrene består dermed av den samme grunnstammen av medlemmer, hvorav 5 er valgt av 
generalforsamlingen. I Danica Pension er 3 medarbeidervalgt. I styret for Danica Pension er det dermed 
samlet 9 medlemmer inklusiv 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 et felles revisjonsutvalg som forbereder styrenes arbeid vedrørende regnskaps- og 
revisjonsmessige forhold, herunder relaterte risikomessige forhold. Utvalget har ikke selvstendig 
beslutningskompetanse, men rapporterer kun til de samlede styrene. Det forventes i 2021 at det 
nedsettes et felles risikoutvalg til å forberede styrenes arbeid vedrørende risikorelaterte forhold. 
Generalforsamlingene har vedtatt vedtekter og styrene har vedtatt forretningsordenen som fastsetter 
rammene og ansvarsfordelingen mellom styrene og ledelsen. 

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 Offiser (CIO) utenfor ledelsen samt nøkkelfunksjoner som Chief 
Risk Offiser (CRO) og ansvarlig aktuar (CAO). Alle forretningsområder har en definert referanseramme. 

I nedenstående diagram fremgår den danske organisasjonen. Stiplede linjer betegner at funksjonen er 
plassert i Danske Bank-gruppen:  
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Figur B.1.1 Organisasjonskart for Danica Pension per 31. desember2020. 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 16 / 73 

Komiteer i Danica Pension Danmark 
I tillegg til den organisatoriske styringen av gruppen har den daglige ledelsen valgt å nedsette fem 
komiteer med særlig fokus på styring av investeringene og gruppens risikoer. De nærmere formålene 
for komiteene er angitt nedenfor.  

Tabell B.1.1 Komitéstruktur i Danica Pension 

Danica Pension Danmark har i tillegg til komiteene etablert de fire nøkkelfunksjonene som er påkrevd i 
henhold til de felles europeiske reglene for solvens (Solvens II-regelsettet). Se mer om disse 
funksjonene 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 
pålitelig. 

Komiteene har en sentral rolle i forhold til risiko- og kontrollsystemet, jf. ovennevnte beskrivelser av 
komiteenes formål. I forhold til illikvide og alternative investeringer håndteres disse i samspill mellom 
Investerings- og Verdifastsettelseskomiteen. Utvelgelsen av ønskede investeringer behandles i 
investeringskomiteen. Som en del av prosessen blir opplegg til verdifastsettelse fremlagt for 
Verdifastsettelseskomiteen.  

Se også kapitel C.2 og C.4 for en nærmere beskrivelse av håndteringen av markeds- og 
likviditetsrisikoen vedrørende illikvide og alternative investeringer. 

Komité Formål

Investeringskomité

Investeringskomitéen er nedsat af CIO på vegne af direktionen, med det formål at have et forum til drøftelse og 
godkendelse af taktiske ændringer i porteføljesammensætningen. Investeringskomitéen skal sikre, at 
investeringspolitikken, investeringsstrategien og investeringsretningslinjerne til enhver tid overholdes og efterleves. 
Investeringskomitéen skal desuden sikre, at de gældende regler relateret til investering i livsforsikringsselskaber 
overholdes, herunder prudent-person-princippet. Investeringskomitéen består af CIO, porteføljemanager likvide 
investeringer, investeringsdirektør og senior analyst alternative investeringer.

All Risk Komité

All Risk Komitéen er nedsat af direktionen med det formål, at sikre at det samlede risikobillede overvåges, og at der 
derigennem sikres identifikation og styring af alle væsentlige risici. All Risk Komitéen skal sikre, at risici, der går på tværs 
af organisationen eller stammer fra datterselskaber, inddrages i det samlede risikobillede. 

All Risk Komitéen består af den ansvarlige for risikostyringsfunktionen (CRO), der er formand, Operationel Risiko Manager, 
den ansvarlige for aktuarfunktionen, CFO, IT-sikkerhedsansvarlig, leder af juridisk afdeling, den ansvarlige for compliance-
funktionen, chef for regnskabsafdelingen, CIO og risikostyringschef for Danica Pension Norge. CFO er direktionens 
repræsentant i All Risk komiteen.

ALM Komité

ALM Komitéen er nedsat af CRO med det formål at styre ALM-risikoen i Danica koncernen og understøtte All Risk Komité 
i forhold til ALM-risikoen. ALM-risikoen er risikoen for, at værdierne af aktiverne og forpligtelserne ikke er i balance og 
derved skaber risiko for utilstrækkelig solvensdækning. ALM komitéen sikrer deusden styring med aktiver og 
forpligtigelser, således at risikomæssige begrænsninger fastsat af bestyrelserne ikke overskrides.

Værdiansættelseskomitéen

Værdiansættelseskomitéen er nedsat af CFO med det formål at behandle og vurdere løbende værdiansættelsen af 
Danica koncernens illikvide investeringer, herunder i domicilejendomme, investeringsejendomme, kapitalandele 
(unoterede), investeringsforeningsandele (hedgefonde), obligationer (illikvide), andre udlån og investeringsaktiver tilknyttet 
unit link (unoterede).

Produktkomité
Produktkomité nedsat af CEO, hvori CRO deltager som observatør. Formålet med komiteen er at sikre, at produkter og 
services, der fremstilles og/eller distribueres af Danica Pension, opfylder kravene i Danica Pensions politik for 
produkttilsyn og –styring..
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Danica Pensjonsforsikring AS 
Danica Pensjonsforsikring AS’ styre består av 8 medlemmer, hvorav 2 er fra morselskapet Danica 
Pension, og 2 er fra Danske Bank A/S. I tillegg er det 2 medarbeiderrepresentanter og 2 eksterne 
styremedlemmer. Styret har etablert et risikoutvalg som forbereder kommunikasjon om selskapets 
samlede risiko og tilhørende risikostyrings- og kontrollsystemer og et revisjonsutvalg som forbereder 
alle emner knyttet til revisjon og internkontroll. Styret har også etablert et avlønningsutvalg som 
forbereder alle lønnsrelaterte saker som skal avgjøres av styret. 

Administrerende direktør ivaretar den daglige ledelse av selskapet i samsvar med lovgivningens 
bestemmelser, styrets vedtatte politikk, styrets retningslinjer samt øvrige anvisninger fra styret. 
Organisasjonsskjema for Danica Pensjonsforsikring AS fremgår nedenfor. 

Figur B.1.2 Organisasjonskart for Danica Pensjonsforsikring AS 

Komiteer i Danica Pensjonsforsikring AS 
Danica Pensjonsforsikring AS har to administrative komiteer. 

              
Tabell B.1.2 Komitéstruktur i Danica Pensjonsforsikring AS 

Danica Pensjonsforsikring AS har nå etablert de fire nøkkelfunksjonene som fremgår av Solvens II-
forskriften. Se mer om disse funksjonene i avsnitt B.1.2. 

Risiko- og kontrollsystemet i Danica Pensjonsforsikring AS 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 
kontrollsystem.  

Komité Formål

Risikostyringskomitéen
Komitéen fungerer som rådgivende organ for den administrerende direktør og risikofunktionen, i forbindelse 
med sager vedrørende selskabets risikokapacitet og villighed, centrale risici i virksomheden, samt andet med 
tilknytning til risikostyringssystemet.  

Investeringskomitéen Komitéen er ansvarlig for den løbende overvågning af markedsrisici.  
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Nedenfor er det opplistet de nøkkelfunksjonene som skal etableres i henhold til solvensreglene, 
herunder 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 2020 til 31. desember 2020 er det ikke skjedd endringer i de 
danske selskapenes eller det norske selskapets ledelse.   

B.1.4 Lønnspolitikk og –praksis i Danica-gruppen 

Lønnspolitikk og -praksis i Danica-gruppens selskaper og datterselskaper tar utgangspunkt i 
lønnspolitikken for Danske Bank-konsernet. Forsikringsselskabet Danica, Danica Pension og Danica 
Pensjonsforsikring AS vedtar retningslinjer tilpasset lokale forhold. De lokale forholdene beskrives i 
særskilte avsnitt for de områder der det er foretatt lokal tilpasning av lønnspolitikken. Lønnspolitikken 
oppdateres årlig som et minimum. 

Endringene i Danske Bank-gruppens lønnspolitikk som har relevans for Danica-gruppen, har 
hovedsakelig hatt karakter av språklige presiseringer. Politikk og endringer av disse godkjennes av 
Danica Pension Danmarks generalforsamlinger. 

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

 Danica-gruppen kan tiltrekke, utvikle og holde på 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 oppmuntres til å skape holdbare resultater, og at det er ensretting mellom 
interessene hos:  

o Aksjonærene 
o Kundene 
o Medarbeiderne 

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

Funktion Ansvarsområde

Risikostyringsfunktion
Risikostyringsfunktionen har det overordnede ansvar for det samlede overblik over Danica koncernens  risici og kapitalkrav 
og skal bistå med at sikre risikostyringssystemets effektivitet. Risikostyringsfunktionen skal overvåge 
risikostyringssystemet og den samlede risikoprofil, bl.a. gennem identifikation og vurdering af nye risici.

Aktuarfunktion
Aktuarfunktionen skal vurdere, om de forsikringsmæssige hensættelser er tilstrækkelige og om de metoder og 
antagelser, som anvendes ved opgørelse af forsikringsmæssige hensættelser er relevante, og om de nødvendige data er 
tilgængelige og pålidelige.

Compliancefunktion
Compliancefunktionen skal overvåge eksponeringen mod risikoen for manglende overholdelse af lovgivning, 
markedsstandarder og interne regelsæt og vurdere om initiativer i forhold til disse risici er tilstrækkelige.

Intern auditfunktion
Intern auditfunktionen skal vurdere, om det interne kontrolsystem og ledelsen og styringen af Danica koncernen er 
hensigtsmæssig og betryggende.
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De faste og variable lønnskomponentenes relative vekt 
Det tilstrebes en passende balanse i lønnspakkenes sammensetning som består av følgende fem 
komponenter: 

 Fast lønn  

 Kort- og langsiktig resultatavhengig lønn (variabel lønn) 

 Eventuelle pensjonsordninger 

 Andre personalgoder 

 Eventuell fratredelsesgodtgjørelse 

Den faste lønnen fastsettes på bakgrunn av den enkelte medarbeiders rolle og stilling, herunder 
erfaring, 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 
finansielle instrumenter, avhengig av den relevante lovgivningen. 

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

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. 
Styremedlemmer som er ansatt i Danske Bank, mottar ikke styrehonorar. Leder og nestleder har 
følgelig ikke mottatt ytterligere honorar i 2020 for denne posten. 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 
aksjer, annen incitamentslønn eller pensjonsordninger. På grunnlag av individuelle avtaler har 
medlemmer av ledelsen også rett til firmabil, fri telefon og andre faste personalgoder. 
Fratredelsesgodtgjørelsen kan maksimalt utgjøre to års fast lønn. Fratredelsesgodtgjørelsen utgjør en 
passende kompensasjon for førtidig oppsigelse og skal ta høyde for at svikt ikke belønnes.  

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

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

Resultatavhengig lønn kan utbetales i form av kontant bonus, aksjer, aksjebaserte instrumenter, 
herunder betingede aksjer og andre alminnelig godkjente finansielle instrumenter, på grunnlag av 
gjeldende lokal lovgivning. 
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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 
overenskomster for medarbeidere i Danica-gruppen. Den overordnede politikken og avtaler om 
fratredelsesgodtgjørelse fastlegges av Danske Banks Group HR og de relevante funksjonene. 

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. 

Tabell B.1.4 Danica-gruppens transaksjoner med nærstående parter 

For Danica Pensjonsforsikring AS er følgende transaksjoner med nærstående parter gjennomført: 

2020 2019

IT-drift og -udvikling -259 -231

Øvrige administrative ydelser -264 -214

Provision for salg af forsikringer og betjening af porteføljen -220 -198

Ordinært honorar for porteføljeforvaltning -6 -4

Depotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt netto -121 -115

Renteindtægter 454 592

Renteudgifter -79 -15

Kapitalandele 453 473

Obligationer 44.600 37.522

Indlån kreditinstitutter 5.571 2.655

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 2.532 4.452

Øvrige (derivater) 16.025 10.551

Gæld til kreditinstitutter 3.327 16

Derivater med negativ dagsværdi 14.314 14.764

Danica koncern transaktioner med nærtstående parter (mio. kr.)
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Tabell B.1.5 Danica Pensjonsforsikring AS’ 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 ledelsesmedlemmene samt nøkkelpersoner til enhver tid oppfyller 
lovgivningens krav til å kunne ivareta sitt verv eller stilling.  

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

 Tilstrekkelig kunnskap, faglig kompetanse og erfaring til å kunne utøve sine verv eller ivareta 
sine stillinger i Danica (egnethetskrav) 

 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 styremedlem og en representant for ledelsen samt en nøkkelperson er 
egnet, omfatter en vurdering 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 
relevant, for personens forsikringsmessige, finansielle, regnskapsmessige, aktuarmessige og 
ledelsesmessige kompetanse.  

I vurderingen av styre- og ledelsesmedlemmene tas det dessuten høyde for de respektive plikter de 
enkelte medlemmer har fått pålagt for å sikre tilstrekkelig spredning med hensyn til kvalifikasjoner, 
kunnskap og 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 

Danica Pension Norge transaktioner med nærtstående parter (mio. kr.)

2020 2019

IT- drift og -udvikling -34 -25

Øvrige administrative ydelser -21 -16

Provision for salg af forsikringer og betjening af porteføljen -27 -26

Ordinært honorar for porteføljeforvaltning -1 -1

Renteindtægter 2 8

Renteudgifter -2 -2

Indlån kreditinstitutter 57 220

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavende 158 300
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 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 
følgende: 

 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 
vedkommende ikke kan ivareta sitt verv eller sin stilling på betryggende måte 

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

 Må ikke på grunn av sin økonomiske situasjon eller via et selskap som vedkommende eier, deltar 
i 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 
ivareta vervet eller stillingen på forsvarlig måte  

I vurderingen av redelighet legges det dessuten vekt på hensynet til å opprettholde tilliten til 
finanssektoren. I denne vurdering skal det blant annet inngå om en person ikke ble pålagt straffansvar 
på grunn av at 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. 

Vurdering av egnethet og redelighet 
Ansvar for vurdering av egnethet og redelighet tilligger det danske finanstilsynet. Styre- og 
ledelsesmedlemmene samt nøkkelpersonene skal i forbindelse med deres inntreden/ansettelse i 
selskapene i Danica-gruppen sende inn opplysninger til det danske finanstilsynet til bruk for 
vurderingen av medlemmets egnethet og 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 
vurdering foretar Danica-gruppens selskaper likeledes en vurdering av hvorvidt ledelsesmedlemmene 
samt nøkkelpersonene er "fit & proper". Denne vurderingen foretas i forbindelse med personenes 
inntreden/ansettelse i Danica-gruppen, og hvis forholdene senere endres. 

I Danica Pensjonsforsikring AS foretar selskapet en vurdering av egnethet og redelighet før det norske 
Finanstilsynet varsles. 

B.3 Risikostyringssystemet 

Styrene i Danica-gruppen fastlegger de overordnede, strategiske mål og rammer for risikostyring, 
herunder risikovillighet og toleransegrenser.   
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Styret fastlegger det ønskede risikoeksponeringsnivået ved å fastsette en samlet appetitt på 
solvensdekningen. Basert på selskapets strategi vurderes ansvarlig kapital og solvenskapitalkrav i den 
strategiske planleggingsperioden slik at styret kan vurdere om den ansvarlige kapitalen er tilstrekkelig 
til å imøtekomme det forventede solvenskapitalkravet.  

