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1. Indledning 

I de senere år har der været øget fokus på garantierne i livs- og pensionsforsikringsbranchen. Det 

danske pensionssystem forvalter i dag ca. 3.000 mia. kr., hvilket svare til ca. det dobbelte af det 

årlige danske bruttonationalprodukt. Flere og flere personer indbetaler til en pensionsordning. I 

1984 blev i gennemsnit omkring 4 % af lønnen indbetalt til en pensionsordning, hvor den i 2010 

var øget til næsten 11 %
1

. På grund af den store værdi er det vigtigt med et velfungerende 

pensionssystem. 

De nuværende Solvens I regler er fra 1973 og der er ikke på sammenhæng mellem risici og 

kapitalkrav. 

Europaparlamentet godkendte i 2009 et Solvens II rammedirektiv
2

. Dette skulle sikre, at der var 

tilstrækkelig solvens i alle forsikringsselskaber og at alle Europæiske forsikringsselskaber havde 

samme vilkår. Formålet med dette var at sikre, at der var nok ”penge” til kunderne i 

forsikringsselskaberne. Dette blev i direktivet beskrevet som Solvenskapitalkravet og svarer til den 

økonomiske kapital, et (gen)forsikringsselskab har brug for at have med henblik på at begrænse 

ruinsandsynligheden til 0,5 %, dvs. at der for et selskab vil opstå ruin (konkurs) hvert 200. år.”
3

 

Denne formulering er efterfølgende blevet kvantificeret for, hvordan et solvenskrav bliver mere 

konkret. Med de kommende Solvens II regler skal der være en sammenhæng mellem risici og 

kapitalkrav. 

Dette betød og betyder for forsikringsselskaber med produkter med garanti, at der ville ske en 

voldsom forøgelse af kapitalkravet, specielt for selskaber som er baseret på livsvarige ydelser med 

høje garanterede renter. Dette var tilfældet for f.eks. Sampension. 

Solvens II er dog løbende blevet udskudt og forventes nu vedtaget i 2016. Dog vil Finanstilsynet 

indføre regler, som vil medføre, at Danmark vil nærme sig Solvens II reglerne, og hvorved reglerne 

bliver præimplementeret og derfor får betydning for forsikringsselskaberne i Danmark tidligere. 

De senere år har renten været historisk lav. Dette har været med til, at mindske kapitalbufferne i 

forsikringsselskaberne, da hensættelserne til garanterede pensionsordninger ændrer sig ved et 

rentefald.  

Dette fik Erhvervs- og vækstministeriet til sammen med Forsikring & Pension, at lave en aftale i 

juni 2012. Der blev indført en ændring i diskonteringsrenten, som anvendes til beregning af 

pensionsforpligtelserne i forsikringsselskaberne. Et af formålene med denne diskonteringsrente 

                                                   

1

 Nationalbanken kvartalsoversigt, 1. kvartal 2012, del 1 – www.nationalbanken.dk 

2

 Afskaffelse af garantier i pensionsselskaber, Kristian Sparre Andersen, Finans/Invest 3/11 

3

 Solvency II, Claus Hvidegaard og Mads Deth Hesselbo, Finans/Invest 7/10 
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var, at afhjælpe konsekvenserne af de unormale renteforhold som følge af den europæiske 

gældskrise. Denne diskonteringsrente medførte overordnet
4

: 

 Fra 20Y+ anvendes en teknisk variabel i stedet for markedsvariabel. 

 Solvenslettelse (løft i renten), dog fortsat behov for afdækning af trafiklysscenarier 

 Forsikringsselskaberne kan tilrettelægge en længere investeringsstrategi 

I denne sammenhæng anbefalede Erhvervs- og Vækstministeriet, at forsikringsbranchen skulle 

arbejde for, at mindske produkter med rentegarantier ved f.eks. omvalg til 

markedsrenteprodukter. 

Den lave rente har medført, at selv policer med lave garanterede renter skal afdækkes, hvor det 

tidligere har været garantier med høj rente som har medført afdækning. 

Alt dette har medført en diskussion om rentegarantien på pensionsprodukter, og denne 

afhandling har til hensigt at redegøre for om Solvens II samt det lave renteniveau medfører, at et 

pensionsforsikringsselskab kapitalkrav bliver forringet. 

2. Problemformulering 

Med indførelsen af Solvens II kommer der nye regler for opgørelsen af kapitalkravet for et 

forsikringsselskab. Mange forsikringsselskaber har ved indgåelsen af pensionsordninger afgivet 

garantier overfor deres kunder, hvor de har lovet høje rentegarantier i år hvor renten var på et 

betydeligt højere niveau, og har efterfølgende konstateret et kraftigt fald i renten til det meget 

lave niveau der ses i dag. Erhvervs- og Vækstministeriet har anbefalet selskaber at arbejde hen 

imod at få kunderne væk fra garantiprodukter og i stedet tilbyde kunderne 

markedsrenteprodukter. Anbefalingen kom i forbindelse med det lave renteniveau samt 

kommende Solvens II regler. Vi vil undersøge de udfordringer et forsikringsselskab står overfor 

med det lave renteniveau og de kommende Solvens II reglerne. 

Hvilke konsekvenser har de nye Solvens II regler for kapitalkravet i liv- og 

pensionsforsikringsselskaberne med fokus på garantierne og det lave renteniveau? 

Det vil vi besvare ved at undersøge følgende: 

 Foretage en komparativ analyse af kapitalkravet i et selskab med rentegarantier efter 

Solvens II reglerne og trafiklysscenariet på aktivsiden og passivsiden med særlig fokus på 

renterisiko og aktierisiko 

 Hvad er sammenhængen mellem kapitalkravet og rentegarantierne? 

 Hvilken betydning har diskonteringsrenten for kapitalkravet i et selskab med rentegarantier  

                                                   

4

 Strategi, SEB 13. juni 2012 
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 Hvordan kan mismatch mellem renterisikoen på aktivsiden og passivsiden afdækkes? 

3. Afgrænsning 

Vi vil fokusere på pensions- og livsforsikringsselskabers (forsikringsselskaber) risici og vil ikke 

beskæftige os med de offentlige ordninger som ATP og folkepensionen. Vi vil ikke skelne mellem 

de kommercielle og ikke kommercielle selskaber. Vi vil udelukkende se på pensionssektoren i 

Danmark og ikke de konsekvenser som Solvens II generelt kan have for EU. 

Afhandlingen vil give et overordnet indblik i Solvens II, og fokusere på de konsekvenser og 

udfordringer som kapitalkravene giver. Markedsrisiciene er brede inden for forsikringsselskaber, 

og vi vil derfor kun undersøge de problemstillinger, som der er i relation til garantierne. Vi vil 

fokusere på markedsrisiko. I markedsrisiko modulet er vores fokus på renterisiko og aktierisiko og 

vil ikke gå nærmere i dybden med spænd-, ejendom-, valuta-, illikviditet- og koncentrationsrisiko. 

Vi vil ikke undersøge en aftales forsikrings-, administrations- og omkostningsmæssige elementer. 

