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Executive Summary 

This thesis deals with solvency capital requirements in Danish pension- and life insurance 

companies. With Solvency II coming up soon, the interest rate guarantees provides new challenges 

for the companies. 

As a result of the financial crises that begun in 2007, the Danish Pension- and life insurance 

companies are now facing more capital requirements with the new Solvency II regulation. 

 

Solvency II is a review of the existing capital adequacy regime for the European pension and 

insurance industry. The purpose is to establish a revised set of EU-wide capital requirements and 

risk management standards that will replace the current solvency requirements. 

The current EU Solvency I regulation ignores the investment risk, and the capital requirements only 

depends on the size of the insurance provisions. In Denmark, the solution to the shortcomings of 

Solvency I, where solved by the traffic light stress test of the fair value of assets and liabilities. 

Solvency II regulation is also built on a stress test, but with much more severe risk scenarios. 

Furthermore supervisory activities, reporting and public disclosure of financial and other 

information are a part of the Solvency II regulation. 

 

A big challenge for the companies is that the fair value of the technical provisions is sensitive to 

movement in interest rates. The high interest rate guarantees gives a duration mismatch between the 

assets and the technical provision as it increase when the interest rates fall. This problem has been 

solved by lowering the level of guarantees on future benefits which will lower the value of the 

technical provision, and then creating a bigger buffer on solvency capital. But the challenges still 

remains with the existing high guarantee policy holders. Furthermore the assets of the insurance 

funds are often not divided between the different guarantees. This creates a conflict of interest 

between the company's different policy holders. When the interest rates are low the fund need to 

lower their risk on the asset portfolio, and this is to ensure that the company is able to meet their 

future obligations and the solvency requirement regulations. 

For the pension funds to ensure that the duration of the assets match that of the liabilities they invest 

in interest rate derivatives. Swaps are the most commonly used derivative, however swaptions and 

CMS Floors are also widely used. 
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A new directive called Omnibus II, has come from the European Commission and is a proposal 

with changes to the upcoming Solvency II directive. The essence of the directive is, that it provides 

transitional rules for the central parts of Solvency II between 3 and 10 years. 

The prospect of long transition rules of up to 10 years may have the result, that Solvency II does not 

provide the desired positive effect. 
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1 Indledning 

Den finansielle krise har også ramt danske pensions- og livsforsikringsselskaber! 

Siden 2007 har ingen kunne være i tvivl om, at vi befinder os i en global økonomisk og finansiel 

krise. Der har været kriser før, men det der gør den nuværende krise speciel er, at den ikke 

begrænser sig til et bestemt segment i finanssystemet. 

Finanskrisen, som startede i 2007, blev blandt andet afledt af nedbruddet på det amerikanske 

boligmarked, som konsekvens af de såkaldte subprime-lån1, og det efterfølgende nedbrud på de 

finansielle markeder. 

Kort fortalt stoppede mange amerikanske boligejere tilbagebetalingen på deres boliglån i 2007. Det 

betød at de værdipapirer, som huslånene var baseret på, mistede deres værdi. Investorer mistede 

penge, og dette skabte tvivl på markedet. Resultatet blev et stop for køb og salg af lån, hvilket 

skabte en alvorlig krise på de globale finansmarkeder. 

Der var nu brug for et enormt kapitalindskud til den finansielle verden, for at kompensere for de 

tabte penge og for at dæmme op for blokaden på køb og salg på de finansielle markeder. 

Men da krisen havde skabt en grundlæggende mistillid til systemet, var det ikke kun en kortsigtet 

kapitalindsprøjtning der skulle til, men også hjælpepakker og langsigtede løsningsmodeller skulle 

tages i brug. 

Blandt andet som et resultat af den finansielle krise, står danske pensions- og 

livsforsikringsselskaber over for at skulle indføre Solvens II. Det er et EU-regelsæt, der skal 

kortlægge de risici selskaberne står over for, og hermed ruste selskaberne til bedre at kunne klare 

fremtidige kriser. 

 

Selskaberne står også over for betydelige udfordringer med hensyn til deres forpligtelser, som er 

langsigtede og baseret på garantirenter. Dette giver udfordringer i et marked, der oplever lave renter 

og meget volatile aktiemarkeder. 

Siden 1982 har mange pensions- og livsforsikringsselskaber solgt ordninger med en garanteret 

forrentning på 4,5%2. På daværende tidspunkt var det ikke et problem for selskaberne at leve op til 

garantierne, da renteniveauet var på omkring 20%. Dog var renteniveauet op gennem 80'erne 

faldende, og de første problemer med rentegarantien opstod. Det betød, at den blev sat ned til 2,5% 

                                                 
1 Subprime-lån knytter sig til bankers långivning i fast ejendom med høj risiko og høj rente i USA. Låntagere blev 
opdelt i "Prime", som er folk der med stor sandsynlighed vil betale deres lån tilbage og "Subprime", som er folk der 
med mindre sandsynlighed vil være i stand til at betale lånet tilbage. 
2 Det er finanstilsynet der fastsætter den maksimale grundlagsrente, og indtil 1994 var denne 4,5%. 
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og siden igen sat ned til 1,5%. Denne nedsættelse af rentegarantien gælder kun nytegnede 

ordninger, og derfor skaber ordninger med 4,5% rentegaranti stadig udfordringer for selskaberne, da 

der ikke kan ændres på forpligtelserne her. Dog har der været en mindre virkning ved at staten har 

sænket beskatningen af pensionsopsparingerne. 

 

I kølvandet på ovenstående udvikling, blev regnskabslovgivningen ændret. I 2001 overgik 

selskaberne fra at opgøre deres forpligtelser baseret på bogførte værdier til at opgøre forpligtelserne 

til markedsværdi. Dette skyldes, at den eksisterende praksis med opgørelse af de 

hensættelsesmæssige risici, ikke var tilstrækkelig til at afdække selskabernes faktiske 

risikoeksponering. Altså danner denne nye regnskabsbekendtgørelse fra Finanstilsynet grundlag for 

opgørelse af aktiver og passiver til markedsværdi. Processen på aktivsiden har ikke givet anledning 

til særlige udfordringer, da der eksisterer et effektivt marked for langt de fleste aktiver, og det 

herved er muligt at værdiansætte til markedspriser. Processen på passivsiden har dog givet 

anledning til udfordringer, da der ikke eksisterer et marked for handel med pensionskontrakter. 

Argumentet, der ligger til grund for markedsværdiopgørelse af passivsiden, er, at det skal give et 

mere retvisende billede af den realøkonomiske risiko, som en pensionskontrakt er forbundet med. 

I 2001 indførte Finanstilsynet også et risikoovervågningssystem, det såkaldte trafiklys.3 Dette 

system skal teste, hvor modstandsdygtige pensions- og livsforsikringsselskaberne er over for 

forskellige finansielle risikoscenarier.  

Et væsentligt formål med disse regnskabsregler og trafiklyset er, at Finanstilsynet kan opdage 

fremtidige kriser i branchen i tide, og herved føre øget tilsyn med udsatte selskaber. 

 

Under finanskrisen er der oplevet markante fald på aktiemarkedet og renteniveauet har været 

nedadgående. Det gør det svært for pensions- og livsforsikringsselskaberne at leve op til deres 

forpligtelser på de høje garantier. Afkastet på en obligation efter skat, kan sagtens komme under 

4,5%, og kan aktieinvesteringer i et faldende marked ikke øge afkastet, kan forpligtelserne ikke 

imødekommes. Yderligere opstår der et geninvesteringsproblem for at kunne afdække garantierne. 

Et rentefald vil her og nu udløse en kursgevinst, men den er selskaberne nødt til at geninvestere i 

aktiver med en lavere rente og kortere varighed en forpligtelserne. 

 

 

                                                 
3 Danmarks Nationalbank 2010 
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Det er her, der kan opstå mismatch mellem varigheden på aktiver og passiver for selskaberne. 

Varigheden på de afgivne rentegarantier kan være betydelig højere end varigheden på eksempelvis 

en statsobligation eller realkreditobligation. 

Pensions- og livsforsikringsselskaberne kan afdække deres garantier ved at investere i afledte 

finansielle instrumenter4. Uden disse instrumenter vil råderummet for selskabernes 

investeringspolitik blive indsnævret, og mulighederne for øget afkast mindskes. 

 

I juli 2007 blev der på pensions- og livsforsikrings området indført nye danske regler omkring 

individuel solvens. Yderligere skal Solvens II træde i kraft i 2013.5 Solvens II skal skabe fælles 

regler i forsikringsbranchen inden for EU, og samtidig ønsker man at styrke selskabernes 

risikostyring. Overordnet skal der skabes bedre sammenhæng mellem den risiko selskaberne 

påtager sig og deres kapitalkrav. Reglerne skal altså sikre, at de europæiske pensions- og 

livsforsikringsselskaber er stærke nok til at klare, de risici de påtager sig. Med de gamle regler 

afhænger kapitalkravet ikke af, hvor risikofyldte selskabets investeringer er. Det er især kravene til 

kapitalbuffer og hensættelserne til garantierne der dominerer passivsiden, og den er i praksis meget 

svær at styre. Dette betyder, at selskaberne fokuserer på aktivsiden, med henblik på at afdække 

risikoen. Passivsiden kan dog påvirkes ved at kunderne opdeles i bestande med hensyn til den 

garanti der er lovet. Selskabet kan så søge at overtale kunderne med de højeste garantier til at skifte 

til en lavere rentegaranti eller helt opgive deres rentegaranti. På den måde mindskes hensættelserne 

til rentegarantierne, hvilket betyder mindre risiko. 

Solvens II skal altså harmonisere kapitalbindingsreglerne i den europæiske forsikringsbranche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Et afledt finansielt instrument er et finansielt instrument, hvis værdi bestemmes af et underliggende aktiv, fx af kurs- 
eller renteudviklingen på værdipapirer eller valutaer. Afledte finansielle instrumenter anvendes primært til afdækning af 
risiko for tab på aktiver og stigning i forpligtelser 
5 Danmarks Nationalbank 2010 
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1.1 Problemformulering 

Det står nu klart, at pensions- og livsforsikringsselskabers risikomåling og risikostyring er kommet i 

søgelyset i forbindelse med den finansielle krise. Hovedformålet med specialet er, at undersøge 

hvilke udfordringer kapitalkravet i danske pensions- og livsforsikringsselskaber står over for især i 

forhold til Solvens II. Dette emne vil jeg behandle gennem teoretisk og empirisk analyse af 

følgende: 

• Hvad er rentegarantiens konsekvenser for danske pensions- og livsforsikringsselskaber 

• Hvordan sikrer selskaberne et match i varigheden på aktiver og passiver 

• Hvad er effekten af Solvens II på danske pensions- og livsforsikringsselskabers kapitalkrav? 

 

1.2 Afgrænsning 

For at afgrænse mit speciale, vil jeg i min analyse kun beskæftige mig med 

arbejdsmarkedspensioner. Fokus vil være rettet mod pensions- og livsforsikringsselskaber med 

garantirenter. Således vil ATP, SP, LD, DMP6 og folkepensionen ikke være omfattet af analysen. 

Jeg vil alene beskæftige mig med opsparingsdelen af en forsikringskontrakt, og ikke gå i dybden 

med forsikrings-, administrations- og omkostningsmæssige elementer. Yderligere vil jeg vil ikke 

behandle den aktuarmæssige udregning, så som dødelighed og invaliditet, der ligger til grund for 

pensionskontrakterne. Ligeledes vil den juridiske og skattemæssige del af emnet blive udeladt. I 

specialets gennemgående eksempel, har jeg foretaget en del afgrænsninger, som det enkelte 

pensions- og livsforsikringsselskab ikke kan foretage i virkeligheden. Den forenklede balance der 

arbejdes med, indeholder kun aktier og obligationer. Indbetaling af præmier er begrænset til kun 2 

indbetalinger, da kompleksiteten af eksemplet ikke har indflydelse på resultatet.  

 

1.3 Komposition 

For at besvare problemformuleringen i opgaven, vil opbygningen af pensionssektoren i Danmark og 

tilsynet med branchen blive belyst. Yderligere vil balancen i et pensions- og livsforsikringsselskab 

blive gennemgået, for at danne et overblik over hvilke risici selskaberne er eksponeret for. Endeligt 

vil jeg foretage analysen af rentegarantiernes konsekvenser, mismatch af varigheden mellem aktiver 

og passiver og effekten af Solvens II på selskabernes kapitalkrav. 

                                                 
6 ATP: Arbejdsmarkedets Tillægspension, SP: Særlig Pension, LD: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, DMP: Den 
midlertidige Pension 
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2 Pensionssektoren i Danmark 

Pensionssektoren i Danmark består af både offentlige og private selskaber. Det grundlæggende i 

den danske pensionssektor er, at den skal bidrage til forsørgelsen i pensionisttilværelsen. 

Jeg vil i det følgende afsnit kort gennemgå det danske pensionssystem, med fokus på pensions- og 

livsforsikringsselskaber. Derudover vil jeg introducere nogle rentebegreber og nogle af de 

retningslinier, som danske pensions- og livsforsikringsselskaber er underlagt. 

 

2.1 Pensionssystemet i Danmark 

Det danske pensionssystem, som jeg kort vil gennemgå, skal sikre sine kunder en indkomst, når 

arbejdsevnen ikke længere er tilstede. Hver pensionsordning har sine egne karakteristika. 

Folkepensionen er rettet mod alle, og skal sikre indkomsten i pensionsalderen, hvorimod ordninger 

som ATP og SP skal sikre alle, der har indbetalt til dem, en supplerende indkomst udover 

folkepensionen. Arbejdsmarkedspensionerne har til formål, at skabe en sammenhæng mellem 

arbejdsindkomst og pensionsindkomst, mens de individuelle pensionsordninger skal skabe 

fleksibilitet i pensionsdækningen. Det danske pensionssystemet er inddelt i tre grupper, og 

opbygningen fremgår af tabel 1. 7 

 

Tabel 1: Søjlestrukturen i det danske pensionssystem 

    Søjle 1   Søjle 2   Søjle 3 

    
Offentligt administreret 
med krav om 
medlemskab 

  
Privatadministreret med 
krav om medlemskab 

  
Privatadministreret med 
frivillige indbetalinger 

Målsætning og 
metode 

  

Undgå fattigdom som 
pensionist via ens ydelse           
til alle, 
indkomstuafhængig 
ydelse eller garanteret 
minimumspension 

 

Sikre dækningsfrad via 
obligatorisk 
opsparingsordning i 
relation til beskæftigelse 

 

Fleksibilitet gennem 
individuel 
pensionsopsparing eller 
anden opsparing til 
pensionisttilværelsen 

Finansiering   Skattefinansieret   Opsparingsbaseret   Opsparingsbaseret 

Danske ordninger   Folkepension   Arbejdsmarkedspensioner   
Individuelle ordninger i 
pensions- og 
livsforsikringsselskaber 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Økonomi- og erhvervsministeriet 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen. 

                                                 
7 Økonomi- og Erhvervsministeriet 2003 
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Der er 28 livsforsikringsselskaber i Danmark, og de administrerer 44 % af den samlede 

opsparingsbaserede pensionsopsparing i landet. Der er yderligere 23 tværgående pensionskasser, 

som typisk dækker ansatte inden for en bestemt branche eller en bestemt uddannelse, og de 

administrerer 16 % af den samlede opsparingsbaserede pensionsopsparing i Danmark.8 

I pensions- og livsforsikringsselskaber består en kontrakt typisk af en kombination af opsparings- 

og forsikringsprodukter. Udover alderspension består pensionsprodukterne primært af invaliditets- 

og dødsfaldsdækninger, og har til formål helt eller delvist at erstatte den økonomiske risiko med 

stabilitet. Det betyder, at den risiko den enkelte forsikringstager er udsat for, fordeles mellem flere 

forsikringstagere, og herigennem kan selskabet udjævne risikoen inden for fællesskabet. Samtidig 

har selskabet mulighed for at diversificerer investeringerne og mindske 

transaktionsomkostningerne. 

 

I de seneste 25 år er pensionsformuen i Danmark steget drastisk. I figur 1 ses udviklingen i den 

danske pensionsformue fra 1984 til 2009. 9 

 

Figur 1: Udvikling i pensionsformuen 1984 - 2009 
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Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Skatteministeriet 2011, Pensionsformuen 

 

                                                 
8 Finanstilsynet 2009 
   Finanstilsynet 2010 
9 Skatteministeriet 2011 
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Af figur 1 fremgår det, at pensionsformuen i 2009 er næsten 10 gange så stor som i 1984. 

Yderligere er pensionsformuen i forhold til BNP i 2009 over 3,5 gange så stor som i 1984. Det skal 

i den forbindelse understreges, at pensionsformuen i 1984 var halvt så stor som BNP og i 2009 var 

pensionsformuen ca. 1,6 gange så stor som BNP.10 

 

Som det fremgår af figur 1, råder sektoren over en anseelig formue. For at pensions- og 

livsforsikringsselskaberne kan opfylde deres fremtidige forpligtelser, skal formuen investeres på 

verdens finansielle markeder. I forbindelse med disse investeringer, bliver selskaberne eksponeret 

over for risiko i form af markedsrisiko11. 

 

De fleste pensionsordninger, både arbejdsmarkeds- og individuelle pensionsordninger, er baseret på 

en garanteret rente. Dette betyder blandt andet, at selskabet forpligter sig til at forrente 

pensionsordningen med mindst en aftalt fast nominel rente i hele ordningens løbetid.12 

Det er netop i forbindelse med den garanterede rente, at selskabernes overordnede risiko opstår. At 

garantere rente eller ydelse i 30 - 40 år eller længere øger selskabernes konkursrisiko. 

 

2.2 Rentebegreber 

Når der tegnes en forsikring, er det med en præmieindbetaling fra forsikringstager side og med 

pensions- og forsikringsydelser fra selskabets side. Beregningen, der ligger til grund for denne 

sammenhæng, er baseret på en række antagelser om invaliditetsrisiko, dødelighed samt rente- og 

omkostningsforhold. Det er grundlagsrenten, der anvendes ved beregning af pensions- og 

forsikringsydelserne. Den maksimale grundlagsrente fastsættes af Finanstilsynet13, og hvis 

forsikringstager går på pension på det aftalte tidspunkt, udbetales der som minimum en pension 

baseret på grundlagsrenten. 

 

Traditionelle pensionsordninger administreres typisk i et investeringsfællesskab, hvor de  

løbende præmieindbetalinger investeres i en portefølje af investeringsaktiver. Det betyder, at den 

enkelte forsikringstager ikke har indflydelse på aktivsammensætningen, og der ikke er knyttet 

                                                 
10 Skatteministeriet 2011 
11 Markedsrisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af værdipapirer ændres, som følge af ændringer i de 
finansielle markeder. 
12 Danmarks Nationalbank 2003 
13 Aktuarforeningen 2006 
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bestemte aktiver eller afkast til den enkelte forsikring. Som følge heraf er det naturligt, at hver 

forsikring har ret til et relativt afkast i forhold til forsikringens depot, svarende til det relative afkast, 

og denne rente benævnes depotrenten. Depotrenten består af grundlagsrenten fastsat af 

Finanstilsynet og en rentebonus fastsat af pensionskassen. Alle forsikringstagers depoter tildeles 

løbende en fælles depotrente, og dette kaldes gennemsnitsrenteprincippet.14 

 

Forsikringer indeholder udover garantirenteelementet også et bonuselement. Selskabets 

bonuspolitik bestemmer den bonus, som selskabet vælger at tilskrive forsikringstagers depot med, 

men bonuspolitikken er underlagt en del restriktioner. Blandt andet skal overskudsfordelingen 

blandt ejerne og forsikringstagerne, samt tilskrivningen mellem de enkelte forsikringsbestande, som 

hovedregel foretages i overensstemmelse med det såkaldte kontributionsprincip15 og det 

dertilhørende solidariske gennemsnitsrenteprincip. 

 

Jeg vil i det følgende redegøre for de forskellige rentebegreber der gør sig gældende i forbindelse 

med ordninger i pensions- og livsforsikringsselskaber. 

 

2.2.1 Grundlagsrente 

Grundlagsrenten er den rentesats der er det tekniske grundlag for en pensionsordning. Den er 

grundlaget for beregningen af den ydelse kunden er garanteret ved pension. Går kunden på pension 

til aftalt tid, så vil der som minimum blive udbetalt en pension baseret på grundlagsrenten. 

Det væsentlige her er, hvad der er aftalt omkring denne pensionsgaranti, da den i aftalen kan være 

udtrykt ved en rentegaranti eller en ydelsesgaranti. Ydelsesgarantien sikrer forsikringstager, at den 

gennemsnitlige årlige nominelle forrentning af depotet efter skat over forsikringens løbetid, ikke er 

lavere end garantirenten. Rentegarantien derimod giver forsikringstager en garanti for, at depotet 

hvert år forrentes med en nominel rente, der efter skat ikke er lavere end garantirenten.  

Forskellen er altså, at ydelsesgarantien kun sikrer forsikringstager en gennemsnitlig årlig 

forrentning svarende til garantirenten, mens rentegarantien sikrer forsikringstager forrentning med 

den garanterede rente hvert enkelt år.16 Da garantierne er afgivet efter skat, er de ikke blot 

                                                 
14 Aktuarforeningen 2008 
15 Kontributionsprincippet bliver brugt inden for livsforsikring og pension. Det går ud på, at overskud eller underskud 
skal fordeles i forhold til, hvem der har bidraget til det. 
16 Københavns Universitet - Center for Pensionsret 
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følsomme over for ændringer i renteniveauet, men også følsomme over for ændringer i 

skatteforhold, som da man ændrede realrenteafgiften (RAL) til pensionsafkastbeskatningsloven.17 

 

Hele problematikken med rentegarantier og ydelsesgarantier strækker sig tilbage til 1980'erne. 

Pensions- og livsforsikringsselskaber skal sikre, at de kan leve op til deres forpligtelser over for 

kunderne. Dette betyder, at selskabet skal have et forsikringsteknisk beregningsgrundlag, hvoraf det 

fremgår, hvilke forsikringsprodukter selskabet udbyder, og hvordan prisen på disse produkter er 

beregnet. I 1982 indførte livsforsikringsbranchen det fællestekniske beregningsgrundlag kaldet G82 

grundlaget18. Det blev udarbejdet af en række aktuarer fra forskellige selskaber og stillet til 

rådighed for hele forsikringsbranchen. Store dele af branchen valgte at henholde sig til G82, som 

også finanstilsynet godkendte. 