Styret fastsetter dessuten grensene for de underliggende risikoeksponeringene, som følge av den 
innstilte investeringsstrategien, som blant annet utarbeides ut fra den til den solvensmessige 
situasjonen. 

Risikostyringsfunksjon  
Formålet med risikostyringsfunksjonens oppgaver er å sikre beskyttelse av kunder og selskap ved å 
innføre og drive et effektivt og velintegrert risikostyringssystem. Det skjer ved å legge opp 
risikostyringsfunksjonen til å gjennomføre risikostyringen blant annet på bakgrunn av det samlede 
risikobildet, overvåking av risikostyringssystemet, selskapets risikoprofil, identifisere og vurdere nye 
risikoer, samt overvåke og rapportere selskapets samlede risikoprofil og tilhørende rammer til ledelsen 
og styret.  

Risikostyringsfunksjonen rapporterer daglig til ledelsen om solvenssituasjonen og de viktigste 
risikorammene. Tilsvarende rapportering skjer kvartalsvis til styret. Rapporteringsomfanget sikrer at 
ledelse og styre har tilstrekkelig informasjon til å treffe forretningsbeslutninger. Ledelsen har dermed 
grunnlag for å orientere styret hvis risikoen for vesentlige tap for kundene eller konsernet endres på en 
uhensiktsmessig måte på kort sikt.  

Risikostyringsfunksjonen har som overordnet ansvar å føre en samlet oversikt over selskapets risikoer, 
og skal bistå ledelsen med å sikre effektiviteten i risikostyringssystemet og gi ledelse og styre råd om 
risikostyringsspørsmål. Det enkelte styre vurderer årlig sammenhengen mellom vurdering av egen 
risiko og solvens, den ansvarlige kapitalen, minste solvenskapitalkrav og risikotoleransegrensene. Som 
et tillegg til risikovurderingen skal den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen (CRO) utarbeide en 
rapport om virksomhetens risikostyring. På denne bakgrunn tas det stilling til behovet for eventuelle 
tilpasninger. 

Risikoorganisasjonen i Danica-gruppen fremgår av figuren nedenfor:  
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Figur B.3.1 Risikoorganisasjonen i Danica-gruppen 

Allrisikokomiteen er det øverste risikoorganet som ivaretar den samlede risikoinnsatsen for Danica-
gruppen, og sal understøtte etterlevelsen av risikostyringssystemet. ALM-komiteen, Compliance, 
risikostyringsfunksjonen og operasjonell risiko-ansvarlig (ORM) inngår som sentrale deler i Danica 
Pension Danmarks risikoorganisasjon.  

Formålet med allrisikokomiteen er å understøtte CRO i vedlikeholdet av Danica-gruppens samlede 
risikobilde, og komme med forslag til risikobegrensende tiltak. Alle 3 forsvarslinjer deltar i komiteen, og i 
tillegg er både Danica Danmark og Danica Pensjonsforsikring AS representert, jf. avsnitt B.5. 
Risikobildet og eventuelle begrensende tiltak forelegges ledelsen som prioriterer, beslutter og 
operasjonaliserer risikobegrensende tiltak i linjeorganisasjonen. Ledelsen orienterer CRO om 
risikobegrensende tiltak, og CRO vurderer og regner disse i inn det samlede risikobildet.  

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

Allrisikokomiteen er nedsatt av og rapporterer til ledelsen og kan treffe beslutninger om innstillinger til 
ledelsen, deriblant om forslag til risikobegrensende tiltak. ORM er utpekt av ledelsen og forestår den 
daglige håndteringen av eventuelle tap som følge av operasjonelle hendelser og løpende vurdering av 
behov for risikoreduksjon knyttet til dette.  

ALM-komiteen er etablert med det formål å sikre at ALM-risikoen overvåkes. Dette omhandler 
risikoene 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 kompetanse til å handle innenfor de av styret fastsatte rammer.  

Allrisikokomiteens medlemmer fremgår av avsnitt B.1.1. Øvrige relevante personer fra Danica-gruppen 
kan delta etter invitasjon fra formannen. Danica Pensjonsforsikring AS har likeledes sin egen 
risikostyringskomité, jf. beskrivelsen av dette i avsnitt B.1 vedrørende ledelsessystemet.  

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 
solvens. Dessuten inngår risikobildet som en del av styrets beslutningsgrunnlag ved etablering eller 
justering av rammene for risikostyring i Danica-gruppen. 

Proaktiv risikoidentifikasjon foretas systematisk på alle nivåer i organisasjonen. Når det planlegges 
endringer i Danicas produkter, fortas det en risikoanalyse av konsekvensene av endringen. Disse legges 
frem for og vurderes av risikostyringsfunksjonen.  
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Der det er relevant, identifiseres risikoer også når det skjer uønskede hendelser (reaktiv 
risikoidentifisering). Den organisatoriske enheten som håndterer den uønskede hendelsen, foretar en 
hendelsesanalyse der risikoen for at hendelsen oppstår igjen, vurderes. 

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 rapporteres til allrisikokomiteen. CRO i de respektive selskaper følger løpende opp 
rapporterte risikoer og risikobegrensende 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 som gjelder for 
etterfølgende år.  

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 
risikoer er akseptable og håndterbare i betraktning av kapitalstyrke og det samlede 
risikostyringssystemet. 

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

I forbindelse med vurderingen av egen risiko og solvens skal styret vurdere hvorvidt det ut fra en 
risikomessig betraktning og sett i lys av siste rapport fra den ansvarlige for risikostyringsfunksjonen 
bør foretas en tilpasning på noen av områdene nedenfor: 

 Politikk og risikotoleransegrenser godkjent av styrene 

 Styrenes retningslinjer til ledelsene  

 Bemanning og kompetansenivå i forhold til aktiviteter forbundet med risiko 

 IT-systemer 

 Prosedyrer for rask og effektiv kommunikasjon på tvers av virksomheten og gruppen. 
 

I Danica Pensjonsforsikring AS har styret fastsatt en politikk for vurdering av risiko og solvens. Denne 
angir de overordnede retningslinjene for vurderingen. Prosessen for vurdering av risiko og solvens tar 
utgangspunkt i den vedtatte forretningsstrategien, budsjetter og politikk for risikostyring og intern 
kontroll, deriblant styrets vedtatte risikotoleranser og mål for tilstrekkelig kapital. 
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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, 
deriblant 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, blant annet 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 
kapitalforhold og de enkelte selskapers risikoprofiler. Ved vesentlige endringer i strategi, 
forretningsmodell, 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 
konsekvensberegninger til bruk for styrenes beslutningsgrunnlag hvis det innstilles eller observeres 
større endringer i: 

 Forretningsmodell og strategiske beslutninger 

 Risikoprofil 

 Lovfestede solvenskapitalkrav 

 Samlet solvenskapitalkrav 

Oppgjøret av solvenskapitalkrav og sammenheng til kapitalforvaltning og risikostyringssystemet 
Vurdering av egen risiko og solvens inneholder en vurdering av hvorvidt det oppgjorte 
solvenskapitalkravet har tatt tilstrekkelig høyde for alle vesentlige risikoer de kommende 12 månedene 
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 
operasjonelle risikoer, verdifastsettelses- og oppgjørsprinsipper samt interne kontroll- og 
risikostyringssystemer.  

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 
enkelte risikoene håndteres og hvorvidt de dekkes av kapital eller risikobegrenses på annet vis. 
Effektiviteten av risikobegrensingen og kvaliteten av den ansvarlige kapitalen skal dessuten vurderes. 

På bakgrunn av gjennomgangen av selskapets risikoprofil anses standardmodellen for å være egnet for 
Danica Pension ved oppgjør av solvenskapitalkravet. For å oppnå et oppgjør med levetidsstress som 
bedre enn standardmodellen fanger opp risikoen for levetidsforbedringer som gjelder Danica Pensions 
portefølje av livsforsikringer, brukes det en delvis intern modell for levetidsrisiko, jf. avsnitt E.4. Den 
interne modellen sikrer at det samlet innregnes en levetidsrisiko som tilsvarer standardmodellen.  

Det vurderes også at det beregnede solvenskapitalkravet tar høyde for alle de forventede vesentlige 
risikoene innenfor de kommende 12 månedene og i den strategiske planleggingsperioden.   

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 for å sikre at 
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solvenskapitalkravet gjøres opp med en frekvens som sikrer at solvenskapitalkravet alltid er 
rettvisende.  

Størrelsen på solvenskapitalkravet, den ansvarlige kapitalen samt solvensdekningen presenteres på 
styremøtene kvartalsvis som en del av en omfattende risikorapportering, og i Danica Pension 
utarbeides det oversikt over følsomheter mht. solvenssituasjonen ut fra bl.a. endringer i finansielle og 
forsikringsmessige risikoer samt følsomheter knyttet til styrets risikostyringsrammer. 

Hvis det skal besluttes vesentlige endringer i investerings- og risikostyringsstrategiene eller andre 
vesentlige endringer i selskapenes risikoprofil, skal det som en del av beslutningsgrunnlaget legges 
frem nye oppgjør av solvenskaptalkravet samt ev. påvirkning av den ansvarlige kapitalen, jf. det 
ovenstående. 

Oppgjøret av solvenskapitalkrav og ansvarlig kapital er basert på data fra en rekke forskjellige 
datakilder. Ledelsen skal sikre at det fortløpende kontrolleres at data som inngår i beregningene, er 
korrekte, at dataene er innhentet korrekt, og at avvik i forhold til data som er brukt ved tidligere oppgjør, 
kan redegjøres for. 

I situasjoner der utviklingen i virksomheten er vesentlig mer ugunstig enn forventet, eller der det 
inntreffer uventede hendelser f.eks. særlig store fall i finansmarkedene, ekstraordinære 
forsikringshendelser (f.eks. terror) eller lignende hendelser som ikke umiddelbart er innarbeidet i den 
regulære risikostyringen, har Danica Pension utarbeidet en kapitalnødplan til sikring av den ansvarlige 
kapitalen og solvensdekningen.  

Styrene i Danica-gruppen godkjenner en kapitalplan som skal sikre at det foreligger tilstrekkelig 
ansvarlig kapital til å dekke risikoene som kan forventes ved selskapets fortsatte drift i henhold til den 
valgte strategien.  

Styrene i Danica-gruppen har i tillegg godkjent en kapitalnødplan som trer i kraft når kapitalplanens 
forutsetninger ikke gjelder. I kapitalplanen er dette definert å være inntrådt hvis solvensdekningen 
kommer under 130 % i enten Danica Pension, Danica-gruppen, Danica Pension-gruppen eller 
Forsikringsselskabet Danica. Solvensdekningsgrensen for Danica Pensjonsforsikring AS er satt til 
120 %. 

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 beskrevet 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. 
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Den operative ledelsen ("1st line of defense") 
Den første forsvarslinjen består av den operative ledelsen, definert som ledelsen og sjefer, som 
refererer til ledelsen i Danica-gruppen. Den operative ledelsen er ansvarlig for å etablere prosesser, 
identifisere, styre og imøtegå tilhørende risikoer, implementere interne kontroller av den daglige 
aktiviteten samt utarbeide spesifikke forretningsganger som sikrer at Danica-gruppen og medarbeidere 
overholder gjeldende lover, markedsstandarder og interne regler. 

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

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

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

 Medvirke til å treffe beslutninger eller ta ansvar for dette 

 Utføre kontrolloppgaver – være del av den interne kontrollen 

 Stå for implementering av driftsrutiner, effektiviseringer osv. 

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

I forhold til sikring av internrevisjonens uavhengighet har denne direkte referanse til både Danske 
Banks og Danica-gruppens styre.  

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 å sikre at Danica-gruppen lever opp til 
gjeldende lovgivning.  

Med utgangspunkt i en risikovurdering av hele Danica-gruppen fastsettes så rammene for den toårige, 
rullerende complianceplanen. Risikovurderingen danner grunnlag for utvelgelse av risikobaserte 
kontroll - og overvåkningsoppgaver og forventede rådgivningsoppgaver som beskrives i planen. Både 
risikovurderingen og complianceplanen presenteres for ledelsen og revisjonsutvalget og godkjennes av 
styret.  

Compliancefunksjonen har bl.a. til oppgave å kontrollere og vurdere om det finnes effektive metoder og 
prosedyrer for å oppdage og minske risikoen for Danica-gruppens manglende overholdelse av gjeldende 
lovgivning, deriblant lovgivning om forebygging av økonomisk kriminalitet, markedsstandarder eller 
interne regelsett. Compliancefunksjonen gir ledelsene og styrene råd om overholdelse av gjeldende 
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lovgivning.  Compliancefunksjonen rapporterer minst halvårlig til ledelsene, styrene og utvalgene som 
er nedsatt av styrene. 

Compliancefunksjonen er en uavhengig organisatorisk enhet i Danica-gruppen som rapporterer direkte 
til Danica-gruppens ledelser. Ledelsen sikrer at compliancefunksjonen kan rette henvendelser og 
rapportere til styrene uavhengig av ledelsen.  

Compliancefunksjonen for Danica-gruppen bestod ultimo 2020 av fem compliance officers fordelt 
mellom en fulltidsansatt i Danica Norge og fire fulltidsansatte i Danica Pension Danmark, hvorav én er 
nøkkelfunksjonsholder for begge selskaper. Compliancefunksjonen har i 2021 fått tilført ytterligere to 
fulltidsressurser, slik compliancefunksjonen nå utgjør sju fulltidsansatte compliance officers, jf. avsnitt 
B.1.2.  

B.6 Internrevisjonsfunksjon 

Internrevisjonsfunksjonens oppgaver planlegges og utføres ut fra en risikobasert tilnærming. Som 
avslutning på alle utførte revisjoner rapporterer internrevisjonsfunksjonen til de ansvarlige på området 
samt relevante medlemmer av ledelsen med observasjoner som relaterer til design og effektivitet av 
implementerte kontroller. Internrevisjonsfunksjon rapporterer likeledes resultatet av de utførte 
revisjoner til Danicas styre. Rapporteringen skjer minst halvårlig til styret i revisjonsprotokoller og 
kvartalsvis til den revisjonskomiteen som styrene har nedsatt. Internrevisjonfunksjonen i Danica 
Pensjonsforsikring AS har i 2020 rapportert direkte til styret, ettersom selskapet først opprettet 
risiko- og revisjonskomité i 2. kvartal 2020.  

Internrevisjonsfunksjon er organisatorisk plassert som en selvstendig stabsfunksjon i Danica-gruppens 
organisasjon og rapporterer til styret. Den interne revisjonssjefen er ansvarlig for 
internrevisjonsfunksjon 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 
oppgavene som Group Internal Audit utfører for Danica Pension, jf. Terms of referanse (ToR), Group 
Internal Audit. I henhold til politikken for internrevisjonsfunksjon skal internrevisjonsfunksjon utføre sitt 
arbeid i samsvar med ToR, slik at Danica Pensions krav til funksjonens kompetanse, objektivitet og 
uavhengighet overholdes. Dessuten skal internrevisjonsfunksjon sikre at oppgavene koordineres med 
de oppgaver som utføres i rollen som Danica Pension internrevisjon. 

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 
Danica-gruppen. 

B.7 Aktuarfunksjon 

I Danica-gruppen består aktuarfunksjonen av aktuarfunksjonen i Forsikringsselskabet Danica og Danica 
Pension og den ansvarlige for aktuarfunksjonen i Danica Pensjonsforsikring AS. 
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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 
Pensjonsforsikring AS 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 Pensjonsforsikring AS. Det avholdes møter hvert halvår der metoder, 
kontrollsystemer osv. 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 
forsikringstekniske 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, og forslag til løsninger beskrives. Det fremgår av rapporten hvis det er vesentlig avvik 
mellom faktiske erfaringer og beste skjønn.    