Vi vil ikke komme ind på aktuarmæssige beregninger, der vedrører dødelighed og invaliditet. Vi vil 

fokusere på opsparingsdelen af aftalen med kunden og vil ikke komme ind på kundes mulighed 

for option på ophævelse/genkøb af aftalen, da dette vil gøre passiverne meget komplekse. Vi vil 

derudover se bort fra PAL, skat samt inflation.  

Vi vil ikke skelne mellem om det er en ydelsesgaranti eller en rentegaranti som 

forsikringsselskaberne har givet til kunderne, blot kalde det rentegaranti. 

I vores SCR og trafiklys beregninger anvender vi en forenklet balance. På aktivsiden er der kun 

investeret i obligationer og aktier. På passivsiden hvor hensættelserne beregnes bliver der 

foretaget en indbetaling på tidspunkt 0. Der er dermed taget afgrænsninger i regneeksemplerne, 

som ikke svarer til virkeligheden. 

I vores beregninger af hensættelserne har vi for at forenkle opgaven valgt at benytte en flad 

rentekurve i stedet for Finanstilsynets diskonteringskurve, og har anvendt forenklede 

diskonteringsrenter. Vi har i fastsættelsen af prisen på obligationerne valgt at benytte en effektiv 

rente på 3 %. Vi vil sammenligne det nye kapitalkrav som vi vil beregne ud fra de kommende 

Solvens II regler med kapitalkravet fra trafiklysberegningen. Beregningerne vil vise hvad der sker 

på kort sigt. 

4. Struktur og metodebeskrivelse 

SCR beregningerne efter standardmodellen for Solvens II tager udgangspunkt i EIOPA’s gældende 

tekniske specifikationer for opgørelse af Solvens II-kapitalkrav, der er nogle ændringer i dette i 

forhold til de nyeste beregninger for QIS5 fra 2010. 
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For at besvare problemformuleringen vil opbygningen af den danske pensionssektor blive belyst. 

Vi vil herunder se nærmere på de produkter forsikringsselskaberne tilbyder deres kunder samt på 

udviklingen i forsikringsselskabernes afskaffelse af deres garantier til deres kunder. Vi vil se 

nærmere på forsikringsselskabernes balanceopbygning. Efter gennemgangen af 

pensionssektorens opbygning vil vi se nærmere på de reguleringer som pensionsionssektoren er 

underlagt. Vi vil se på de nuværende reguleringer samt de kommende Solvens II krav. 

Implementeringen af Solvens II i 2016 vil udfordre forsikringsselskaberne på deres kapital. I denne 

sammenhæng vil vi se nærmere på SCR-modellen og dens opbygning. Vi vil beregne kapitalkravet 

for renterisiko og aktierisiko i markedsrisikomodulet. For at kunne analysere på disse resultater, 

vil vi foretage beregninger for trafiklysscenarierne. Vi vil undersøge de udfordringer som 

renterisikoen og det lave renteniveau giver selskaberne ved at beregne rentens påvirkning af 

kapitalkravet. Endelig vil renterisikoen blive belyst, hvor vi vil se på hvordan forsikringsselskaberne 

kan afdække denne med finansielle instrumenter.   

5. Pensionssektoren i Danmark 

Det danske pensionssystem skal grundlæggende bidrage til en pensionists forsørgelse når 

arbejdsevnen ikke længere er tilstede. Systemet er sammensat af en række forskellige ordninger, 

som kan sammensættes som i tabel 1. 

Tabel 1: Opdelingen af det danske pensionssystem 

 Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 

 Offentligt 

administreret med 

krav om medlemskab 

Privat administreret 

med krav om 

medlemskab 

Privat administreret 

med frivillige 

indbetalinger 

Målsætning Undgå fattigdom som 

pensionist 

Dækningsgrad og 

opsparing 

Fleksibilitet og 

opsparing 

Metode Ens ydelse til alle, 

indkomstafhængig 

ydelse eller garanteret 

minimumspension 

Obligatorisk 

opsparingsordning i 

relation til 

beskæftigelse 

Individuel 

pensionsopsparing 

eller anden opsparing 

til 

pensionisttilværelsen 

Finansiering Skattefinansieret Opsparingsbaseret Opsparingsbaseret 

Kilde: Inspireret af James (1996), Verdensbanken
5

 

Søjle 1 er de offentlige ordninger i pensionssystemet ex. Folkepensionen og ATP. Disse skal sikre, 

at alle har et forsørgelsesgrundlag, når de går på pension. I dag er alle sikret en folkepension.  

Søjle 2 og 3 er de opsparingsbaserede pensionsordninger, som administreres af 

livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Søjle 2 er overenskomstbaseret og firmaordninger. 

Det er opsparingsbaseret i relation til beskæftigelse og det er derfor kundens arbejdsgiver, der 

indbetaler præmier over en lang årrække, som modsvares af udbetalinger, når kunden går på 

                                                   
5
 Større valgfrihed i pensionsopsparingen, Økonomi- og erhvervsministeriet 
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pension. Søjle 3 er individuelle ordninger hvor kunden selv indbetaler præmier til fremtidige 

udbetalinger. Forsikringsprodukterne indeholder typisk alder-, invalide- og dødsfaldsdækning. 

Derudover er pensionerne typisk opsparings- og bidragsdefinerede.  

5.1 Garanti- og markedsrenteprodukter 

Pensionsprodukter kan typisk opdeles i to hovedkategorier. Der er garantiprodukter og 

markedsrenteprodukter. Garantiprodukter er hvor kunden køber en garanti for, at sikre sig en 

bestemt ydelse ved pensionering af forsikringsselskabet. Markedsrenteprodukter er hvor kunden 

ikke er garanteret nogen ydelse af forsikringsselskabet.  

Garantiprodukt: 

Opsparing med garanti er det oprindelige/traditionelle produkt der forrentes med en kontorente, 

som fastsættes af det enkelte pensionsselskab. I gode år sætter livsforsikringsselskabet ind på en 

fælles opsparing, og i dårlige år tager forsikringsselskabet penge fra den fælles opsparing. Dette 

sker for, at sikre en stabil rente til kunden. Forsikringsselskabets afkast får dermed ikke nogen 

umiddelbar betydning for kundens pension de enkelte år.  

Ved etablering af forsikringen er der aftalt en præmieindbetaling fra kunden, og sammenhængen 

mellem de indbetalte præmier og de pensionsydelser som kunden vil modtage er baseret på en 

række antagelser om invaliditetsrisiko, dødelighed, rente og omkostningsforhold. Traditionelle 

produkter indeholder en garanti baseret på en grundlagsrente, der skal sikre den fremtidige værdi 

af forsikringsudbetalingen. Denne garanti skal i sidste ende dækkes af egenkapitalen, hvis der 

ikke er andet tilbage, hvilket umiddelbart giver kunden en høj sikkerhed for den fremtidige 

ydelse
6

. Kunden har også en levetidssikring i deres opsparing. Dvs. at de får en bestemt ydelse 

uanset hvor længe de lever. 