Ud fra beregningstekniske antagelser om forrentning, risiko og omkostninger, giver 

beregningsgrundlag en sammenhæng mellem præmier og ydelser, således at forsikringstageren 

modtager en garanterede ydelse ud fra præmieindbetaling.19 

Det er netop i tilfælde, hvor selskaber anvender G82 som teknisk grundlag, at betragtningen om 

ydelsesgarantier opstår, da G82 grundlaget bygger på ydelsesgarantier. Men det er her væsentligt, 

hvad der er aftalt ved tegning af en forsikringen, da livsforsikringsselskaberne både opererer med 

ydelsesgarantier og rentegarantier. 

 

Pensions- og livsforsikringsselskaber kan bedre klare år med dårlige afkast, ved afgivelse af 

ydelsesgaranti; da selskaberne, under forudsætning af, at den tilskrevne rente i gennemsnit matcher 

garantirenten, kan tilskrive en årlig forrentning under den garanterede forrentning. 

For rentegarantien gælder derimod, at forsikringstagere hvert år skal tilskrives rentegarantien, og 

det medfører, at selskabet hvert år som minimum skal opnå et afkast svarende til rentegarantien. De 

år hvor dette ikke har været muligt, må selskaberne trække på reserverne og i værste fald 

egenkapitalen. 

Tilskrivning af bonus forøger forsikringstagers indbetalte præmier, således at det tilskrevne beløb er 

større end det garanterede. Det forøger de garanterede ydelser under rentegarantien. Under 

ydelsesgarantien vil de garanterede ydelser være uafhængige af bonustilskrivninger. 

 

                                                 
17 Økonomi- og Erhvervsministeriet 2003 
18 G82 grundlaget er det garanterede grundlag ved tegning af pensionsforsikring 
19 Krunke, Helle 
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Ved indførslen af G82 grundlaget var obligationsrenten omkring 20%, hvilket betød, at det stadig 

var forsvarligt at arbejde med en forudsat gennemsnitlig rente på 5%, som det oprindelige 

beregningsgrundlag var baseret på. Indeholdt i denne procentsats var et omkostnings- og 

sikkerhedstillæg på 0,5%, det vil sige, at den anvendte rente reelt var på 4,5%. Siden indførslen af 

G82, er obligationsrenten faldet stødt. Figur 2 illustrerer det risikofrie afkast før 

pensionsafkastbeskatning20 repræsenteret ved renteudviklingen på en 10-årig dansk statsobligation, 

sammen med den maksimale grundlagsrente efter skat på 4,5%. Figuren viser, at renten i store dele 

af perioden har været faldende, og der har været perioder, hvor denne har været mindre end 

grundlagsrenten på 4,5%. 

 

Figur 2: Renteudvikling for 10-årig dansk statsobligation januar 1987 - januar 2010 
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4,5% grundlagsrente 10 årig statsobligationsrente

 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra www.nationalbanken.dk 

 

Som reaktion på denne renteudvikling, blev der i 1992 indført en bestemmelse i EU's 

livsforsikringsdirektiv om, at den maksimale grundlagsrente ikke må overstige 60% af 

statsobligationsrenten efter skat fratrukket et omkostnings- og sikkerhedstillæg på 0,5%. Dette 

betød at Finanstilsynet 1. juli 1994 fastsatte den maksimale grundlagsrente til 2,5%, og 1. juli 1999 

                                                 
20 Med Pinsepakken i 1998 overgik pensionsselskaberne fra en realrenteafgift til  
pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) og med virkning fra 2001 indførtes en ensartet 15 % beskatning  
(Indeksobligationer og visse faste ejendomme var fritaget for PAL beskatning indtil 2008). 
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blev den fastsat til 1,5%.21 Derudover har Finanstilsynet 1 april 2011 nedsat den maksimale 

grundlagsrente til 0,5%. 

 

Cirka fire millioner dansker skønnes i dag at have en pensionsopsparing med rente- eller 

ydelsesgaranti.22 De allerede afgivne garantirenter kan kun nedsættes, hvis livsforsikrings-

selskaberne får bevilget det fra Finanstilsynet, eller ved at få den enkelte forsikringstager til at 

opgive garantirenten. Dog er andelen af forsikringstager med en garantirente på over 4 % faldende, 

da en lang række livsforsikringsselskaber tilbyder deres forsikringstagere at overgå til 

markedsrenteprodukter eller en grundlagsrente på 0 %. I kapitel 6.4 vil opsparernes og selskabernes 

muligheder i valget om rentegarantien blive belyst. 

 

Problemet omkring rentegarantien bunder altså i, at der er blevet afgivet garantier med en meget 

lang varighed, mens varigheden, for de aktiver selskaberne investerer i, er en del kortere. Der opstår 

herigennem et mismatch mellem varigheden på aktiver og forpligtelser. Det betyder at fokus på 

varigheden er mindst lige så vigtigt som fokus på rentegarantien. 

 

2.2.2 Gennemsnitsrenteprincippet 

Gennemsnitsrenteprincippet siger, at hver forsikring løbende tilskrives et gennemsnitsafkast og for 

hver enkel forsikring foretages en tidsmæssig udjævning af de løbende investeringsafkast.23 

Altså har gennemsnitsrenteprincippet til formål, at sikre jævn udvikling i det bogførte afkast og i 

depotrenterne til kunderne. 

Gennemsnitsrenteprincippet bygger på, at aktiverne til dækning af forsikringsforpligtelserne ikke er 

opdelt på den enkelte forsikringstager eller den enkelte pensionsordning, men derimod er en 

aktivmasse, hvor afkastet er fælles for alle. Den enkelte forsikringstagers hensættelse forrentes altså 

med en gennemsnitsrente baseret på afkastet af selskabets samlede investeringer. 

Gennemsnitsrenteprincippet indebærer en udjævning af markedsafkastet over tid, hvilket betyder at 

der ud over det rent forsikringsrisikomæssige fællesskab er et investeringsfællesskab mellem 

forskellige forsikringstagere. Forsikringstagernes hensættelser forrentes med en rente, der er fælles 

for alle uanset om forsikringstager er ny eller gammel kunde. 

                                                 
21 Økonomi- og Erhvervsministeriet 2003 
22 Berlingske 2009 
23 Aktuarforeningen 2008 
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Dette princip skal ses i lyset af den føromtalte rentegaranti, selvom gennemsnitsrenteprincippet ikke 

er nødvendigt for anvendelse af rentegarantien. Gennemsnitsrenteprincippet har den egenskab, at 

det mindsker behovet for store hensættelser og reserver, som rentegarantien ellers forudsætter. 

Udjævningen i dette princip gør det lettere at opfylde rentegarantien, da der kan gives garantier om 

fremtidige ydelser, og de fælles investeringer giver mulighed for mindre 

administrationsomkostninger. 

Udjævningen i gennemsnitsrenteprincippet medfører en omfordeling mellem pensionskunderne. 

Indtræder en kunde i en pensionsordning med store bonusudjævningshensættelser, får kunden 

automatisk adgang til disse reserver, optjent af eksisterende kunder. Modsat mister kunden denne 

adgang, hvis kunden forlader selskabet på et tidspunkt, hvor bonusudjævningshensættelserne er 

meget store.  

Gennemsnitsrenteprincippet foretager altså en omfordeling fra forsikringstagere, der har deltaget i 

pensionsordningen i perioder med et højt afkast, til de forsikringstagere, der deltager i perioder med 

et lavt afkast. Der er her tale om forsikringsmæssige omfordelinger, hvor det på forhånd ikke er 

muligt at afgøre, hvem der er tabere, og hvem der er vindere.  

Omfordelingerne i gennemsnitsrenteprincippet indebærer desuden en række fordele i form af 

forudsigelighed, tryghed og udjævnet afkast.24 

 

2.2.3 Kontributionsprincippet 

Et pensions- og livsforsikringsselskab kan opbygge et overskud i perioder med større kursstigninger 

og høje renter. Selskabet kan ikke fuldstændig selv bestemme hvorledes det forsikringsmæssige og 

investeringsmæssige overskud skal fordeles. Overskudsfordelingen blandt ejerne og 

forsikringstagerne samt tilskrivningen imellem de enkelte forsikringsbestande skal som hovedregel 

foretages i overensstemmelse med det såkaldte kontributionsprincip. 

Overordnet går princippet ud på, at fordelingen skal være rimelig i forhold til det bidrag, der er ydet 

til det realiserede resultat. 

Fordelingen af det realiserede resultat skal altså ifølge Bekendtgørelse om Kontributionsprincippet25 

ske i forhold til de enkelte bestandes bidrag til resultatet. Der skal dog tages højde for den risiko, 

der påligger egenkapitalen. Samtidig skal fordelingen af bonus også ske i forhold til den enkelte 

                                                 
24 Finanstilsynet 1998 
25 Finanstilsynet 2006 
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opsparers bidrag til resultatet, og der må altså ikke ske en omfordeling mellem opsparerne. Der skal 

ligeledes tages hensyn til de risici, pensionsselskabet har taget på vegne af den enkelte opsparer. 

 

Kontributionsprincippet er defineret i figur 3 med opdeling i det beregningsmæssige og 

fordelingsmæssige princip. 

 

Figur 3: Kontributionsprincippet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet 2006 BK, Bekendtgørelse om kontributionsprincippet og Økonomi- og 

Erhvervsministeriet 2003. Større valgfrihed i pensionsopsparingen. 

 

Det beregningsmæssige kontributionsprincip fastsætter den del af selskabets realiserede resultat 

som skal fordeles mellem egenkapital og bonusmidler, altså mellem ejerne og forsikringstagere. 

Dette princip skal opfyldes over en årrække, og det betyder, at der i fordelingen mellem 

bonusmidler og egenkapital skal tages stilling til årets overskud, tidligere års fordeling af overskud, 

samt de kommende års tilsigtede fordeling. 

Det fordelingsmæssige kontributionsprincip fordeles mellem tilskrevet bonus, kollektivt 

bonuspotentiale og særlige bonushensættelser. Bonustilskrivningen omfatter den bonus, der 

tilskrives de individuelle depoter efter deres bidrag til bonusmidlerne. Kollektivt bonuspotentiale er 

midler, der tilhører opsparerne kollektivt, hvilket betyder, at der ikke individuelt kan gøres krav på 

dem. Det er altså ikke garanteret, at disse bonusmidler vil blive tilskrevet depoterne senere. Det 

kollektive bonuspotentiale kan også nedbringes ved at overføre midler til 

Tilskrives opspareren 
for pensionsgarantier 

Midler til fordeling 
mellem egenkapital og bonus 

Det beregningsmæssige kontributionsprincip 
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Tilskrevet 
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Det fordelingsmæssige kontributionsprincip 
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livsforsikringshensættelserne26 ved et fald i aktivernes værdi og herved styrkes hensættelserne. De 

særlige bonushensættelser er risikovillig kapital, der kan dække alle former for tab. 27 

Den del af det realiserede resultat der i følge det fordelingsmæssige kontributionsprincip tilskrives 

de enkelte forsikringstager, fordeles i henholdt til eksempelvis det solidariske gennemsnitsprincip. 

 

3 Tilsyn med pensions- og livsforsikringsselskaber 

Pensions- og livsforsikringsselskaber tilhører en af de mest regulerede sektorer i Danmark. Mange 

af de regler branchen er underlagt, er skabt for at beskytte opsparerne og sikre dem deres fremtidige 

pension. Hvad disse regler, bekendtgørelser og vejledninger, opdelt efter, om der er tale om 

tilsynsretlig regulering, der påvirker selskabernes økonomiske forhold, eller om der er tale om 

civilretlig regulering, som relaterer sig til kundeforholdet, overordnet handler om, fremgår af tabel 

2. 28 

 

Tabel 2: Centrale love, bekendtgørelser og vejledninger 

Pensionsselskab             
        

• Lov om Finansiel Virksomhed ((FIL)    

• Solvensregler      

• Investeringsregler      

• Regnskabsbekendtgørelsen     

• Finanstilsynets trafiklys (supplerende solvenskrav og investeringsregler) 

• Kontributionsbekendtgørelsen     

• 
Egenkapitalforrentning og risikoforrentning (vejledning om 
markedsdisciplin) 

        

Forbruger             
        

• Forsikringsaftaleloven (FAL)     

• Bekendtgørelse om god skik     

• Informationsbekendtgørelsen     

• Bekendtgørelse om en klageansvarlig i finansielle virksomheder  

• Øvrige forbrugerbeskyttelsesregler    
                

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Forsikring & Pension 2009, Konkurrencen om pensioner 2009 

                                                 
26 Livsforsikringshensættelser opdeles i tre underposter: garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og 
bonuspotentiale på fripoliceydelser 
27 Aktuarforeningen 2008 
28 Forsikring & Pension 2009 
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I det kommende afsnit vil jeg kort gennemgå reglerne om kapitalkrav som pensions- og 

livsforsikringsselskaber er underlagt, samt de kommende Solvens II regler. 

 

3.1 Solvens I 

Solvens I er på nuværende tidspunkt den gældende europæiske lovgivning hvad angår regulering af 

kapitalkrav i pensions- og livsforsikringsselskaber. Det grundlæggende i disse regler, er et ensidigt 

fokus på den forsikringsmæssige risiko. Det vil sige, en række krav der ensarter selskaberne, og 

ikke giver mulighed for individuel tilpasning til det enkelte selskabs risikoprofil. Faktisk afhænger 

selskabets kapitalkrav under Solvens I, kun af størrelsen på livsforsikringshensættelserne, og der 

tages ikke højde for andre risici. Det betyder, at et selskab som udelukkende investerer i risikofyldte 

aktiver, vil have samme kapitalkrav, som et selskab, der har placeret alle sine midler i obligationer. 

Dette betyder også, at der ikke ændres på kapitalkravet, hvis risikoen på passiverne reduceres. 

 

Denne tilgang til beregning af kapitalkravet er meget statisk, og derfor indførte Finanstilsynet i 

2001 det risikobaserede tilsyn, trafiklyset, som skal give mere fokus på kapitalkravet i henhold til 

selskabernes risikostruktur. Begrebet Trafiklys vil blive gennemgået i efterfølgende afsnit. 

 

3.2 Trafiklys 

I tillæg til opgørelsen af kapitalkrav under Solvens I, skal pensions- og livsforsikringsselskaber 

foretage følsomhedsvurderinger af deres risici og kapitalforhold. 

Trafiklyset som Finanstilsynet indførte i 2001, har til formål at belyse, om der i pensions- og 

livsforsikringsselskaberne er en hensigtsmæssig sammenhæng mellem investeringsrisici, 

kapitalgrundlag og forpligtelser. Dvs. hvordan er den økonomiske modstandskraft over for en 

negativ finansiel udvikling, som kan tænkes at indtræde i fremtiden. Trafiklyset er en stresstest 

baseret på forskellige risikoscenarier over udviklingen på de finansielle markeder. 
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Figur 4 viser de forskellige scenarier og konsekvensen for selskaberne afhængigt af hvilket lys de 

befinder sig i. 29 

 

Figur 4: Finanstilsynets Trafiklys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Økonomi- og erhvervsministeriet 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen. 

 

Pensions- og livsforsikringsselskabers økonomiske styrke er et udtryk for, hvor stor egenkapitalen 

er i forhold til hensættelserne. Altså betegnes selskabets solvens som størrelsen af selskabets formue 

ud over hensættelserne. Lovgivningen siger, at selskaberne skal have en vis minimumssolvens, for 

at kunne klare risikomæssige udsving. Dette betyder alt andet lige, at jo højere solvens, jo bedre 

rustet er selskabet til at klare kursfald og lavt renteniveau.30 

 

Selskaber siges at være i det grønne lys, hvis de hverken befinder sig i det gule eller røde lys, og det 

betyder, at disse selskaber ikke er underlagt yderligere tilsyn. 

 

Det gule lys er et såkaldt hårdt scenario, hvor der testes på en meget negativ udvikling. Det betyder 

også, at det i første omgang ikke er alvorligt for et selskab at befinde sig i det gule lys. Selskaber i 

gult lys, skal indberette til Finanstilsynet hvert kvartal i stedet for halvårligt. Dette med henblik på 

at følge udviklingen i det pågældende selskab tættere, så det er muligt at gribe ind i tide, hvis 

udviklingen viser sig at være negativ. 

 

                                                 
29 Økonomi- og Erhvervsministeriet 2003 
30 PKA 2010 

Rødt lys 
• Aktiekursfald på 12 % 
• Renteændring på 0,7 % 
• Ejendomsprisfald på 8 % 

Gult lys 
• Aktiekursfald på 30 % 
• Renteændring på 1 % 
• Ejendomsprisfald på 12 % 

Grønt lys 

Drøftelse med selskabet 
Giver evt. påbud om ikke 
at øge risikoen 

Skærpet tilsyn 
Hyppigere indberetning af 
oplysninger 

Almindeligt tilsyn 
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Det røde lys er et mildere scenario, hvilket også betyder, at det er alvorligt, hvis et selskab befinder 

sig her. Finanstilsynet indleder dialoger med selskaber i rødt lys, for at analysere den konkrete 

situation. Oftest vil selskabet blive pålagt ikke at øge sin risiko eller at sænke den. 

 

Finanstilsynets Trafiklys vil danne rammen om analysen af rentegarantierne i afsnit 6. 

I dag skal selskaberne, udover indberetning af Trafiklys, også indberette individuelt solvensbehov 

til Finanstilsynet, og næste afsnit omhandler dette solvensbehov. 

 

3.3 Individuel solvens 

Pensions- og livsforsikringsselskaber blev i 2007 pålagt at opgøre individuelt solvensbehov, også 

kaldet Solvens 1½. Formålet med disse nye regler, er at skabe et mere risikobaseret kapitalkrav, og 

give incitament til udvikling af værktøjer til risikomåling og risikostyring. 

Selskabernes bestyrelse og direktion er ved lov FIL § 12631, forpligtet til at sikre, at selskabet har 

tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring. Dette 

skal medvirke til, at selskaberne løbende kan vurdere og opretholde en basiskapital af en størrelse, 

som er passende til at dække selskabets risici.32 

Individuelt solvensbehov består af en kvantitativ og en kvalitativ opgørelse, som skal indberettes til 

Finanstilsynet. Den kvantitative opgørelse beskriver, hvordan de specifikke kapitalelementer 

dækker behovet for solvenskapital, mens den kvalitative opgørelse dokumenterer forretningsgange 

for risikomåling og risikostyring. Der er ikke faste krav til opgørelsesmetoderne, men de skal dog 

indeholde alle for selskabet væsentlige risici. 

 

Reglerne under Solvens 1½ anses for at være forløber for de principper, der forventes at indgå i 

Solvens II, som vil blive beskrevet i det kommende afsnit. 

 

3.4 Solvens II 

Formålet med Solvens II er, at erstatte alle nuværende solvensregler, for at skabe et mere 

risikobaseret solvenssystem for europæiske pensions- og forsikringsselskaber. 

 

                                                 
31 Lov om Finansiel Virksomhed 
32 Finanstilsynet 2007. Møller, Charlotte. Holm og Michael og Bærtelsen, Per Plougmand 
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Den overordnede målsætning for Solvens II er overordnet at: 33 

• Beskytte forsikringstagerne  

• Forbedre konkurrenceevnen for EU’s forsikringsvirksomheder 

• Sikre en bedre kapitalallokering og kapitalanvendelse 

 

Hvis alt går efter planen, skal Solvens II træde i kraft i 2013. Umiddelbart repræsenterer de tre 

ovenstående punkter modstridende interesser, hvilket i høj grad gør, at udfordringen ved indførelsen 

af Solvens II, er at skabe en balance mellem disse områder. 

 

Solvens II reglerne er baseret på søjlestrukturen kendt fra Basel II reglerne34, der er de tilsvarende 

regler for finans- og banksektoren. Figur 5 viser reglerne i Solvens II, som bygger på tre indbyrdes 

afhængige søjler, der tilsammen dækker det samlede solvenssystem.35 

 

Figur 5: Søjlestrukturen i Solvens II 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet 2011, Solvens II - Det forberedende arbejde til Solvens II-projektet. 

 

Som det fremgår af figur 5, indeholder søjle 1 de kvantitative krav, søjle 2 de kvalitative krav og 

søjle 3 krav om tilsynsmæssig rapportering og oplysning. Alle tre søjler vil i det følgende blive 

                                                 
33 Finanstilsynet 2009 - Center for Pensionsret 
34 Basel II reglerne er banksektorens modstykke til de kommende Solvens II regler, som skal sikre en større 
sammenhæng mellem kapital og risiko. 
35 http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Solvens/Forsikringsomradet/Solvens-II.aspx 
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beskrevet, men hovedvægt på søjle 1, da denne danner rammerne for blandt andet opgørelse af 

kapitalkravet under Solvens II. 

 

3.4.1 Kvantitative krav 

Søjle 1 omhandler de kvantitative elementer, og omfatter standarder for værdiansættelse, opgørelse 

af kapitalkrav og investeringsregler. Det betyder at selskaberne skal værdiansætte aktiver og 

passiver til markedsværdier i det omfang, det er muligt. Man kan skaffe observerbare markedspriser 

for de fleste aktiver, men for de fleste passiver eksisterer der ikke et likvidt og observerbart marked. 

Det betyder, at der er et behov for at metoderne til værdiansættelse af passiverne harmoniseres på 

tværs af selskaber og lande, hvilket er et centralt punkt i Solvens II. 

 

Et andet vigtigt element er opgørelsen af selskabernes kapitalkrav. Kapitalkravet er delt op i to 

niveauer. Et solvenskrav (SCR) og et minimumskapitalkrav (MCR). SRC dækker over den kapital 

selskabet skal have til rådighed, for at kunne opretholde driften med en begrænset konkursrisiko. 

SCR kan siges at være det bedste bud på den mindste kapital, som selskabet skal være i besiddelse 

af, for at selskabets kunder med stor sandsynlighed ikke vil lide tab. 

 

I figur 6 er indlagt en risikomargin, som henviser til den systematiske risiko. MCR skal være 

tilstrækkelig til at dække de markedskonsistente dele af risikokomponenterne. Risikomargin 

elementet skal opfattes som en sikring ved værdiansættelsen af de tekniske hensættelser. 

Forsikringsaftaler i et pensions- og livsforsikringsselskab indeholder en række risici, der gør at de 

fremtidige betalinger ikke er kendt med sikkerhed. Blandt disse risici kan nævnes, forsikrings-, 

omkostnings- og operationelle risici. 

SCR indeholder ikke likviditetsrisikoen, som er omfattet af søjle 2, hvilket skyldes, at 

likviditetsrisikoen er sværere at kvantificere. 