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

 Selskapenes risikoprofil og tegningspolitikk. 

 Gjenforsikringsselskapene og deres rating. 

 Den forventede dekningen i stresscenarier 

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

Aktuarfunksjonene 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 
oppgjør av solvenskapitalkravet. Arbeidet med den interne modellen løftes i samarbeid med 
risikostyringsfunksjonen.  
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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, kritisk viktige så vel som ikke-
kritisk viktige, utføre av en ekstern leverandør eller en annen juridisk enhet i Danske Bank-konsernet.  

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

Styret anser på det nåværende tidspunkt at spesifikke aktivitetsområder som f.eks. porteføljepleie, 
formueforvaltning, sentrale IT-funksjoner, regnskaps- og solvensoppgjør samt risikostyring som kritiske 
og viktige i outsourcingsmessig forstand. 

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

                            
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. 
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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 (Solvens II-standardmodellen). 
Hver risikokategori gjennomgås i særskilte avsnitt. Før gjennomgangen av de enkelte risikokategorier 
beskrives gruppens forretningsmodell, hvilke overordnede risikoer gruppen har, og innholdet i Solvens 
II-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 
pensjonsordninger, syke- og ulykkesforsikringer samt skade- og helseforsikring på primært det danske 
markedet. Gjennom datterselskapet Danica Pensjonsforsikring AS i Norge tilbys pensjonsordninger og 
syke- og ulykkesforsikringer på det norske markedet. 

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. 

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

Danica-gruppens risikoer 
Danica-gruppens forretningsmodell betyr samlet sett at Danica-gruppen er påvirket av en rekke 
forskjellige risikoer som er skissert i tabellen nedenfor og nærmere beskrevet i de følgende avsnittene.  

               
Tabell C.0.1 Vesentlige risikoer i Danica-gruppen og reduksjon av disse. 
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Felt med ”Ja” som en del av standardformelen angir at risikoen er dekket av en konkret risikomodul i 
Solvens II-standardmodellen, jf. figur C.0.1. Reduksjon av risikoen skjer ved enten avsetning av kapital 
(Solvens II-standardmodellen) eller ved bruk av risikoreduserende tiltak som f.eks. forsterket 
governance og kontrollregime. 

Vurdering av risikoer og solvenskapitalkrav 
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 ansvarlige 
kapital.  

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 
tegnet 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.  

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 – eller en delvis intern modell.  
Danica-gruppen anvender ved oppgjøret av solvenskapitalkravet standardmodellen, med en delvis 
intern modell for oppgjør av levetidsrisikoen for Danica Pension, jf. avsnitt E.4.  

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 verdifastsettelse av sikkerheter, samt en 
forenklet beregning av kostnadsrisikoer for helses- og livsforsikringsrisikoene, jf. avsnitt E.2. 

Standardmodellen er modulært oppbygd der de risikofaktorer selskapene er eksponert for (renter, 
aksjer, økt levetid osv.), utsettes for forskjellige negative økonomiske scenarier innenfor modellens 
risikogrupper (marked, motpart, livsforsikring osv.). Standardmodellen er illustrert nedenfor i figur 
C.0.1. 
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*For Danica Pension Danmark er muligheten for forenklet beregning lagt til grunn.  

**For Danica Pension anvendes en delvis 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 
sammenvektes deretter innenfor hver overordnet risikogruppe ut fra felles antagelser om hvordan 
risikofaktorene 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. 
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C.1 Forsikringsrisikoer 

For Danica-gruppen vedrører de forsikringsmessige risikoer utviklingen i levetid, uførhet, syke- og 
ulykke, kritisk sykdom osv.  

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

Vesentlige forsikringsrisikoer 
Målt etter solvenskapitalkrav er den vesentligste forsikringsmessige risikoen for konsernet 
livsforsikringsopsjonsrisiko (gjenkjøp) etterfulgt av levetidsrisiko. For Danica Pensjonsforsikring AS er 
den vesentligste forsikringsrisikoen også livsforsikringsopsjonsrisikoen. 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 
solvenskapitalkravet, eller der det utelukkende brukes risikoreduserende tiltak. Som det ses ut fra 
tabellen, er de identifiserte forsikringsmessige 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 forsikringmessige risikoen og gjelder risikoen for at Danica-
gruppen får tap som følge av:  

 At kunder i Danicas markedsinteresseprodukter kjøper tilbake sine poliser 

 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 

Gjenkjøpsrisikoen for Danicas markedsrenteprodukter er knyttet til den fortjenestemarginen som 
Danica innregner i den ansvarlige kapitalen. Den ansvarlige kapitalen er den kapitalen Danica kan bruke 
til å dekke det oppgjorte solvenskapitalkravet, jf. avsnitt E.1 og D.2.  

Gjenkjøp medfører en reduksjon i fortjenestemarginen, ettersom høyere gjenkjøp enn forventet 
reduserer den perioden kundene er i Danica, noe som er ugunstig for Danicas forventede inntjening 
som følge av redusert forretningsvolum. Reduksjonen i fortjenestemargin resulterer dermed i et 
vesentlig solvenskapitalkrav for Danica, men påvirker bare solvensdekningen i mindre grad.  

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

I Danica Pensjonsforsikring AS er den største risikoen derimot risikoen for at kundene annullerer sine 
avtaler. 
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Størstedelen av Danica Pensjonsforsikring AS’ inntekter består av gebyrer beregnet på fond- og 
depotverdi. Danica Pensjonsforsikring AS 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. 

Levetidsrisikoen gjelder i hovedsak Danica Pension Danmark. Danica Pensjonsforsikring AS tilbyr ikke 
livsvarige alderspensjoner med garantier, fordi det her er marginal risiko knyttet til økt levealder. 

Uførhetsrisiko 
Danica-gruppen tegner uførhetsrisikoprodukter i form av dekning av tap av ervervsevne og 
premiefritak. 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, foretas det 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 uførhetssproduktene som følge av at flere kunder enn ventet blir syke og at 
færre blir friske igjen enn forventet. Endelig finnes det en risiko for at syke kunder kan leve lenger 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 
standardmodellen 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.  
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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 Pensjonsforsikring AS beregner levetidsrisikoen ved bruk av standardformelen, mens Danica 
Pension bruker en delvis intern modell til beregning av levetidsrisikoen. 

For Danica Pension skal livsforsikringsavsetningene gjøres opp ut fra et beste estimat på den 
fremtidige levetiden. Siden det er vanskelig å forutsi utviklingen i levetidene, har Finanstilsynet innført 
benchmark 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 
vurdert at standardmodellen er for enkel og ikke tar høyde for benchmarket som er fastsatt av det 
danske finanstilsynet, er det utarbeidet en delvis 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-
gruppens egen kundemasse. 

De vesentlige konsentrasjonsrisikoene for forsikringsrisikoer 
Konsentrasjonsrisikoen vedrørende forsikringsrisikoer omfatter risikoen for tap på grunn av stor 
eksponering for enkelte kundegrupper samt store eksponeringer for enkeltindivider. Danica-gruppens 
konsentrasjonsrisikoer 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 

Risikotype Metode for vurdering af de væsentligste forsikringsrisici (standardmodellen)

Genkøbsrisiko
Risikoen i forbindelse med genkøb og omskrivning til fripolice. Risikoen regnes som det værste af at støde genkøb- og 
fripoliceparametrene med ± 50%, samt et masse genkøb på 40% af bestanden.

Levetidsrisiko

Regnes ifølge den danske interne branchemodel, og måles ved effekten på best estimate hensættelserne af at støde den 
observerede dødelighed og trenden med en given %-sats og tillagt en realisationsrisiko, som angiver usikkerheden i 
kalibreringen af selskabets dødelighed til Finanstilsynets benchmarking. Dette stød svarer til et permanent fald i 
dødelighedsintensiteterne, som kan sammenlignes med standardmodellens estimerede dødelighed.

Invaliditetsrisiko

Effekten af en stigning i invaliditetsintensiteterne hvormed risikoen fremkommer ved følgende stressscenarier: 
• Sandsynligheden for invaliditet stiger med 35% første år og 25% de efterfølgende år
• Stress af skadesudgift på 50% på skader der er sket, men som ikke er indrapporteret til Danica Pension
• Sandsynligheden for reaktivering falder med 20%.
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løpende aktuarmessige analyser med henblikk på oppgjøret av de forsikringsmessige forpliktelsene og 
eventuelle nødvendige forretningsmessige tiltak. 

Andre vesentlige opplysninger om forsikringsrisikoene 
Andre relevante risikoer for Danica-gruppen er 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, 
valutakurser og kredittspread. 

Vesentlige markedsrisikoer 
Danica-gruppens vesentligste markedsrisikoer er angitt i tabell C.0.1. Det er eksplisitt angitt hvorvidt 
risikoen håndteres via det beregnede solvenskapitalkrav eller hvorvidt risikoen er redusert ved bruk av 
risikobegrensende tiltak. Metoden som brukes ved beregning av solvenskapitalkrav knyttet til 
markedsrisikoer, er nærmere beskrevet i tabell C.2.1 nedenfor. 

Den mest betydelige finansielle risikoen i Danica-gruppen er markedsrisikoen for de tradisjonelle 
livsforsikringsproduktene. De tradisjonelle produktene er poliser med ytelsesgarantier og kollektive 
investeringer. Markedsrisikoen i tradisjonelle produkter omfatter samspillet mellom investeringsaktiva 
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 
markedsrenteprodukter, 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 
eksponert til aksjer eller alternative investeringer med aksjerelaterte risikoer, og et fall i aksjemarkedet 

Risikotype Metode for vurdering af øvrige forsikringsrisici (standardmodellen)

Dødsrisiko

I Danica koncernen tegnes også forsikringer med dødsfaldsrisiko, herunder dødsfaldssummer og løbende udbetaling til 
efterladte. Ydelserne fastsættes ud fra forudsætninger om de fremtidige dødelighedshyppigheder. 
Dødsrisikoen vedrører risikoen for, at Danica koncernen får tab på forsikringer med dødsfaldsrisiko som følge af, at 
kunderne dør tidligere end forudsat. Hvis det ikke er muligt at dække tabene ved hjælp af bonuspotentialer, vil tabene 
ramme egenkapitalen. Risikoen regnes ved standardformlen.

Kritisk sygdom
Risikoen består i, at sygelighed blandt de forsikrede bliver højere end, hvad der blev antaget ved specifikation af pris og 
reserver. Risikoen regnes ved standardformlen.

Katastroferisiko

Katastroferisiko vedrører risikoen for, at der kan forekomme store tab på Danica koncernens invalide- og 
dødsfaldsdækninger i forbindelse med flyulykker, terror og lignende. Danica koncernen har genforsikringsprogrammer, 
som dækker alle katastrofeskader fra 40 mio. kr. og op til 960 mio. kr. Derudover dækkes de 5 største virksomheder fra 
1 mia. kr. til 2 mia. kr. Risikoen beregnes ved standardformlen.

Omkostningsrisiko

Omkostningsrisiko vedrører risikoen for, at Danica koncern får et tab som følge af, at de opkrævede omkostningstillæg 
ikke kan dække stigninger i de faktiske omkostninger. Stigninger i de faktiske omkostninger kan eksempelvis skyldes 
stigninger i inflationen, indførsel af ny lovgivning eller øgede administrative byrder. Risikoen regnes ved standardformlen.
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vil derfor redusere depotverdier og lønnsomheten og derigjennom selskapets ansvarlige kapital som 
brukes til å dekke solvenskapitalkravet. 

Ut over den markedsrisikoen som gjelder forpliktelser med ytelsesgaranti og markedsrenteprodukter, 
er det markedsrisiko forbundet med eiendelene som dekker selskapets egenkapital og de 
investeringene som vedrører eiendelene knyttet til Danicas syke- og ulykkevirksomhet. 

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

I Danica Pensjonsforsikring AS ligger hovedparten av kundenes sparing også i markedsrenteprodukter 
der kundene har størstedelen av risikoen. Markedsrisikoen i Danica Pensjonsforsikring AS er primært 
knyttet til eksponeringen til selskapets egenkapital samt indirekte eksponering via lønnsomhet og 
ansvarlig kapital 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 
aksjerisiko som er avledet av alternative investeringer.  

1. Risikoen fra børsnoterte aksjer forekommer ved kurstap som følge av fall i aksjemarkedene. 
Markedet for noterte aksjer er svært likvid, noe som er grunnen til at endringer i 
markedsforhold avspeiles i verdifastsettelsen 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-aksjer er fra øvrige land. Unoterte aksjer klassifiseres som andeler av type 2.  

2. Alternative investeringer er investeringer som ikke er tilgjengelige via tradisjonelle aksje- og 
obligasjonsmarkeder. Alternative investeringer, i likhet med børsnoterte aksjer, er en 
eksponering mot den fremtidige rentabiliteten i forskjellige bransjer og selskaper. Alt etter hvor i 
kapitalstrukturen det 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 
eiendomsinvestering samt investeringer i eiendomsfond. Dessuten foretas eiendomsinvesteringene 
innenfor en rekke sektorer, bl.a. boligeiendommer, kjøpesentre samt eiendomsutviklingsprosjekter. 
Risikoen oppstår ved fall i prisene på eiendomsmarkedet, eller hvis tomgangsratene på 
utleieeiendommene er høye. Eiendomsinvesteringer vil være kjennetegnet av en viss grad av illikviditet. 
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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 oftest til EUR, USD og GBP. 

Renterisiko 
I Danica Traditionel er det utstedt ytelsesgarantier til kundene. Ytelsesgarantiene definerer de 
betalingene 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 
oppstår det en renterisiko for Danica-gruppen når markedsverdien av forpliktelsessiden i Danica 
Traditionel sammenholdes med markedsverdien av de tilhørende rentefølsomme eiendelene. Hvis 
markedsverdiendringer på eiendeler og gjeld ikke matcher hverandre, gir dette opphav til tap eller 
gevinst som i første omgang påvirker kundenes bonuspotensial. Ved store tap som overstiger 
bonuspotensialet, vil egenkapitalen i Danica-gruppen kunne bli påvirket. 

For Danica Pensjonsforsikring AS er renterisikoen vesentlig mindre. Danica Pensjonsforsikring AS er 
primært eksponert mot finansielle risikoer gjennom egne aktiviteter idet det i svært begrenset omfang 
utstedes ytelsesgarantier til kundene. Renterisikoen oppstår her primært gjennom kundenes eiendeler 
idet verdien av fremtidig inntjening er påvirket av en endring i renten. Renterisiko forekommer også i 
forhold til fremtidige forpliktelser på forpliktelsessiden i balansen. Dette skyldes at det beste skjønn for 
fremtidige utbetalinger bestemmes ved at alle fremtidige betalinger med relasjon til forsikringsavtalen 
skal diskonteres med markedsrenten. 

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 
referanserente.  

Kredittrisikoer oppstår fra selskapets direkte og indirekte investeringer i bl.a. kredittinstrumenter, 
kredittobligasjoner, banklån via fond, kredittderivater samt fra volatilitetsjustering (VA), hvor det 
sistnevnte utgjør et element i oppgjøret av diskonteringskurven til bruk ved oppgjør av markedsverdien 
av de forsikringsmessige avsetningene. Endringer i kredittspread påvirker dermed både eiendeler og 
gjeld i Danica-gruppen.  

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

                                                           
2 Lokal valuta: DKK for Danica Pension Danmark og NOK for Danica Pensjonsforsikring AS 
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Det vurderes ikke å være særlige forhold ved Danica-gruppens portefølje som skulle bety at 
standardmodellen 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. 