Markedsrenteprodukt: 

Opsparing i et markedsrenteprodukt skal ses som en investering, der forrentes med nettoafkast af 

de valgte investeringer. Her får kunden sin del af afkastet og der kan være betydelige udsving i 

hele opsparingsperioden. I gode perioder vokser opsparingen og i dårlige perioder taber 

forsikringsselskabet penge på investeringerne og kundens opsparing vil dermed blive mindre. 

Markedsrenteprodukternes investeringsmuligheder kan være sammensat, så kunden har hel eller 

delvis indflydelse på investeringerne. Nogle forsikringsselskaber tager udgangspunkt i kundens 

alder. Her sammensætter forsikringsselskabet en investeringsportefølje, som ændrer sig med 

kundens alder. Ved lav alder er der højere risiko og ved høj alder er der lav risiko. Denne 

sammensætning tager udgangspunkt i, at kunden kan indhente eventuelle tab før pensionering, 

                                                   

6 Markedsudviklingen i 2011 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, Finanstilsynet (2011) 
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hvorimod den ældre kunde vil have svært ved, at indhente eventuelle tab før pensionering og der 

investeres derfor mere konservativt. Der er ikke den samme sikring for den fremtidige ydelse som 

ved garantiproduktet. Der er ikke en levetidssikring i deres opsparing, dvs. at kunden ikke er 

garanteret en bestemt ydelse i de år de lever. 

Forsikringsselskabet har interesse i, at kunden skal vælge markedsrenteproduktet skyldes, at 

kunden bærer risikoen ved dette produkt. Kunden er ud fra et forbrugersynspunkt ikke lige så 

beskyttet ved et markedsrenteprodukt som et garantiprodukt. Dette kan måske få nogle 

forsikringsselskaber til at investere mere risikoorienteret, da de ikke længere bærer risikoen. Ved 

garantiproduktet bærer forsikringsselskabet risikoen, da kunden her er garanteret en rente 

gennem opsparingsperioden. Derimod kan kunden ved markedsrenteproduktet have mulighed for, 

at opnå et større afkast end de er garanteret med en rentegaranti. Når forsikringsselskabet har 

garanteret en rente, vil deres investeringsstrategi blive mere forsigtig, hvormed kunden kan 

risikere at få et lavere afkast end på markedsrenteproduktet, da der her kan blive investeret mere 

risikofyldt
7

. Derudover er forsikringsselskabet ikke bundet af, levetidssikringen, så 

forsikringsselskabet har mulighed for at nedsætte ydelsen hvis de har år med dårlige afkast. 

Kunden er dermed ikke sikret en bestemt årlig ydelse i alle sine pensionsår. 

Figur 1: Livsforsikringshensættelser fordelt på garantier 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Markedsudvikling 2011 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, Finanstilsynet 

(2011) 

På figur 1 ses det, at forsikringsselskabet ved omvalg og andre initiativer har nedbragt deres 

forpligtelser for højrentegarantier med ca. 37 %, hvormed produkter uden garantier eller 0 % 

garantier er steget med 180 %. De garanterede produkter med garanti større end 4 % udgør dog 

stadig 30 % af hensættelserne i 2011. Produkter uden garantier eller 0 % garantier udgør 28 % af 

                                                   

7

 Markedsudviklingen i 2011 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, Finanstilsynet (2011) 
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hensættelserne i 2011. Dette viser, at de garanterede produkter eksklusiv 0-garantier udgør 

næsten ¾ del af hensættelserne. Analysen fra markedsudviklingen er fra 2011, og der har 

efterfølgende været en udvikling, hvor flere forsikringsselskaber har opgivet deres garantier til 

deres kunder.  

5.2 Forsikringsselskabers afskaffelse af garantier 

Med de lange aftaler indenfor pensionsbranchen, kan det være vanskeligt for forsikringsselskabet 

at opsige aftaler med kunderne, om afskaffelse af deres garantier uden kundens samtykke. Flere 

forsikringsselskaber har i en årrække sikret sig, at alle nye kunder fik et markedsrenteprodukt og 

ikke et garantiprodukt. Og i de senere år har flere selskaber derudover forsøgt ad frivillighedens 

vej, at få deres kunder, som har et garantiprodukt, til at vælge om til et markedsrenteprodukt. Det 

kan for kunder med en garanti være en svær beslutning at foretage dette omvalg, da de ikke altid 

har den nødvendige viden til at tage dette valg.  

For arbejdsmarkedspensionsselskaber har det betydet, at de har kunnet udarbejde eller ændre 

deres aftale med deres aftalepartere ikke er den enkelte kunde, men organisationer og 

arbejdsgivere. Med andre ord: overenskomstparterne. Sampension og Industriens Pension har 

anvendt denne mulighed i forhold med sine aftalepartnere.  

Sampension har med tilbagevirkende kraft erstattet deres rentegarantier med en 

hensigtserklæring
8

. Sampension havde en ekstraordinær høj andel af kunder med høje 

rentegarantier plus en relativ høj andel af kunder, som har livrenter. De skærpede krav i de nye 

Solvens II regler betød derfor, at Sampension ville få svært ved at leve op til disse krav, pga. deres 

andel af garantier med høje rentegarantier. Hensigtserklæringen betyder, at Sampensions krav til 

egenkapitalen formindskes, da selskabet kan nedsætte ydelserne, hvis dette er absolut 

nødvendigt. 

Industriens Pension har den 1. december 2011 besluttet at erstatte deres rentegarantiprodukter 

med markedsrenteprodukter for alle deres kunder med undtagelse af pensionister inden den 1. 

juni 2012. De har ved denne beslutning givet deres kunder deres del, af den fælles opsparing, 

som er blevet overført til deres pensionsordning
9

.  

Forsikringsselskabet har en kerne af kunder, som ønsker at bevare deres rentegarantier. De 

enkelte forsikringsselskaber kan derudover have forskellige holdninger til, hvorledes de varetager 

kundens interesser bedst. Lærernes Pension har valgt at bevare deres rentegarantiprodukt, da 

deres medlemmer ikke ønsker de udsving som et markedsrenteprodukt kan medføre. De kan dog 

sætte grundlagsrenten på 0 %. Herved sikrer de, at deres kunder ikke oplever negative udsving på 

                                                   

8

 ”Afskaffelse af garantier i pensionsselskaber”, Kristian Sparre Andersen, Finans/Invest (3/11) 
9

 www.industrienspension.dk 
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deres depoter
10

. ATP har i 2008 indført en model, hvor de giver garantier for den fremtidige 

pension og baserer disse garantier på markedsrenten ved pensionsbidragenes indbetaling
11

. I 

dette pensionsprodukt kombinerer ATP et garanti- og markedsrenteprodukt.  

Skandia har flere typer produkter som deres kunder kan vælge imellem. Skandia Safe minder om 

ATP produktet, hvor kunden er sikret et minimumsbeløb, som svarer til kundens indbetalinger, 

som dermed ikke kan mistes. Ved gode afkast år vil kunden få sin del af det årlige afkast
12

.  