 

MCR dækker over det lavest accepterede niveau for kapitalen i selskabet. Skulle selskabets kapital 

falde til under dette niveau, kan tilsynet inddrage selskabets tilladelse til at drive virksomhed eller 

sætte selskabet under administration. Formålet med MCR er, at fastsætte en ramme for et 

kontrolniveau, udover de tekniske hensættelser, der kan sikre, at et indgreb fra myndighedernes 

side, kan foretages, mens selskabet fortsat har tilstrækkelig kapital til at imødekomme 
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forsikringstagernes tilgodehavender.36 Dette betyder i alt sin enkelthed, at et kapitalberedskab under 

MCR ikke tolereres. MCR kan altså betragtes som en buffer, der giver tilsynet tilstrækkelig tid til at 

foretage en indgriben, således at aktiverne ikke falder under den markedskonsistente værdi af de 

tekniske hensættelser. Af figur 6 fremgår samspillet mellem nøgleelementerne i søjle 1. 37 

 

Figur 6: Samspil mellem nøgleelementer i søjle 1 i Solvens II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra CEIOPS 092006, Consultation Paper 20 

 

Samspillet mellem SCR og MCR udgør et afgørende punkt. Der er lagt op til en række tiltag for 

tilsynsmyndigheden, hvor denne gradvist kan øge kravene til selskaber med kapitalbeholdning i 

niveauet mellem SCR og MCR, i takt med at kapitalen nærmer sig MCR.38 

 

Investeringsregler er også omfattet af søjle 1. Selskaberne skal investere med henblik på at varetage 

forsikringstagernes interesser bedst muligt samt imødekomme de tilsvarende forpligtelser. 

Selskaberne skal investere påpasseligt i forhold til finansielle risici, hvilket blandt andet gøres via 

diversificering. Selskaberne vil dog ikke, som det er tilfældet i dag, være underlagt de samme 

begrænsninger i form af placerings- og spredningsregler. SRC som risikomål, giver nemlig 

selskaberne incitament til at foretage investeringer, der passer til deres finansielle styrke, da SCR 

tager højde for spredningen på aktivklasser.39 

                                                 
36 CEIOPS 092006 
37 CEIOPS 092006 
38 Skjødt, Peter 
39 FSA 2006 
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Grundlaget for beregning af SCR under søjle 1 er alle væsentlige og i praksis målbare risici. Det 

betyder dog, at der er en række risici, der ikke umiddelbart kan måles og derfor ikke indgår under 

søjle 1. For disse skal tilsynsmyndigheden have mulighed for at fastlægge yderligere kapitalkrav 

under søjle 2.40 De kvalitative elementer udgør modellens 2. søjle, som efterfølgende afsnit kort vil 

omhandle. 

 

3.4.2 Kvalitative krav 

De kvalitative elementer udgør elementerne i søjle 2 i figur 5, og beskriver tilsynsmyndighedens 

rolle. Her stilles kvalitative krav til forretningsgange, procedurer ved risikoovervågning og interne 

kontroller i relation til de risici der ikke er omfattet af søjle 1. I søjle 2 indgår en vurdering af egen 

risiko og en solvensvurdering kaldet ORSA41. Under ORSA skal selskaberne vurdere SCR og MCR 

ud fra selskabets faktiske risikoprofil. Hvis der til dette benyttes en intern model, skal selskabet 

løbende foretage en vurdering af de valgte forudsætninger, der er lagt til grund for beregning af 

SCR. Pensions- og livsforsikringsselskaber skal som nævnt indberette individuelt solvens til 

Finanstilsynet, men Finanstilsynet skal ikke foretage en kvalitetssikring heraf. Dog skal 

Finanstilsynet under Solvens II aktivt vurdere de af selskabet valgte modeller. Det betyder at ORSA 

er en tosidig proces med en intern vurderingsproces og et tilsynsværktøj for tilsynsmyndigheden. 

 

Krav om rapportering og oplysning er elementerne i 3. søjle, og vil nu kort blive beskrevet. 

 

3.4.3 Tilsynsmæssig rapportering og oplysningskrav 

Søjle 3 omhandler regnskabsregler og regler om oplysning til myndigheder og offentligheden, og 

har til formål at øge gennemsigtigheden af selskabet, samt øge markedsdisciplinen og 

konkurrencen. Det betyder, at selskabernes tilsynsmæssige rapportering blandt andet skal indeholde 

oplysninger om finansiel tilstand, performance, risikoprofiler, mål for usikkerhed og nøjagtighed af 

tidligere estimater. Disse informationer går ud over, hvad der generelt kræves under regler for 

regnskabsaflæggelse, og skulle gerne være med til at styrke markedsdisciplinen og 

markedsmekanismerne.42 

 
                                                 
40 CEIOPS 062006 
41 Own Risk and Solvency Assesment 
42 CEA 2007 
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Processen frem mod Solvens II består af en række konsekvensberegninger, der skal teste om 

pensions- og livsforsikringsselskaberne kan leve op til kravene under Solvens II. Som en del af 

processen med at fastlægge udformningen af de endelige regler, udføres en række prøveberegninger 

kaldet QIS43. 

 

3.4.4 QIS konsekvensberegninger 

Senest er QIS5 beregningerne blevet offentliggjort, og det generelle billede er, at langt de fleste 

danske pensions- og livsforsikringsselskaber kan leve op til de kommende kvantitative krav. Under 

QIS5 var det kun seks pensions- og livsforsikringsselskaber, der ikke kunne leve op til 

solvenskapitalkravet. Halvdelen af disse indgår i større koncerner, som forventes at kunne stille den 

fornødne kapital. For pensions- og livsforsikringsselskaber er det primært selskaber med høje 

garantier, der bliver ramt af Solvens II. De seks selskaber der ikke kan klare kravene, har forskellige 

muligheder for at leve op til kapitalkravene inden Solvens II træder i kraft. Det kan være 

tilvejebringelse af ny kapital, indgåelse af fusion med andre selskaber, eller en omlægning af 

aktiverne for at imødekomme risici ved afdækning eller genforsikring. Endelig kan selskaberne 

gennemføre omvalg med henblik på at reducere de afgivne garantier, som er meget 

kapitalkrævende.44 

 

Under de kvantitative krav i Solvens II, skal pensions- og livsforsikringsselskaber tage højde for 

flere risikofaktorer, end det er tilfældet med de nuværende regler. Med henblik på opgørelse af de 

risici selskaberne er eksponeret over for, vil jeg i det følgende beskrive balancen i et pensions- og 

livsforsikringsselskab. 

 

 

 

 

                                                 
43 QIS Quantitative Impact Studies 
44 Finanstilsynet 2010 
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4 Balancen i pensions- og livsforsikringsselskaber 

For bedre at forstå hvilke risici pensions- og livsforsikringsselskaber er eksponeret over for, er det 

nødvendigt at se nærmere på balancen. Figur 7 viser en forenklet balance for pensions- og 

livsforsikringsselskaber. Aktivsiden består af investeringsaktiver og passivsiden er forpligtelserne. 

 

Figur 7: Balance i pensions- og livsforsikringsselskaber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Økonomi- og erhvervsministeriet 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen. 

 

Indledningsvis gennemgås kort aktivsiden, hvor efter passivsiden gennemgås. 

 

4.1 Aktivsiden 

Pensions- og livsforsikringsselskaberne skal generere afkast af indbetalte præmier, med henblik på 

at imødekomme de forpligtelser selskabet har til forsikringstagerne. Hovedformålet for selskaberne 

er, at overføre købekraft fra forsikringstagernes erhvervsaktive år til deres pensionsalder. Dette 

gøres ved at investere i finansielle aktiver, som blandt andet aktier og obligationer. De forskellige 

aktivklasser varierer i form af forventet afkast og risiko. Pensions- og livsforsikringsselskaber er 

underlagt investeringsregler, der sætter grænser for hvor meget der forholdsmæssigt må investeres i 
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hver aktivklasse. Selskabernes handlefrihed i forhold til anbringelse af midler, er reguleret af Lov 

om Finansiel Virksomhed. Disse regler skal blandt andet sikre en spredning af risikoen, hvilket skal 

skabe sikkerhed for at selskabet kan klare sine forpligtelser. Selskaberne skal som minimum have 

aktiver, der til en hver tid modsvarer værdien af de forsikringsmæssige hensættelser. Der ligger 

altså en række begrænsninger på selskabernes porteføljesammensætning. Samtidig indskrænker 

rentegarantierne de strategier, som selskaberne kan lægge for deres investeringer og eksponeringer. 

Direkte er det størrelsen af formuen på aktivsiden set i forhold til passivsiden, der sætter 

begrænsningerne for mængden af risikofyldte aktiver selskabet kan investere i. Det er blandt andet 

også her Solvens II spiller ind, da de nye regler strammer kravene til, hvor store tab pensions- og 

livsforsikringsselskaberne skal kunne tåle, for at kunne leve op til deres forpligtelser. 

 

4.2 Passivsiden 

De væsentligste passiver i pensions- og livsforsikringsselskaber er de garanterede ydelser, der 

repræsenterer de ydelser, som selskaber har garanteret i form af udbetaling af forsikringssummer.  

 

Pensions- og livsforsikringsselskabernes risici på passivsiden består overordnet af risikoen for, at de 

forsikringsmæssige forudsætninger om invaliditet og dødelighed ikke stemmer overens med de 

faktiske invaliditetsrater og dødeligheden for forsikringstagerne. En anden væsentlig risiko er 

renterisikoen, som opstår, når selskaberne garanterer en fast nominel forrentning til 

forsikringstagerne langt ud i fremtiden. Den lange løbetid på garantierne gør værdiansættelsen af 

hensættelserne særdeles følsom over for ændringer i renteniveauet. 

 

4.2.1 Egenkapital 

Pensions- og livsforsikringsselskabernes egenkapital defineres som det beløb, de samlede aktiver 

overstiger hensættelserne med.45 Fordelingen af afkastet på investeringsaktiverne foretages som 

hovedregel i henhold til det beregningsmæssige kontributionsprincip. Forsikringsbestanden tildeles 

her en andel af det realiserede resultat, svarende til hvorledes bestanden har bidraget til resultatet.46 

Egenkapitalen kan som udgangspunkt, i forhold til investeringsfællesskabet med forsikringstagerne, 

ikke tage en større procentdel af afkastet fra investeringsaktiverne end den forsikringstagerne får. 

                                                 
45 Aktuarforeningen 2006 
46 Aktuarforeningen 2008 
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Fordelingen af det realiserede resultat, efter at forsikringstagerne har fået forrentet deres depot, 

foretages først mellem ejerne og forsikringsbestanden og derefter mellem forsikringstagerne 

indbyrdes. Fordelingsprincippet skal anmeldes til Finanstilsynet jf. FIL § 20.47 

 

Hvis livsforsikringsselskaberne eksempelvis et år ikke kan give egenkapitalen den 

driftsrisikoforrentning, der er anmeldt til Finanstilsynet, kan selskabet notere beløbet på en såkaldt 

skyggekonto. Opnår selskabet i et efterfølgende år tilstrækkelig godt resultat, kan egenkapitalen ud 

over den anmeldte årlige risikoforrentning få tilskrevet beløb, der er noteret på skyggekontoen. 

Selskabet kan desuden vælge, at beløbet på egenkapitalens skyggekonto skal forrentes.48 

 

4.2.2 Særlige bonushensættelser 

Pensions- og livsforsikringsselskaber har mulighed for at anvende særlige bonushensættelser som 

en del af basiskapitalen. Dette er en konstrueret post, der fungerer som bonus til opsparerne, når 

selskabet er solvent, og som dækker tab i forbindelse med insolvens. 

Selskaberne kan, inden for rammerne af aftalerne med kunderne, helt eller delvist overføre 

forsikringstagernes andel af det realiserede resultat til særlige bonushensættelser. Særlige 

bonushensættelser er risikovillig kapital, og skal dække alle former for tab i selskabet. Hvis et 

selskab vælger at opbygge særlige bonushensættelser, så skal den enkelte forsikringstagers andel 

heraf, til enhver tid kunne beregnes, og overførslen af de beregnede andele, skal overføres til 

forsikringen senest samtidig med udbetaling af ydelser.49 

 

4.2.3 Kollektivt bonuspotentiale 

Kollektivt bonuspotentiale dækker over overskud på investeringerne, som selskaberne kan lægge til 

side, i stedet for at tilskrive det opsparerne som bonus. Det betyder også, at underskud på 

investeringerne vil reducere det kollektive bonuspotentiale. Kollektivt bonuspotentiale, giver 

således selskaberne mulighed for at foretage en jævn bonustilskrivning over tid. 50 

                                                 
47 FIL: Lov om Finansiel Virksomhed 
    Finanstilsynet 2010 FIL 
48 Økonomi- og Erhvervsministeriet 2003 
49 Økonomi- og Erhvervsministeriet 2003 
     Finanstilsynet 2004 
50 Aktuarforeningen 2006 



Risikostyring i danske pensions- og 
livsforsikringsselskaber i relation til solvens II  Side 30 af 91 

Kollektivt bonuspotentiale er med andre ord, forsikringstagernes kollektive ufordelte reserver. 

Overskrider kollektivt bonuspotentiale grænsen for, hvad der skønnes nødvendigt, for at kunne 

klare en ugunstig udvikling, så skal der foretages en fordeling af en del af det kollektive 

bonuspotentiale til forsikringstagerne individuelt. 

 

4.2.4 Livsforsikringshensættelser 

Livsforsikringshensættelserne er en del af de midler pensionsselskabet har afsat til brug for 

afvikling af forpligtelserne på de forsikringspolicer, som selskabet har udstedt. 

Livsforsikringshensættelserne opdeles i tre underposter: 51 

 

• Garanterede ydelser 

• Bonuspotentiale på fremtidige præmier 

• Bonuspotentiale på fripoliceydelser 

 

Garanterede ydelser omfatter de forpligtelser, som selskaberne har garanteret forsikringstagerne. 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier er forpligtelsen til at betale bonus på aftalte, men endnu 

ikke betalte præmier. Bonuspotentiale på fripolicerydelser er forpligtelsen til at betale bonus på 

allerede indbetalte præmier. Bonuspotentiale på fripoliceydelser kan bruges til dækning af tab på 

aktiverne, i tilfælde hvor kollektivt bonuspotentiale er opbrugt.52 

 

Sammenhængen mellem livsforsikringshensættelsernes tre underposter kan forsimplet beskrives 

således: Hvis diskonteringsrenten er lig med den garanterede rente, vil bonuspotentialerne være lig 

nul, og de garanterede ydelser vil være lig forsikringshensættelserne. Er diskonteringsrenten større 

end grundlagsrenten, vil der være bonuspotentialer i form af bonuspotentiale på fremtidige præmier 

og/eller bonuspotentiale på fripoliceydeler53 

 

Hvis forsikringstagernes andel af bidraget til det realiserede resultat i en kontributionsgruppe bliver 

negativt, , kan det kollektive bonuspotentiale i den pågældende kontributionsgruppe anvendes til 

dækning. Hvis det kollektive bonuspotentiale ikke er tilstrækkeligt, anvendes bonuspotentiale på 

                                                 
51 Danmarks Nationalbank 2003 
52 Finanstilsynet 2006 
53 Danmarks Nationalbank 2003 
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fripoliceydelser til at dække tabet. Værdien af de garanterede ydelser vil løbende blive påvirket af 

renteændringer. Ved fald i renten vil værdien af de garanterede ydelser stige, og bonuspotentialet på 

fripoliceydelser, og dermed evnen til at modstå tab på aktiverne, vil falde og omvendt ved 

rentestigninger.54 Bonuspotentiale på fremtidige præmier er forskellen mellem markedsværdien af 

forsikringskontraktens fremtidige præmier og markedsværdien af de garanterede ydelser. 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier angiver derved den relative merforrentning, som selskabet 

kan generere på de fremtidige præmier. 55 

 

Med denne gennemgang af aktivsiden og passivsiden i pensions- og livsforsikringsselskaber, vil jeg 

i det kommende afsnit beskrive de risici, der knytter sig til begge sider af balancen. 

 

5 Risiko i pensions- og livsforsikringsselskaber 

I forrige afsnit blev aktivsiden og passivsiden gennemgået for pensions- og 

livsforsikringsselskaberne. Selskaberne står over for finansielle risici på aktivsiden og 

forretningsmæssige risici på passivsiden. For at give et bedre billede af de risici pensions- og 

livsforsikringsselskaberne står over for, er der blevet indført regler for, at selskabernes regnskaber 

skal være markedsværdibaserede. Yderligere har pensions- og livsforsikringsselskaber fået 

mulighed for at opdele forsikringstagere i bestande efter deres garanterede rente. Selskaberne har på 

denne måde mulighed for forskellige investeringsstrategier og hermed forskellige 

risikoeksponeringer for de forskellige rentegarantier. 

 

5.1 Markedsværdibaserede regnskaber 

Solvens II siger, at solvenskapital skal opgøres på baggrund af markedsværdier, hvilket betyder at 

både aktiver og passiver opgøres til markedsværdier. 1. januar 2003 blev det obligatorisk for danske 

pensions- og livsforsikringsselskaber at overgå til regnskaber baseret på markedsværdier. Det blev 

indført, for at regnskaberne kan afspejle selskabernes reelle værdier. Pensions- og 

livsforsikringsselskabernes aktiver og forpligtelser skal ideelt afspejle værdierne i handel, således at 

egenkapitalen giver et bedre udtryk for værdien af selskabet.56 

                                                 
54 Danmarks Nationalbank 2003 
55 Aktuarforeningen 2006 
56 Beierholm 
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Financial Accounting Standards Board (FASB) har defineret et hierarki over teknikker til 

værdiansættelse, hvor input prioriteres på tre niveauer:57 

 

• Niveau 1: Det foretrukne input til værdiansættelse er officielle noterede priser i aktive 

markeder, gældende for identiske aktiver eller passiver. 

• Niveau 2: Her er input ikke direkte observerbar, men afledt af eller begrundet i observerbare 

input. 

• Niveau 3 Her er input ikke observerbare, og dette niveau benyttes kun når input fra niveau 1 

og 2 ikke er tilgængelige. Dette niveau kræver egne antagelser. 

 

Pensions- og livsforsikringsselskabers aktiver vil ofte tilhøre niveau 1, da størstedelen af porteføljen 

består af børsnoterede aktier og obligationer. Værdiansættelse af passiver kan derimod være 

vanskeligt, da der ikke eksisterer likvide markeder for handel med livsforsikringsforpligtelser. 

Yderligere eksisterer der ikke ensartede internationale, anerkendte standarder for opgørelse af 

hensættelser til markedsværdier. 

Løsningen på problemstillingen er, at beregne de enkelte posters markedsværdier, som den bogførte 

værdi diskonteret med en  løbetidsafhængig diskonteringsrente fastsat af Finanstilsynet eller en 

diskonteringsrente som det enkelte selskab estimerer ud fra nulkuponrentestrukturen.58 

 

For opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi gælder som tidligere beskrevet for de 

tre underposter, at hvis diskonteringsrenten er lig med den garanterede rente, vil bonuspotentialerne 

være lig nul, og de garanterede ydelser vil være lig forsikringshensættelserne. Er 

diskonteringsrenten større end grundlagsrenten, vil der være bonuspotentialer i form af 

bonuspotentiale på fremtidige præmier og/eller bonuspotentiale på fripoliceydeler59 

 

Markedsværdibaserede regnskaber afspejler i højere grad, de risici selskaberne står over for. 

Metoden vil også afsløre forskellen i risikoprofil for to selskaber med forskellige garanterede renter, 

hvilket skaber gennemsigtighed. På den anden side giver markedsværdier større udsving, hvilket jo 

øger kapitalkravet. 

                                                 
57 FASB 
58 FIL § 189 stk. 2. 
59Danmarks Nationalbank 2003 
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5.2 Inddeling i bestande 

Som tidligere beskrevet, har mange pensions- og livsforsikringsselskaber forskellige 

grundlagsrenter for forskellige forsikringstagere. I 1999 fik selskaberne mulighed for at inddele 

forsikringstagere i bestande efter deres garanterede rente. Det betød at bestandene kunne tildeles 

forskelligt afkast. Eksempelvis kan et selskab med et afkast på 3,5 % give bestanden med 4,5 % 

rentegaranti en rente på 4,5 %, og bestanden med 2,5 % rentegaranti en rente på 2,5 %. På denne 

måde giver selskabet alle hvad de er blevet lovet. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, da 

forsikringstagere ville forsøge at styre uden om selskaber der tidligere har givet høje garantirenter.60 

Problematikken består i, at forsikringstagere med lave garanterede renter i princippet kan indgå i 

investeringer med højere risiko end forsikringstagere med høje garantier. For bestande med høje 

garantier kan situationen med lave markedsrenter betyde, at en betragtelig større andel investeres i 

obligationer frem for i aktier. På denne måde kan selskaberne sænke risikoen, men dermed også det 

forventede afkast, for herigennem at kunne opfylde de høje garantier og holde sig inden for de 

solvensmæssige krav. Dette betyder alt andet lige, at forsikringstagere med lav garanteret rente, kan 

miste afkastmuligheder, når selskaberne undgår risikofyldte porteføljer med forventet højere afkast. 

Opdeling i bestande giver selskaberne mulighed for at have forskellige investeringsstrategier for 

forskellige rentegarantier. Siden 2004 har flere selskaber valgt at opdele forsikringstagerne i 

bestande. Mange opsparere har frivilligt valgt at gå ned i en lavere rentegaranti for herigennem at 

øge chancen for et samlet højere afkast. 

 

Af figur 8 fremgår det, hvorledes livsforsikringshensættelsernes påvirkes af forskellige 

grundlagsrenter. Det fremgår at råderummet for investeringspolitikken falder i takt med at 

rentegarantien stiger. Dette skyldes netop at bonuspotentialet på fripolicerydelser er højere på 

forsikringer med lave garantier, hvilket medfører en betydelig mere risikoavers investeringspolitik 

for bestande med høj rentegaranti. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Forsikringsrådet 1999 
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Figur 8: Livsforsikringshensættelser under forskellige grundlagsrenter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Anders Grosen FINANS/INVEST 4/03, Usikkerhed om livsforsikringsselskabers og 

pensionsselskabers økonomiske stødpuder 

 

Denne udvikling kan illustreres med et simpelt regneeksempel: 

 

• Der oprettes en pensionsopsparing til tid 0 og der udbetales til tid 20. 

• Der indbetales præmie på 650,- til tid 0 og 10. 

• Pensionsopsparingen har en garanteret rente på 1,5 % eller 4,5 %. 

• Finanstilsynets diskonteringsrente er 4,5 %. 

 

Dette vil være grundlaget i de følgende beregninger. 