 
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 etter 
at disse er foretatt. Danica Pension Danmark har bygd opp et team med særlig kompetanse innenfor 
alternative investeringer som løpende evaluerer nåværende og nye potensielle alternative 
investeringer. 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 oppfører seg 

Risikotype Metode for vurdering af markedsrisici (standardmodellen)

Aktierisiko (inkl. 
Alternative 
investeringer)

Aktierisikoen er defineret 39% fald i noterede aktier (type 1) og 49% fald i unoterede aktier og alternative investeringer (type 2).  
Stressniveauet tillægges en justering som varierer afhængigt af det aktuelle aktieniveau i forhold til et 3-års historisk gennemsnit 
(+/- 10%-point). Alternative investeringer omfatter private equity, hedgefonde, infrastruktur m.v. Generelt vil en investering som ikke 
kan kategoriseres under et af de øvrige risikomoduler falde under type 2 aktier. 
Aktier købt senest 1. januar 2016 regnes med et reduceret stressniveau under overgangsordningen. Denne overgangsordning 
udfases frem mod 2023.
Endvidere har Danica Pension en andel i aktier, der opfylder kriterierne for anvendelse af det reducerede aktiestress hørende til 
langsigtede aktieinvesteringer mod stresses med 22%.

Ejendomsrisiko
Ejendomsrisikoen er defineret som et 25% fald i ejendomsværdierne

Valutarisiko
Bestyrelsen har vedtaget investeringsrammer for størrelsen af eksponeringen mod EUR, USD, JPY, GBP og øvrige valutaer. Alle 
valutaeksponeringer bortset fra euro-eksponering stresses med 25%. Euro-eksponering stresses med 0,39%. 

Renterisiko
Værste scenarie af ’rente op’ og ’rente ned’. Rentestresset defineres ved løbetidsafhængige stress til punkterne på rentekurven. 
Renterisikoen overvåges desuden gennem bestyrelsens risiko-scenarie. 

Kreditspænds- 
risiko

Omfatter risikoen på obligationer, der påvirkes af udvidelser i kreditspænd. Stresset afhænger af obligationstypen. Der skelnes 
mellem ikke-EØS statsobligationer, realkreditobligationer og ’andre’, hvor ’andre’ primært er kredit/erhvervsobligationer og 
struktureret kredit. Stresset afhænger yderligere af obligationernes varighed og kreditkvalitet. 
Den samlede kreditspændrisiko indgår i standardmodellen for solvenskapitalkravet, hvor alle rentefølsomme papirer belastes i 
forhold til spændvarighed og rating.
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forsiktig og i kundens interesse mht. investeringsaktiva. Dette innebærer at det bare investeres i 
eiendeler og finansinstrumenter der risikoene kan identifiseres, måles, overvåkes, håndteres, 
kontrolleres og rapporteres med hensyn til å kunne vurdere det samlede solvenskapitalkravet.  

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

Prudent person-prinsippet utgjør de overordnede rammene for forsikringsselskapers forvaltning av 
eiendeler og skal dessuten sikre at investeringsstrategien avspeiler det kundene er stilt i utsikt. 
Konkret betyr dette at investeringsstrategien skal: 

 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 Pensjonsforsikring AS.  

I pensjonssparingene uten garanti - de såkalte markedsrenteprodukteme - er det mulig for kundene å 
velge mellom forskjellige risikoprofiler (Danica Balance), slik det også er mulig for kundene å velge en 
ytelsesgaranti, som blir aktivert mot slutten av oppsparingsperioden. Danicas investeringsstrategi er 
målrettet mot de enkelte pensjonsproduktene og er tilrettelagt med henblikk på å sikre robuste og 
hensiktsmessige porteføljer i forhold til kundenes berettigede forventninger, og samtidig gi kundene 
best mulig risikojustert avkastning på så vel kort som lang sikt. 

De vesentlige konsentrasjonsrisikoene for markedsrisikoer 
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 
renterisikoen for forpliktelsene, er det behov for også å investere i utenlandske renteinstrumenter, 
deriblant obligasjoner og derivater. Den løpende risikostyringen sikrer at det er god sikring mot 
generelle renteendringer, som selskapet er eksponert overfor blant annet endringer i rentekurvenes 
form og i rente- og basisspread3.  

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

                                                           
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 oversikt over 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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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 
instrumenter 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 
risikoer i forhold til de godkjente styrerammene.  

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

Markedet for alternative investeringer er mindre likvid, noe som gjør at man på kort sikt reduserer 
eksponeringen fra børnsnoterte 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 
eksponeringen mot alternative investeringer i den samlede porteføljen slik at det ikke blir nødvendig å 
selge eiendeler fra før tid. Dette skjer med utgangspunkt i en grundig utvelgelses- og due diligence-
prosess der kontraktsforhold gjennomanalyseres.  

Eiendomsrisiko 
Det følges løpende opp på Danica-gruppens aksepterte risikoer, og nødvendige beslutninger treffes 
etter et på forhånd fastlagt eskaleringsprinsipp. Kontroller inngår som en del av den løpende 
overvåkingen av risikoen. Eiendomsrisikoen håndteres gjennom en fornuftig grad av diversifisering. I 
tillegg overvåkes eiendomsrisikoen gjennom 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 
valutaswaps, i det omfang rammene tillater det. Aktive posisjoner hos Danica Pension er hovedsakelig 
knyttet 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 
markedsverdien 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 
obligasjoner og rentederivater, herunder swaps og swaptions. 
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Renterisikoen overvåkes på daglig basis av både risikostyrings- og investeringsavdelingen, og 
rentesikringen justeres løpende, ofte daglig. Den tette overvåkingen samt løpende tilpasningen av 
rentesikringen gjør at reaksjonstiden i forhold til plutselige og kraftige renteendringer er relativt kort. 

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
Standardmodellen for beregning av solvenskapitalkravet inneholder stresstester av de vesentlige 
markedsrisikoene. 

Danica Pension utarbeider løpende en lang rekke stresstester og scenarieanalyser som baseres på 
definerte scenarier bl.a. med utgangspunkt i solvenskapitalkravet og inngår i den daglige rapporteringen 
til ledelsen samt rapportering til styre, Danske Bank-gruppen og Finanstilsynet. 

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 
utarbeides det også reverse-stresstester der Danica Pension beregner hvor stor endring som må til på 
de vesentligste markedsrisikoene, for å nå en konkret solvensdekning. 

I tabellen under vises effekten på den ansvarlige kapitalen for Danica-gruppen, samt solvensdekningen 
for isolerte endringer i forskjellige risikokategorier5.  

Utgangspunktet i tabellen under er en ansvarlig kapital på ca. 27,2 mrd. kr og en solvensdekning på 
191 prosent målt som ansvarlig kapital i forhold til solvenskapitalkravet. Tabellen viser hvor store 
endringer som skal til i renter, aksjekurser osv. for at den ovenstående solvensdekningen i Danica-
gruppen reduseres til hhv. 125 og 100 %. Den ansvarlige kapitalen etter angitt stress er også angitt. 

                                   
Tabell C.2.2 Påvirkning av Danica-gruppens solvensdekning ved endringer i utvalgte risikoer. Et aksjestress på f.eks. 58 angir at aksjene må 
falle 58 % for at solvensdekningen i Danica-gruppen skal falle til 125 %, mens det må en tilsvarende renteendring til på -1,35 % for at 
solvensdekningen skal reduseres til 125 %. 

                                                           
5 Jf. § 126 g, ledd 2, og § 373, ledd 4, i dansk lov om finansvirksomhet. En beskrivelse av stresscenariene på de forskjellige risikokategoriene 
kan finnes i det danske Finanstilsynets Bekendtgørelse om følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber. Legg merke til at det for 
kreditspennsrisikoer er forutsatt et fall i obligasjoner uten en økning i EIOPAs diskonteringsrentekurve som brukes til å gjøre opp avset-
ningene. I resultatene forutsettes det altså at volatilitetsjusteringen (VA), som er et tillegg til EIOPAs diskonteringskurve, er uendret. 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 46 / 73 

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 
finansiell avtale.  

For Danica-gruppens vedkommende er motpartsrisikoer, blant annet relatert til derivatavtaler som 
benyttes til håndtering av rente-, valuta- og aksjerisiko. Danica har dessuten motpartsrisiko på 
kontantinnskudd i banker som også påfører Danica motpartsrisiko. Tap på motpartsrisiko kan både 
stamme fra motpartens manglende betaling av skyldige beløp, og fra at en derivatavtale bortfaller og 
dermed eksponerer selskapet for tap som følge av etterfølgende markedsbevegelser. 

Utstederrisiko omfatter risikoer for tap som følge av at obligasjonsutstedere og virksomheter som det 
er gitt lån til, ikke kan betale forfalte fordringer. For selskapets vedkommende er utstederrisiko primært 
knyttet til større obligasjonsutstedere. For Danica Pensjonsforsikring AS vedrører motpartsrisiko 
særlig eksponering mot kredittinstitutter som følge av innestående konstanter samt fra 
gjenforsikringstilgodehavender. 

Vurdering av kredittrisiko 
Solvenskapitalkravet knyttet til kredittrisiko gjøres opp med utgangspunkt i standardmodellen, som 
Danica-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 
standardmodellen i forhold til kredittrisiko (deriblant 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. 

Risikotype Metode for vurdering af øvrige markedsrisici

Volatilitetsrisiko

Volatilitetsrisiko viser sig ved, at aktivets værdi ændrer sig, når forventningerne til fremtidige bevægelser på de 
finansielle markeder ændres. Volatilitet kan isoleret set betragtes som en aktivklasse, som kan have en diversificerende 
effekt i et stresset marked.

Inflationsrisiko

Inflationsrisiko knytter sig til investeringer og forsikringsudbetalinger under syge - og ulykkesforsikring. Investeringer i 
inflationsfølsomme instrumenter foretages  både med afdækning og investering for øje. Inflationseksponering kan have 
en afbødende virkning i scenarier med rentestigninger, der ofte dels vil være drevet af ændringer til inflation dels 
ændringer til realrenter.

Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er nærmere beskrevet under afsnit C.4
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Tabell 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 
diversifisert 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 
obligasjonsspreadrisikoen kan dermed tilskrives obligasjoner som er utstedt til finansiering med pant i 
fast eiendom i Danmark. Med utgangspunkt i realkredittmarkedets spesielle struktur med relativt få og 
store utstedere, forekommer det 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 
derivathandel (OTC) skjer med utgangspunkt i avtaler om netting og løpende sikkerhetsstillelse. For et 
overveiende flertall av Danicas inngåtte derivatavtaler skjer clearing av den aktuelle avtalen via en 
sentral clearingmotpart, noe som også reduserer motpartsrisikoen. 

For å redusere motpartsrisikoen forbundet med OTC-derivathandel stiller selskapet normalt krav til 
motpartenes rating samt krav om at det inngås rammeavtale om sluttavregning (close-out netting), 
hvor selskapet får mulighet for å utligne kontraktenes positive og negative gjenkjøpsverdier hvis 
motparten går konkurs.  

Det finnes også avtaler om collateral management, hvor motpartsrisikoen reduseres i forhold til 
usikrede 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 diversifisere risikoen. 

Utsteder- og konsentrasjonsrisikoer imøtegås især ved å basere investeringsbeslutninger på 
gjennomarbeidede 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. 
Danica Pension utarbeider stresstest av motpartsrisiko i forhold til nedjustering av kredittverdigheten 

Risikotype Metode for vurdering af kreditrisici og relaterede koncentrationsrisici (standardmodellen)

Koncentration

Hvis koncentrationen af investeringer med samme modpart overstiger rating afhængige grænseværdier regnes 
koncentrationsrisikoen, som en rating afhængig stressfaktor multipliceret med værdien af den del af eksponeringen, der 
overstiger grænseværdien.

Modparter

Der regnes modpartsrisiko på Danica Pensions modparter vedrørende kontante indeståender, finansielle instrumenter 
og genforsikrings kontrakter. Risikoen måles ved de risikominimerende effekter, som de enkelte modparter har på 
solvenskapitalkravet. Risikoen afhænger af ratingen på de enkelte modpart.
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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 
betale 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 investeringsaktiva. 
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 
utløse en utilsiktet likviditetsrisiko for investeringsaktivaene. 

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

For visse produktgrupper vil størstedelen av investeringsaktivaene som ligger som sikkerhet for 
pensjonsordningens 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 
overfor likviditetsrisikoer knyttet til investeringsaktiva enn f.eks. en bank, da pensjonsselskaper alltid 
skal inneha investeringsaktiva som tilsvarer størrelsen på avsetningene.  

Likviditetsrisikoer inngår derfor ikke som en særskilt risikofaktor i Solvens II-standardmodellen, men 
behandles implisitt under aksjerisiko, gjenkjøpsrisiko osv. som en del som stresses i de enkelte 
risikomodulene. 

Investering i samsvar med "prudent person"-prinsippet 
Likviditetsrisikoen på investeringsaktivaene 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. I forbindelse med investeringsstrategien fastsettes det derfor 
rammer for andeler og forhold mellom likvide og mindre likvide eiendeler. 

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 kjøpe tilbake 
sine ordninger og dermed trekke sin pensjonssparing ut av Danica-gruppen. 
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De vesentlige konsentrasjonsrisikoene for likviditetsrisikoer 
Fremskaffelse av likviditet skjer ved å selge eller belåne de mest likvide eiendelene, og store 
utbetalinger kan derfor gi en ubalanse i sammensetningen av eiendeler. Selskapets forholdsvis store 
beholdning av danske realkredittobligasjoner fungerer dels som en likviditetsbuffer, siden disse i et 
stresset scenario fortsatt vil kunne selges eller alternativt stilles til sikkerhet for utlån i forbindelse med 
fremskaffelse av likviditet.  

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 produktet Danica Balance 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 produktet Danica Link vil alle eiendeler kunne handles daglig. 

For Danicas tradisjonelle produkter vil det ved en ekstraordinær utbetaling på 15 % av oppsparingen 
kunne selges 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 gjenopprettet. Hvis eiendelenes verdi faller betydelig i forhold til forpliktelsene, vil det bli innført 
kursbeskyttelse for å imøtegå kundenes gjenkjøp til høyere verdi enn eiendelenes. 

For den tradisjonelle virksomheten må det dessuten sikres at det genereres tilstrekkelig likviditet til å 
kunne utføre kundenes aktuelle tjenester og ev. krav i forbindelse med gjenkjøp. Likviditetsbehovet for 
aktuelle kunder i Danica Pension ligger på mellom 10-20 mrd. kr årlig, noe som må ses i sammenheng 
med årlige forventede renter og uttak på knappe 10 mrd. kr fra den tilhørende obligasjonsbeholdningen. 
Hvis eiendelenes verdi faller betydelig i forhold til forpliktelsene i Danica Traditional, vil det bli innført 
kursbeskyttelse 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 
obligasjoner 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.  

Som en del av lovfastsatte krav skal oppgjøret av den langsiktige likviditetsrisikoen inngår som et 
vesentlig element i vurderingen av bruken av volatilitetsjusteringen som inngår i diskonteringskurven til 
verdifastsettelse av avsetningene. 

Den forventede fremtidige fortjenesten av Danica-gruppens virksomhet 
Det samlede beløpet for den forventede fremtidige fortjenesten knyttet til fremtidige premier er en del 
av oppgjøret av verdien av den forventede fortjenesten på den tegnede virksomheten 
(fortjenestemargin) som fremgår av årsregnskapet. For 2020 er denne størrelsen oppgjort til 33 mill. 
kr.  
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Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
På nåværende tidspunkt beregnes ingen særskilte stresstester for likviditetsrisiko.  