Dermed er kunden sikret, mod et negativt afkast på sit depot og har samtidig mulighed for et 

merafkast på sin pension.  

Danica har et markedsrenteprodukt Danica Balance. Her kan kunden mod betaling tilknytte en 

garanti, hvorved kunden 10 år før udbetalingsperioden vil kende sin pensionsopsparing, som 

minimum vil komme til udbetaling ved garantiperiodens start. Dette giver kunden en sikkerhed for 

i udbetalingsperioden ikke at få negative afkast
13

. PFA Plus
14

 og Nordea Vækstpension
15

 er 

produkter, som minder om Danica Balance, hvor det er muligt at tilkøbe en garanti således, at 

kunden ikke oplever negative afkast eller negative afkast i deres udbetalingsperiode. For Danica 

og Nordea Liv og Pension gælder det også, at de stadig har garantiprodukter. Danica anbefaler 

dog ikke deres produkt til deres nye kunder, da kontorenten jf. aftalen mellem Erhvervs- og 

Vækstministeriet og Forsikring og Pension er på 1,8 % før PAL
16

. Dermed forventer Danica, at 

kunden kan få et bedre afkast på sigt end de 1,8 %. Hermed lever de også op til anbefalingen fra 

Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring og Pension om, at bevæge sig væk fra 

garantiprodukterne. 

I efteråret 2012 tog Danica initiativ til at tilbyde deres kunder som havde et garantiproduktet 

Danica Traditionel at foretage omvalg til markedsrenteproduktet Danica Balance. I dette tilbud er 

kunderne blevet tilbudt en kompensation ved at give afkald på deres rentegaranti. Dette er ud fra 

tanken, at kunder som har et garantiprodukt har en andel af den fælles opsparing, som 

forsikringsselskabet har opsparet. Ved at vælge om til et markedsrenteprodukt får 

forsikringsselskabet frigivet kapital som tidligere har været hensat og som vil medføre, at 

forsikringsselskabets kapitalkrav vil blive mindsket. Derfor tilbyder forsikringsselskabet deres 

kunder en bonus ved dette omvalg.  

Det ses derfor at det meget forskelligt hvordan forsikringsselskaberne gør. 

                                                   

10

 http://www.lppension.dk/Aktuelt/nyhedsarkiv/Sider/Holdfingrenefrapensionsformuerne.aspx 

11

 ”Ny model garanterer højere ATP-pensions til alle”, ATP (2008) 
12

 http://www.skandia.dk/Pension/Valg-produkt/Skandia-Safe/ 
13

 www.danica.dk  

14

 www.pfa.dk 

15

 www.nordealivogpension.dk  

16

 Pensionsafkastskat 

http://www.danica.dk/
http://www.nordealivogpension.dk/
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5.3 Grundlagsrenten 

Grundlagsrenten er den rente som forsikringsselskabet garanterer kunden i et 

rentegarantiprodukt. På det tidspunkt, hvor det er aftalt, at kunden skal pensioneres kan kunden 

som minimum forvente, at få den garanterede ydelse udbetalt. Finanstilsynet fastsætter en 

maksimal grundlagsrente som forsikringsselskabet må garantere kunderne. Denne rente er 

gennem årene blevet ændret af Finanstilsynet fra et niveau på 4,5 % til i dag at være på 0,5 %. 

Dette skyldes, at renteniveauet generelt er blevet lavere. Vi vil i opgaven definere grundlagsrenter 

som er højere eller lig med 3 % som høje grundlagsrenter (høje garantier), og grundlagsrenter som 

er lavere end 3 % som lave grundlagsrenter (lave garantier).  

Grundlagsrenten kan være givet som en ydelsesgaranti eller en rentegaranti. Det er meget 

væsentligt om den er givet som det ene eller andet, da det har stor betydning for 

forsikringsselskabet hvad det egentlig er de lover forsikringstagerne
17

. En ydelsesgaranti bliver 

beregnet som et gennemsnit af grundlagsrenten over hele opsparingsperioden. Dermed skal 

forsikringsselskabet ikke hvert år give den garanterede rente til kunderne, og vil dermed bedre 

kunne klare år med dårlige afkast. 

En rentegaranti er en garanti for en årlig fast minimumsforrentning som er den garanterede rente 

frem til pensionstidspunktet.   

5.3.1 Grundlagsrentens udvikling 

Der er forskellige regler for grundslagsrentens størrelse som afhænger af, hvornår 

pensionsordningen er oprettet. Denne rente er blevet ændret gennem årene, da renteniveauet 

generelt er blevet lavere. Fra 1982 og frem til midten af 1994 var grundlagsrenten 4,5 %, hvorefter 

den blev nedsat til 2,5 %. I 1999 sænkede Finanstilsynet grundlagsrenten yderligere til 1,5 % og i 

2011 blev den nedsat til 0,5 %
18

. Alle nævnte renter er efter fradrag, da der før fradrag er et omk.- 

og sikkerhedstillæg på 0,5 %. Det vil sige at grundlagsrenten i 1982 var 5,0 % før fradrag. 

Disse renter er maksimale renter og forsikringsselskabet kan derfor vælge at give lavere 

grundlagsrenter eller ingen garantier. Det enkelte selskab skal selv overveje, og beslutte om det er 

betryggende at give max garanti
19

. For nye forsikringsaftaler har flere forsikringsselskaber udviklet 

nye produkter som markedsrenteprodukter eller nulrentegarantier. På nedenstående graf over den 

10 årige statsobligationsrente kan man se renten er faldet løbende siden 1984. Da den 

garanterede rente var på 4,5 % er det tydeligt at se på nedenstående graf, at renten dengang var 

meget højere og, at den garanterede rente derfor var forsigtigt fastsat. Det er dog også tydeligt at 

se, at renten efter 1984 hurtigt havde en udvikling, hvor renten havde startet sin nedadgående 

udvikling, og forsikringsselskabet burde eventuelt tidligere have ændret deres aftaler således, at 

                                                   

17

 http://centerforpensionsret.dk/leksikon/ydelsesgaranti/ 
18

 Bekendtgørelse om grundlagsrente for livforsikringsvirksomhed § 2 stk 3. 
19

 Større valgfrihed i pensionsopsparingen, www.evm.dk 
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der ikke var garanteret en så høj rente. Forsikringsselskaberne skulle have reageret. Problemet kan 

have skyldtes at være konkurrencen mellem forsikringsselskaberne. Pensionerne for 

arbejdsmarkedet har på dette tidspunkt været under udvikling, og de enkelte forsikringsselskaber 

ville selvfølgelig have mulighed for at konkurrere om disse ordninger. Her ville en pension med 

lavere eller ingen garanti ikke have fungeret, når mange andre gav en garanti på en høj 

grundlagsrente.  