 

Garanterede ydelser 

I følge regnskabsbekendtgørelsen, skal de garanterede ydelser beregnes som nutidsværdien af de 

ydelser, der er garanteret pensionskontrakten, samt nutidsværdien af de forventede fremtidige 

udgifter til administration af forsikringen med fradrag af nutidsværdien af de aftalte fremtidige 

præmier. Ved opgørelse af de garanterede ydelser, skal der foretages de bedst mulige skøn af de 

involverede forsikringsrisici, som blandt andet dødelighed og invaliditetshyppighed. Yderligere skal 
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de forventede gennemsnitlige administrationsomkostningerne vurderes bedste muligt, og desuden 

skal diskonteringsrenten, som fastsættes af Finanstilsynet, anvendes ved beregningen.61 

 

Formlen der ligger til grund for beregning af de garanterede ydelser, ser ud som følger:62 

 

 

 

De garanterede ydelser kan nu udregnes: 

 

 
                                                 
61 Regnskabsbekendtgørelsen §66 a stk. 4 nr. 1-3 
62 Bønsager, Jørgen 

 

Rentegaranti på 1,5 %: 

 

2,257)045,01(650)045,01(8,629.1

8,629.1)015,01(500)015,01(650
1020

1020

=+⋅−+⋅=

=+⋅++⋅=
−−GY

Y G

X  

 

Rentegaranti på 4,5 % 

 

650)045,01(650)045,01(0,577.2

0,577.2)045,01(650)045,01(650
1020

1020

=+⋅−+⋅=

=+⋅++⋅=
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Garanterede ydelser = ( )∑
∈

⋅−+⋅=
KunderX

M

XX

frem

X

M

X

G

X APAdmKYGY  

 

• G

XY  er de garanterede ydelser for forsikringstager X. 

• M

XK  er nutidsværdi af en krones ydelse for forsikringstager X, hvor 

nutidsværdien er beregnet på markedsvilkår. 

• frem

XAdm  er markedsværdien af den forventede fremtidige udgift til 

administration af forsikringstager X. 

• XP  er den aftalte bruttopræmie for forsikringstager X. 

• M

XA  er nutidsværdi pr. enhed aftalt præmie for forsikringstager X, beregnet på 

markedsvilkår. 
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Her viser eksemplet, at jo højere rentegaranti, jo højere garanterede ydelser, da de garanterede 

ydelser for rentegarantien på 1,5% kun er på 257,2 i forhold til de garanterede ydelser på 650 for 

4,5% rentegarantien. 

 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier indeholder forpligtelsen til at yde bonus vedrørende de 

aftalte, men endnu ikke forfaldne præmier.63 Det angiver hermed markedsværdien af merafkastet i 

forhold til de garanterede ydelser. Bonuspotentiale på fremtidige præmier opgøres i følge 

regnskabsbekendtgørelsen for bestanden af bonusberettigede forsikringer, som forskellen mellem 

markedsværdien af de garanterede ydelser og markedsværdien af de garanterede fripoliceydelser. 

 

Formlen der ligger til grund for beregning af bonuspotentiale på fremtidige præmier, ser ud som 

følger:64 

 

 

 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier kan nu udregnes: 

 

                                                 
63 BEK 1310 §15 
64 Bønsager, Jørgen 

 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier = 

∑
∈
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• GP

XY
,  er den del af de garanterede ydelser, som er købt for præmie for forsikringstager X. 

• Pfrem

XAdm ,  er hensættelse til den forventede fremtidige ekstra administration som 

præmiebærende forsikring (i henhold til præmiefri forsikring). 
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Her viser eksemplet, at jo højere rentegaranti, jo mindre bonuspotentiale på fremtidige præmier, da 

posten for 1,5% rentegarantier er 105,8 mod 0 for 4,5% rentegarantien. 

 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser indeholder forpligtelsen til at yde bonus vedrørende de allerede 

indbetalte præmier m.v.65 Det angiver markedsværdien af merafkastet i forhold til de garanterede 

ydelser, som de allerede indbetalte præmier har givet anledning til. Bonuspotentiale på 

fripoliceydelser opgøres som forskellen mellem værdien af de retrospektive66 hensættelser og 

værdien af de garanterede fripoliceydelser. Et fald i aktivernes værdi, kan først berøre værdien af 

bonuspotentiale på fripoliceydelser, når det kollektive bonuspotentiale er opbrugt.67 

 

 

 

                                                 
65 BEK 1310 §15 
66 Den retrospektive hensættelse er et udtryk for pensionsopsparerens indbetalte opsparing inkl. tilskreven forrentning 
og bonus gennem årene fradraget udbetalte ydelser samt omkostninger til administration mv. 
67 BEK 1310 §67 stk. 4 

 

Rentegaranti på 1,5 %: 

 

MV(Garanterede fripoliceydelser) 0,363)045,01()015,01(650 2020 =+⋅+⋅= −  

Bonuspotentiale på fremtidige præmier = 

max(MV(garanterede fripoliceydelser)-GY;0) = 

( ) 8,1050;2,2570,363max =−  

 

Rentegaranti på 4,5 % 

 

MV(Garanterede fripoliceydelser) 650)045,01()045,01(650 2020 =+⋅+⋅= −  

Bonuspotentiale på fremtidige præmier = 

max(MV(garanterede fripoliceydelser)-GY;0) = 

( ) 0)0;650650max =−  
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Formlen der ligger til grund for beregning af de bonuspotentiale på fripoliceydelser, ser ud som 

følger :68 

 

 

 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser kan nu udregnes: 

 

 

 

                                                 
68 Bønsager, Jørgen 

 

Rentegaranti på 1,5 %: 

 

Værdien af den retrospektive hensættelse er lige efter indbetaling af første præmie, og i 

dette eksempel denne værdi 650. 

( )( ) 0,2872,257;0,363max650;0max =−=BFY  

 

Rentegaranti på 4,5 % 
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• G

XFPY  er de garanterede ydelser efter omskrivning til forsikring uden præmiebetaling 

(fripolice). Ved omskrivning til fripolice er det i alle tilfælde forudsat, at alle ydelser 

nedsættes proportionalt. 

• FPfrem

XAdm ,  er hensættelse til den forventede fremtidige administration som præmiefri 

forsikring. 

• R

XV  er værdien af den retrospektive hensættelse for hver forsikring. 
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Her viser eksemplet, som det også var tilfældet for bonuspotentiale på fremtidige præmier, at jo 

højere rentegaranti, jo mindre bonuspotentiale på fripoliceydelser, da posten for 1,5% rentegarantier 

er 287 mod 0 for 4,5% rentegarantien. 

 

Passiverne i regneeksemplet er illustreret i figur 9. 

 

Figur 9: Livsforsikringshensættelser under eksemplets grundlagsrenter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår, var bonuspotentiale på fremtidige præmier og fripoliceydelser lig 0 for 4,5 % 

rentegarantien. 

 

Netop denne effekt af rentegarantien og konsekvenserne heraf, vil blive analyseret nærmere i 

kapitel 6.  

 

Jeg har nu gennemgået reglerne for værdibaserede regnskaber og mulighederne for opdeling i 

bestande, som blandt andet er medvirkende til, at give selskaberne et bedre billede af de risici de 

står over for, og disse risici vil i det følgende blive gennemgået. 

 

5.3 Finansielle og forretningsmæssige risici 

Finansiel risiko berører pensions- og livsforsikringsselskaber, da de har betalingsstrømme og 

finansielle aktiver. Risiko er defineret, som den usikkerhed der knytter sig til volatiliteten på det 

pågældende marked. 
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I figur 10 illustrerer et risikodiagram for pensions- og livsforsikringsselskaber, som viser hvilke 

risikotyper selskaberne i denne branche er eksponeret for. 

 

Figur 10: Risikodiagram for pensions- og livsforsikringsselskaber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Franck, Henrik. JØP, Pensionsinvestors indfaldsvinkel 

 

Jeg vil i det følgende, med udgangspunkt i figur 10, komme ind på de risici pensions- og 

livsforsikringsselskaberne står over for. 
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5.3.1 Markedsrisiko 

Markedsrisiko er en meget væsentlig risikofaktor for pensions- og livsforsikringsselskaber.  

 

Markedsrisiko er den samlede betegnelse for risikoen for tab på grund af ændringer i kurser eller 

priser på finansielle instrumenter. Altså risikoen for at værdien af en investering vil falde, på grund 

af bevægelse på det finansielle marked. Eksempelvis kan det være svingninger i rentekurser eller 

aktiekurser, som for den finansielle aktør fører til tab. 

Når markedsrisiko måles, skelnes der mellem følgende overordnede risici. 

 

• Absolut risiko 

• Relativ risiko 

 

Ved absolut risiko måles risikoen, som det potentielle tab ved en given investering, i kroner og ører. 

Ved relativ risiko måles risikoen i forhold til et benchmark. I investeringsverdenen vil dette være et 

markedsindeks, som eksempelvis det danske OMX C20 indeks. 

 

Markedsrisiko kan opgøres på mange måder afhængig af branche, og som illustreret i figur 10 vil 

opdelingen af markedsrisiko for pensions- og livsforsikringsselskaber være følgende: 

 

• Renterisiko 

• Børskursrisiko 

• Likviditetsrisiko 

• Ejendomsrisiko 

• Valutarisiko 

 

Jeg vil nu se nærmere på disse markedsrisici. 

 

Renterisiko 

Renterisiko er risikoen for tab på rentepositioner som eksempelvis obligationer, som følge af en 

ændring i renteniveauet på de finansielle markeder. 
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Når man investerer i obligationer med fast rente, er der en renterisiko. Kursen er nemlig afhængig af 

den aktuelle markedsrente. Hvis markedsrenten stiger, vil kursen falde, alt efter hvor kursfølsom 

obligationen er. Følsomheden af en obligation afhænger af, om den har en kort eller en lang løbetid. 

Obligationer med kort løbetid har den mindste risiko, mens obligationer med lang løbetid er de mest 

risikable. Dette skyldes, at kursen på obligationer med lang løbetid kan svinge mere op og ned, end 

kursen på obligationer med kort løbetid. Altså har værdipapirer med faste rentebetalinger højere 

renterisiko en værdipapirer med variabel rente, der løbende tilpasses markedsudviklingen. 

 

Måling af renterisiko sker ved brug af varighed og konveksitet, som er henholdsvis den første og 

anden afledte med hensyn til renten. Varigheden af en obligation siger noget om obligationens 

renterisiko, og den er udtrykt ved den procentvise ændring i obligationens pris, ved en ændring i 

den effektive rente. Konveksiteten af en obligation er et udtryk for, hvor meget varigheden ændrer 

sig ved en ændring af den effektive rente. 

Altså er varigheden den førsteafledte af prisfunktionen for en obligation, som udtrykker priskurvens 

hældning ved en given effektiv rente, mens den andenafledte er konveksiteten, som er et udtryk for 

kurvens krumning. 

 

Pensions- og livsforsikringsselskaber er faktisk eksponeret over for renteændringer på både 

aktivsiden og passivsiden, og på aktivsiden består denne risiko af både markedsrisiko og 

kreditrisiko. Et rentefald betyder at obligationskursen stiger, og det betyder at selskabet skal 

geninvestere denne gevinst. Modsat vil rentefaldet betyde, at selskabet kan få problemer med at leve 

op til rentegarantierne, da afkastet på investeringerne falder. 

 

På passivsiden er forpligtelserne altså forbundet med renterisiko, da disse værdiansættes ved at 

tilbagediskontere de fremtidige betalinger med en specifik rentestruktur. Denne rente afhænger af 

renteniveauet, og dermed ændres størrelsen af forpligtelserne, afhængigt af hvilken rente der 

tilbagediskonteres med. Når renten falder, så falder også tilbagediskonteringsrenten, hvilket 

medfører at nutidsværdien af de fremtidige pensionsudbetalinger stiger. 69 Effekten af et rentefald er 

for pensions- og livsforsikringsselskaber tosidet. På den ene side bliver det sværere at investere i 

aktiver, der som minimum er på niveau med den garanterede rente, og på den anden side stiger 

                                                 
69 Økonomi- og Erhvervsministeriet 2003 
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rentegarantiforpligtelserne i takt med at diskonteringsrenten falder. Dog er længden af et rentefald 

også afgørende, da et forbigående fald, kan klares med udjævning af bonustilskrivningerne. 

 

Børskursrisiko 

Børskursrisikoen er den risiko, der er knyttet til børsnoterede aktiver. Det være sig i form af aktier, 

obligationer og visse typer af finansielle instrumenter der prisfastsættes på en børs. 

Børskursrisiko er altså betegnelsen for risikoen for tab som følge af ændringer i eksempelvis 

aktiekurser. 

 

Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er risikoen for at selskabet ikke kan imødekomme sine allerede indgående 

finansielle forpligtelser, samt risikoen for at et værdipapir ikke kan omsættes på det ønskede 

tidspunkt. 

Selskabet kan altså lide tab i forbindelse med ikke at kunne realisere en position, som følge af at 

kapitalmarkederne ikke er perfekt likvide. Om positionen er positiv eller negativ, afhænger af om 

der tale om et aktiv eller et passiv. Likviditetsrisiko kan være fatal, da vedvarende 

likviditetsproblemer kan føre til konkurs. 

 

Ejendomsrisiko 

Ejendomsrisiko er risiko for tab som følge af prisændringer på ejendomsbesiddelser. Det kan være 

både i forhold til domicilejendomme og investeringsejendomme. 

 

Valutarisiko 

Valutarisiko er risikoen for tab på positioner i fremmed valuta, som følge af ændringer i 

valutakurserne. Det kan være aktiver som aktier og obligationer i fremmed valuta samt lån i 

fremmed valuta. 

Ved eksempelvis at investere i udenlandsk aktiver, er man ikke blot udsat for risikoen tilknyttet 

kursen på aktivet, men også risikoen forbundet med valutakursen. Stiger valutakursen, er der en 

fortjeneste hermed, og omvendt er der et tab forbundet med et fald i valutakursen. Dette selvfølgelig 

med mindre man helt eller delvist har afdækket sin position og solgt valutarisikoen. 

For valutarisiko er det den absolutte risiko, der er relevant at se på. Der kan selvfølgelig konstrueres 

relative risikomål, men det vigtigste er, at kunne måle om der er et positivt eller negativt afkast i 
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sigte. Hvor stort bliver det, og hvordan holder det sig i forhold til markedet. Altså ses på den 

absolutte risiko, som det potentielle tab ved en given valutaændring, i kroner og ører. 

 

5.3.2 Kreditrisici  

Kreditrisiko er risikoen for at lide et finansielt tab som følge af, at en modpart ikke kan overholde 

sine betalingsforpligtelser. Kreditrisiko kan opdeles i modpartsrisiko, misligholdelsesrisiko, 

nedgraderingsrisiko og koncentrationsrisiko. 

 

5.3.3 Operationel risici 

Operationel risiko er betegnelsen for de risici der opstår som følge af uforudsete begivenheder der 

påvirker selskabet. Dette kan være interne hændelser som fejlbehæftede processer, nedbrud på IT-

systemer, modelfejl og menneskelige fejl. Operationel risiko kan også være eksterne faktorer såsom 

ændret lovgivning. 

 

5.3.4 Forsikringsrisici 

Forsikringsrisiko er betegnelsen for de risici, der opstår på baggrund af udviklingen i blandt andet 

dødelighed, invaliditet og kritisk sygdom. Disse faktorer vurderes løbende, for at minimere risikoen 

for at selskabet står i en situation, hvor de ikke har indkrævet tilstrækkelige præmieindbetalinger, da 

det kan resultere i, at selskabet ikke kan imødekomme fremtidige forpligtelser. De 

forsikringsmæssige risici kan afdækkes gennem reassurance, hvilket især gælder eventuelle store 

udsving som følge af eksempelvis naturkatastrofer eller terror. 

 

Der er generelt øget opmærksomhed på behovet for at kunne styre finansielle risici, og dette gøres 

via afdækning med forskellige instrumenter, og disse vil blive gennemgået i det følgende. 

 

5.4 Afdækning med finansielle instrumenter 

Det overordnede mål for pensions- og livsforsikringsselskaber er, at maksimere porteføljens afkast 

under hensynstagen til deres risikoprofil. Selskabernes risikoprofil danner grundlag for deres 

investeringsstrategi, som er underlagt eksterne og interne retningslinier. Det er det enkelte selskabs 
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ledelse og bestyrelse der har ansvaret for at danne rammerne for strategi og risikostyring. Dette vil 

blandt andet betyde, at de sætter rammerne for aktiv allokeringen på brancher og lande, og 

retningslinierne for hvorledes selskabet skal afdække sin risiko gennem anvendelse af derivater.  

Jeg vil i det følgende afsnit gennemgå en række af de derivater, som selskaberne anvender til 

afdækning. 

 

5.4.1 Instrumenter til afdækning af renterisiko 

Ved at afdække passivernes renterisiko, mindskes forskellen i varigheden mellem aktiverne og 

passiverne opgjort til markedsværdi. Det betyder at risikoen for insolvens ved et rentefald 

reduceres. 

Afdækning af renterisiko kan ske med obligationer eller finansielle instrumenter. Ved køb af lange 

inkonverterbare obligationer, kan selskaberne komme meget tæt på at matche varigheden på aktiver 

og passiver. Det betyder dog, at en stor del af porteføljen skal omlægges til obligationer, hvilket 

fastlåser det fremtidige afkast til et niveau omkring garantirenten.70 Dog er der blot udstedt to 30-

årige statsobligationer de seneste 30 år. En i 1994 med et udestående på 24.431 mio. kr. og en i 

2008 med et udestående på 100.180 mio. kr. 71 Det betyder dog, at pensions- og 

livsforsikringsselskaberne samlet set kun kan afdække omkring 9% af deres forpligtelser 

herigennem.72 Alternativt kan der investeres i europæiske obligationer, hvilket betyder, at der også 

skal tages højde for valutarisiko, men det vil stadig ikke hjælpe de danske selskaber med betydelig 

afdækning af forpligtelserne. 

 

Renteswap 

En renteswap er en kontrakt mellem to parter om udveksling af rentebetalinger i en given periode. 

Der er tale om en serie faste rentebetalinger, det faste ben, og en serie variable rentebetalinger, det 

variable ben. Rentebetalingerne er i samme valuta og beregnet på baggrund af en teknisk hovedstol 

og kontrakten løber i en aftalt årrække, som typisk vil være mellem 1 og 20 år.73 

Det er den mest simlpe form af en renteswap, og den kaldes for en Plain Vanilla renteswap. Hvis 

der er tale om en Reciever Swap, så modtager selskabet en fast rente, som benyttes til afdækning af 

rentegarantien. Selskabet betaler til gengæld en variabel rente, som typisk er en officiel rentesats 

                                                 
70 Lund, Jesper 
71 Danmarks Nationalbank 2011 
72 Finanstilsynet 2009 
73 Sydbank 
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som f.eks. CIBOR, EURIBOR eller LIBOR.74 Herigennem vil et rentefald, der medfører øgede 

hensættelser, blive modsvaret af faldende betalinger på renteswappen. Omvendt vil en rentestigning 

mindske hensættelserne og samtidig øge betalingerne til swappen. 

Hovedstolen udveksles aldrig, og anvendes kun til beregning af rentebetalingerne. Dette giver 

swappen den attraktive egenskab, at der ingen kapitalbinding er. For pensions- og 

livsforsikringsselskaber, som ofte har behov for at afdække store forpligtelser med lange løbetider, 

er der desuden en anden attraktiv egenskab ved renteswaps. Swapmarkedet er et relativt likvidt 

marked, hvor swapkontrakterne kan have lange løbetider, og det er herved yderst brugbart 

alternativ/supplement til obligationsmarkedet. 

Nogle af de mest likvide markeder i Danmark, er realkreditobligationsmarkederne, hvilket betyder 

at realkreditobligationer udgør en betydelig del af pensions- og livsforsikringsselskabernes 

obligationsbeholdning. Realkreditobligationer er oftest konverterbare, og har den egenskab, at de 

har negativ konveksitet. Det vil sige, at en rentestigning vil medføre et kurstab, der er 

forholdsmæssigt større en kursgevinsten ved et tilsvarende rentefald. I denne sammenhæng benyttes 

renteswaps og andre rentederivater som en metode til at reducere den negative konveksitet. 

 

Swaption 

En swaption er en kombination af en swap og en option. Det vil sige at en swaption er en option på 

en renteswap. Køberen af swaptionen har altså retten, men ikke pligten, til at indgå en renteswap 

med sælgeren af swaptionen. En swap er en aftale om at bytte en fast og en variabel rente, mens en 

option giver køber rettighed, men ikke pligt, til at foretage handlen på de aftalte betingelser ved 

optionens udløb. På denne måde udnyttes swappen af køber, hvis det er fordelagtigt, og for denne 

mulighed betaler køber en præmie, som herved bliver det maksimale der kan tabes på aftalen. 

Der skelnes mellem to typer swaptioner. En receiver og en payer. Ved køb af en payer (receiver) 

opnås retten til at indgå en swap, hvor der betales en fast rente (variabel rente) og der modtages en 

variabel rente (fast rente). 

Derudover findes der forskellige former for swaptioner. I den europæiske indgår en standard swap, 

hvor den faste rente indgås ved optionens indgåelse og den variable rente typisk er baseret på 

pengemarkedsrenten. Yderligere kan den europæiske swaption kun exercises på en bestemt fastsat 

dato. Andre typer af swaptioner giver køber udvidet exercisemulighed, men er så til gengæld også 

lidt dyrere, og disse kaldes amerikanske og bermudanske optioner. 
                                                 
74 CIBOR: Copenhagen Interbank Offered Rate - EURIBOR: European Interbank Offered Rate - LIBOR: London 
Interbank Offered Rate 
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For pensions- og livsforsikringsselskaber er det oplagt at bruge swaptioner til hedging af fremtidige 

forpligtelser. En receiver swaption er et godt alternativ til selskabernes brug af swaps, da fordelen 

ved swaptionen er, at der opnås gevinst ved store rentefald. Ved en rentestigning opnås der intet 

afkast af den præmie, der er betalt for swaptionen, men til gengæld er markedsværdien af den 

fastrenteswap steget.75 

 

Caps, floors og collars 

Inden for optionsafdækning, findes alternativer som rentecaps, rente floors og rentecollars. 

En rentecap er en renteoption, der betaler forskellen mellem en maksimal fastlagt rente og en 

variabel rente. Formålet her er at sikre, at renten ikke overstiger et bestemt niveau kaldet cap rate. 

En rentefloor er en renteoption, der betaler forskellen mellem en minimal fastlagt rente og en 

variabel rente. En rentefloor giver altså et payoff, hvis den underliggende rente falder til under et 

vist niveau. 

En rentecollar er et instrument der sikrer, at renten altid ligger mellem 2 renteniveauer. Dette giver 

en top og en bund for renteudviklingen. En collar skal ses som en kombination af en lang position i 

en cap og en kort position i en floor. 