C.5 Operasjonelle risikoer 

Operasjonelle risikoer er i Danica kategorisert som en del av ikke-finansielle risikoer. Som angitt i tabell 
C.0.1 dekker operasjonelle risikoer i Danica-gruppen også teknologisk risiko og risiko for økonomisk 
kriminalitet 

Med ikke-finansielle menes tap som følge av utilstrekkelige eller mangelfulle interne prosedyrer, 
menneskelige eller systemmessige feil samt eksterne begivenheter, herunder juridiske risikoer og 
bedrageri. Risikoen omfatter dessuten modellrisiko forbundet med bruk av partiell intern modell for 
levetid. 

Ikke-finansielle risikohendelser defineres som operasjonelle hendelser som er oppstått og kan ha 
medført et økonomisk tap, hatt omdømmemessige,regulatoriske eller kundemessige konsekvenser eller 
kan ha forårsaket et nestentap. 

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

Opplysninger om ikke-finansiell 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 ikke-finansiell risiko 
Danica-gruppen foretar fortløpende tverrgående risikoidentifikasjonsundersøkelser og vurderer de 
vesentligste ikke-finansielle risikoene. Alle områder av Danica-gruppen er omfattet, og det blir fastsatt 
risikoeierskap i forhold til hver enkelt risiko. Risikovurderinger oppdateres i nødvendig grad ved 
vesentlige interne endringer. 

Hvis det ønskes markedsført et nytt eller vesentlig endret produkt, gjennomføres en særskilt 
risikovurdering i forhold til alle risikoområder som en del av en implementert 
produktgodkjenningsprosess (NAPA-prosess). Risikovurderingen legges frem for både compliance-, 
aktuar- og risikostyringsfunksjonen, som vurderer risikoene ved produktet/endringen før det kan skje 
en endelig godkjenning av produktet/endringen i Danicas Produktkomité. Produktgodkjenning må 
foreligge før produktet/endringen kan markedsføres. 

Risiko Væsentlig risiko Øvrig risiko Risiko indeholdt i solvenskrav 

Risiko håndteret med risiko-

reducerende tiltag

Utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige 
produkter

√ √ √

Prissætning af outsourcing √ √ √

Håndtering af interessekonflikter √ √ √
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Danica-gruppen har fastsatt en rapporteringsstruktur i forhold til løpende oppfølging av identifiserte 
ikke-finansielle risikoer som sikrer løpende oppmerksomhet på disse områdene. 

De vesentlige konsentrasjonsrisikoer for ikke-finansielle 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-gruppen imøtegått gjennom et oppfattende kontrolloppsett. 

Metoder benyttet til risikoreduksjon  
Overvåkning av Danica-gruppens ikke-finansielle risikoer omfatter to hovedkomponenter:  

 Finansielle tap eller nestentap som følge av ikke-finansielle risikohendelser   
 Ikke-finansiell risikoeksponering basert på løpende risikoidentifikasjon og risikovurdering av 

Danicas prosesser 
 

Styret har fastsatt en årlig risikoramme i forhold til operasjonelle tap i Danica-gruppen. Det er løpende 
oppfølging av de innberettede operasjonelle tapene, og ved brudd på fastsatt risikoramme vil det bli 
truffet beslutning om behovet for å iverksette ytterligere risikobegrensende tiltak.  

Konsernet begrenser dessuten de ikke-finansielle risikoene ved etablering av interne kontroller som 
løpende oppdateres og tilpasses Danica-gruppens aktuelle forretningsvolum. Det blir fastsatt 
risikobegrensende tiltak på de vesentligste risikoer, så fremt de ikke ligger innenfor de vedtatte 
risikotoleranserammene.  

Danica-gruppen ønsker å bygge opp og oppretholde en sterk risiko- og compliancekultur. Ledelsen og 
alle medarbeidere deltar i årlige obligatoriske e-læringskurs om f.eks. konkurranselovgivning, 
bekjempelse av hvitvasking, varsling, personvernforordningen og informasjonssikkerhet. 

Danica-gruppens tilgang til ikke-finansiell risikostyring er beskrevet i en rekke ledelsesdokumenter. Den 
ikke-finansielle risikopolitikken er den overordnede politikken og fastsetter prinsipper og ansvar for 
styring av ikke-finansielle risikoer på tvers av selskapets tre forsvarslinjer. 

Danica-gruppens operasjonelle risikopolitikk dekker følgende aktiviteter: 

 Identifikasjon, overvåkning og styring av nåværende og potensielt fremtidige ikke-finansiell 
risikoeksponering 

 Håndtering av "kritiske risikoer", det vil si risikoer som krever oppfølging og ytterligere 
rapportering 

 Rapportering til ledelse og styre om vurdering og håndtering av ikke-finansielle 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 
driftsforstyrrelser, personskader og materielle skader. 

Metoder og antakelser for følsomhetsanalyser og stresstest 
Det beregnede solvenskapitalkravet til dekning av ikke-finansielle risikoer er basert på Solvens II-
standardmodellen og dekkes dermed av risikomodulen for oppgjør av operasjonell risiko.  
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Beregningen av solvenskapitalkravet knyttet til ikke-finansielle risikoer skjer som en forhåndsdefinert 
prosentsats av avsetninger på garanterte produkter, og en forhåndsdefinert prosentsats av de årlige 
kostnader på markedsprodukter.  

Samlet sett er det Danicas vurdering at standardmodellens modul for operasjonell risiko gir uttrykk for 
en konservativ oppfatning av den ikke-finansielle risikoen i Danica-gruppen. Generelt vurderes det 
imidlertid ikke å være spesielle forhold i Danica-gruppen som skulle innebære at standardmodellens 
modul for operasjonell risiko ikke gir et rettvisende bilde av Danica-gruppens ikke-finansielle risiko i et 
200 års-scenario.  

Solvenskapitalkravet til dekning av ikke-finansielle risikoer overstiger i vesentlig grad størrelsen på de 
registrerte historiske operasjonelle tapene i Danica-gruppen. Vurdert i forhold til de identifiserte ikke-
finansielle 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 

Andre ikke-finansielle risikoer 
Utover risikoene som kategoriseres under operasjonell risiko, identifiserer og klassifiserer Danica-
gruppen ikke-finansiell risiko på følgende overordnede risikokategorier, jf. tabell C.0.1: 

 Regulatoriske compliancerisikoer 
 Modellrisiko 
 Finansiell kontroll og strategisk risiko 

 
Danica Pension bruker hovedsakelig disse risikokategoriene som en metode til å sikre en bred og 
konsistent identifikasjon av ikke-finansielle risikoer, uansett hvor de oppstår. 

Nedenfor er de vesentligste øvrige ikke-finansielle risikoer beskrevet nærmere. 

Regulatoriske compliancerisikoer 
De regulatoriske risikoene vurderes å øke de kommende årene, forbundet med bl.a. implementeringen 
av nye regnskapsregler (IFRS 17), ettersom reglene, som skal være implementert primo 2023, kan få 
betydning for data, systemer og prosesser, investerings- og sikringsstrategier, produkttilbud og 
kostnadsstrukturer. 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. 

Danica forventer at denne standarden kan få stor betydning for den fremtidige regnskapsføringen, 
ettersom standarden definerer nye regler for oppgjør av avsetninger og presentasjon i resultatoppgjør 
og balanse. Danica-gruppen har derfor gjennomført en foranalyse som har kartlagt betydningen for 
Danica-gruppens regnskap. Det er foretatt en gjennomgang av Danica-gruppens produkter mht. 
klassifisering og innregning og det er fortatt en oppdeling av beholdningen i porteføljer. 
Prøveberegningene viser foreløpig at etter en overgangsperiode vil resultatet før skatt ikke påvirkes 
vesentlig.  Der forventes likevel vesentlige endringer i presentasjonen av resultatoppgjøret. 

I 2018 skrev Finanstilsynet til styrene i alle liv- og pensjonsselskaper vedrørende verdifastsettelsen av 
avsetninger til solvens, og ba selskapene foreta en intern GAP-analyse i forhold til Solvens II-reglene. I 
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forlengelsen av dette sendte Danica Pension i 2019 en redegjørelse til Finanstilsynet hvor det fremgikk 
at Danica Pension har besluttet selv å utvikle en stokastisk fremregningsmodel til verdifastsettelse av 
forpliktelsene til solvens, som omfatter alle selskapets produkter. Dette er nødvendig for en eksplisitt 
modellering av bonusforpliktelsen, opsjoner og selskapets fremtidige inntjening i henhold til Solvens II-
reglene. 

Finanstilsynet krever at alle pensjonsselskaper i Danmark er Solvens II-compliant med utgangen av 
2022. Det er ennå for tidlig å vurdere om fremregningsmodellen vil resultere i en justering av 
selskapets avsetninger eller solvenskapitalkrav. 

EIOPA har i desember 2020 utsendt sin Final advice vedrørende Europakommisjonens 2020 
gjennomgang av Solvens II-forordningen (standardmodellen). Papiret inneholder en lang rekke forslag til 
endringer av Solvens II-forordningen. I løpet av 2020 har Danica deltatt i to datainnsamlinger der EIOPA 
har testet noen av konsekvensene av disse endringene. Det er fortsatt usikkert hvilke tiltak 
Europakommisjonen vil utstede i ny lovgivning. 

Danica-gruppen har dessuten kontinuerlig fokus på å forebygge hvitvasking, terrorfinansiering og 
økonomisk kriminalitet generelt.  

For Danica Pensjonsforsikring AS vil myndighetenes innføring av ”Egen pensjonskonto” i 2021 medføre 
en endring av markedsdynamikken innenfor innskuddspensjon. Bl.a. kan den regulatoriske endringen 
medføre økt konkurranse og prispress, noe som vil kunne påvirke inntjeningsevnen. 

Finansiell kontroll og strategisk risiko 
Danica-gruppen er også eksponert overfor forretningsmessige risikoer, deriblant risikoer forbundet 
med finansiell kontroll og strategi.  

Finansiell kontroll og strategisk risiko defineres som risikoen for at Danica-gruppen ikke oppnår sine 
mål på grunn av ugunstige endringer i det miljøet der Danica opererer f.eks. endrede 
konkurranseforhold, endret kundeadferd samt teknologiske eller sosiale endringer. Risikoen inneholder 
også visse omdømmerisikoer og andre risikoer knyttet til eksterne faktorer. 

Strategiske risikoer 

Strategiske risikoer er knyttet til arbeidet med å realisere strategi og overordnede mål, herunder i 
datterselskapene. Danica-gruppen følger nøye utviklingen på de markedene der selskapet har 
aktiviteter med sikte på å sikre at produkter, priser og kundeservice er konkurransedyktige, men likevel 
slik at prisene i utgangspunktet skal fastsettes slik at den enkelte kunde bidrar positivt til inntjeningen.  

Generelt identifiseres, vurderes, styres og overvåkes de enkelte risikoene løpende gjennom Danica-
gruppens risikostyringssystem og vanlige styrings- og beslutningsprosesser, deriblant f.eks. 
forretningsplanleggingsprosessen og den periodiske oppfølgingen av definerte prestasjons - og 
risikomål. 

Det er en avgjørende forutsetning for forretningsmodellen at de digitale løsningene er av en slik kvalitet 
at både kundenes opplevelse styrkes og lovgivningens krav overholdes. Dersom kundene ikke finner at 
selvbetjeningsløsningene er intuitive, lette å bruke og gir dem de nødvendige opplysningene, vil 
kundetilfredsheten falle, noe som vil kunne utfordre forretningsmodellen på lengre sikt. Tilsvarende 
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gjelder dersom myndighetene skulle finne grunn til å påpeke at Danica Pension ikke etterlever 
lovgivningens krav f.eks. vedrørende personvern eller god forretningsskikk.  

Gjennom Danica Pensions fokus på vedvarende utnyttelse av digitale muligheter imøtegås samtidig den 
langsiktige risikoen for at Danica Pensions forretningsmodell ikke er oppdatert og dermed utsettes for 
disrupsjon som følge av teknologisk innovasjon. 

Danica Pension kan benytte outsourcing for å effektivisere driften, minimere kostnadene og optimere 
fokus på kjerneområdene. For å sikre en fortsatt høy standard for betjening av kundene, og for å oppnå 
de tilsiktede effektene og ikke påføre skade på selskapets image, skjer outsourcing bare til 
velrenommerte, godt konsoliderte og kompetente virksomheter som er blant de ledende på sitt område. 

Det må foreligge tilstrekkelig overvåkning av de etablerte vesentlige outsourcingsavtalene slik at det 
sikres at Danica Pension ikke påtar seg utilsiktet risiko forbundet med outsourcing. Det er dessuten 
fokus på å sikre at Danica Pension har nødvendig kompetanse til å følge opp på outsourcede aktiviteter. 
Minst én gang årlig evalueres outsourcing av vesentlige aktivitetsområder.  

I forhold til de omdømmemessige risikoer har ledelsen løpende proaktivt fokus på saker som kan 
forårsake vesentlige omdømmerisikoer.  

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

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

Samfunnsansvar og bærekraft  

Risiko knyttet til bærekraftige investeringer er i økende grad relevant for Danica-gruppens virksomhet, 
og kunder, medier, private organisasjoner og politikere øker kravene til Danicas innsats innenfor 
bærekraftige investeringer.  

Danica-gruppen har utarbeidet en strategi for samfunnsansvar og bærekraft som setter retningen for 
Danica-gruppens arbeide med å integrere samfunnsansvar i kjernevirksomheten, inklusiv bærekraftige 
investeringer. Bærekraftige investeringer og arbeidet med å integrere miljømessige, sosiale og 
selskapsstyringshensyn (ESG) utgjør en integrert del i å ivareta kundenes pensjonssparinger og 
livsforsikringer samt å levere attraktiv, langsiktig risikojustert avkastning. 

Danica-gruppen har definert en strategi med mål frem mot 2025 og tre strategiske temaer, som 
støtter opp under FNs Verdensmål: 

 Klima og miljø – Vi vil hjelpe samfunnet med å bli CO2-nøytralt ved å investere 50 mrd. kr i det 
grønne skiftet frem mot 2025 og i alt 100 mrd. kr frem mot 2030  

 Finansiell trygghet – Vi vil hjelpe 500 000 mennesker og virksomheter med å øke sin finansielle 
trygghet frem mot 2025  

 Sunt arbeids- og seniorliv - Vi vil hjelpe 200 000 mennesker og virksomheter med å få et sunt 
arbeids- og seniorliv frem mot 2025 
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Styret godkjenner politikken for bærekraftige investeringer, og politikken bygger på Danske Banks 
politikk på området. Operasjonaliseringen av politikl for bærekraftige investeringer skjer gjennom 
Danica-gruppens investeringsstrategi.  

Danica-gruppen arbeider med aktivt eierskap gjennom dialog, tilpasning og samarbeid. Danica-gruppen 
stemmer i dag på generalforsamlinger i både danske og globale selskaper. I 2020 har Danica-gruppen 
styrket infrastrukturen rundt stemmeavgivelse for å leve opp til implementeringen av Shareholder 
Rights Directive II.  Dermed dekker Danica-gruppen et større antall selskaper der Danica-gruppen har 
relevante beholdninger på tvers av landegrensene.  

For å redusere ESG-risikoer i investeringene finnes det en rekke restriksjoner mot å investere i 
bestemte selskaper og land. Restriksjonene gjelder for hele investeringsuniverset. Danica-gruppen 
investerer ikke i selskaper det størstedelen av omsetningen kommer fra kull, tjæresand eller 
tobakksprodukter. I tillegg investeres det ikke i selskaper som utfører normbaserte overtredelser eller 
er involvert i kontroversielle våpen som f.eks. atomvåpen eller landminer. Dessuten er land som er 
omfattet av sanksjoner fra EU eller FN, ekskludert. 