Med det lave renteniveau, der er i dag, kan man se, at grundlagsrenten er tæt på obligationsrenten 

og derfor er spændet ikke længere stort. I flere år har det været garantier på 4,5 %, som har været 

under pres, men de senere års stadig lavere og lavere renteniveau påvirker også nu ordninger med 

lave garantier. Renten har taget et dyk i 1. halvår 2012 til et historisk lavt niveau. Det lave 

renteniveau medfører, at forsikringsselskabet afdækker sine forpligtelser og dette vil vi se 

nærmere på senere i opgaven i afsnit 12. 

Figur 2: Renteudvikling for 10-årig dansk statsobligation 

 

Kilde: Nationalbanken kvartalsoversigt 2012- 1. kvartal/del 1 

 

5.4 Diskonteringsrenten 

Diskonteringsrenten er en løbetidsafhængig diskonteringskurve. Forsikringsselskabet anvender 

diskonteringsrenten til at beregne den ydelse, de har garanteret kunden. Den bruges til at 

tilbagediskontere forsikringsselskabets fremtidige forpligtelser og dermed værdiansætte 

forsikringsselskabets forpligtelser. En faldende markedsrente vil medføre en faldende 
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diskonteringsrente. Markedsværdien af de fremtidige forpligtelser vil stige ved en faldende 

diskonteringsrente
20

 jf. figur 3. Diskonteringsrenten offentligøres dagligt af Finanstilsynet. 

Figur 3: Sammenhæng mellem værdien af forsikringsselskabets forpligtelser og 

markedsrenten 

 

Kilde: Nationalbanken kvartalsoversigt 2012- 1. kvartal/del 1 

På figur 3 ses det, at når markedsrenten er lavere end den garanterede grundlagsrente, vil værdien 

af forpligtelserne stige og markedsværdien af forpligtelserne vil dermed blive højere. Når 

markedsrenten er højere end grundlagsrenten er værdien af forpligtelserne og dermed 

markedsværdien på et stabilt niveau. 

5.5 Kontributionsprincippet 

Kontributionsprincippet bliver anvendt inden for forsikring. Princippet foreskriver at overskud og 

underskud skal fordeles blandt de berettigede parter efter, hvordan de har bidraget til det. Der er 

krav om, at fordelingen i kontributionsprincippet skal være betryggende og rimelige over for den 

enkelte kunde og andre berettigede efter forsikringsaftalerne
21

. Kontributionsprincippet bruges, 

når der skal fordeles mellem kunden og forsikringsselskabet, og også når der skal fordeles mellem 

de enkelte kunder. Det der skal fordeles er det realiserede resultat. Det realiserede resultat er 

forsikringsselskabets forsikringstekniske resultat for den del af bestanden, som er omfattet af 

kontributionsprincippet. Dvs. en fordeling af afkastet på investeringsaktiverne fratrukket 

ændringen i markedsværdireguleringen og de tilskrevne grundlagsrenter. Kontributionsprincippet 

er ikke overholdt, hvis en kunde får mere end kunden selv har bidraget med.  Dette gælder for 

kontrakter, som er baseret på garanterede ydelser med ret til bonus
22

. På figur 4 ses det hvordan 

fordelingen af afkastet af investeringsaktiver er. 

 

                                                   

20

 Nationalbanken kvartalsoversigt, 1. kvartal 2012, del 1, www.nationalbanken.dk 

21

 Lov om finansiel virksomhed § 21 

22

 http://www.finanstilsynet.dk/da/leksikon/kontributionsprincippet.aspx 
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Figur 4: Fordeling af afkast af investeringsaktiver
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning fra Større valgfrihed i pensionsopsparingen, www.evm.dk 

Det beregningsmæssige kontributionsprincip er fordeling af realiseret resultat mellem 

bonusmidler og egenkapital som er kunden og ejerne. Det er egenkapitalen og bonuspotentiale på 

fremtidige præmier og fripoliceydelser. Kunden tildeles en andel af det realiserede resultat, som er 

rimelig i forhold til hvordan de har bidraget til resultatet. 

Det fordelingsmæssige kontributionsprincip er fordelingen af realiseret resultat mellem kunden 

indbyrdes. Dette kan anvendes til tilskrevet bonus, kollektivt bonuspotentiale eller særlige 

hensættelser. 

6. Balancen i et pensionsselskab 

Balancen består af aktiver og passiver. Aktivsiden består af investeringsaktiverne og passivsiden 

består af forpligtelserne. Aktiver og passiver skal være lig hinanden, således at 

forsikringsselskabet hele tiden har investeringsaktiver nok til at leve op til deres forpligtelser.  

Fra 2003 skulle forsikringsselskaberne opgøre deres aktiver og passiver til markedsværdi ved 

aflæggelse af regnskabet.  

Formålet med det markedsværdibaserede regnskab var, at bevæge sig væk fra ”det aktuariske 

værdiansættelsesprincip”
24

, som ikke tog hensyn til markedsrenten, men var af mere teknisk art. 

Dette havde fungeret (problemfrit) så længe grundlagsrenten var lavere end markedsrenten, og 

dermed var forpligtelserne overvurderet. Ved det markedsværdibaserede regnskab opstillede 

                                                   

23

 Større valgfrihed i pensionsopsparingen, Økonomi- og erhvervsministeriet  
24

 Aftale om ny rentekurve på pensionsområdet – snyd på vægten”, Anders Grosen, Finansinvest (5/2012) 
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Finanstilsynet nogle fælles principper og renten blev estimeret ud fra Euro-swaprenter. Hermed 

blev forpligtelserne beregnet ud fra en markedsrente. I dag kan det diskuteres, om passiverne 

opgøres til markedsværdi, fordi ændringen af diskonteringskurven fra juni 2012, hvor den lange 

rente vil bevæge sig mod 4,2 % gør, at de lange renter får et knæk opad, som ikke er 

markedsbaseret. Ved anvendelse af den nye diskonteringskurve vil forsikringsselskabets 

forpligtelser blive reduceret i forhold til den tidligere diskonteringskurve. 

På figur 5 ses en forenklet balance for forsikringsselskaber. 

Figur 5: Balancen i et forsikringsselskab 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra regnskab 

6.1 Aktivsiden: 

Et forsikringsselskab investerer i aktiver vis samlede værdi skal svare til forsikringsselskabets 

forpligtelser overfor kunden
25

. Aktivsiden består af obligationer, aktier og ejendomme. Aktiverne 

er underlagt investeringsregler for, hvor meget der forholdsmæssigt må investeres i forskellige 

aktivklasser
26

. Der er forskel på afkast og risiko i de forskellige aktivklasser. Obligationer giver 

historisk generelt et lavere afkast end aktier, men så er risikoen også lavere hvorimod, at aktier 

kan give et større afkast, men risikoen er dermed også større. 

En af de væsentligste aktiver er danske obligationer, som primært består af stats- og 

realkreditobligationer. I 2011 udgjorde obligationer ca. 2/3 af investeringsaktiverne
27

. Derudover 

er aktiverne kapital- og investeringsforeningsandele. Dette skyldes de garanterede produkter, hvor 

forsikringsselskaberne skal sikre et match mellem aktiver og passiver. 