En kombination på en maksimal rente og en minimal rente. En top og en bund for renteudviklingen 

eller om man vil et loft og et gulv.76 

Caps og floors bruges altså til afdækning af renteudsving og finder især anvendelse i risikostyring 

af porteføljer indeholdende swaps. Fordelen for pensions- og livsforsikringsselskaber ved at benytte 

eksempelvis floors er, at de kan afdække deres forpligtelser. Opbygningen af en rentefloor giver 

selskaberne mulighed for at fastsætte varigheden, så den matcher forpligtelserne. På denne måde 

sikrer selskabet sig, at de årligt modtager en rente, som kan honorere de garanterede ydelser. 

Instrumenterne til afdækning af renterisiko, vil blive nærmere analyseret i kapitel 7 omkring sikring 

af match i varigheden mellem aktiver og passiver 

 

5.4.2 Instrumenter til afdækning af aktierisiko 

Til afdækning af aktierisiko anvendes futures og optioner. En futures er en aftale om køb og salg af 

en aktie til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. På denne måde kan der investeres i 

kursstigninger og kursfald på den enkelte aktie.  

                                                 
75 Nykredit 
76 Møller, Mogens Vinther 
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Aktieoptioner 

En aktieoption er en finansiel kontrakt, der giver køberen ret, men ikke pligt, til at købe eller sælge 

en given aktie til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. For denne ret betales en 

optionspræmie, som forpligter sælger af kontrakten til at handle aktien til den aftalte kurs, uanset 

spotkursen, hvis køber benytter sig af sin ret.  

Der skelnes mellem to forskellige typer aktieoptioner. En put option der giver ret, men ikke pligt, til 

at sælge det underliggende aktiv til en aftalt pris på et tidspunkt i fremtiden, og en call option der 

giver ret, men ikke pligt, til at købe et underliggende aktiv til en aftalt pris i fremtiden. 

Hvis selskabet har en forventning om stigende kurs, kan de ved at købe en call option begrænse 

risikoen og få en lavere kapitalbinding. 

Der eksisterer et utal af optionsstrategier, og herunder kan eksempelvis nævnes en straddle. En købt 

straddle konstrueres ved at købe en call option og en put option til samme exercise pris. Dette er en 

optionsstrategi, hvor der lægges en begrænsning på både det potentielle tab og den potentielle 

gevinst, ved en korttidsforventning om faldende kurs. 

 

5.4.3 Instrumenter til afdækning af valutarisiko 

Når pensions- og livsforsikringsselskaber investerer i udenlandske aktiver, bliver de eksponeret 

over for valutarisici. Mange selskaber er ikke interesseret i denne risici, på grund af store udsving i 

valutakurserne, og vælger derfor at afdække denne helt eller delvist. Afdækningen af valutarisiko 

foretages ofte med terminskontrakter og futures, men også optioner og valutaswaps er instrumenter 

der anvendes. 

 

5.5 Sammenfatning 

I dette kapitel blev nogle af de risici pensions- og livsforsikringsselskaber er eksponeret over for 

gennemgået, samt hvilke muligheder der er for afdækning. Med henblik på de kommende Solvens 

II regler, er det essentielt, at selskaberne kender deres risikoeksponeringer, da kapitalkravet mere 

end før afhænger af det. I branchen fokuseres der ofte på markedsrisiko, da denne potentielt kan 

påføre selskaberne store tab. Men risiko på især passivsiden er et nøgleelement i de nye Solvens II 

regler, og sammen med rentegarantierne, kan pensions- og livsforsikringsselskaber opleve et øget 

pres på deres kapitalkrav. Netop det mismatch der opstår mellem varigheden på aktiver og passiver, 

kan blandt andet tilskrives rentegarantierne, hvilket vil blive belyst i de kommende afsnit 
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6 Analyse af konsekvenserne ved rentegarantien 

Som tidligere skrevet står pensions- og livsforsikringsselskaberne over for udfordringer med 

rentegarantierne. Det er netop i forbindelse med Solvens II, at rentegarantierne, og især de høje 

rentegarantier, giver selskaberne store udfordringer. Rentegarantierne på op til 4,5 % var tidligere 

ikke noget problem, da renten i Danmark lå på omkring 20 %, men i dag er situationen med relativt 

lave rente en anden. Det følgende afsnit vil omhandle konsekvensen af rentegarantierne, og 

hvorledes denne problematik søges løst. 

De høje rentegarantier betyder, at en større del af forsikringstagernes bidrag skal hensættes til 

rentegarantier, i stedet for at blive brugt som investeringsmæssig buffer. Dette kan være et problem 

for selskabet, men bestemt også for opsparerne, da de kan gå glip af et muligt højere afkast. 

I det følgende afsnit vil en analyse af rentegarantien blive foretaget, med særligt fokus på effekten 

af en renteændring. Udgangspunktet vil være Finanstilsynets stresstest trafiklyset. Stresstestene 

under Solvens II er større og indeholder flere risikofaktorer, så trafiklyset vil give et retvisende 

billede af konsekvensen af rentegarantierne under Solvens II. I denne forbindelse vil det blive belyst 

hvilke problemstillinger selskaberne står over for med hensyn til rentegarantien, nu hvor Solvens II 

snart vil stille større krav til kapitalkravet. 

 

Inden analysen af rentegarantiens konsekvenser foretages, vil effekten af en renteændring på 

passiverne blive belyst. 

 

6.1 Effekt af renteændring på passiverne 

I en situation med faldende markedsrenter vil diskonteringsrenten falde, hvilket har den effekt, at 

hensættelserne til de garanterede forpligtelser stiger. Der vil altså være en løbende påvirkning på de 

garanterede ydelser af en renteændring. Ved et rentefald, vil værdien af de garanterede ydelser 

stige, og så falder bonuspotentiale på fripoliceydelser. Det betyder, at evnen til at modstå tab på 

aktiverne falder.  

Som det fremgår af regneeksemplet i afsnit 5.2 om inddeling i bestande, falder værdien af de 

garanterede ydelser, jo større markedsrenten er. Rentefølsomheden på de garanterede ydelser er 

forholdsvis høj, og rentefølsomheden stiger, når renten falder, hvilket betyder, at de garanterede 

ydelser indeholder en vis konveksitet. 
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Rentefaldet giver selskabet en kursgevinst på obligationsbeholdningen, som samlet betyder at 

værdien af aktiverne stiger. Denne kursgevinst skal fordeles mellem ejerne og forsikringstagerne. 

Egenkapitalen og det kollektive bonuspotentiale stiger, men samtidig opnås en stigning i værdien af 

de garanterede ydelser, som et resultat af faldende diskonteringsrente, hvilket betyder, at 

bonuspotentiale på fremtidige præmier og fripoliceydelser falder. Skulle det ske, at værdien af de 

garanterede ydelser stiger i en grad der gør, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og 

fripoliceydelser forsvinder, skal der tages fra kollektivt bonuspotentiale og særlige hensættelser. Er 

dette ikke være tilstrækkeligt, skal dækningen ske via egenkapitalen.77 

 

Det illustrerer netop grunden til, at høje grundlagsrenter er blevet et problem for pensions- og 

livsforsikringsselskaber. Renten har gennem en længere årrække været faldende, og dermed er de 

garanterede ydelser steget. At bonuspotentiale på fripoliceydelser er blevet mindre, kan i yderste 

konsekvens betyde, at egenkapitalen skal anvendes til hensættelse af de garanterede ydelser. 

Problematikken her er, som tidligere beskrevet, at varigheden på selskabets obligationsportefølje 

ofte er en del kortere end varigheden på selskabets forpligtelser. Et rentefald udløser nemlig 

yderligere en geninvesteringsrisiko, da et rentefald jo udløser en kursgevinst, som skal 

geninvesteres i aktiver med lavere rente og en varighed, der er kortere end forpligtelserne. 

Problemet er især stort, når en stor del af obligationsporteføljen består af realkreditobligationer, der 

kan konverteres til en lavere rente ved et rentefald. Varigheden på disse obligationer falder brat ved 

et stort rentefald. I relation til selskabernes høje afgivne rentegarantier, opstår her problemet med 

mismatch af varigheden på aktivsiden og passivsiden. Ved afdækning af passivernes renterisiko, 

mindskes forskellen mellem varigheden på aktiverne og passiverne opgjort til markedsværdi, og 

derved reduceres risikoen for insolvens ved et rentefald. 

 

6.2 Selskabernes begrænsninger ved de høje rentegarantier 

I kapitel 5.2 blev det vist, at de høje rentegarantier binder mere kapital i selskabet end de lave 

garantier. I eksemplet blev det belyst, at selskabet fra start måtte hensætte hele det indbetalte beløb 

til garanterede ydelser under den høje rentegaranti på 4,5 %. Det fremgik også, at ved den lave 

garanti skulle knap så meget hensættes til garanterede ydelser, og det resterende blev fordelt mellem 

bonuspotentiale på fremtidige præmier (BP) og bonuspotentiale på fripoliceydelser (BFY). 

                                                 
77 Økonomi- og Erhvervsministeriet 2003 
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Det betyder alt andet lige, at selskabet ved et tab på aktiverne og tab på det kollektive 

bonuspotentiale, kan tære på BFY. I situationen med den høje rentegaranti, hvor der ikke var hensat 

til BFY, må egenkapitalen bære tabet i stedet. Dette understreger, at de høje rentegarantier skaber 

udfordringer for selskabernes solvens i tilfælde, hvor det kollektive bonuspotentiale tabes på grund 

store fald i aktivernes værdi. Resultatet er, at selskaberne lægger en meget konservativ 

investeringsstrategi for de høje garantier, så det kollektive bonuspotentiale ikke mistes. 

Konsekvensen er dog, at investeringsmulighederne, og hermed også det forventede afkastet, 

indskrænkes for bestande med 4,5 % rentegarantier. 

Set fra selskabernes synspunkt, er de høje rentegarantier altså en hæmsko, og derfor har en række 

pensionsselskaber tilbudt deres medlemmer at vælge en ordning uden garanti eller med en garanti 

der er så lav, at den i praksis er uden betydning. I den forbindelse, kan det nævnes, at da garantien 

på 4,5 % blev indført, var den jo også så lav, at den ingen praktisk betydning havde. 

 

For at belyse pensions- og livsforsikringsselskabernes risiko ved at have udstedt de høje 

rentegarantier, konstrueres der et en-periodes følsomhedsscenario, med udgangspunkt i trafiklysets 

gule og røde scenario. Da det er et en-periodes scenario, er det irrelevant at skelne mellem 

ydelsesgaranti og rentegaranti. Eksemplet tager udgangspunkt i det tidligere gennemgåede 

eksempel, hvor selskaberne for den høje garanti, måtte hensætte hele præmieindbetalingen til 

garanterede ydelser. 

 

• Der oprettes en pensionsopsparing til tid 0 og der udbetales til tid 20. 

• Der indbetales præmie på 650,- til tid 0 og 10. 

• Selskabet har aktiver for 1.000 kr. fordelt på 600 kr. i obligationer og 400 kr. i aktier 

• Det antages at obligationsporteføljen har en approksimativ varighed på 5 

• Det antages, at denne simple portefølje ikke indeholder renteafdækning eller 

aktieafdækning. 

 

Det gule scenario i trafiklyset består af et aktiekursfald på 30 %, en renteændring på 1 %-point og et 

ejendomsfald på 12 %. I dette eksempel ses der bort fra prisfald på ejendom, da ejendomme ikke er 

lige så likvide aktiver som aktier og obligationer. Fokus er i stedet for på rentefaldets betydning for 

hensættelserne og påvirkningen fra aktiekursfaldet. 
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Tabel 3: 4,5 % garanteret rente - Det gule scenario 

  

  

Passiver 
primo 

Passiver 
efter 

rentefald 

Passiver 
efter 

kursfald 

Passiver efter 
rentefald og 
kursfald 

Egenkapital 150 150 150 76 

Kollektivt bonuspotentiale 200 46 80 0 

Garanterede ydelser 650 834 650 834 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 0 0 0 0 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 0 0 0 0 

Hensættelser i alt 650 834 650 834 

Passiver i alt 1.000 1.030 880 910 
 

Kilde: Egen tilvirkning - Beregninger fremgår af bilag 1 

 

Ved en renteændring på 1 %-point i det gule scenario, vil selskabet med en obligationsportefølje på 

600 kr. med en approksimativ varighed på 5, opleve en stigning i obligationsværdien på 5 % 

svarende til 30 kr. Rentefaldet har også indflydelse på hensættelserne, da diskonteringsrenten 

påvirkes. Når renten falder, så stiger nutidsværdien af de fremtidige pensionsudbetalinger. Som det 

fremgår af tabellen, stiger hensættelserne fra 650 kr. til 834 kr. Altså en stigning på 184 kr., som 

fremkommer af følgende beregning: 

 

 

 

Stigningen på aktivsiden af rentefaldet giver 30 kr., men er her ikke nok til at dække de øgede 

hensættelser, og de resterende 154 kr. (184 - 30) må hentes i det kollektive bonuspotentiale. Altså 

nedskrives det kollektive bonuspotentiale fra 200 kr. til 46 kr. Dette viser, at alene et fald i renten 

skaber en betydelig forringelse af selskabets kapitalbuffer. 

 

Aktiekursfaldet i dette scenario har ikke som rentefaldet indflydelse på hensættelserne, hvilket også 

fremgår af tabel 3. Et tab på aktierne skal alene dækkes af selskabets kapitalbuffer. Aktiekursfaldet 

på 30 % i det gule scenario, betyder at selskabet med en aktieportefølje på 400 kr., oplever at deres 

aktier falder med 120 kr. Som udgangspunkt skal dette tab dækkes af det kollektive 

bonuspotentiale. Med en gevinst på obligationerne på 30 kr. og et tab på aktierne på 120 kr. løber 
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det samlede tab på aktiverne op i 90 kr. Stigningen i de garanterede ydelser blev på 184 kr. som 

følge af rentefaldet, og tilsammen giver dette en samlet påvirkning på selskabets kapital på 274 kr. 

Da det kollektive bonuspotentiale kun er på 200 kr., er det ikke stort nok til at dække 

kapitalpåvirkningen. Når det kollektive bonuspotentiale ikke er dækkende, skal bonuspotentiale på 

fripoliceydelser bruges som buffer. Denne var fra start nul, så det er nu egenkapitalen, der må 

dække de sidste 74 kr.  

Selskabets basiskapital skal som minimum dække solvensmarginen, der som tommelfingerregel 

svarer til 5 % af hensættelserne.78 Egenkapitalen i det gule scenario er faldet til omkring 9 % af 

hensættelserne, så selskabet kan stadig lige klare solvenskravet i dette scenario. 

 

Det fremgår af eksemplet, at livsforsikringshensættelserne skal styrkes ved et fald i aktivernes 

værdi. Dette blev gjort ved, at nedbringe det kollektive bonuspotentiale, som i følge 

kontributionsprincippet tilhører opsparerne kollektivt, men som ikke er garanteret tilskrevet 

depoterne. 

 

Tabel 4 viser det røde scenario, som er knap så voldsomt som det gule. Det røde scenario i 

trafiklyset består af et aktiekursfald på 12 % og en renteændring på 0,7 %-point. Igen ses der bort 

fra prisfald på ejendom, og fokus rettes mod rentefaldets betydning for hensættelserne og 

påvirkningen fra aktiekursfaldet. 

 

Tabel 4: 4,5 % garanteret rente - Det røde scenario 

  

  

Passiver 
primo 

Passiver 
efter 

rentefald 

Passiver 
efter 

kursfald 

Passiver efter 
rentefald og 
kursfald 

Egenkapital 150 150 150 150 

Kollektivt bonuspotentiale 200 96 152 48 

Garanterede ydelser 650 775 650 775 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 0 0 0 0 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 0 0 0 0 

Hensættelser i alt 650 775 650 775 

Passiver i alt 1.000 1.021 952 973 
 

Kilde: Egen tilvirkning - Beregninger fremgår af bilag 1 

 

                                                 
78 Københavns Universitet - AP Pension 
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Rentefaldet i det røde scenario er mindre end i det gule, hvilket her betyder, at hensættelserne til 

garanterede ydelser stiger mindre, mens gevinsten på obligationerne på aktivsiden ligeledes er 

mindre. Hensættelserne øges med 125 kr. og obligationsværdien stiger med 21 kr. og differencen 

her på 104 kr. fratrækkes det kollektive bonuspotentiale. 

Aktiekursfaldet giver et tab på 48 kr., hvilket betyder et samlet tab på aktiverne på 27 kr. 

Aktiekursfaldet påvirker som sagt ikke hensættelserne, som fortsat stiger med 125 kr. Samlet set 

betyder det, at det kollektive bonuspotentiale nedskrives med 152 kr. I det røde scenario kan 

selskabet uden problemer overholde solvenskravene. 

 

Figur 11: 4,5 % garanteret rente - Det gule og røde scenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning med resultaterne fra tabel 3 og tabel 4 

 

Figur 11 viser påvirkningen fra rentefald og aktiekursfald på de samlede passiver, samt fordelingen 

posterne imellem. Rentefaldet giver en stigning i de samlede passiver og en omfordeling mellem 

posterne. Aktiekursfaldet giver kun et fald i de samlede passiver. Kombinationen af rentefald og 

aktiekursfald betyder et de samlede passiver falder og samtidig sker en omfordeling i posterne. 

Figuren viser, at der i det mere ekstreme gule scenario sker en større omfordeling mellem 

hensættelserne og kollektivt bonuspotentiale/egenkapitalen end i det røde scenario. 
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Effekten af de høje rentegarantier på balancen er betydelig, og skaber begrænsninger for den 

risikoprofil selskaberne kan lægge på deres investeringer. Yderligere har de høje rentegarantier 

indflydelse på aktivsammensætningen, således at et rentefald ikke påvirker aktiver og passiver i 

meget forskellig omfang. 

Lave rentegarantier har selvfølgelig også en effekt på balancen, og dette vil blive analyseret i det 

kommende afsnit. 

 

6.3 Selskabernes muligheder ved de lave rentegarantier 

Det essentielle ved rentegarantierne er, hvor meget kapital de kræver bundet i selskaberne. Ved lave 

rentegarantier undgår selskaberne at have død kapital stående og investere store dele af formuen i 

lange obligationer eller rentederivater. Mulighederne for valg af investeringsstrategi bliver friere, og 

dermed kan selskabet påtage sig mere risiko og dermed opnå et større forventet afkast.  

Ved de lave rentegarantier kan selskaberne binde mindre kapital, hvilket betyder at deres 

konkursrisiko mindskes betydeligt. Når der ikke skal hensættes nær så mange penge til garanterede 

ydelser, øges kapitalbufferne og selskabets solvens forbedres. 

 

For at belyse pensions- og livsforsikringsselskabernes fordele ved at udstede lave rentegarantier, 

konstrueres der et en-periodes følsomhedsscenario, med udgangspunkt i trafiklysets gule og røde 

scenario. Som i forrige afsnit er det irrelevant at skelne mellem ydelsesgaranti og rentegaranti. 

Udgangspunkt er de samme forudsætninger som tidligere. 

 

• Der oprettes en pensionsopsparing til tid 0 og der udbetales til tid 20. 

• Der indbetales præmie på 650,- til tid 0 og 10. 

• Selskabet har aktiver for 1.000 kr. fordelt på 600 kr. i obligationer og 400 kr. i aktier 

• Det antages at obligationsporteføljen har en approksimativ varighed på 5 

• Det antages, at denne simple portefølje ikke indeholder renteafdækning eller 

aktieafdækning. 

 

Det gule scenario i trafiklyset består af et aktiekursfald på 30 % og en renteændring på 1 %-point. 

Tabel 5 viser påvirkningen på passiverne i det gule scenario ved en rentegaranti på 1,5 %. Til 

forskel fra tidligere med en rentegaranti på 4,5 %, består hensættelserne nu ikke kun af garanterede 
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ydelser. Det skyldes at diskonteringsrenten er større end den garanterede rente, og derfor tilgår kun 

en del af præmieindbetalingen de garanterede ydelser. 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier er forskellen mellem markedsværdien af de garanterede 

fripoliceydelser og hensættelserne til garanterede ydelser. Bonuspotentiale på fripoliceydelser er 

herefter forskellen mellem værdien af de retrospektive hensættelser og det højeste beløb af 

markedsværdien af de garanterede fripoliceydelser og hensættelserne til de garanterede ydelser. Da 

hensættelserne til garanterede ydelser er mere rentefølsomme end markedsværdien af de 

garanterede fripoliceydelser, mindskes forskellen mellem disse ved et rentefald. Altså vil både 

bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser mindskes ved et 

rentefald, mens de garanterede ydelser øges. 

 

Tabel 5: 1,5 % garanteret rente - Det gule scenario 

  

  

Passiver 
primo 

Passiver 
efter 

rentefald 

Passiver 
efter 

kursfald 

Passiver efter 
rentefald og 
kursfald 

Egenkapital 150 155 150 150 

Kollektivt bonuspotentiale 200 226 80 110 

Garanterede ydelser 257 358 257 358 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 106 82 106 82 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 287 210 287 210 

Hensættelser i alt 650 650 650 650 

Passiver i alt 1.000 1.030 880 910 
 

Kilde: Egen tilvirkning - Beregninger fremgår af bilag 1 

 

Ved et rentefald på 1 %-point vil de garanterede ydelser stige med 101 kr., mens bonuspotentiale på 

fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser tilsvarende mister 101 kr. fordelt på 24 

kr. på bonuspotentiale på fremtidige præmier og 77 kr. på bonuspotentiale på fripoliceydelser. De 

samlede hensættelser forbliver konstante, mens det kollektive bonuspotentiale og egenkapitalen 

opskrives med kursgevinsten på selskabets obligationer på 30 kr.. Fordelingen mellem de to poster 

sker efter kontributionsprincippet, som i hovedtræk siger, at fordelingen skal ske i forhold til, hvor 

stor del egenkapitalen hhv. forsikringsbestanden har bidraget med. Da egenkapitalen har bidraget 

med 15% (150 / 1.000) af det samlede bidrag, skal denne altså tilføres 15% af afkastet på 

obligationerne. Således tilskrives egenkapitalen 4,5 kr. af gevinsten på obligationerne, mens det 

kollektive bonuspotentiale tilskrives de resterende 25,5 kr. Ved et samtidigt aktiekursfald på 30% 
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vil der være et samlet fald fra aktiverne på 90 kr., hvilket betyder at egenkapitalen ikke vil stige. 

Faldet i aktiverne vil blive fratrukket det kollektive bonuspotentiale, som så vil ende på 110 kr. 

I det gule scenario med en rentegaranti på 1,5 %, kan selskabet uden problemer overholde 

solvenskravene. 

 

Tabel 6 viser det røde scenario, som igen er knap så voldsomt som det gule. Det røde scenario i 

trafiklyset består af et aktiekursfald på 12 % og en renteændring på 0,7 %-point.  