Danica lanserte i 2020 produktet Balance Bæredyktig Valg, der kundene kan investere sin 
pensjonssparing med et styrket fokus på bærekraft. I den nye investeringsløsningen velges det ut 
investeringer som aktivt bidrar til å utgjøre en forskjell for eksempelvis klima, miljø, helse, 
matvareproduksjon eller andre sosiale forhold og som dermed støtter FNs verdensmål. Kundene kan 
velge hvilken prosentdel av sin pensjonssparing de vil investere med et spesielt bærekraftsfokus. 
Investeringsløsningen vil stille store krav til kvaliteten av utvelgelsen av fremtidige bærekraftige 
investeringer, der beslutningsmandatet vil bli forankret i Investeringskomiteen og Produktkomiteen.  

I de kommende årene vil det komme nye lovgivningsmessige tiltak fra EU med fokus på bærekraftig 
finansiering. Dette vil stille store krav til arbeidet med bærekraftige investeringer, deriblant fokus på en 
felles taksonomi for investeringer i det grønne skiftet, krav om økt transparens om ESG-egenskaper ved 
produkter og krav om integrasjon av ESG i kunderådgivningen.  

Modellrisiko  
Modellrisiko er definert som risikoen for tap som følge av beslutninger foretatt på bakgrunn av feil 
modellutdata eller rapporter. Danica-gruppen gjør bruk av modeller i både risiko - og kapitalstyringen, til 
oppgjør av avsetninger, investeringsstrategi og verdifastsettelse, men også i f.eks. forbindelse med 
kunderådgivning. 

Alle modeller i Danica-gruppen er blitt registrert og kategorisert etter størrelsen på risikoen. Modeller 
med størst risiko vil bli validert av Model Validation i Group Risk Management (Danske Bank) og skal 
ifølge retningslinjene ha spesielle instrukser for utvikling, bruk, kontroll, rapportering og validering. 

Vurdering av øvrige ikke-finansielle risikoer 
På nåværende tidspunkt foreligger det ikke konkrete forretningsmessige beslutninger som har 
betydning for et endret risikobilde og solvenskapitalkrav for Danica-gruppen i fremtiden. Det er 
imidlertid fortsatt 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 kapitalplanleggingen. 
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Metoder benyttet til risikoreduksjon 
Danica-gruppen ønsker en ordentlig behandling av kundene samt åpenhet og gjennomsiktighet i sin 
kommunikasjon, og de omdømmemessige risikoene begrenses via en generelt høy standard ved 
håndtering av operasjonelle risikoer. I praksis er det fastsatte prosedyrer og kontroller som dekker de 
vesentlige aspektene av Danica-gruppens aktiviteter.  

Gjennom Danica-gruppens fokus på vedvarende utnyttelse av digitale muligheter imøtegås samtidig 
risikoen 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 
Ikke-finansielle risikoer, utover risikoer kategorisert som operasjonelle 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 det ikke finnes 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 2020 
for Forsikringsselskabet Danica, note 32, samt årsrapporten 2020 for Danica Pension, note 19, for 
ytterligere 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 

 
 

Kapittel D – Verdifastsettelse til solvensformål 

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

Utgangspunktet for reglene til oppgjør i henhold til oppgjør av solvenskapitalkravet og oppgjørene i 
regnskapet i Danmark er at de baseres på samme oppgjørsmetode. I Norge er det imidlertid andre 
regnskapsregler og disse følger ikke på samme måte som i Danmark oppgjørsmetodene knyttet til 
solvenskapitalkravet. 

I Danica Pensjonsforsikring AS benyttes to forskjellige prinsipper for innregning av finansielle 
instrumenter og investeringsaktiva som er tilknyttet markedsrenteprodukter. I regnskapet benyttes 
oppgjørsdag, mens det i solvenssammenhenger benyttes handelsdag. Ikke-realiserte gevinster av 
finansielle eiendeler i kollektivporteføljen overføres ikke til resultatet, men settes inn i et 

https://danicapension.dk/om-danica-pension/regnskaber/regnskaber/aarsrapporter
https://danicapension.dk/om-danica-pension/regnskaber/regnskaber/aarsrapporter
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kursreguleringsfond. Hvis porteføljen av finansielle eiendeler netto viser et urealisert tap, settes 
kursreguleringsfondet til null. 

I dette kapittelet beskrives forskjellene på verdifastsettelsesmetodene for solvens samt 
regnskapsformål. 

D.1 Eiendeler  

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

Værdiansættelsesmetode 

Aktivklasse Solvens Regnskab 

Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver er til solvensformål værdiansat til 0 kr. Består af Goodwill ved 
overtagelse af virksomheder 
til en kostpris som var lavere 
end dagsværdien af de over-
tagne nettoaktiver. 
Herudover inkluderes også 
eventuelle projekter. 

Materielle aktiver Består af domicilejendomme, som Danica benytter til administration. 
Ejendomme opgøres til dagsværdi efter samme principper som 
koncernens investeringsejendomme.  

Svarer til Solvens. 

Investeringsejendomme Investeringsejendomme er ejendomme, der besiddes for at opnå 
lejeindtægter og kapitalgevinster. Værdien af investeringsejendomme 
opgøres til dagsværdi ud fra en diskonteringsmodel afhængig af 
afkastprocent, som er individuel for hver ejendom. Afgrænsning af 
domicilejendomme skær ved en brugsprocent på 10 % eller derover, 
eller hvis delene kan sælges separat.  

Svarer til Solvens. 

Kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder 

Værdiansættes til solvensformål som forskellen mellem aktiver og 
passiver i hvert selskabs solvensregnskab. De tilknyttede 
virksomheders værdiansættelse af egne aktiver og passiver sker i 
overensstemmelse med koncernens principper. Dette er dog kun 
relevant for enkeltselskaber og ikke koncernregnskabet hvor de enkelte 
selskaber regnes sammen. 

Kapitalandele i 
ejendomsselskaberne er 
uændret i forhold til Solvens. 
Kapitalandele i 
forsikringsselskaber opgøres 
til indre værdi efter 
selskabernes officielle 
årsrapporter. 

Kapitalandele i associerede 
virksomheder 

Opgøres efter kostpris på erhvervelsestidspunktet og reguleres 
efterfølgende med indre værdis metode. De associerede virksomheders 
værdiansættelse af egne aktiver og passiver sker i overensstemmelse 
med koncernens principper. 

Værdiansættes til værdien af 
egenkapitalen i de 
associerede selskaber. 

Andre finansielle 
investeringsaktiver 

Andre finansielle investeringsaktiver indregnes til dagsværdi på 
afregningsdagen. 
Børsnoterede investeringsaktiver udgør hovedparten af aktiverne og 
værdiansættes på baggrund af noterede priser på aktive markeder. 
Finansielle investeringsaktiver, som er noteret i et marked, som ikke 
er aktivt, værdiansættes med udgangspunkt i den seneste 
transaktionspris. Efterfølgende korrigeres for eventuelle ændringer i 
markedsforholdende, bl.a. ved at inddrage transaktioner i lignende 
finansielle instrumenter, der vurderes gennemført ud fra normale 
forretningsmæssige overvejelser. 
Når der ikke findes et marked, fastsættes dagsværdien for 
almindelige og mere simple finansielle instrumenter, som rente- og 
valutaswaps og unoterede obligationer, efter almindeligt anerkendte 
værdiansættelsesmetoder. Der anvendes markedsbaserede 
parametre ved værdiansættelsen.  
For mere komplekse finansielle instrumenter, såsom swaptioner, 
andre OTC-produkter samt unoterede kapitalandele anvendes 
værdiansættelsesmetoder, som typisk er baseret på 
værdiansættelsesmetoder generelt accepteret inden for sektoren. 
Resultatet af værdiansættelsesmodeller er ofte udtryk for et skøn 
over en værdi, som ikke ud fra markedsobservationer kan fastsættes 
entydigt.  
Værdiansættelsen bliver derfor i visse tilfælde gennemført ved at 

Svarer til Solvens, dog 
indregningsdag pr. 
afregningsdag i regnskabet 



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 58 / 73 

inddrage risikofaktorer (likviditets- og modpartsrisiko) som 
yderligere parametre. 

  Derivater måles til dagsværdi. Såfremt dagsværdien er positiv, indgår 
derivatet som aktiv. Ved negativ dagsværdi indgår derivatet som passiv 
under regnskabsposten "anden gæld". 

Svarer til Solvens 

Indlån i kreditinstitutter Klassificeres som tilgodehavende og værdiansættes derfor efter 
samme princip til amortiseret kostpris. Opgøres ud fra handelsdato. 

Svarer til Solvens, dog med 
indregningsdag pr. valørdag 

Investeringsaktiver tilknyttet 
markedsrenteprodukter* 

Klassificeres som finansielle aktiver designeret til dagsværdi med 
værdiregulering over resultatopgørelsen. Når et aktiv handles på et 
aktivt marked anvendes den officielle kurs på balancedagen. Hvis der 
ikke foreligger et aktivt marked bliver generelt anerkendte 
værdiansættelsesmetoder anvendt, med markedsbaserede parametre. 
For mere komplekse instrumenter inddrages risikofaktorer når disse er 
relevante for at danne et realistisk skøn.                                                                                                                                                                     
Inkluderes som et aktiv på handelsdagen ved værdiansættelse til 
solvensformål.  

Svarer til Solvens, dog med 
indregningsdag pr. valørdag 

Tilgodehavender Måles til amortiseret kostpris og opdeles på genforsikringsandele af de 
forsikringsmæssige hensættelser, samt tilgodehavender for 
forsikringstagere og virksomheder og andre tilgodehavender. 

Svarer til Solvens 

  

Tabell D.1.1: Verdifastsettelsesmetoder ved oppgjør av solvenskapitalkrav samt regnskapet - eiendeler 

I Danica Pensjonsforsikring AS benytter man ikke postene "Materielle eiendeler", "Kapitalandeler i 
assosierte selskaper" og "Kapitalandeler i tilknyttede selskaper". 

D.2 Forsikringstekniske avsetninger  

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

  Solvens Antakelser  
Andre antakelser i 

regnskapet 
Usikkerheter 

Tradisjonell Verdien svarer til verdien 
av pensjonene (garanterte 
ytelser) inkl. verdien av 
forventninger til fremtidig 
bonus (bonuspotensialer). 
Til dette legges det en pris 
på at antakelsene bak 
forventningene ikke holder 
(risikomarginen). Til slutt 
verdivurderes den delen 
som i fremtiden vil bli 
betalt for at selskapet 
stiller risikovillig kapital til 
rådighet 
(fortjenestemargin). 

EIOPA-rentekurven med 
VA-tillegg innregnes. 
Forventninger til 
levetider, frekvens for 
uførhet, kostnader, 
sannsynligheter for 
omskrivning til fripolise 
og gjenkjøp osv. følger de 
tekniske grunnlagene 
som er offentlig 
tilgjengelige på 
Finanstilsynets 
hjemmeside.  
 
Risikomarginen gjøres 
opp som den pris en 
investor vil kreve for å 
overta risikoen 
(kapitalkostnadsmetode). 

Det brukes i 
utgangspunktet samme 
verdifastsettelse som i 
solvens. 
 
Forskjell i oppgjøret av 
risikomarginer. Denne 
settes i regnskapet lik den 
ekstra verdien av 
pensjonene som mer 
konservative 
forventninger hadde ført 
frem til. 
 
Forskjell i innregning av 
fortjenestemarginer. 
Denne er i regnskapet en 
del av de 
forsikringsmessige 
avsetningene, mens den 
inngår i den ansvarlige 
kapitalen i 
solvensoppgjøret. 

I forhold til fastsettelsen 
av forventninger til 
levetider, frekvens for 
uførhet, kostnader, 
sannsynligheter for 
omskrivning til fripolise og 
gjenkjøp osv. er det 
forbundet de statistiske 
usikkerhetene som følger 
av å bruke historiske data 
til å forutsi fremtidig 
utvikling. 

Balanse, unit link med 
særlig 
utligningsmekanisme 
og Link med garanti 

Som beskrevet under 
Tradisjonell 

Som beskrevet under 
Tradisjonell 

Som beskrevet under 
Tradisjonell 

Som beskrevet under 
Tradisjonell 

Tap av ervervsevne Verdien tilsvarer verdien 
av pensjonene på både 
inntrufne skader 
(erstatningsavsetninger) 
og forventede skader 
vedrørende eksisterende 
forretning og 
forhåndsbetalt premie 
(premieavsetninger). 
Dessuten gjøres verdien 
av risikobonus opp 
(Avsetninger til bonus og 
premierabatter). Til dette 
legges det en pris på at 
antakelsene bak 
forventningene ikke holder 
(risikomarginen).   

EIOPA-rentekurven med 
VA-tillegg innregnes. 
Forventninger til levetid, 
prisindeksregulering, 
reaktivering, 
gjenopptakelse, 
etteranmeldelse av 
skader samt skadeforløp 
på nye skader 
vedrørende eksisterende 
forretning. 
 
Risikomarginen gjøres 
opp som den pris en 
investor vil kreve for å 
overta risikoen 
(kapitalkostnadsmetode). 

Det brukes i 
utgangspunktet samme 
verdifastsettelse som i 
solvens. 
 
Forskjellen er oppgjøret 
av risikomarginen. Denne 
settes i regnskapet lik den 
ekstra verdien av 
pensjonene som mer 
konservative 
forventninger hadde ført 
frem til. 

I forhold til fastsettelsen 
av forventninger til levetid, 
gjenopptakelse, 
etteranmeldelse av 
skader samt skadeforløp 
på nye skader vedrørende 
eksisterende forretning er 
det forbundet de 
statistiske usikkerhetene 
som følger av å skulle 
bruke historiske data til å 
forutsi fremtidig utvikling. 

Helseforsikringer og 
kritisk sykdom 

Verdien tilsvarer verdien 
av pensjonene på 
inntrufne skader 
(erstatningsavsetninger) 
og forventede skader 
vedrørende eksisterende 
forretning og 
forhåndsbetalt premie 
(premieavsetninger). Til 
dette legges det en pris på 
at antakelsene bak 
forventningene ikke holder 
(risikomarginen). 

Forventninger til 
etteranmeldelse av 
skader samt skadeforløp 
på nye skader 
vedrørende eksisterende 
forretning. 
 
Risikomarginen gjøres 
opp som den pris en 
investor vil kreve for å 
overta risikoen 
(kapitalkostnadsmetode). 

Det brukes i 
utgangspunktet samme 
verdifastsettelse som i 
solvens. 
 
Forskjellen er oppgjøret 
av risikomarginen. Denne 
settes i regnskapet lik den 
ekstra verdien som mer 
konservative 
forventninger hadde ført 
frem til. 

Til fastsettelsen av 
forventning til 
etteranmeldelse av 
skader samt nye skader 
er det knyttet de 
statistiske usikkerhetene 
som følger av å måtte 
bruke historiske data til å 
forutsi fremtidig utvikling. 