                                                   

25

 Lov om finansiel virksomhed § 159 

26

 Regler for placeringsregler for hvad der må indgå i registrerede aktiver - Lov om finansiel virksomhed § 163 

27

 Investeringsaktivernes fordeling og afkast for pensionsbranchen, Forsikring & Pension 
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Aktiverne er behæftet med markeds- og kreditrisici. Investeringerne, som skal dække 

forpligtelserne overfor kunden (passivsiden) er underlagt investeringsregler, hvor der er grænser 

for, hvor meget der forholdsmæssigt må investeres i de forskellige aktivkategorier. Disse 

placeringsregler er beskrevet i Lov om finansiel virksomhed
28

. Det kræves i den forbindelse, at 

forsikringsselskabet sikrer sig, at der investeres på en hensigtsmæssig og tjenlig måde, så der er 

betryggende sikkerhed for at forsikringsselskabet til enhver tid kan opfylde deres forpligtelser 

overfor kunden
29

. Forsikringsselskabet skal diversificere deres portefølje således, at der ikke kan 

opstå en afhængighed overfor enkelte aktiver eller aktivkategorier og dermed kunne sikre at et 

eventuelt tab begrænses således at forsikringsselskabet kan leve op til sine forpligtelser. Hvis 

forsikringsselskabet kun investerer i et bestemt type aktiv eller aktivklasse, ville et tab kunne blive 

forholdsvist større end hvis investeringen var spredt i forskellige typer aktiver og aktivklasser. 

Derudover har forsikringsselskabet garanteret en ydelse til kunden, som giver yderligere 

begrænsninger til deres investeringsstrategi. De investerede aktiver skal genere et afkast af de 

indbetalte præmier til, at kunden kan få udbetalt den garanterede ydelse ved pensionering. 

 

6.2 Passivsiden: 

Passivsiden består af egenkapital, livsforsikringshensættelser, kollektivt bonuspotentiale og 

særlige bonushensættelser.  

Egenkapital 

Det er den kapital som forsikringsselskabet har. Egenkapitalen kan defineres, som forskellen 

mellem aktiverne og forpligtelserne til kunderne, og kan ses i modsætning til fremmedkapital. 

Hvis der er overskud eller underskud i det realiserede resultat fordeles dette efter det 

beregningsmæssige kontributionsprincip. Afkastet fordeles mellem kunden og egenkapitalen i 

forhold til, hvem der har bidraget til det. Dermed vil kunden og egenkapitalen få lige store dele af 

afkastet. De bonusmidler som kunden har fået tildelt, kan ikke tilbageføres til egenkapitalen, og 

egenkapitalen kan ikke skylde kunden penge. Egenkapitalen kan have en ”skyggekonto”, som kan 

anvendes, hvis der ikke har været et tilstrækkeligt overskud til at kunne få risikobidrag. Dette 

medfører, at egenkapitalen de efterfølgende år kan tage en større andel af et realiseret overskud 

for at dække dette tab. 

Livsforsikringshensættelser 

Livsforsikringshensættelserne er de hensættelser som forsikringsselskabet sætter til side, for at 

kunne udbetale de forsikringsydelser, som forsikringsselskabet har garanteret kunderne ved 

                                                   

28

 Lov om finansiel virksomhed § 163 

29

 Lov om finansiel virksomhed § 158 
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pensionering, invaliditet eller død. Livsforsikringshensættelserne er delt ud på hver enkelt kunde, 

så forsikringsselskabet nøje ved hvilke forpligtelser de har til hver kunde. 

Livsforsikringshensættelserne er opdelt i følgende hensættelsestyper: 

 Garanterede ydelser 

 Bonuspotentiale på fremtidige præmier 

 Bonuspotentiale fripoliceydelser 

Når kunden skal have en pensionsordning, aftales det med forsikringsselskabet hvor meget 

kunden skal betale i præmie. De udbetalinger som kunden ønsker at modtage ved pensionering, 

invaliditet eller død beregnes ud fra de indbetalte præmier og de pensions- og forsikringsydelser 

som forsikringsselskabet garanterer kunden. I beregningen er der en række antagelser om 

invaliditetsrisiko, dødelighed, rente og omkostningsforhold. Det er grundlagsrenten, som man 

anvender til disse beregninger.  

Garantierne er baseret på fremtidige udbetalinger og antagelserne er derfor baseret ud fra 

forsigtige forudsætninger. 

Vi vil ikke komme yderligere ind på beregningerne om invaliditetsrisiko, dødelighed og 

omkostningsforhold. 

Garanterede ydelser 

Når kunden tegner en pensionsordning i et forsikringsselskab indbetaler kunden løbende præmier 

indtil pensionering. Livsforsikringsselskabet kan dermed garantere kunden en bestemt ydelse ved 

pensionering, dette er den garanterede ydelse. Den garanterede ydelse skal sikre kunden så stor 

sikkerhed og stabilitet som muligt. Når den garanterede ydelse skal beregnes indgår bl.a. 

grundlagsrenten. 

For at gøre forståelsen af livsforsikringshensættelserne lettere, vil vi foretage følgende 

beregninger af livsforsikringshensættelserne. Dermed vil vi vise sammenhængen mellem 

livsforsikringshensættelserne 

Til de beregningerne vil vi bruge følgende forudsætninger: 

 Pensionsordningen oprettes i år 0 og udbetales i år 20 

 Der indbetales 500 i præmie år 0 og år 10 

 Den garanterede rente er 1,5 % og 4,5 % 

 Finanstilsynets diskonteringsrente antages at være 2,5 % 

 Der er ingen administrationsomkostninger 
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Beregning af hensættelser til de garanterede ydelser GY, beregnes på følgende måde efter 

regnskabsbekendtgørelsen § 66, stk. 1
30

: 

 



Kunderx

M

xx

frem

x

M

x

G

x APAdmKYGY  

Hvor 

 

G

xY
er de garanterede ydelser for kunde x. 

 

M

xK
 er nutidsværdi af en krones ydelse for kunde x, hvor nutidsværdien er beregnet på 

markedsvilkår. 

 

frem

xAdm
 er markedsværdien af den forventede fremtidige udgift til administration af kunde x. 

 xP
 er den aftalte bruttopræmie for kunde x. 

 

M

xA
er nutidsværdi pr. enhed aftalt præmie for kunde x; beregnet på markedsvilkår. 

 

Grundlagsrente 1,5% 

Garanteret pensionssum, Y
G

X

:     (       )       (       )        

Garanteret ydelse, GY: (     (       )   )      (       )        

Grundlagsrente 4,5% 

Garanteret pensionssum, Y
G

x

:     (       )       (       )        

Garanteret ydelse, GY:      (       )        (       )        

Her ses det at ved en grundlagsrente på 4,5 % er den garanterede ydelse 819 og ved en 

grundlagsrente på 1,5 % er den garanterede ydelse 374. Dvs. at forsikringsselskabet skal hensætte 

mere kapital til garanterede ydelser hvis grundlagsrenten er 4,5 %, det kræver dermed mere 

kapital for forsikringsselskabet at garantere kunden en høj rentegaranti. 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 

Bonus kan opstå i år med højere investeringsafkast end forventet i forhold til det 

forsikringsselskabet har garanteret kunden.  