 

Tabel 6: 1,5 % garanteret rente - Det røde scenario 

  

  

Passiver 
primo 

Passiver 
efter 

rentefald 

Passiver 
efter 

kursfald 

Passiver efter 
rentefald og 
kursfald 

Egenkapital 150 153 150 150 

Kollektivt bonuspotentiale 200 218 152 173 

Garanterede ydelser 257 325 257 325 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 106 90 106 90 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 287 235 287 235 

Hensættelser i alt 650 650 650 650 

Passiver i alt 1.000 1.021 952 973 
 

Kilde: Egen tilvirkning - Beregninger fremgår af bilag 1 

 

Tabel 6 viser at hensættelserne til garanterede ydelser stiger ved et rentefald, mens summen af 

bonuspotentiale på fremtidige præmier og fripoliceydelser falder tilsvarende. Dog er påvirkningerne 

her ikke lige så store, som i det gule scenario. Gevinsten på aktivsidens obligationer er også mindre 

end tidligere, og faldet i aktiekursen har som i det gule scenario ingen betydning for hensættelserne. 

I midlertidigt bliver det kollektive bonuspotentiale påvirket af kursgevinsten på obligationerne på 

21 kr. og tabet på aktierne på 48 kr., og nedskrives samlet med 27 kr. 
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Figur 12: 1,5 % garanteret rente - Det gule og røde scenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning med resultaterne fra tabel 5 og tabel 6 

 

Figur 12 viser påvirkningen fra rentefald og aktiekursfald på de samlede passiver, samt fordelingen 

posterne imellem, når selskabet opererer med en rentegaranti på 1,5 %. Det fremgår, at de samlede 

hensættelser hele tiden summer til 650 kr. I begge scenarier sker en omfordeling, hvor de 

garanterede ydelser øges og bonuspotentiale på fremtidige præmier og fripoliceydelser mindskes, 

men de samlede hensættelser ændres ikke. 

I eksemplet med en rentegaranti på 4,5 %, bestod hensættelserne udelukkende af garanterede 

ydelser, hvilket betød, at de samlede hensættelser steg i takt med de garanterede ydelser.  

Yderligere understreger figuren, at selskabernes solvens ikke er i fare. Kapitalbufferen er på knap 

50 % af hensættelserne i det røde scenario og på 40 % i det gule scenario. Dette viser 

sammenhængen mellem den af selskabet afgivne rentegaranti og selskabets konkursrisiko, og 

understreger hermed, at det er en fordel for selskabet at have så lav en rentegaranti som muligt. Så 

længe der er en rentegaranti, er de garanterede ydelser rentefølsomme, og derfor bør selskabet 

afdække risikoen for renteændringer. 

 

Beregningerne i dette afsnit viser, at pensions- og livsforsikringsselskaber, som markedet ser ud i 

dag, står over for en del udfordringer med de høje garantier. Kort opridset betyder høje garantier 

begrænsede investeringsmuligheder for selskaberne, hvilket kan medføre lavere afkast til kunderne. 
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Argumentet mod de høje garantier er fra selskabernes side, at opsparerne ikke får det optimale ud af 

deres pension med en høj garanti, i forhold til hvad de kunne have fået uden de høje garantier. 

Jeg vil i det følgende se på mulighederne i valget om rentegarantierne. 

 

6.4 Opsparernes og selskabernes muligheder i valget om rentegarantierne. 

Som udgangspunkt giver de høje garantier store udfordringer for selskaberne. Umiddelbart kan 

udfordringen være lidt svær at se, da et selskab med høje afgivne garantier, blot kan sammensætte 

porteføljen således, at det kan leve op til forpligtelserne. Det vil betyde, at der er meget lidt råderum 

til at påtage sig ekstra risiko, og dermed opnå et højere forventet afkast. Men resultatet bliver, at 

selskabet kan imødegå sine forpligtelser. Udfordringen opstår gennem den "konkurrence" der er i 

branchen. Selskaberne bliver udadtil målt på deres opnåede afkast, hvilket betyder, at selskaber med 

høje afgive garantier, oftest vil ligge i den lave ende, når branchens selskaber sammenligner deres 

afkastnøgletal. Når selskaberne måler sig selv og hinanden på denne måde, kan selskaber med høje 

afgivne garantier, og dermed et lavere afkast, fremstå som værende dårligere til at investere og 

forvalte deres kunders formue, og dette er jo ikke nødvendigvis tilfældet. 

 

Et at de selskaber der i denne forbindelse mærker effekten af de høje garantier er Finanssektorens 

Pensionskasse FSP. Her har tre ud af fire medlemmer valgt at fastholde rentegarantien, hvilket er en 

af de absolut højeste andele af medlemmer med garantier i en pensionskasse. For selskaber med 

lavere andele, er der friere muligheder for aktive investeringer, hvilket også har resulteret i, at FSP 

de seneste år har opnået en meget lav placering i sammenligningen af afkastnøgletal i 

gennemsnitsrentemiljøet. Den meget høje andel af kunder med garanti, er med til at gøre 

Finanstilsynets krav om risikostyring til en stadig strammere spændetrøje for selskabets aktive 

investeringer. FSP mener, at den tryghed garantierne skaber, har en meget høj pris, og derfor får 

medlemmer med ordninger til gennemsnitsrente et alt for lavt afkast.79 

Grundet de stadig skrappere krav til selskabernes kapitalkrav, har nogle selskaber de seneste år set 

sig nødt til at gennemføre omvalg. Her opfordres kunderne til at skifte til en 0%-rentegaranti eller 

ingen garanti, i stedet for de høje garantier, og det primært 4,5% garantier. Kunder der vælger at 

                                                 
79 FSP Pension 2011 
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beholde deres gamle ordning, får naturligvis stadig deres høje garanti. De omkostninger der her 

forbundet med de høje garantier, betaler disse medlemmerne selv i form af en mindre bonus.80 

 

De høje garantier giver altså store udfordringer til pensions- og livsforsikringsselskaberne, men 

også de lave garantier stiller krav til selskabernes hensættelser. Dette giver selskaberne incitament 

til at finde metoder til at afhjælpe disse krav. For at sænke kravet til hensættelserne, kan selskaberne 

altså søge at få deres kunder til at opgive deres garantier. 

Tabel 781 viser udviklingen i livsforsikringshensættelser fordelt på garantier. 

 

Tabel 7: Livsforsikringshensættelser fordelt på garantier 2005 - 2009 

  

  
2005 2006 2007 2008 2009 

Ingen garantier eller 0%-garantier 8% 9% 10% 7% 11% 

Garantier mellem 0% og 4% 33% 36% 42% 51% 51% 

Garantier større end 4% 59% 55% 48% 42% 38% 

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet 2009, Markedsudvikling 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser og Finanstilsynet 2007, Markedsudvikling 2007 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

 

Det fremgår, at andelen af kunder med garantier over 4% er faldet støt siden 2005. Faldet skyldes 

dels, at ingen nye kontrakter på over 4% indgås, og er for øvrigt ikke blevet det siden 1994 og at 

nogle selskaber har lavet omvalg, hvor kunderne altså har kunne vælge kontrakter uden garantier 

eller med 0%-garanti. 

Andelen af kunder med kontrakter uden garantier eller med 0%-garantier er faldet i 2008. Faldet 

kan skyldes tab på markedsrenteprodukter og Unit Link82 ordninger, som slår direkte igennem på 

hensættelserne. Kunder med 0%-garanti er sikret mod negative afkast, mens kunder uden garanti 

godt kan opleve år med negativt afkast. Her skal, som tidligere beskrevet, skelnes mellem 

rentegaranti og ydelsesgaranti, hvor resultatet er, at kunder med en 0%-ydelsesgaranti godt kan 

opleve år med negative afkast, hvilket ikke er tilfældet for kunder med 0%-rentegaranti. 

 

                                                 
80 MPPension 2010 
81 Finanstilsynet 2007, Markedsudvikling 2007 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 
    Finanstilsynet 2009, Markedsudvikling 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 
82 Unit link er en aftale , hvor du vælger at investere din pensionsopsparing i investeringsbeviser eller fonde efter eget 
valg 
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For at illustrere effekten af, at kunderne opgiver deres rentegarantier, kan den forenklede balance 

fra tidligere eksempler opstilles. Tabel 8 viser balancen med en rentegaranti på 0%. 

 

Tabel 8: Forenklet balance med 0%, 1,5% og 4,5% garanteret rente 

 0% 1,5% 4,5% 

  

  

Passiver 
primo 

Passiver 
primo 

Passiver 
primo 

Egenkapital 150 150 150 

Kollektivt bonuspotentiale 200 200 200 

Garanterede ydelser 120 257 650 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 149 106 0 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 380 287 0 

Hensættelser i alt 650 650 650 

Passiver i alt 1.000 1.000 1.000 
 

Kilde: Egen tilvirkning - Beregninger fremgår af bilag 1 

 

I situationen med garantier på 4,5% og 1,5% var hensættelserne til de garanterede ydelser 

henholdsvis 650 kr. og 257 kr. I situationen med 0%-garanti vil hensættelserne til de garanterede 

ydelser være 120 kr., og de resterende 530 kr. bliver fordelt mellem bonuspotentiale på fremtidige 

præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser. Det betyder alt andet lige, at der er blevet frigivet 

kapital fra de garanterede ydelser. Yderligere fremgår det, at bonuspotentiale på fripoliceydelser er 

steget markant. Stigningen er på 380 kr. i forhold til  4,5%-garantien og på 93 kr. i forhold til 1,5% 

garantien. Det er denne stigning, der kan anvendes som investeringsbuffer, så selskabets solvens 

bliver forbedret, og den giver samtidig mulighed for øget bonus til kunderne. 

Det er her selskaberne finder argumentet til deres medlemmer i spørgsmålet om at fravælge den 

høje garanti. Vælger kunderne at afgive deres høje garantier, stiller selskaberne dem et højere 

ugaranteret afkast i sigte. Dette kan gøres ved, at den frigivne kapital, som en sænkning af 

rentegarantien giver, sammen med det nedsatte behov for køb af renteafdækning, bruges på 

investeringer, der kan give medlemmerne højere bonus. Altså siger selskaberne, at kunder der 

opgiver deres garantier, sandsynligvis vil opnå en højere pension.  

Det kan fremstå som en fordel for både selskaberne og medlemmerne at foretage omvalg til lavere 

garantier, men hvis formålet med en lavere garanti er at øge aktieinvesteringerne, er dette kun en 

fordel for medlemmerne, såfremt selskaberne genererer et højere afkast. Risikoen kommer på denne 

måde til at ligge på den enkelte pensionist, og så undermineres ideen vel om, at det er selskaberne 

og aktionærerne der skal påtage sig risikoen. 
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Jeg vil ikke her komme med en konklusion på, hvad der er bedst angående rentegarantier, men blot 

konstatere, at det er et spørgsmål for det enkelte medlem med udgangspunkt i dennes risikoprofil. 

 

6.5 Sammenfatning 

Det er blevet belyst hvilke udfordringer høje rentegarantier stiller pensions- og 

livsforsikringsselskaber over for. Garantierne har stor indflydelse på selskabernes kapitalkrav, og 

dermed også på investeringsmulighederne. 

De nye Solvens II regler vil ligge yderligere belastninger på selskaberne, og især på selskaber med 

høje garantier. Resultater af beregningerne på de nye solvenskrav under Solvens II viser, at der kan 

være en risiko for selskaber, hvor hovedparten af medlemmerne bliver i de garanterede ordninger, 

såfremt renten fortsat forbliver lav. Altså vil pensions- og livsforsikringsselskaber opleve et øget 

pres på kapitalkravet under Solvens II 

 

Med rentegarantierne oplever pensions- og livsforsikringsselskaberne et øget pres på deres 

kapitalkrav., og herigennem opstår blandt andet behovet for at sikre et match mellem varigheden på 

aktiver og passiver, hvilket vil blive belyst i de kommende afsnit 

 

7 Sikring af match i varigheden mellem aktiver og passiver 

Som tidligere nævnt, er varigheden på aktivsiden mindre end varigheden på passivsiden. Det 

skyldes overordnet, at selskabets afgivne garantier har meget længere varighed end de aktiver 

selskaberne investerer i. Netop her opstår et mismatch mellem varigheden på aktiver og passiver. 

I denne situation sammenholdt med et rentefald, stiger markedsværdien af aktiverne relativt mindre 

end markedsværdien af forpligtelserne. Dette gør det sværere for selskaberne at imødekomme deres 

forpligtelser. Det vil sige. at passiverne, som de afgivne garantier er en del af, ikke kan opfyldes ved 

hjælp af aktiverne. Det betyder, at forskellen i varigheden på aktiver og passiver er et udtryk for 

selskabernes eksponering over for en ændring i renten. 

Når renten falder, opnås en kursgevinst, som resulterer i, at den del af porteføljen der er investeret i 

realkreditobligationer, skal geninvesteres til en lavere rente og dermed en lavere varighed. 

Situationen med et markant rentefald medfører, at mange husejere med realkreditlån konverterer til 

lån med en lavere rente. Konsekvensen er, at varigheden på disse obligationer falder brat ved et fald 
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i renten, og dette kaldes negativ konveksitet.83 Dette forstærker problemet med et mismatch af 

varighederne yderligere, og især fordi passiverne udgør en betydelig større del af den samlede 

balancesum end obligationsporteføljen gør. 

I forrige afsnit blev problematikken omkring rentegarantierne belyst, og det er især i relation her til, 

at behovet for afdækning af risiko opstår, for at mindske mismatchet af varigheden på aktiver og 

passiver opstår. For at minimere dette mismatch, er der flere muligheder for afdækning, og især 

afdækning af rentegarantien har betydning for selskaberne. Dette kan ske via lange obligationer, 

hvor cash flow matching kan give fuldt varighedsmatch, og via forskellige hedgesterategier med 

brug af diverse finansielle instrumenter, hvilke vil blive belyst i det følgende kapitel.  

 

7.1 Den optimale hedgestrategi 

Målsætningen for pensions- og livsforsikringsselskabers investeringsstrategier er, at maksimere 

porteføljens afkast under hensynstagen til en acceptabel risiko. Disse investeringsstrategier er 

underlagt eksterne retningslinier i form af offentlig regulering, og interne retningslinier i form af 

regulering fastsat af ledelsen og bestyrelsen. Den interne regulering består af investeringsrammer 

fastsat af ledelsen og bestyrelsen med rammer for investeringsstrategi og risikostyring. Herunder 

rammerne for aktiv allokering og afdækning af risiko ved brug af derivater. 

 

Pensions- og livsforsikringsselskaber bruger forskellige hedgeteknikker for at reducere deres 

eksponering over for forskellige risici. Rammerne for omfanget af afdækning er forskellig fra 

selskab til selskab, og bunder i høj grad i størrelsen på det enkelte selskabs bestande af 

rentegarantier, kapital til rådighed og strategi for investeringsaktiver. Behovet for at hedge er derfor 

som udgangspunkt større i selskaber med store bestande af 4,5% garantier, men strategi for 

porteføljeforvaltning spiller også en stor rolle. Det er ikke nødvendigvis den bedste strategi at 

afdække rentegarantierne 100 %. Har et selskab store reserver og begrænsede garantiforpligtelser, 

søges rentegarantien måske kun afdækket i begrænset omfang. Det er i sådan en situation ikke altid 

hensigtsmæssigt for kunderne, hvis selskabet overvejende investerede i sikre papirer eller brugte 

store summer på afdækning ved køb af finansielle instrumenter. Størrelsen af afdækningsgraden på 

rentegarantierne afhænger selvfølgelig også af selskabernes forventning til markedsrenten. Med en 

afdækning på 80 % og en forventning om stigende markedsrente, vil selskabet ved en stigning i 

                                                 
83 Økonomi- og Erhvervsministeriet 2003 
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markedsrenten, som betyder faldende hensættelser, vinde på denne strategi. Skulle alle selskaber 

vælge at afdække rentegarantierne fuldstændigt, kan resultatet i sidste ende være at 

pensionsopsparingernes købekraft bliver udhulet.84 Dette sker, hvis der er afdækket med meget 

sikre instrumenter som obligationer med et lavt forventet afkast, da der ikke er taget højde for 

inflationsrisiko. Rentegarantierne kan afdækkes og opfyldes ved brug af disse aktiver, men hvis 

inflationen, og hermed renten stiger meget, kan realafkastet af disse aktiver nærme sig 0, eller i 

værste fald blive negativt. Resultatet er en udhuling af pensionsopsparingerne.  

 

Dog skal afdækningsgraden grundlæggende vurderes ud fra hvilken porteføljeforvaltning selskabet 

ønsker. Som udgangspunkt giver aktiv porteføljeforvaltning på lang sigt et højere afkast end passiv 

porteføljeforvaltning. Ved aktiv forvaltning er målet at opnå et investeringsafkast, der ligger over 

indekset for den generelle markedsudvikling, mens passiv forvaltning systematisk følger et sådan 

indeks, og på denne måde opnår et afkast tæt på markedsafkastet. Det højere forventede afkast ved 

aktiv porteføljeforvaltning, mere end opvejer de ekstra omkostninger det er forbundet med, i 

forhold til passiv porteføljeforvaltning. Investeringsdelen hos pensions- og livsforsikringsselskaber 

består jo af afdækning af passivernes renterisiko og aktiv forvaltning af investeringsaktiverne. For 

at skabe større frihed til aktiv porteføljeforvaltning på investeringsaktiverne, kan selskabet vælge at 

afdække passivernes renterisiko 100%, så der opnås en fuldstændig neutralisering af reserverne 

over for ændringer i renteniveauet. 

 

Som tidligere nævnt, kan pensions- og livsforsikringsselskabernes forpligtelser opfattes som en 

meget langtløbende obligation, som dog har et betalingsforløb der afviger betydeligt fra en 

traditionel obligation. Det gælder for værdien af denne lange obligation, som for traditionelle 

obligationer, at den vil svinge ved ændringer i renteniveauet. Det betyder netop, at reserverne 

påvirkes af ændringer i passivernes værdi som følge af ændringer i renteniveauet. Der vil 

selvfølgelig også være en påvirkning fra en ændring i aktivernes værdi, som følge af ændringer i 

blandt andet aktie- og valutakurser. Dette medfører et behov for aktiv styring af risici på både 

aktivsiden og passivsiden.  

Den væsentligste risikofaktor er renterisikoen, da forpligtelserne overfor medlemmerne har 

langtløbende karakter, og af dette følger en meget høj varighed. Varigheden er som sagt et 

risikomål for rentefølsomheden på obligationer. Forskellen mellem varigheden på aktiver og 

                                                 
84 Pension Danmark 
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passiver skal opgøres og styres, for at ændringer i renteniveauet ikke forårsager store utilsigtede 

påvirkninger af reserverne. Betalingen eller betalingsrækken for en pensionsforpligtelse falder 

naturligt i slutningen af forpligtelsens levetid, hvilket betyder at varigheden kan være op til 40-50 år 

ved indgåelse af aftalen, og ca. 16 år i gennemsnit.85 På aktivsiden har et 30-årigt stående lån og en 

50-årig annuitet en varighed på ca. 16 år, og er obligationen konverterbar, kan varigheden nærme 

sig 0. Yderligere kan det nævnes, at den danske obligationsportefølje ultimo 1998 havde en 

varighed estimeret til ca. 5 år.86 Dette illustrerer netop, at traditionelle obligationer ikke kan dække 

renterisikoen på passiverne.  

Strategien med afdækning af rentegarantien via lange obligationer, er på papiret optimal, men kan i 

realiteten ikke udføres. Som beskrevet findes der ikke obligationer der er lange nok, og yderligere 

er der ikke nok lange obligationer på markedet, til at alle pensions- og livsforskringsselskaber kan 

afdække deres forpligtelser 

På grund af ovenstående, er det nødvendigt at tage andre renteinstrumenter end traditionelle 

obligationer i brug for at opnå den ønskede afdækningsgrad. Disse instrumenter skal have en højere 

rentefølsomhed end obligationer, og det er muligt med blandt andet renteswaps og renteswaptioner, 

hvilket vil blive belyst i det kommende afsnit. 

 

7.2 Afdækning af forpligtelser 

Pensions- og livsforsikringsselskaber afdækker deres forpligtelser ved at afdække 

pensionshensættelserne De garanterede ydelser GY beregnes som nutidsværdien af de ydelser, der 

er garanteret forsikringen. Derfor er afdækning af de garanterede ydelser helt essentiel, da selskabet 

skal sikre, at kunne udbetale den fulde garanterede pension. 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier BP omfatter nutidsværdien af forpligtelser til at yde bonus 

vedrørende aftalte præmier, som endnu ikke er forfaldne. Altså den merstigning i opsparingen, som 

de fremtidige præmieindbetalinger kan afstedkomme, hvis markedsrenten er højere end den 

garanterede rente. Denne bør afdækkes, da den er behæftet med usikkerhed blandt andet i form af at 

pensionskunderne kan skifte selskab eller dø før tid. 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser BFY er merstigningen i opsparingen, som de allerede indbetalte 

præmier kan foranledige hvis markedsrenten er højere end den garanterede rente. I følge de nye 

                                                 
85 Lund, Jesper 2002 (1998 - cirka tal) 
86 Lund, Jesper 2002 - Aktuarforeningen 



Risikostyring i danske pensions- og 
livsforsikringsselskaber i relation til solvens II  Side 66 af 91 

regnskabsregler87, er det nu muligt, at anvende BFY som investeringsbuffer, i tilfælde hvor det 

kollektive bonuspotentiale ikke alene kan dække et eventuelt tab. Det betyder, at denne del af 

hensættelserne ikke nødvendigvis kræver den samme afdækning som GY og BP. 

 

For at skabe et overblik i sammenhængen mellem livsforsikringshensættelserne, illustrerer figur 13 

afkastprofilen på hensættelserne. Udgangspunktet er eksemplet fra tidligere, for en pension med 

garanteret rente på 1,5% 

 

Figur 13: Hensættelsernes afkastprofil 
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Kilde: Egen tilvirkning - Beregninger fremgår af bilag 2 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, er hensættelserne til de garanterede ydelser en aftagende 

kurve, da værdien falder ved stigende markedsrente. Rentefølsomheden på GY er forholdsvis høj, 

og stiger når renten falder, hvilket betyder at GY indeholder en vis konveksitet. Det fremgår 

yderligere, som tidligere beregninger også viste, at for renter under grundlagsrenten, som her er 

1,5%, vil hensættelserne udelukkende bestå af GY. Det er netop også i dette punkt, at kurven for 

GY+BP+BFY knækker, og viser at afkastprofilen for de samlede hensættelser er asymmetrisk. 