          

Tabell D.2.1: Verdifastsettelsesmetoder ved oppgjør av solvenskapitalkrav samt regnskapet – avsetninger 

I forhold til Danica Pensjonsforsikring AS er det likeledes en rekke forskjeller i 
verdifastsettelsesmetoder og antakelser omkring oppgjør av avsetningene, noe som er beskrevet 
nedenfor. 
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Forretningsområde Verdifastsettelsesmetode 

  Solvens Antakelser  
Andre antakelser i 

regnskapet 
Usikkerheter 

Investeringsvalg For investeringsvalg og 
livsforsikringer med garanti 
beregnes beste skjønn ved en 
fremskriving av kontantstrøm fra: 
 
– Ytelser til kontraktens mottakere 
– Kostnader knyttet til anskaffelse 
og drift 
– Mellomværende mellom parter 
– Eventuelle fremtidige 
premiebetalinger, herunder verdi av 
eventuelle rentegarantipremier. 

Fremskriving av 
investeringsvalgsprodukte
r foretas med antakelser 
om: 
 
– Gjenopptakelse 
– Utbetaling i henhold til 
avtale 
– Biometriske antagelser 
(død, førlighet). 

Depotverdi bruke. Ingen særlige 
usikkerheter. 

Livsforsikring med 
garanti 

For livsforsikring med garanti (og 
overskuddsdeling) beregnes en 
fremtidig kontantstrøm av 
utbetaling i henhold til avtale med 
forsikrede, verdi av reserver ved 
overføring og kostnader og 
inntekter, herunder eventuelle 
rentegarantipremier. 

Biometriske antakelser 
ved gjenopptakelse (død, 
førlighet og reaktivering). 
Alle ytelser 
tilbakediskonteres med 
swap-renten inkl. 
volatilitetsjustering. For 
livsforsikring med garanti 
og overskuddsdeling 
beregnes et såkalt 
bonuspotensial, eller 
fremtidige diskresjonære 
ytelser. 

Beregning av 
premiereserver 
etter 
forsikringsvirksomh
etsreglene kap. 3, og 
etter rapporterte 
tariffelementer og 
grunnlagsrente. 

Ingen særlige 
usikkerheter. 

Annen livsforsikring Kontrakter uten overskuddsdeling 
og ettårige risikopremier er etter 
beste skjønn basert på beregningen 
av IBNR og RBNS uten eventuelle 
sikkerhetstillegg. For kontrakter 
med eventuelle uføreytelser 
gjennomføres beregningen av 
kontantstrøm som nevnt under 
Investeringsvalg. 

Anslått IBNR etter 
analyser av skadegrad og 
meldetid samt avsetninger 
til RBNS. 

Det brukes samme 
verdifastsettelse 
som i Solvens. 

Ingen særlige 
usikkerheter. 

Helseforsikring 
(livsforsikring) 

Kontrakter uten overskuddsdeling 
og ettårige risikopremier er etter 
beste skjønn basert på beregningen 
av IBNR og RBNS uten eventuelle 
sikkerhetstillegg. For kontrakter 
med eventuelle uføreytelser 
gjennomføres beregningen av 
kontantstrøm som nevnt under 
Investeringsvalg. 

Anslått IBNR etter 
analyser av skadegrad og 
meldetid samt avsetninger 
til RBNS. 

Det brukes samme 
verdifastsettelse 
som i Solvens. 

Ingen særlige 
usikkerheter. 

          

Tabell D.2.2: Verdifastsettelsesmetoder ved oppgjør av solvenkapitalskrav samt regnskapet – avsetninger (Danica Pensjonsforsikring AS) 

Som det fremgår ovenfor gjøres de forsikringstekniske avsetningene som hovedregel opp ens i 
regnskapet og ved oppgjør av solvenskapitalkravet. Den vesentligste forskjellen gjelder innregningen av 
fortjenestemargin, som utgjør nåverdien av den forventede fremtidige inntjeningen i de resterende 
kontraktsperiodene for forsikrings- og investeringskontraktene som selskapet har inngått. 
Fortjenestemargin er en del av de forsikringsmessige avsetningene i regnskapet, mens den til 
solvensformål innregnes i den ansvarlige kapitalen. I tillegg kommer en forskjell i oppgjøret av 
risikomargin.  

For tradisjonelle produkter er fortjenestemargin i solvensbalansen begrenset til å utgjøre den 
forventede inntjeningen som Danica-gruppen kan innregne i den strategiske planleggingsperioden. For 
dette produktet er fortjenestemargin er dermed mindre i solvensbalansen enn i regnskapet.  
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Risikomargin uttrykker det beløpet som en 3. part vil kreve for å overta og avvikle den nåværende 
forsikringsbeholdningen og tilhørende forpliktelser og kan henføres til størrelsen av de 
forsikringsmessige risikoene. Den avhenger primært av uførerisikoen i syke- og ulykkesvirksomheten 
(SUL) samt gjenkjøpsrisikoen i markedsrenteproduktene.  

En viktig forutsetning for oppgjøret av de forsikringstekniske avsetningene er den innregnede 
rentekurven. Den blir fastsatt av den europeiske tilsynsinstitusjonen EIOPA. Utover selve rentekurven 
kan selskapene 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. 

Både Danica Pension Danmark og Danica Pensjonsforsikring AS benytter VA-tillegget til rentekurven. 
For ytterligere informasjon om avsetninger og ansvarlig kapital, se bilag 1. 

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

Tabell D.2.3: Solvens – og kapitalsituasjonen med/uten bruk av volatilitetsjustering  

D.3 Andre forpliktelser  

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

Kapitalgrundlag (DKK mio.)

Danica Pension 

Norge
Danica Pension

Forsikringsselskabet 

Danica
Danica koncern

Med volatilitetsjustering

Forsikringsmæssige hensættelser 17,921 436,334 324 454,579

Solvenskapitalkrav 458 14,139 4,318 14,258

Minimumskapitalkrav 175 6,363 1,079 7,617

Basiskapitalgrundlag 688 28,875 23,285 27,243

Anerkendt kapitalgrundlag til dækning af 
solvenskapitalkrav

688 28,875 23,285 27,237

Anerkendt kapitalgrundlag til dækning af 
minimumskapitalkrav

688 26,190 23,284 24,802

Solvensdækning 150% 204% 539% 191%

Uden volatilitetsjustering

Forsikringsmæssige hensættelser 17,933 436,696 324 454,953

Solvenskapitalkrav 461 16,111 4,235 16,195

Minimumskapitalkrav 175 7,250 1,059 8,484

Basiskapitalgrundlag 677 28,542 22,909 26,522

Anerkendt kapitalgrundlag til dækning af 
solvenskapitalkrav

677 28,542 22,909 26,522

Anerkendt kapitalgrundlag til dækning af 
minimumskapitalkrav

677 26,034 22,909 24,481

Solvensdækning 147% 177% 541% 164%
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Tabell D.2.4: Forskjeller mellom verdifastsettelse til solvensformål i forhold til verdifastsettelsen i regnskapet    

D.4 Alternative verdifastsettelsesmetoder 

Størsteparten av investeringsaktivaene i Danica-gruppen verdivurderes til dagsverdi basert på noterte 
priser på aktive markeder. For gruppens unoterte investeringer brukes alternative 
verdifastsettelsesmetoder, noe som fremgår av note 34 i årsrapportene for 2020 for hhv. 
Forsikringsselskabet Danica samt Danica Pension. 

Verdifastsettelsen av de unoterte investeringene skjer i henhold til gruppens underliggende 
forretningsprosesser på området. Verdifastsettelsen skjer etter en metode fastsatt på 
investeringstidspunktet. Unoterte kapitalandeler og gjeldsinstrumenter verdifastsettes ut fra sist 
mottatte rapportering, årsregnskap og annen informasjon fra det enkelte selskap. Unoterte fond 
verdifastsettes basert på rapporteringer fra fondet, der det som utgangspunkt brukes IPEV Valuation 
Guidelines, og deretter måles de underliggende investeringene til dagsverdi på balansedagen. I tillegg 
benyttes Discounted Cash Flow-modeller, handelsmultipler, transaksjonsmultipler, 
sannsynlighetsvektede scenarier samt indre verdi ved verdifastsettelse. Avkastningskrav fastsettes ut 
fra markedsdata og risikopremie på den enkelte investeringen. 

D.5 Andre opplysninger 

Det er ikke andre vesentlige opplysninger om verdifastsettelsen av eiendeler og forpliktelser til 
solvensformål enn det som fremgår av de foregående avsnittene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forpligtelser Solvens Regnskab

Udskudte skatteforpligtelser

Opgøres som regnskabets værdi ansættelsesmetode tillagt 
fremtidig selskabsskat af forskel på værdien af 
fortjenstmargen og risikomargen på de forsikringsmæssige 
hensættelser, i forhold til regnskabstallene.

Fastlægges efter gældsmetoden som alle midlertidige 
forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Gæld

Der anvendes samme værdiansættelsesmetode som i 
regnskabet, dog inkluderes gæld til kreditinstitutter som et 
passiv på handelsdagen.

Gæld til kreditinstitutter måles i amortiseret kostpris og 
inkluderes som et passiv på valørdagen. Anden gæld består 
primært af derivater målt til en negativ dagsværdi. Andre 
gældsposter måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter for 
forpligtelser

Svarer til posten i regnskabet ekskl. skyldige renter i swap-
aftaler og består primært at forudbetalte præmier og skyldig 
rente vedr. den supplerende kapital.

Består hovedsageligt af skyldige renter i swap-aftaler. Disse 
opgøres ved dagsværdi som finansielle instrumenter og 
indregnes efter samme princip som disse, fra 
risikoovertagelse på handelsdagen og ikke fra afregningsdato.

Ansvarlig lånekapital
Som regnskabets værdiansættelsesmetode. Måles til amortiseret kostpris suppleret af dagsværdien for 

hedging af renterisiko, som udgøres af derivater.

Værdiansættelsesmetode
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Kapittel E – Kapitalforvaltning 

I dette kapitelet beskrives Danica-gruppens ansvarlige kapital samt det solvenskapitalkrav som dekkes 
av ansvarlig kapital.  

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 
risikoen 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 sin ansvarlige kapital med fokus på å sikre at den ansvarlige kapitalen 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 
forretningsmessige utvikling. De relevante styringsdokumentene fastsetter hvordan den ansvarlige 
kapitalen klassifiseres i tiers. Betingelsene for tiers skal være foreligge på alle tidspunkter, og 
egenkapitalen skal stå til full disposisjon og ubeheftet for å sikre at den er effektiv som støtteberettiget 
kapital. 

Kapitalplanen i Danica-gruppen fastsetter nærmere retningslinjer for den kapitalen som vurderes som 
tilstrekkelig for å støtte Danica-gruppens forretningsmessige utvikling i relevante scenarier innenfor 
rammene av gjeldende kapitalkrav og -begrensninger. 

Kapitalplanen skal sikre at det er tilstrekkelig ansvarlig kapital til å dekke de risikoer som kan forventes 
ved selskapets fortsatte drift og den valgte strategien. Danicas kapitalnødplan vil bli iverksatt hvis 
solvensdekningen faller til 130 % eller lavere. 

Styret har besluttet at Danica-gruppen skal ha en ansvarlig kapital som skal utgjøre minst 150 % av 
solvenskapitalkravet. Den ansvarlige kapitalen sikrer at Danica-gruppen samt datterselskaper har 
tilstrekkelig kapital til å støtte forretningsstrategien og den forretningsmessige utviklingen i den 
strategiske planleggingsperioden som dekker perioden frem til ultimo 2024.  

I henhold til Danica-gruppens retningslinjer på området iverksettes det skjerpet oppmerksomhet rundt 
solvenssituasjonen hvis solvensdekningen kommer under 150 %. CRO vil i en slik situasjon ta initiativ 
til drøftinger i ALM-komiteen om tiltak som eventuelt kan øke solvensdekningen og dessuten følge 
prosedyrer beskrevet i Danicas politikker og retningslinjer.  

Styret i Danica Pensjonsforsikring AS har besluttet en nedre toleransegrense for solvensdekningen på 
120 % i Danica Pensjonsforsikring AS. Faller solvensdekningen under dette, iverksettes 
kapitalnødplanen. Det er Danica Pensions intensjon å støtte selskapet økonomisk hvis selskapet får 
behov for å styrke den ansvarlige kapitalen.  

Styret orienteres hvis overdekningen kommer under grensen som er fastsatt av styret. 
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Danica overvåker at den ansvarlige kapitalen 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 CROs 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 
investeringsvirksomheten, og det er etablert forretningsprosesser som lever opp til kravene om dette i 
den danske Bekendtgørelse 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 
funksjonsatskillelse samt tilstedeværelsen av de nødvendige ressursene. 

Ansvarlig kapital i Danica-gruppen per 31. desember 2020 er sammensatt som det fremgår av 
tabellen nedenfor. 

 
Tabell E.1.1: Den ansvarlige kapitalen i Danica-gruppen og datterselskaper per 31.12.2020 

Det ansvarlige lånet i Danica Pension er notert på Irish Stock Exchange. Nærmere vilkår og betingelser 
for lånet fremgår av årsrapporten 2020 for Danica Pension, note 30. Lånet ble opptatt i 2015 og kan 
innfris fra september 2025. 

Den ansvarlige kapitalen i Danica-gruppen har en simpel kapitalstruktur uten bruk av Tier 3-
kapitalelementer. Nærmere beskrivelse av elementene i den ansvarlige kapitalen i Danica-gruppen 
fremgår nedenfor: 

Kapitalgrundlag (DKK mio.)
Danica 

Pension Norge

Danica 

Pension

Forsikrings-

selskabet Danica

Danica 

Koncern

Danica Koncern - 

ændring ift. 2019

Egenkapital 719 24,142 22,377 22,377 1,490

Forskelle i værdiansættelse mellem regnskab og Solvens-II -37 775 908 908 329

Foreslået udbytte 0

Ansvarligt lån (Tier 2) 3,958 3,958 9

Andre kapitalelementer (Tier 2) 6 6 6

Kapitalgrundlag i alt 688 28,875 23,285 27,243 1,827

Tier 1 683 23,284 23,284 23,279 1,813

Tier 2*) 6 3,958 3,964 14

Tier 3

Anerkendt kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkrav 688 28,875 23,285 27,237 1,822

Anerkendt kapitalgrundlag til dækning af minimumskapitalkrav 688 26,190 23,284 24,802 1,867



  Forsikringsselskabet Danica – SFCR 65 / 73 

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

 Forskjelle i verdifastsettelse mellom regnskap og solvens avspeiler overskytende eiendeler ift. 
gjeld i Solvens II-balansen og består primært av  

o Fortjenestemargin, som i forbindelse med oppgjøret av solvenskapitalkravet inngår som 
en del av den ansvarlige kapitalen, jf. avsnitt D.2 

o Immaterielle eiendeler – deriblant goodwill – som ikke kan innregnes i den ansvarlige 
kapitalen 

o Forskjeller i prinsippene for oppgjør av risikomargin mellom solvens og regnskap 

 Ansvarlig lån inngår som et Tier-2 kapitalelement som beskrevet ovenfor, men jf. betingelsene 
nedenfor. 

Som angitt i Danica-gruppens kapitalnødplan kan den ansvarlige kapitalen økes ved å utstede 
lånekapital. Det gjelder imidlertid særlige krav til kvaliteten på kapitalelementene i den ansvarlige 
kapitalen som kan brukes til å dekke solvens – og minstekapitalkravet i selskapene, noe som er 
spesifisert nedenfor. Minstekapitalkravet beskrives ytterligere senere i rapporten. 