                                                   

30 

 Finanstilsynet - Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi og 

 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, BEK nr. 112 

 



  Mia Grube 

HD FR/HD F Solvens II Pia Hjøllund Andersen  

Side 19 af 91 

 

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

forfaldne præmier i forsikringsselskabet. 

Det er markedsværdien af merafkastet i forhold til de garanterede ydelser, som fremtidige 

præmier giver anledning til. Dvs. at den beregnes som forskellen mellem markedsværdien af 

garanterede fripoliceydelser og markedsværdien af garanterede ydelser.  

Da bonuspotentialet ikke kan være negativt, sættes dette til 0, hvis det er negativt. 

Beregning af bonuspotentiale på fremtidige præmier beregnes på følgende måde efter 

regnskabsbekendtgørelsen § 66, stk. 2
31

: 

 

 



Kunderx

Pfrem

x

M

x

GP

x

M

xx AdmKYAPBP 0;max ,,
 

 

hvor 

 
GP

xY ,
 er den del af de garanterede ydelser, som er købt for præmie for kunde x. 

 
Pfrem

xAdm ,
er hensættelse til den forventede fremtidige ekstra administration som 

præmiebærende forsikring (i forhold til præmiefri forsikring). 

 
M

xx AP   er garanterede fripoliceydelser 

 
M

x

GP

x KY ,
 er den garanterede ydelse 

Til beregningen af bonuspotentiale på fremtidige præmier bruges de samme forudsætninger som 

ved beregningen af de garanterede ydelser. 

Grundlagsrente 1,5 %: 

Markedsværdien, 
M

xx AP  :     (       )   (       )        

Bonuspotentiale på fremtidige præmier:        (         )     

Grundlagsrente 4,5 %: 

Markedsværdien, 
M

xx AP  :     (       )   (       )        

Bonuspotentiale på fremtidige præmier:        (         )    
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Her ses det, at bonuspotentiale på fremtidige præmier ved en grundlagsrente på 4,5 % egentlig er 

negativt, dvs. at den er 0. Ved en grundlagsrente på 1,5 % er bonuspotentiale på fremtidige 

præmier 37.  

Da grundlagsrenten på 4,5 % er over diskonteringsrenten på 2,5 % er der intet potentiale for 

bonus, som der er der hvor grundlagsrenten er under diskonteringsrenten, dette er tilfældet med 

grundlagsrenten på 1,5 %. Hvis diskonteringsrenten falder til et niveau under de 1,5 %, vil 

bonuspotentiale på fremtidige præmier for grundlagsrenten på 1,5 % falde og markedsværdien af 

de garanterede ydelser vil stige. Der er potentiale for bonus hvis grundlagsrenten er lavere end 

diskonteringsrenten. Så hvis grundlagsrenten er 4,5 % og diskonteringsrenten er det samme er der 

intet bonuspotentiale. Markedsværdien vil ændre sig ved ændrede markedsforhold. 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser er forpligtelsen til at yde bonus på allerede indbetalte præmier 

i forsikringsselskabet. Det er markedsværdien af merafkastet i forhold til de garanterede ydelser, 

som de allerede indbetalte præmier giver anledning til. Bonuspotentiale på fripoliceydelser knytter 

sig til den enkelte forsikring, og kan anvendes til dækning af tab på aktiverne for forsikringer 

inden for samme bestand. At være inde for samme bestand, er når man har den samme 

garanterede ydelse. Bonuspotentialet beregnes som forskellen mellem den forsikringsmæssige 

hensættelse og markedsværdien af de garanterede ydelser. Markedsforholdene har indflydelse 

herpå og kan dermed ændre størrelse 

Hvis bonuspotentialet er negativt sættes bonuspotentialet til 0. 

Beregning af bonuspotentiale på fripoliceydelser beregnes på følgende måde efter 

regnskabsbekendtgørelsen § 66, stk. 3
32

: 

  



Kunderx

M

xx

frem

x

M

x

G

x

FPfrem

x

M

x

G

x

R

x APAdmKYAdmKFPYVBFY ;max;0max ,
 

hvor 

 
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. 
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FPfrem

xAdm ,
er hensættelse til den forventede fremtidige administration som præmiefri 

forsikring. 

 
R

xV er værdien af den retrospektive hensættelse for hver forsikring.  

Til beregning af bonuspotentiale på fripolice ydelser benyttes de samme forudsætninger som ved 

beregningen af de garanterede ydelser. 

Grundlagsrente 1,5 %: 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser:         (       (       ))     

Grundlagsrente 4,5 %: 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser:         (      (       ))    

Her ses det ligesom bonuspotentiale på fremtidige præmier at ved en grundlagsrente på 4,5 % er 

bonuspotentialet negativt, dvs. 0. Dette skyldes, at diskonteringsrenten er 2,5 %.  

Bonuspotentiale på fripoliceydelser ved en grundlagsrente på 1,5 % er 89.  

Kollektivt bonuspotentiale 

Kollektivt bonuspotentiale er med til at sikre, at forsikringsselskabet kan udbetale de ydelser, som 

de har garanteret kunderne. Det kollektive bonuspotentiale er de penge, som bliver opsparet og 

lagt på kistebunden i gode år. Disse penge gives til kunderne i år med dårlige afkast eller tab.  

Det kollektive bonuspotentiale må ikke være større end nødvendigt. Hvad der er nødvendigt 

afhænger af den økonomiske situation i forsikringsselskabet. Hvis der er for mange penge, skal 

disse deles ud til kunderne, da det er kundernes penge. Kunderne ejer pengene i fællesskab og 

anvender pengene i fællesskab. Hver kunde har derfor ikke ret til en særlig andel af det kollektive 

bonuspotentiale. 

Det er i produkter hvor forsikringsselskabet har garanteret kunderne en bestemt ydelse, at det 

kollektive bonuspotentiale findes, da kunden her er garanteret en bestemt ydelse. Da kunden ikke 

selv bærer risikoen, når investeringerne giver tab skal forsikringsselskabet have penge til at dække 

eventuelle tab, og det er det kollektive bonuspotentiale der bruges her. Hvis der ikke er noget 

kollektivt bonuspotentiale i forsikringsselskabet er det forsikringsselskabets egenkapital som skal 

dække eventuelle tab.  
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Særlig bonushensættelser 

Den andel af årets resultat som tilfalder kunden kan benyttes til hensættelser. Dermed udspringer 

det af et afkast, som ellers ville tilfalde kunden og derfor forventes det, at kunden har en ret over 

disse hensættelser
33

. 

7. Solvenskrav i et livs- og pensionsforsikringsselskab 

Vi vil gennemgå de centrale elementer for opbygning af kapitalkrav i et liv- og 

pensionsforsikringsselskab, herunder de teoretiske og lovgivningsmæssige krav. 

Solvens er et krav om kapital. Forsikringsselskabet skal have nok kapital til at leve op til lovens 

solvenskrav (kapitalkrav). Basiskapitalen er med til at dække uforudsete hændelser, og skal udgøre 

et tilpas stort beløb således at kundens penge ikke kommer i fare. 