                                                 
87 Retsinformation 2008 
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Kurverne kan give et billede af hvilke instrumenter der kan give pensions- og 

livsforsikringsselskaber den afdækning de ønsker. Skulle et selskab ønske kun at afdække GY+BP, 

vil lineære instrumenter så som swaps være at foretrække. Swaps har en afkastprofil der rimeligt 

matcher GY+BP, og herved bedre replikerer afkastprofilen på hensættelserne. Skulle derimod alle 

hensættelser afdækkes, er ikke lineære instrumenter så som floors at foretrække.  

 

7.3 Afdækning med finansielle instrumenter 

Behovet for afdækning uden lange obligationer viste sig for alvor i 2001. I 80'erne og starten af 

90'erne var opfyldelse af rentegarantierne ikke forbundet med udfordringer. Fra midten af 90'erne 

begyndte renten at falde, men i første omgang blev det opvejet af opturen på aktiemarkederne. Det 

var blandt andet begivenheder som den  bristede IT-boble og terrorangrebet 11. september 2001 

med rentefald og massive aktiekursfald til følge, der for alvor skabte behovet for nye 

afdækningsmuligheder. 

Pensions- og livsforsikringsselskaberne stod nu i en situation, hvor de var nødt til at bruge af de 

opbyggede reserver for at opfylde rentegarantierne, hvilket betød at strategien for at kunne opfylde 

rentegarantierne skulle ændres. Brugen af finansielle instrumenter steg, og tabel 9 viser fordelingen 

af den samlede markedsværdi af de udestående kontrakter på rentederivater ultimo december 2002 

og oktober 2006, hvor selskaberne samlet havde aktiver for henholdsvis 945 mia. kr. og 1.413 mia. 

kr. Årstallene er valgt på baggrund af, at det kun er for disse to år undersøgelsen er foretaget.  

 

Figur 13: Markedsværdi af udestående kontrakter på rentederivater 

Rentederivater Markedsværdi                  
Mia. kr 

Caps & floors Swaptioner Swaps Øvrige I alt 

Ultimo december 2002 11,2 4,7 - 1,1 17,0 

Ultimo oktober 2006 14,3 13,4 5,3 0,1 33,2 
 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet 2002, Markedsudvikling 2002 for livsforsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser og Finanstilsynet 2006, Markedsudvikling 2006 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

 

Tabellen viser, at målt på markedsværdi udgør caps og floors den største andel. Dog anvender flest 

selskaber swaptioner og swaps ultimo oktober 2006, og disse har også siden 2002 fået betydelig 

større vægt. Umiddelbart kan det være svært at sammenligne disse derivater på markedsværdi, da 
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swaps i udgangspunktet har en markedsværdi på 0. I princippet kan der derfor være betydelig flere 

swapkontrakter end både caps, floors og swaptioner. 

Når afdækning med swaps er steget, kan det indikere, at flere selskaber kun afdækker GY+BP og 

vælger at lade BFY være investeringsbuffer, som regnskabsreglerne tillader det. 

Af figur 14 fremgår de forskellige afdækningsinstrumenters rentefølsomhed, og disse kan 

sammenlignes med hensættelsernes afkastprofil, for at give et billede af hvilke instrumenter der 

bedstmatcher selskabernes ønske om afdækning. 

 

Figur 14: Afdækningsinstrumenternes rentefølsomhed 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Baun, Henrik og Simonsen, Kåre Krantz FINANS/INVEST 8/01, Effektiv Afdækning af 

Pensionsgarantier 

 

For at vælge afdækningsinstrumenter optimalt, skal instrumenternes rentefølsomhed eller varighed 

matche hensættelserne, hvilket betyder afkastprofiler der ligner hensættelsernes. 

Figur 14 viser eksempler på afkastprofilen for forskellige instrumenter. Det er tydeligt at swappen, 

som er illustreret med den hvide kurve, er den mest rentefølsomme af instrumenterne. Hermed 

matcher den hensættelserne GY+BP+BFY godt ved rentefald og små rentestigninger, når 

markedsrenten i udgangspunktet er lavere end den garanterede rente. Hvis rente overstiger den 

garanterede rente, er hensættelserne ikke længere rentefølsomme, men det gælder ikke for swappen, 
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og hermed forværres matchet i situationen. Swap er dog et godt match på hele kurven, i situationen 

hvor kun GY+BP afdækkes. 

Som tidligere beskrevet, er en renteswap en aftale mellem 2 parter om at bytte rentebetalinger i 

samme valuta på en fastsat hovedstol på en serie af fastsatte tidspunkter i fremtiden. Netop ved brug 

af en receiver swap, hvor selskabet modtager en fast rente, til gengæld for en variabel rente, kan den 

fast rente benyttes til afdækning af rentegarantien. På denne måde giver et rentefald, som medfører 

øgede hensættelser, faldende betalinger på renteswappen. Omvendt vil en stigning i renten give 

øgede betalinger på swappen, men en mindskelse af hensættelserne. Netop fordi hovedstolen, der 

kun benyttes til beregning af rentebetalingerne, aldrig udveksles, er der ingen kapitalbinding. 

Generelt gælder det for swaps, at jo længere løbetid, jo større er rentefølsomheden eller varigheden. 

Dog kan afdækning af renterisiko ske ved investering i både en swap med lang løbetid og lille 

hovedstol, samt ved investering i en kortere swap med en stor hovedstol. Konsekvensen er, at 

selskabet satser på renterisikoen, da dette betyder at selskabet positionerer sig forskellige steder på 

rentekurven. 

En renteswap hører til i gruppen af OTC produkter. De kan derfor skræddersys til det enkelte 

selskab, hvilket giver swappen stor fleksibilitet. Pensions- og livsforsikringsselskaberne kan derfor 

"bygge" swappen, så den opfylder de ønskede strukturer. Det kunne eksempelvis være en swap, 

hvor hovedstolen jo som udgangspunkt ikke varierer, med en struktur der tillader at hovedstolen 

opskrives eller nedskrives i den aftalte løbetid. Det giver et godt udgangspunkt for cash flow 

matching, og en sådan swap kaldes en rollercoasterswap.88 

 

Som analysen af rentegarantierne viste, er det især de høje garantier på 4,5% der med stor fordel 

kan søges afdækket. Eksempelvis kunne det være en kontrakt med hovedstol svarende til de 

retrospektive hensættelser og en løbetid på 10 år, hvor der med det fast ben modtages en rente på 

4,5 %, og på det variable ben betales CIBOR + 1,5 %. Altså er den faste kupon over den aktuelle 

markedsrente. Ved afdækning med denne swap reduceres volatiliteten, og hermed vil 

solvenskapitalkravet også reduceres ved et rentefald. På den anden side, vil swapkontrakten øge 

volatiliteten ved en rentestigning, men dette i langt mindre grad. En rentestigning vil kun øge 

volatiliteten begrænset, så længe diskonteringsrenten ligger under 4,5%. Skulle diskonteringsrenten 

stige til over 4,5%, da vil bestanden se en betydelig stigning i volatiliteten ved en rentestigning. 

 

                                                 
88 Investopedia 
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Indgåelse af swapkontrakter bør bygge på selskabets forventning til renteudviklingen, da en swap 

med længere løbetid altså medfører højere volatilitet ved en rentestigning og en lavere volatilitet 

ved et rentefald, og derfor kan risikoen på swappen løbende afdækkes med caps. floors eller collars. 

En anden årsag til at en swap reducerer volatiliteten ved et rentefald er, at konveksiteten på 

aktiverne bliver øget. Dog skal det i den forbindelse understreges, at den øgede konveksitet på 

aktiverne skyldes at swappen flytter betalinger i tid. På denne måde reducerer mellemliggende 

betalinger på betalingsrækken til den korte rente. Det vil nemlig, under den gældende rentestruktur, 

medføre en højere geninvesteringsrisiko. 

 

Frem for at investere i swaps, er kombinationen af en receiver swap og en payer swaption, 

illustreret ved den sorte kurve, en smule mindre følsom ved rentefald end den simple swap. Men 

rentefølsomheden falder ved en rentestigning, som også resulterer i en udfladning af kurven som for 

GY+BP+BFY i figur 14. Generelt forbedres matchet på denne måde. Swaptionen, illustreret ved 

den turkise kurve, øger rentefølsomheden ved er rentefald, mens den ved en rentestigning går mod 

0. Dette giver, ved store renteændringer et godt match til GY+BP+BFY. 

 

En floor, illustreret ved den røde kurve, har af instrumenterne den laveste rentefølsomhed, da den 

stiger svagt ved et rentefald, og hurtigt flader ud ved en rentestigning. Den giver således også et 

udemærket match til GY+BP+BFY. 

Mange pensions- og livsforsikringsselskaber investerer i Floors, for at afdække 

geninvesteringsrisikoen og stigninger i hensættelserne, som opstår i forbindelse med et rentefald. I 

en situation med rentefald, kan et resultat være, at kursen på realkreditobligationer stiger til omkring 

100, og dette vil betyde en stigning i konverteringer. Yderligere vil markedsrenten, som 

hensættelserne tilbagediskonteres med, falde, og dette medfører en værdistigning. Ved investering i 

en floor, opnås en forsikring mod faldende renter, da der sættes en bund med en minimumsrente. 

Faktisk består en floor af en række fortløbende europæiske renteoptioner med en strikerente 

svarende til den fastsatte bund. Kommer den underliggende rente på en floor, som typisk er en 10-, 

15- eller 20-årig swaprente, under strikerenten, da modtages en rentebetaling, som dækker 

forskellen mellem de to renter.89 Den enkelte option betaler forskellen mellem strikerenten og den 

underliggende swaprente, hvis optionen er ITM, dvs. når swaprenten er lavere end strikerenten, 

ellers er der ingen betaling. Når markedsrenten falder, falder også forwardswaprenterne, som så 
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nærmer sig strikerenten. Når forskellen mellem disse to renter er faldende, vil værdien af flooren 

stige. Rentefølsomheden på en floor afhænger af rentestrukturen. Er rentestrukturen stejl, vil 

forwardrenterne ligge en del over strikerenten, og værdien af flooren ændres kun betydeligt ved 

store ændringer i renten.90 Selskaberne har størst udfordringer med at få afdækket bestanden med 

rentegarantier på 4,5%, så minimumsrenten skal som udgangspunkt kunne dække dette. Samlet 

havde danske pensions- og livsforsikringsselskaber i 2008 omkring 500 mia. kr. i hensættelser til 

bestande med rentegarantier på over 4%.91 Disse bestande består udelukkende af medlemmer, der 

har startet deres opsparing i perioden 1982 til 1994. Hvis en opsparer antages at være 25 år ved 

oprettelse og 65 år ved pensionering, da vil de længste forpligtelser for disse bestande være på 24 år 

i 2010. Dette betyder, at selskaberne ikke skal investere i floors med løbetid på meget over 20 år, da 

en længere løbetid medfører yderligere omkostninger.92  

Netop behovet for at kunne fastsætte varigheden, så den matcher forpligtelserne, er en af grundene 

til at selskaberne anvender floors til afdækning. På denne måde sikrer selskabet sig, at der årligt 

modtages en rente, der gør det muligt at leve op til de garanterede ydelser. Dog er instrumenter som 

blandt andet floors dyrere. Selskaberne kan i stedet vælge at købe en serie swaptioner med samme 

strikerente og underliggende rente, men med lavere hovedstol end en floor. Sådan kan en floor 

replikeres ved brug af swaptioner. 

 

Ultimo oktober 2006 brugte 76% af pensions- og livsforsikringsselskaberne afledte finansielle 

instrumenter. Tabel 10 viser påvirkningen på selskabernes aktiver og passiver ved renteændringen 

på 0,7% i det røde scenario i 2008, hvor selskaberne samlet havde aktiver for over 1.515 mia. kr.  

 

Tabel 10: Værdiændringer i rødt risikoscenario ultimo 2007 og 2008 

  

Mio. kr 
Rentefald Rentestigning 

  2007 2008 2007 2008 

Livsforsikringshensættelser 27.960 44.614 -16.775 -31.390 

Obligationer 32.539 32.590 -32.895 -32.283 

Finansielle instrumenter 21.989 47.998 -11.788 -35.963 

Netto rentefølsomhed 26.568 35.974 -27.909 -36.856 
 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet 2008, Markedsudvikling 2008 for livsforsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser 
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Det fremgår, at selskabernes samlede netto rentefølsomhed blev forøget fra 2007 til 2008, og at 

denne er på et relativt højt niveau. Dette skal ses i sammenhæng med de faldende renter i 2008. 

Som det fremgår, er de finansielle instrumenter medvirkende til, at nettopåvirkningen på den 

samlede balance reduceres væsentligt. På passivsiden betyder rentefaldet ultimo 2008, at 

livsforsikringshensættelserne samlet skulle forøges med næsten 45 mia. kr. Forøgelse bliver mere 

end opvejet af gevinsten på aktivsiden, som er på næsten 81 mia. kr. Ultimo 2008 ville selskaberne 

opnå en nettogevinst på ca. 36 mia. kr. som følge af rentefaldet i det røde scenario. På den anden 

side, resulterer rentestigningen i en reduktion af livsforsikringshensættelserne på over 31 mia. kr., 

og denne reduktion er ikke stor nok til at opveje selskabernes tab på aktiverne på over 68 mia. kr. 

Ultimo 2008 ville selskaberne netto tabe næsten 37. mia. kr. som følge af rentestigningen i det røde 

scenario.93 

 

Som skrevet tidligere påvirkes aktiver og passiver af en renteændring. De påvirkes forskelligt, da 

varigheden, og dermed rentefølsomheden, er forskellig på aktivsiden og passivsiden. Varigheden på 

passiverne er meget lang, mens den på aktiverne er betydelig kortere. Det betyder, at 

markedsværdien af aktiverne stiger mindre end markedsværdien af forpligtelserne ved et fald i 

renten. Dette er ikke tilfældet i tabel 10. Her ser det ud til, at rentefølsomheden er højere på 

aktiverne end på passiverne. Det kan skyldes, at livsforsikringshensættelserne ikke afdækkes 100%. 

En mulighed er, at selskaberne ikke afdækker bonuspotentiale på fripoliceydelser, da denne kan ses 

som en investeringsbuffer. 

 

7.4 Risici ved investering i finansielle instrumenter 

Pensions- og livsforsikringsselskaber investerer i finansielle instrumenter med en forventning om, at 

"gevinsten" ved disse investeringer vil overstige omkostningerne. Det skal i den forbindelse 

understreges, at afdækning ved brug af finansielle instrumenter anvendes for at beskytte 

hensættelserne, og ikke for at opnå et investeringsafkast. Når finansielle instrumenter skal 

værdiansættes, kan kurser ikke altid aflæses i markedet. De fremkommer på baggrund af udsteders 

forventninger til markedet. Dog kan priser på mange af de finansielle instrumenter aflæses på 

eksempelvis Bloomberg. 
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Kreditrisiko er en af de store spillere ved finansielle instrumenter i forhold til almindelige aktiver. 

Ved indgåelse af eksempelvis en swap, byttes der betalinger med en modpart, og der opstår en 

risiko for at denne modpart på et tidspunkt ikke kan overholde sine betalinger, hvilket kunne være 

ved en konkurs. Oftest vil der i sådanne handler være et mellemled i form af eksempelvis en bank, 

og denne vil så indgå modsatrettede swaps med forskellige parter. Der skal altid foretages en 

risikovurdering ved indgåelse af en swap, men hvis aftalen er indgået med en bank, er 

sandsynligheden for konkurs meget lille, da de fleste banker har en god kreditvurdering. 

Kreditrisiko klassificeres i forskellige kategorier fra høj sandsynlighed for tilbagebetaling til lav 

sandsynlighed for tilbagebetaling. Der eksisterer forskellige credit rating bureauer, hvor Standard & 

Poors og Moodys er nogle af de mest anvendte. En måde at reducere selskabets kreditrisiko på er, at 

vælge modparter med høj kreditvurdering, og gerne få vurderinger fra forskellige bureauer. På den 

måde mindskes risikoen yderligere for ukorrekte risikovurderinger. Ved aftaler med 

kollateralstillelse mindskes kreditrisikoen yderligere, da løbende stillelse af kollateral sikrer, at det 

kun er det selskabet har optjent siden sidste kollateralstillelse der kan tabes. 

 

Modpartsrisikoen kommer også i spil ved finansielle instrumenter. I 2006 havde sektoren indgået 

derivatkontrakter med 21 forskellige modparter for en samlet markedsværdi på 33,7 mia. kr. Den 

største modpart målt på markedsværdi tegnede sig for knap 9,2 mia. kr. De tre største tegnede sig 

tilsammen for i alt 53 % af kontrakterne målt på markedsværdierne, mens de 10 største tegnede sig 

for i alt 97 %. De resterende 11 modparter tegner sig for en begrænset størrelse. I gennemsnit har 

selskaberne indgået kontrakter med 3,4 modparter, men spredningen er stor, og omkring 35% af 

selskaberne havde indgået kontrakter med en eller to modparter. I 2006 udgjorde modpartsrisikoen i 

gennemsnit 212 mio. kr. pr. modpart.94 

En af måderne, at mindske modpartsrisikoen på, er, som ovenstående også indikerer at selskaberne 

gør brug af, at sprede sig på flere modparter. 

 

7.5 Sammenfatning 

I det foregående afsnit er det blevet belyst, hvilke muligheder danske pensions- og 

livsforsikringsselskaber har for at afdække renterisikoen, og dermed især de høje rentegarantier. 

Overordnet set, er et match mellem varigheden på aktivsiden og varigheden på passivsiden det 
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selskaberne sigter mod. Selskabernes investeringsstrategi skal indeholde retningslinier for 

afdækning af hensættelserne, og samtidig skal selskabet skabe en forrentning af kundernes 

opsparinger, som selvfølgelig gerne skulle være mere end den garanterede. Det betyder at 

selskabets investeringsstrategi udover rammer for afdækning også skal indeholde rammer for 

investeringerne. Ved investering i finansielle instrumenter til afdækning af renterisiko, skal 

selskabet sikre, at der eksempelvis er midler til at betale den variable rente på en renteswap. For at 

sikre dette, kan selskaberne vælge også at afdække deres aktieinvesteringer, ved at investere i 

eksempelvis futures og optioner. Det betyder, at der i den optimale hedgestrategi udover afdækning, 

også indgår overvejelser omkring den øvrige investering af porteføljen. 

Yderligere skal der ved investering i finansielle instrumenter, ses på fleksibiliteten og prisen på 

disse. Ved køb af en swap, hvor selskabet modtager en fast rente, mod betaling af en variabel rente, 

har selskabet låst sig fast på at betale den faste rente, også i en situation, hvor dette ikke er til fordel 

for selskabet. Dog er der ingen præmiebetaling eller udveksling af hovedstol. For en swaption har 

selskabet betalt en præmie ved indgåelsen, men til gengæld er selskabet ikke forpligtet til at udnytte 

swaptionen, og dermed låse sig fast på en rente. Det samme gælder for flooren, som der betales en 

præmie for ved indgåelsen, men som ikke giver nogle forpligtelser. En floor er typisk en del dyrere 

end swaptionen, da der her er tale om flere optioner med længere løbetid.95 

Endeligt er der modpartsrisikoen der skal tages højde for. Denne bør løbende overvåges, for at 

selskabet kan sikre sig, at modparten kan betale sin del af aftalen ved udløb. 

 

8 Effekt af Solvens II på kapitalkrav 

I de 2 foregående afsnit, blev det belyst, at især de høje rentegarantier stiller store krav til de danske 

pensions- og livsforsikringsselskabers kapitalkrav under de nuværende regler, og hvordan 

selskaberne søger at løse denne udfordring ved brug af finansielle instrumenter til afdækning.  

 

Solvens II betyder, at danske pensions- og livsforsikringsselskabers beregning af kapitalkrav 

kommer til at afspejle selskabets risikoprofil. Kapitalkravet i de nuværende europæiske regler, 

skaber ikke en sammenhæng mellem krav og risici. Dog har selskaber i Danmark i en del år været 

underlagt danske regler for kapitalkrav, hvor der er en sammenhæng mellem kravene til 

selskabernes kapital og deres risikoprofil. De kommende Solvens II regler vil betyde væsentlige 
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ændringer for danske selskaber. Solvens II skal i større grad motivere selskaberne til at forholde sig 

til de risici de påtager sig. Kravene til opgørelse og medtagelse af alle risici bliver hermed skærpet. 

Det vil sige, at selskaberne fremover skal sætte kapital af til blandt andet operationelle risici, 

likviditetsrisici og levetidsrisiko. Derudover er de kommende regler skrappere end de nuværende, 

med hensyn til hvor ekstreme situationer et selskab skal kunne klare. 

 

For at undersøge om danske pensions- og livsforsikringsselskaber er klar til Solvens II, er senest 

QIS5 konsekvensberegningerne foretaget og offentliggjort. Danmark var det eneste land, hvor alle 

berørte selskaber deltog. Det skal dog understreges, at QIS5 kun er en test af de kommende regler, 

der skal danne baggrund for justeringer af regelsættet inden det træder i kraft.  

Resultatet af QIS5 er at de danske pensions- og livsforsikringsselskaber er godt rustet til de nye 

kapitalkrav. Det var dog også ventet, da de gældende danske regler, gennem flere år, er rettet ind 

mod Solvens II. Der er relativt få selskaber der i følge beregningerne skal foretage sig noget aktivt 

for at kunne opfylde de forventede fremtidige krav.96 

 

Hovedkonklusionerne i QIS5 rapporten siger blandt andet:97 

 

• Prøveberegningerne viser, at 6 ud af de 51 selskaber ikke har tilstrækkelig kapital til at 

dække SCR pr. ultimo 2009. 

• Beregningerne viser også, at 2 selskaber ultimo 2009 ikke har tilstrækkelig kapital til at 

dække MCR. 

• Af de 6 selskaber der ikke kan dække SCR, skyldes det for hovedparten de høje afgivne 

garantier. 

 

Kapitalkravet i Solvens II varierer med selskabernes risiko, som det også er tilfældet i Trafiklyset. 

Det betyder at danske pensions- og livsforsikringsselskaber i flere år har været underlagt 

risikobaserede kapitalkrav.98 Dog har Solvens II en del flere risikofaktorer. Alle væsentlige 

risikofaktorer skal indgå i beregningen af kapitalkravet SCR. Dette være sig renterisiko, aktierisiko 

og ejendomsrisiko som i trafiklyset, men også spændrisiko, valutarisiko, koncentrationsrisiko og 

modpartsrisiko skal blandt andet bruges i beregningerne under Solvens II. Stress scenarierne i 
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Solvens II er skærpet i forhold til den nuværende gældende lovgivning. Det vil sige ejendomsstød 

på op til 25 - 30 %, aktiekursstød på mellem 30 - 40 % og renteændringer på +94%/-87% for en 1-

årig obligation og +51%/-34% for en 10-årig obligation.99 Yderligere er der risikofaktorer som 

blandt andet revisionsrisiko, dødelighedsrisiko, risiko forbundet med længere levetid, 

katastroferisiko og risiko for fejlestimering. Udgangspunktet i beregningen af SCR er, at 

selskaberne skal kunne klare en såkaldt 200-års begivenhed, fastsat som 99,5% VaR-sandsynlighed 

inden for 1 år. 