 Tier 1-elementer skal minst utgjøre 50 % av solvenskapitalkravet 

 Tier 3-elementer kan høyst utgjøre 15 % av solvenskapitalkravet 

 Summen av Tier 2 og Tier 3-elementer kan ikke overstige 50 % av solvenskapitalkravet 

 Tier 1-kapitalelementer utgjør minst 80 % av minstekapitalkravet 

 Innbetalt, usikret gjeld som kan kategoriseres som Tier 1, skal høyst utgjøre 20 % av den 
samlede Tier 1-kapital i forbindelse med dekning av minstekapitalkravet 

 Tier 2 kapitalelementer skal høyst utgjøre 20 % av minstekapitalkravet 

Ettersom Tier-2- og Tier-3-kapitalelementer kan innregnes i den ansvarlige kapitalen tilsvarende 50 % 
av solvenskapitalkravet, gir Danica-gruppen mulighet for å øke den ansvarlige kapitalen via disse 
instrumentene.  

Danica Pension skal overholde ovenstående grenser, der kun utsatte skatteaktiva kan regnes som Tier 
3 i ansvarlig kapital og regnskapsbalanse. Skatteverdien på den ansvarlige kapitalen i Danica-gruppen 
gir ikke anledning til innregning av skatteaktiva i den ansvarlige kapitalen, på samme måte som det ikke 
regnes inn utsatte skatteaktiva i regnskapsbalansen. 

Begrensningene ovenfor har ikke ført til at kapitalelementene i Danica-gruppen ikke har kunnet 
innregnes fullt ut i den ansvarlige kapitalen i 2020. 

Danica-gruppen har ikke supplerende kapital, annen etterstilt gjeld eller kapitalgrunnlagselementer 
som er underlagt overgangsbestemmelser. 

For nærmere opplysninger om elementer i den ansvarlige kapitalen som er utstedt av et selskap 
innenfor konsernet henvises det til avsnitt C.7. 
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E.2 Solvenskapitalkrav og minstesolvenskapitalkrav 

Solvenskapitalkravene per 31. desember 2020 for selskapene i Danica-gruppen fremgår av tabellen 
nedenfor. 

 
Tabell E.2.1: Solvens- og minstekapitalkravene i Danica-gruppen og datterselskaper per 31.12.2020 

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 der inngår 
risikoer og kapitalkrav fra en rekke underkomponenter, jf. tabellen ovenfor. 

I henhold til solvens II-regelesettet er det visse muligheter for å benytte forenklede beregningsmetoder. 
I Danica-gruppen 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 
forenklet, 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, hvor  
o kostnadsrisikoer innregnes basert på en forenklet tilgang, jf. hhv. artikkel 94 og 101 i 

Solvens II-forordningen 
o katastroferisikoer for livsforsikring innregnes basert på en forenklet tilgang, jf. artikkel 

96 i Solvens II-forordningen 
o dødelighetsrisikoer for sykeforsikring innregnes basert på en forenklet tilgang, jf. artikkel 

97 i Solvens II-forordningen 
 Til beregningen av dødelighetsrisikoer, ufør- og sykdomsrisikoer, kostnadsrisikoer, 

livsforsikringskatastroferisikoer, inntektssikring og sykeforsikringskatastroferisikoer mht. 
poliser med risikoer dekket via Forenede Gruppeliv. 

Solvenskapitalkrav (DKK mio.)
Danica Pension 

Norge

Danica 

Pension

Forsikrings-

selskabet Danica

Danica 

Koncern

Danica Koncern - 

ændring ift. 2019

Solvenskapitalkrav 458 14,139 4,318 14,258 893

Dækningsgrad 150% 204% 539% 191% 1%

Minimumskapitalkrav 175 6,363 1,079 7,617 269

Solvenskapitalkravets underkomponenter

Markedsrisiko 103 24,902 5,505 24,817 -1,434

Modpartsrisiko 19 628 0 628 -301

Livsforsikringsrisiko 361 5,129 0 5,459 -330

Sygeforsikringsrisiko 60 3,089 74 3,184 183

Diversifikation -116 -5,873 -55 -6,112 314

Primært solvenskapitalkrav 427 27,874 5,524 27,976 -1,568

Operationel risiko 50 1,036 11 1,089 -160

Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorb. evne -18 -13,649 0 -13,685 2,191

Justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne 0 -1,121 -1,218 -1,121 430

Solvenskapitalkrav 458 14,139 4,318 14,258 893
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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-gruppen 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 delvis intern modell, jf. avsnitt 
B.4 og C.1. For en nærmere beskrivelse av denne henvises det til avsnitt E.4 Interne modeller. 

Danica Pension og datterselskapet Danica Pensjonsforsikring AS har sammenlignbare risikoprofiler 
med forskjellige kapitaliseringsgrader. Forsikringsselskabet Danica har en annen risikoprofil, men 
representerer en vesentlig mindre andel av gruppens risiko. Det er derfor ikke noen vesentlige 
diversifiseringseffekter mellom gruppens selskaper. 

I forbindelse med oppgjøret av solvenskapitalkravet tar Danica Pension høyde for den 
tapsabsorberende effekten fra utsatte skatteaktiva som oppstår i forbindelse med det samlede tapet i 
solvensscenariet. Effekten er oppgitt som ”Justering av utsatte skatters absorberende evne” i tabell 
E.2.1 ovenfor. 

Ved beregning av solvenskapitalkravet opptrer det et utsatt skatteaktivum fra tapet som den ansvarlige 
kapitalen i Solvens II-scenariet utsettes for. For å kunne realisere dette aktivumet må selskapet 
generere inntjening og dermed skatteforpliktelser, som skatteaktivumet kan motregnes mot. 

For å regne inn de utsatte skattenes absorberende evne i solvensoppgjøret skal det sannsynliggjøres at 
det teoretiske skatteaktivumet kan utnyttes i form av fremtidig positivt resultat etter at 
solvensscenariet inntreffer.  

I oppgjøret av solvenskapitalkravet per 31.12.2020 er den ønskede justeringen av de utsatte 
skattenes absorberende evne gjort opp til ca. 1,7 mrd. kr.  

På bakgrunn av solvenskapitalkravet og den forventede inntjeningen i den strategiske 
planleggingsperioden før og etter solvensscenariet, oppgjør Danica-gruppen den mulige justeringen for 
de utsatte skattenes absorberende evne til ca. 1,1 mrd. kr per 31.12.2020.  

Denne mulige justeringen for de utsatte skattenes absorberende evne er bl.a. basert på de 
avkastningsforventninger og forventninger til utviklingen i Danica-gruppens poliser og forretningsvolum 
som inngår i kapitalplanen for Danica-gruppen. 

Danica Pensions vurdering av at det ikke er mulig å utnytte den ønskede justeringen av de utsatte 
skattenes absorberende evne, gir dermed anledning til en økning i solvenskapitalkravet på ca. 600 
mill.kr per 31.12.2020. 
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Minstesolvenskapitalkrav 

Minstekapitalkravene for Danica-gruppen samt underliggende selskaper oppgjort per 31.12.2020 
fremgår av tabellen nedenfor.  

Tabell E.2.2: Spesifikasjon av minstekapitalkravene i Danica-gruppen og datterselskaper per 31.12.2020 

På selskapsnivå er minstekapitalkravet beregnet med utgangspunkt i solvenskapitalkravet. For gruppen 
gjøres minstekapitalkravet opp som summen av enkeltselskapenes minstekapitalkrav.  

Ikke for noen av selskapene i Danica-gruppen er det skjedd vesentlige endringer i nivået for 
minstekapitalkravet i rapporteringsperioden.  

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

solvenskapitalkravet 

Muligheten for å omregne aksjerisikoer til en obligasjonslignende 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. 

Delvis intern modell for levetidsforbedringer i Danica Pension Danmark 

Styret har godkjent at Danica Pension ved oppgjøret av solvenskapitalkravet bruker standardmodellen, 
men med en partiell intern modell for levetidsrisiko. For å oppnå et oppgjør av levetidsstress som bedre 
enn standardmodellen fanger opp risikoen for levetidsforbedringer som angår Danica Pensions 
portefølje av livsforsikringer, brukes en delvis intern modell for levetidsrisiko.  

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 
under standardformelens modul for livsforsikringsrisiko, som angitt i avsnitt C.1. Dette betyr at det 

Parametre
Danica Pension 

Norge

Danica 

Pension

Forsikrings-

selskabet Danica

Danica 

koncernen

Lineært minimumskapitalkrav 175 7,938 31

Solvenskapitalkrav 458 14,139 4,318 14,258

Minimuskapitalkravet i alt 175 6,363 1,079 7,617

Minimumskapitalkravet vedr. skadesforsikring

Udgift til lægebehandling, hensættelser 4.7% 313

Udgift til lægebehandling, præmier 4.7% 350

Minimumskapitalkravet vedr. livsforsikring

Garanterede ydelser vedr. livsforsikring med gevinstandele 3.7% 514 166,834

Fremtidige diskretionære ydelser vedr. livsforsikring med 
gevinstandele

-5.2% 68 19,327

Garanterede ydelser vedr. unit-link 0.7% 17,017 231,802

Garanterede ydelser vedr. anden livsforsikring 2.1% 204 15,916

Risikosum 0.07% 51,541 1,161,689

Minimumskapitalkrav (DKK mio.)
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brukes 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 foretar årlig analyser av utviklingen i levetider i samsvar med Finanstilsynets årlig 
oppdaterte benchmark for levetider med følgende justering av de levetider som innregnes i 
avsetningene i regnskapet og til solvensformål. 

Standardmodellen som er anført i solvens II-regelsettet innbefatter ikke innvirkningene fra 
Finanstilsynets 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 
eksplisitt 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. januar 2016.  

Styret forelegges årlig modell og metode til fastsettelse av solvenskapitalkravet til godkjenning, 
deriblant beslutning om bruk av en delvis intern modell. I forlengelsen av dette beslutter styret Danicas 
kapitalplan og kapitalnødplan i forhold til det nødvendige den ansvarlige kapitalen, 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 
modellen fortsatt er rettvisende for oppgjør av levetidsrisikoer i Danica Pension. 

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 Danica medfører bruk av den interne modellen fremfor standardmodellen at det samlede stresset 
reduseres fra et fall i dødeligheten på 20 % til et fall i dødeligheten på ca. 10 %, noe som reduserer 
solvenskapitalkravet for levetid fra 5,3 mrd. kr til 2,1 mrd. kr før diversifisering.  

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

Forsikringsselskabet Danica og Danica Pensjonsforsikring AS benytter ikke den interne modellen for 
levetider. 

Den interne modellen for levetidsrisiko 
I undermodulen for levetidsrisikoer skal risikoen for en plutselig økning i levetiden beregnes. Den 
interne modellen benytter en annen stigning i levetiden enn den som følger av standardmodellen. 
Stigningen anvendt i den interne modellen tar utgangspunkt i de forventninger til 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 
forbedringer 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 
selskaper, 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 
forhold til risikoen for stigninger i levetiden og dermed stigende avsetninger, tilsvarer at det skal være 
kapital nok til en stigning i levetidene som tilsvarer det som måtte bli observert hvert 200. år. 

De levetidsforbedringer som er innregnet i avsetningene, utgjør det som tilsvarer bortimot halvdelen av 
et 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 
avsetningsberegningene i regnskapet. I tillegg benyttes data fra Videnscenteret for Forsikring og 
Pension, Human Mortality Database og de forventede fremtidige levetidsforbedringene fra 
Finanstilsynets benchmark. 

E.5 Manglende overholdelse av minimumssolvenskapitalkravet og manglende 

overholdelse av solvenskapitalkravet 

Danica-gruppen samt datterselskaper 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 
egenkapitalens midler, innregnes i den tapsabsorberende effekt av utsatt skatt. 

I Danica Pensjonsforsikring AS’ tapsabsorberte effekt innregnes forventede overskudd på de 
biometriske risikoer tillagt forventede overskudd som følge av en høyere investeringsavkastning enn 
innregnet i beste skjønn av pensjonene. 
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Bilag 1: Offentliggjøring av visse opplysninger som sendes inn til Finanstilsynet 

Danica-gruppen skal sammen med denne rapporten offentliggjøre enkelte av de skjemaer som sendes 
inn til Finanstilsynet vedrørende gruppens risikoer. I skjemaet under finnes en oversikt over disse. Man 
får tilgang til dem ved å klikke på skjemaet man måtte ønske å se: 

 

  

Skema Giver information omkring: Skema Giver information omkring: 

s.32.01.22 Undertakings in the scope of the group

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

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

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

s.12.01.02
Technical provisions relating to life insurance and health 

insurance

s.17.01.02 Non-life technical provisions

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

triangles

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

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

s.25.01.21
Solvency Capital Requirement calculated using the standard 

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

formula

s.25.02.21
Solvency Capital Requirement calculated using the standard 

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

formula and a partial internal model

s.25.03.21
Solvency Capital Requirement calculated using a full internal 

model
s.25.03.22

Solvency Capital Requirement, calculated using a full internal 

model

s.28.01.01

Minimum Capital Requirement for insurance and reinsurance 

undertakings engaged in only life or only non-life insurance or 

reinsurance activity

s.28.02.01
Minimum Capital Requirement for insurance undertakings 

engaged in both life and non-life insurance activity
 

* Templates for the solvency and financial condition report of individual undertakings and groups,  cf. 

commission implementing regulation (EU) 2015/2452 of December 2015

QRT-skabeloner for SFCR (koncernniveau)QRT-skabeloner for SFCR (Individuelle selskaber)
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Bilag 2: Definisjoner og betegnelser 

Alternative investeringer Investeringer i ikke-tradisjonelle eiendelsklasser. F.eks. råvare, venturekapital 
eller skog/landbruk. 

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

Basiskapitalen Betegnelsen på den kapitalen et forsikringsselskap kan benytte til å dekke sitt 
solvenskapitalkrav med. 

CLO Collaterized Loan Obligation. Et strukturert obligasjonsprodukt som kan 
betraktes som en pulje av forskjellige typer selskapslån, samlet i et 
investeringsprodukt. 

Cross currency swaps Finansielt instrument der to motparter utveksler kontantstrømmer i to 
forskjellige valutaer. Se også "Swap". 

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

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

Gjennomsnittsrenteprodukter  I gjennomsnittsrenteproduktene blir avkastningen på de underliggende 
eiendelene utjevnet over tid. Det akkumuleres dermed avkastning fra gode år 
til motregning i mindre god avkastninger. Produktet har derfor fokus på å gi en 
stabil forrentning over tid til kundene. 

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

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

KPI Key Performance Indicator. Selskapets viktigste mål for prestasjon. 

Livsløpsprodukter Livsløpsprodukter er en felles betegnelse for profilprodukter og 
generasjonsprodukter. Betegnelsen beskriver at du har forskjellig risikoprofil 
på forskjellige tidspunkter i livet. 

Markedsrenteprodukter Felles for alle markedsrenteprodukter er at forrentningen av din 
pensjonsordning bestemmes av avkastningen på visse verdipapirer – aksjer og 
obligasjoner 

Minste solvenskapitalkrav Den kapital som minst må være til stede i et forsikringsselskap for å kunne 
utøve forsikringsvirksomhet. Har kun betydning hvis solvenskapitalkravet er 
mindre enn minimumssolvenskravet. 
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Spareprodukter De forskjellige typer pensjonsprodukter. 

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

Portefølje En beholdning av investeringsaktiva. 

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

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

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

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

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

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

Swap Finansielt instrument der to motparter utveksler kontantstrømmer. 

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

Terminforretninger Bindende avtale med hensyn til tidspunkt og pris for fremtidig levering av et 
produkt. 

Tradisjonelle produkter Ved oppsparing til pensjon i Danica Traditionel får kunden en fast rente 
(kontorenten) på sin oppsparing. Samtidig har du en garanti for en 
minsteutbetaling når du går på pensjon. Produktet blir ofte omtalt som et 
gjennomsnittsrenteprodukt.  

Varighet En obligasjons vektede gjennomsnittlige tilbakebetalingstidspunkt. 

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

 

 
 