 

Samlet vil påvirkningen af Solvens II på selskabernes kapitalkrav svare til beregningerne under 

trafiklyset, dog med en del flere risikofaktorer og kraftigere stød. Selskabernes kapitalbuffer skal 

kunne klare mere, og dermed skal der mere kapital til, for at opfylde reglerne. 

 

Effekten på kapitalkravet under Solvens II er altså, at selskaberne skal have buffer til at kunne klare 

hårdere stød og dermed større udsving. Umiddelbart kan det ses som positivt, at selskaberne med 

disse regler skal have en mere realistisk tilgang til, hvilke risici de er eksponeret over for. Det kan 

dog betyde, at nogle selskaber skal ændre deres forretningsgange, for ikke at negligere essentielle 

risikofaktorer. At aktiver og passiver skal opgøres til markedsværdi har stor betydning for branchen, 

men disse regler har danske selskaber været underlagt siden 2001, hvilket derfor kan skabe 

problemer for øvrige europæiske selskaber med hensyn til overholdelse af deres forpligtelser. 

 

Med hensyn til Solvens II's effekt på kapitalkravet, vil det blive spændende at følge indflydelsen på 

markedet, når selskaber fra hele Europa skal ud og afdække deres aktie- og renterisiko. 

Swapmarkedet kan blive interessant, da swaprenten har stor indflydelse på blandt andet 

værdiansættelse af hensættelser. Som udgangspunkt må der forventes en stigende efterspørgsel på 

swaps, hvilket vil få obligationskursen til at stige, og dermed swaprenten til at falde. Dette scenario 

vil føre til stigende hensættelser, da swaprenten indgår i diskonteringsrenten for hensættelserne. 

 

Solvens II har uden tvivl stor betydning for selskabernes kapitalkrav, men om betydningen er 

positiv eller negativ, kan være svært at bedømme. Umiddelbart er den positive side, at selskaberne 

skal være mere realistiske i deres behandling af risiko,  
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8.1 Effekt ved implementering af Solvens II 

Situationen er nu, at pensions- og livsforsikringsselskaber i Danmark er godt rustet til 

implementeringen af Solvens II, som efter planen skal træde i kraft 1. januar 2013. Danmark er som 

sagt det eneste land i den seneste prøveberegning QIS5, hvor alle pensions- og 

livsforsikringsselskaber deltog, hvilket understreger at selskabernes arbejde med at blive klar til 

Solvens II har haft stor betydning. Det skal dog understreges, at Solvens II reglerne ikke endnu er 

fuldt udformet, og at QIS5 er en test af de kommende regler og ikke en test af selskaberne. 

Med resultatet af QIS5, skulle det synes, at være ligetil at implementere Solvens II i Danmark, så 

effekterne, såsom bedre konkurrence og bedre forbrugerbeskyttelse i de europæiske selskaber, kan 

tage fart. Danmark er det land i Europa der er længst fremme med implementeringen, og et nyt 

ændringsdirektiv åbner nu op for, at der kan indføres overgangsbestemmelser på helt op til 10 år, da 

nogle EU-lande er bagud i forhold til at tilpasse sig reglerne. I direktivet er der foreslået en justering 

af dele af Solvens II reglerne, blandt andet i henhold til værdiansættelse og kapitalberedskab. En del 

af kernen i Solvens II, er at få introduceret god risikostyring og især markedsværdiopgørelser i hele 

Europa. Hvis implementeringen af disse essentielle dele udskydes, kan det være svært, at se en 

fælles rettesnor for branchen i Europa. Især de to store lande Tyskland og Frankrig søger med deres 

påvirkning, at få ændret reglerne under Solvens II. Skulle det ske, at Solvens II ikke træder i kraft 

som forventet, kan det havde store konsekvenser for de danske selskaber. Især Tysklands og 

Frankrigs forsøg på at få ændret den rentekurve, der skal bruges til beregning af nutidsværdien af 

forpligtelserne, kan vise sig at have store konsekvenser. Skulle det lykkes at få gennemtrumfet en 

rentekurve, der betyder lavere hensættelser, kan det umiddelbart få negative konsekvenser for de 

danske selskaber og forsikrings- og pensionsopsparerne.100 

Der er også det konkurrencemæssige aspekt i en udskydelse af reglerne. Hvis andre EU-lande ikke 

implementerer Solvens II, får de en konkurrencemæssig fordel. Det kan betyde, at det ville være 

hensigtsmæssigt at flytte et dansk selskab til et andet EU-land med mere lempelige regler. Dette er 

jo stik i mod hensigten med Solvens II, som skulle skabe harmonisering i branchen i Europa.101 

 

Der er lavet et udkast til overgangsbestemmelserne, Omnibusdirektivet, hvis en udskydelse af 

Solvens II bliver uundgåelig, hvilket synes at blive en realitet.. I omnibusdirektivet er der forslag til 

mange forskellige delelementer, der kan blive implementeret på forskellige tidspunkter. Der er fra 
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flere steder i branchen argumenteret for, at dette ikke er hensigtsmæssigt, og at hvis der skal være 

tale om en udskydelse, vil det være at foretrække, at det hele bliver udskudt 1 eller 2 år. Yderligere 

arbejder Finanstilsynet på at overgangsreglerne maksimalt bliver 3 til 4 år. 

 

8.2 Omnibusdirektivet 

Den 19. januar 2011 offentliggjorde Europakommissionen et forslag med ændringer til det 

kommende Solvens II direktiv, kaldet Omnibus II direktivet. Det væsentlige i direktivet er, at det 

fastsætter overgangsregler på de centrale dele af Solvens II på mellem 3 og 10 år. Direktivet 

indeholder ikke præcise detaljer omkring implementeringen, men der er defineret nogle rammer 

omkring maksimal overgangsperiode. De 3 søjler i Solvens II i figur 15, viser forslaget med 

overgangsreglerne. 

 

Figur 15: Søjlestrukturen i Solvens II med Omnibus direktivets foreslåede udskydelser 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra KPMG, Solvens II - Skønne spildte kræfter?. 
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Bredt formuleret har Europakommissionen givet følgende ramme i forslaget:102 

 

• Overgangsperiode vedrørende værdiansættelse, kapitalberedskab, solvenskrav (SCR) og 

kapitaltillæg på maks 10 år. 

• Overgangsperiode vedrørende indberetning til tilsyn, selskabsledelse og offentliggørelse på 

maks 3 år 

 

Skulle alle overgangsreglerne blive taget i brug, vil det blive et væsentligt reduceret europæisk 

Solvens II. Solvens I reglerne vil være gældende i overgangsperioden, hvilket betyder, at der som 

nu, er meget forskellige regler i de enkelte EU lande. 

Især reglerne om værdiansættelse er der stor forskel på, hvilket eksempelvis har indflydelse på 

beregning af hensættelserne. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, er der mange lande der ikke 

anvender markedsværdiprincipper på passivsiden. Dette har stor betydning for kapitalkravet i de 

gældende Solvens I regler, da dette beregnes ud fra størrelsen af hensættelserne. Det medfører jo 

forskelle i de faktiske kapitalkrav i EU.  

Formålet med overgangsreglerne i Omnibusdirektivet er at skabe en glidende overgang til de nye 

regler. Derimod må overgangsreglerne i følge direktivet ikke resultere i en mere fordelagtig 

behandling af selskaberne, eller en ringere beskyttelse af forsikringstagerne, end i dag.103 

 

Det skal dog understreges, at Omnibusdirektivet er et forslag, og at der må forventes ændringer i 

forbindelse med den politiske proces. På nuværende tidspunkt bliver forslaget til Omnibus II 

direktivet forhandlet mellem Europakommissionen, Europaparlamentet og Rådet. Direktivet 

forventes at være forhandlet på plads primo 2012. 104 

 

Udsigten til lange overgangsregler på op til 10 år, kan betyde at Solvens II ikke får den ønskede 

effekt. Samtidig viser beregninger, at mange lande ikke er klar til implementering af Solvens II 1. 

januar 2013. Netop på grund af dette, er kan det være nødvendigt med ekstra tid til 

medlemslandene, så der bliver mulighed for at tilpasse sig reguleringen i Solvens II, og hermed 

bibeholde den ønskede kvalitet. Fra dansk side ytres der ønske om, at ikrafttrædelsen af Solvens II 

udskydes 1-2 år, og at der yderligere ikke bliver mulighed for lange overgangsregler, som kan 

                                                 
102 Finanstilsynet 2011 Notat 
103 KPMG 
104 Gade, Helle 
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udvande systemet. Administrativt tunge rapporteringskrav og krav til indberetning kan gøre gavn af 

korte overgangsregler.105 

 

Da branchen i dag er meget tæt på datoen for implementering af Solvens II, skaber Omnibus 

direktivet en del usikkerhed. For det første på grund af uklarhed i relation til hvilke områder der 

skal indføres overgangsordninger på. For det andet på grund af, at eventuelle lange 

overgangsordninger på centrale dele af Solvens II, kan skabe usikkerhed på de finansielle markeder. 

 

8.3 Sammenfatning 

Der er uden tvivl kommet mere fokus på risiko og risikostyring under den finansielle krise. Krisen 

har tydeliggjort behovet for solvenskrav og regulering, og måske en revision af de nuværende krav 

og tilsyn.  

De nye Solvens II regler skal træde i kraft i 2013, for at sikre en harmonisering af solvensreglerne 

på tværs af EU. Målsætningen for Solvens II er overordnet at beskytte forsikringstagerne, forbedre 

konkurrenceevnen for EU’s forsikringsvirksomheder samt sikre en bedre kapitalallokering og 

kapitalanvendelse. Solvensreguleringen skal forøge markedseffektiviteten, men der er her en risiko 

for det modsatte, hvis reguleringen er uhensigtsmæssig og der hermed kræves for meget 

bufferkapital, hvilket medfører forhøjede omkostninger for forsikringstagerne. De nuværende 

solvensregler tager udgangspunkt i selskabernes forretningsmæssige volumen med mindre fokus på 

den risikomæssige struktur, konkrete balancesammensætning og risikoprofil. Dette skal Solvens II 

ændre på.  

Danske selskaber er, som QIS5 viste, godt rustet til de nye regler, men Omnibusdirektivet, med 

udskydelse af grundlæggende dele af Solvens II, kan fjerne de gode effekter Solvens II var tiltænkt 

at give. Dette kan blive et problem for danske selskaber, da det kan blive svært at se den fælles 

rettesnor for branchen i EU. 

 

 

 

                                                 
105 Finanstilsynet 2011 Notat 
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9 Konklusion 

Dagen for ikrafttrædelse af Solvens II nærmer sig. I 2013 forventes EU's fælles retningslinier for 

pensions- og livsforsikringsselskaber at træde i kraft. Solvens II reglerne indeholder kvantitative 

krav, som omhandler tilsynets rolle og regler med krav om tilsynsmæssig rapportering og 

oplysning. De danske pensions- og livsforsikringsselskaber er godt rustet til de udfordringer, disse 

nye europæiske regler medfører. Solvens II skal skabe et mere risikobaseret solvenssystem for 

europæiske pensions- og livsforsikringsselskaber, som ruster selskaberne bedre til fremtidige kriser. 

I de nuværende europæiske regler afhænger selskabernes kapitalkrav kun af størrelsen på 

livsforsikringshensættelserne, og der tages ikke højde for andre risici. Nogle af de krav Solvens II 

medfører, er allerede indført i den danske lovgivning. Det gælder markedsværdiprincipper på 

passivsiden og stresstest. Dog vil stresstestene under Solvens II være en del hårdere end 

Finanstilsynets trafiklys. Det betyder, at selskaberne fremover skal have større kapitalbuffer, end 

reglerne på nuværende tidspunkt foreskriver.  

 

En af de store udfordringer for danske selskaber i relation til Solvens II, opstår på grund af 

selskabernes forpligtelser, som langsigtede og baseret på rentegarantier. Det blev belyst i afsnit 6 

omhandlende konsekvensen af rentegarantien, at garantierne har stor indflydelse på selskabernes 

kapitalkrav, hvilket kan give begrænsninger på investeringsmulighederne. Selskaber med store 

bestande af høje rentegarantier, vil opleve en betydelig effekt på balancen ved eksempelvis et 

rentefald. Det skaber en betydelig forringelse af selskabets kapitalbuffer, da en stor del af 

forsikringstagernes bidrag skal hensættes til rentegarantier. Konsekvensen er et mindre forventet 

afkast til forsikringstagerne. 

Rentegarantierne er med til at bestemme, hvor meget kapital der skal bindes i selskaberne. De høje 

garantier betyder, at selskaberne skal have død kapital stående, og betragtelige dele af formuen skal 

investeres i lange obligationer og rentederivater.  

Eksemplerne viser en sammenhæng mellem den afgivne garanti og konkursrisikoen i et selskab. 

Netop fordi de garanterede ydelser er rentefølsomme, bør selskaberne afdække risikoen for 

renteændringer. 

 

For at danske pensions- og livsforsikringsselskaber kan opfylde rentegarantierne, skal deres 

investeringsstrategier være langsigtede, og selskaberne skal have kapitalbuffer nok til at klare 

krisetider. Yderligere skal selskaberne søge at matche aktivernes rentefølsomhed med passivernes, 
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således at en ændring i renten giver den samme værdiændring på porteføljen, som på 

pensionshensættelserne. Dette match søges på forskellige måder. Den simple metode med lange 

obligationer giver problemer, da der ikke er nok af disse, og da de ikke findes med en varighed lige 

så høj som passivernes. Derimod anvendes derivater til at afdække renterisikoen. Swaps kan 

konstrueres, så de matcher selskabernes hensættelser til garanterede ydelser samt bonuspotentiale på 

fremtidige præmier, og derfor er swaps også de anvendte instrumenter til afdækning af 

hensættelserne. Selskaber der ønsker at afdække alle livsforsikringshensættelserne, det vil sige 

yderligere ønsker afdækning af bonuspotentiale på fripoliceydelser, vælger instrumenter med 

asymmetrisk afkastprofil som swaptioner og Floors. 

 

De kommende Solvens II regler vil lægge yderligere belastninger på selskabernes kapitalkrav, og 

især på selskaber med høje garantier. Resultater af beregningerne på de kommende solvenskrav 

viser, at hvis renten forbliver lav, kan selskaber med store bestande med høje garantier komme i 

risikozonen, med det øgede pres på kapitalkravet under Solvens II. 

 

Som QIS5 viste, så er hovedparten af danske selskaber klar til implementeringen af Solvens II, men 

det nye Omnibusdirektiv kan vise sig at udsætte store og vitale dele af Solvens II. Effekten af en 

udskydelse af essentielle dele af Solvens II, kan på nuværende tidspunkt være svær at spå om, da 

det endnu ikke er fastlagt hvilke dele der skal udskydes og hvor lang overgangsperioden skal være. 

Essentielt er det dog, at i overgangsperioden vil Solvens I reglerne som udgangspunkt være 

gældende, hvilket vil betyde, at det nuværende system med meget forskellige regler i de enkelte EU 

lande fortsætter. Hovedformålet med Solvens II er jo netop, at skabe fælles retningslinier i 

branchen. Danske pensions- og livsforsikringsselskaber har via dansk lovgivning 

forudimplementeret dele af Solvens II, og udskydelsen af Solvens II gennem Omnibusdirektivet, 

kan umiddelbart få dette arbejde til at virke som spildte kræfter. Men med det store engagement der 

er lagt i arbejdet hen mod Solvens II, er danske selskaber alt andet lige blevet bedre rustet ledelses- 

og styringsmæssigt. 
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Bilag 1: Beregning af Trafiklysets stresstest 

 

  Aktiver 1000     Gult lys  Rødt lys 

  Obligationer - varighed 5 600 5% Renteændring % 1 30  0,7 21 

  Aktier 400   Kursfald % 30 120  12 48 

  Egenkapital 150          

  Kollektivt bonuspotentiale 200          

             

             

  Opret tid 0 0 0  0 0  0 0 

  Udbetal tid 20 20 20  20 20  20 20 

  Præmie 650 650 650  650 650  650 650 

  Betal til tid 0 0 0  0 0  0 0 

  Betal til tid 10 10 10  10 10  10 10 

  Grundlagsrente 1,5% 4,5% 0,0%  1,5% 4,5%  1,5% 4,5% 

  Diskonteringsrente 4,5% 4,5% 4,5%  3,5% 3,5%  3,8% 3,8% 

           

  
Garanterede ydelser                                                                    
for forsikringstager 1630 2577 1300  1630 2577  1630 2577 

  Garanterede ydelser 257 650 120  358 834  325 775 

             

  
MV(Garanterede 
fripoliceydelser) 363,0 650,0 269,5  440 788  415 744 

  Bonus på fremtidige præmier 105,8 0,0 149,0  82 0  90 0 

             

  Bonus på fripolicer 287,0 0,0 380,5  210 0  235 0 

             

           

  
Bonuspotentiale på                                                        
fremtidige præmier 106 0 149  82 0  90 0 

  Bonuspotentiale på fripolicer 287 0 380  210 0  235 0 

  Garanterede ydelser 257 650 120  358 834  325 775 

             

             

             

  Egenkapital 150 150 150  150 150  150 150 

  Kollektivt bonuspotentiale 200 200 200  200 200  200 200 

  Garanterede ydelser 257 650 120  358 834  325 775 

  Bonuspotentiale på F 106 0 149  82 0  90 0 

  Bonuspotentiale på FY 287 0 380  210 0  235 0 

  Hensættelser i alt 650 650 650  650 834  650 775 

  Passiver i alt 1000 1000 1000   1000 1184   1000 1125 
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1,5 % garanteret rente - Det gule scenario    

  

  

Passiver 
primo 

Passiver 
efter 

rentefald 

Passiver 
efter kursfald 

Passiver 
efter 

rentefald og 
kursfald 

Egenkapital 150 155 150 150 

Kollektivt bonuspotentiale 200 226 80 110 

Garanterede ydelser 257 358 257 358 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 106 82 106 82 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 287 210 287 210 

Hensættelser i alt 650 650 650 650 

Passiver i alt 1.000 1.030 880 910 

     

1,5 % garanteret rente - Det røde scenario    

  

  

Passiver 
primo 

Passiver 
efter 

rentefald 

Passiver 
efter kursfald 

Passiver 
efter 

rentefald og 
kursfald 

Egenkapital 150 153 150 150 

Kollektivt bonuspotentiale 200 218 152 173 

Garanterede ydelser 257 325 257 325 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 106 90 106 90 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 287 235 287 235 

Hensættelser i alt 650 650 650 650 

Passiver i alt 1.000 1.021 952 973 
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4,5 % garanteret rente - Det gule scenario    

  

  

Passiver 
primo 

Passiver 
efter 

rentefald 

Passiver 
efter kursfald 

Passiver 
efter 

rentefald og 
kursfald 

Egenkapital 150 150 150 76 

Kollektivt bonuspotentiale 200 46 80 0 

Garanterede ydelser 650 834 650 834 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 0 0 0 0 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 0 0 0 0 

Hensættelser i alt 650 834 650 834 

Passiver i alt 1.000 1.030 880 910 

     

4,5 % garanteret rente - Det røde scenario    

  

  

Passiver 
primo 

Passiver 
efter 

rentefald 

Passiver 
efter kursfald 

Passiver 
efter 

rentefald og 
kursfald 

Egenkapital 150 150 150 150 

Kollektivt bonuspotentiale 200 96 152 48 

Garanterede ydelser 650 775 650 775 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 0 0 0 0 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 0 0 0 0 

Hensættelser i alt 650 775 650 775 

Passiver i alt 1.000 1.021 952 973 

     

     

 0% 1,5% 4,5%  

   

  

Passiver 
primo 

Passiver 
primo 

Passiver 
primo  

Egenkapital 150 150 150  

Kollektivt bonuspotentiale 200 200 200  

Garanterede ydelser 120 257 650  

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 149 106 0  

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 380 287 0  

Hensættelser i alt 650 650 650  

Passiver i alt 1.000 1.000 1.000  
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Bilag 2: Beregning af hensættelsernes afkastprofil 

 

  Aktiver 1.000                 

  Obligationer - varighed 5 600 5%    

 

     

  Aktier 400          

  Egenkapital 150          

  Kollektivt bonuspotentiale 200          

             

  Opret tid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Udbetal tid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  Præmie 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

  Betal til tid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Betal til tid 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  Grundlagsrente 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

  Diskonteringsrente 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 

             

  
Garanterede ydelser for 
forsikringstager 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 

 

1.630 1.630 1.630 

  Garanterede ydelser 980 857 747 650 564 487 419 358 305 

             

  MV(Garanterede fripoliceydelser) 875 792 717 650 589 534 485 440 400 

  Bonus på fremtidige præmier 0 0 0 0 26 47 66 82 95 

             

  Bonus på fripolicer 0 0 0 0 61 116 165 210 250 

         

 

     

  Egenkapital 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

  Kollektivt bonuspotentiale 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

  Garanterede ydelser 980 857 747 650 564 487 419 358 305 

  Bonuspotentiale på fremtidige præmier 0 0 0 0 26 47 66 82 95 

  Bonuspotentiale på fripoliceydelser 0 0 0 0 61 116 165 210 250 

  Hensættelser i alt 980 857 747 650 650 650 650 650 650 

  Passiver i alt 1.330 1.207 1.097 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

             

    0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 

  GY+BP+BFY 980 857 747 650 650 650 650 650 650 

  GY+BP 980 857 747 650 589 534 485 440 400 

  GY 980 857 747 650 564 487 419 358 305 

 

 

 

 

 

 

 



Risikostyring i danske pensions- og 
livsforsikringsselskaber i relation til solvens II  Side 91 af 91 

                        

            

            

            

            

            

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 

            

1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 

257 215 178 145 116 91 68 49 31 16 3 -8 

            

363 330 300 273 248 226 206 188 171 156 143 130 

106 115 122 128 132 135 138 139 140 140 139 138 

            

287 320 350 377 402 424 444 462 479 494 507 520 

            

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

257 215 178 145 116 91 68 49 31 16 3 -8 

106 115 122 128 132 135 138 139 140 140 139 138 

287 320 350 377 402 424 444 462 479 494 507 520 

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

            

4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

363 330 300 273 248 226 206 188 171 156 143 130 

257 215 178 145 116 91 68 49 31 16 3 -8 
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