7.1 Solvens I 

Solvens I er et direktiv fra 1973 som alle danske liv- og pensionsselskaber er underlagt. I solvens 

beregningen efter Solvens I reglerne skelnes der mellem, om forsikringsselskabet har en 

investeringsrisiko eller ej. Produkter der har en investeringsrisiko er ordninger med rentegarantier. 

Hvis forsikringsselskabet ikke har en investeringsrisiko, er det fordi de kun har produkter som 

eks. Unit link og markedsrenteprodukter. 

Kapitaldækningsreglerne som udspringer af Solvens I er beskrevet i Bekendtgørelsen om solvens 

og driftsplaner for forsikringsselskaber
34

, hvor solvenskravene er opgjort som: 

 Basiskapital og minimumskapitalkrav, som opgøres i henhold til Lov om Finansiel 

virksomhed § 126 og § 127. 

o 4 % af livsforsikringshensættelserne tillagt 0,3 % af risikosummen hvor 

forsikringsselskabet har en investeringsrisiko. Risikosummen er summen af de 

forpligtelser som forsikringsselskabet har til kunden ved invaliditet og død. 

o 1 % af livsforsikringshensættelserne tillagt 0,3 % af risikosummen hvor 

forsikringsselskabet ikke har en investeringsrisiko 

 Individuelt solvensbehov, som opgøres udfra de risici som bestyrelsen årligt har 

identificeret og kvantificeret.  

Solvens I reglerne tager udgangspunkt i livsforsikringshensættelserne, og kapitalkravet beregnes 

ud fra dette. Kapitalkravet skal sikre, at kundernes pensionsopsparing ikke kommer i fare. 

Kapitalkravet er selskabets kapital til uforudsete hændelser. Dermed tages der ikke højde for risici 

som f.eks. påvirker investeringsaktiverne såsom rente-, aktie-, og likviditetsrisiko, og 

forsikringsselskabet kan dermed investere mere risikofyldt, uden det vil blive afspejlet i 
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kapitalkravet. Hvis forsikringsselskabet har en investeringsrisiko, vil det altid påvirke 

forsikringsselskabet med 4 % uanset risikoen og 1 % ved produkter uden investeringsrisiko. 

Forskellen på de 3 % kan siges at være det generelle kapitalkrav til dækning af risiko, uden at der 

bliver taget hensyn til investeringsporteføljen. Forsikringsselskabet har dermed ikke nogen 

mulighed for at have en individuel tilpasning efter deres risikoprofil og der er ingen sammenhæng 

mellem risiko og kapitalkrav. 

I Solvens I kan to forsikringsselskaber med forskellige rentegarantier have det samme kapitalkrav, 

selvom et forsikringsselskab med høje rentegarantier er mere følsomt end et selskab med lave 

rentegarantier. Man kan derfor sige, at der i Solvens I ikke bliver taget højde for 

forsikringsselskabets risikostruktur. Solvens I er et forretningsomfangsbaseret kapitalkravssystem. 

7.2 Trafiklys - Indberetning af risici og kapitalforhold 

I 2001
35

 indførte Finanstilsynet trafiklysene der er et risikobaseret tilsyn. I trafiklysberegningerne 

tages der højde for forsikringsselskabets individuelle risiko, og forsikringsselskabet skal opgøre, 

hvordan deres solvenskrav vil være, hvis de står overfor en på forhånd defineret negativ finansiel 

udvikling, som forsikringsselskabet kan risikere at blive udsat for. 

Forsikringsselskabet skal i forlængelse af kapitalkravs opgørelsen foretage følsomhedsanalyser af 

risici og kapitalforhold i henhold til risikoscenarierne, for at belyse, om der er en hensigtsmæssig 

sammenhæng mellem forsikringsselskabets investeringsrisici, kapitalgrundlag og forpligtelserne 

til kunderne.  

Trafiklysene er en scenarieopgørelse med rødt risikoscenarie jf. tabel 2. Aktiekurserne skal stesses 

med 12 % og renten med ±0,7. Udover det røde scenarie var der tidligere et gult scenarie. 

Indberetningen af det gule scenarie udgik i 2008 efter aftale mellem Økonomi-og 

Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension
36

. I det gule scenarie skulle der stresstestes med 

højere procenter end i det røde scenarie. I det gule scenarie vises konsekvenserne af når 

markedsudviklingen er meget negativ, mens den i det røde er middel negativ.  

Hvis et forsikringsselskab er i rødt lys er forsikringsselskabets overdækning negativ. Overdækning 

beregnes som, basiskapitalen efter scenariet fratrukket kapitalkravet efter scenariet tillagt 3 % af 

garanterede ydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier efter scenariet
37

. Når 

overdækningen er positiv, og forsikringsselskabet dermed kan klare det røde scenarie, er 

forsikringsselskabet i grønt lys. 
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Tabel 2: Finanstilsynets trafiklys 

Rødt scenarie  

Aktiver:  

Renterisiko nom. Forrenterede 

obligationer 

 

Kort (0-1) ± 1,00% 

Mellemlang (1-3,6) ± 0,85 % 

Lang (>3,6) ± 0,70 % 

Aktierisiko Aktiekursfald 12 % 

Råvarerisiko Værdifald 18 % 

Valutarisiko VaR (99%) 

Valutarisiko (øvrige) ± 8,00 % 

Ejendomsrisiko Prisfald 8,00 % 

Kredit- og modpartsrisiko 8 % af risikovægtede aktiver 

Passiver:  

Renterisiko ± 0,593 % 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Finanstilsynet
38

 

Når forsikringsselskabet kan klare det røde scenarie er forsikringsselskabet i grønt lys og der føres 

dermed almindeligt tilsyn med forsikringsselskabet. Ved konstateret rødt lys er 

investeringsrisiciene som udgangspunkt for store i forhold til kapitalgrundlaget og de forpligtelser 

som forsikringsselskabet har til kunden. Forsikringsselskabet kan blive påbudt af Finanstilsynet at 

nedbringe risikoen.  

Hvis risikoen er for stor i forsikringsselskabet, kan Finanstilsynet anmode om at 

forsikringsselskabet skal indberette trafiklysberegninger hyppigere, typisk hver måned hvor det 

normalt er en gang i kvartalet. Dermed har Finanstilsynet et bedre redskab til, at overvåge 

forsikringsselskabets solvens og intervenere på et tidligt tidspunkt, og forhåbentligt inden der 

opstår et faktisk solvensproblem. 

Forsikringsselskabet kan blive pålagt af Finanstilsynet at udarbejde en plan for genopretning af 

kapitalen hvis forsikringsselskabet ikke lever op til solvenskravet
39

. Hvis genopretningsplanen ikke 

indeholder de forudsætninger, som Finanstilsynet mener, der skal til for at genoprette kapitalen, 
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kan Finanstilsynet påbyde forsikringsselskabet, at der skal skaffes mere ansvarlig kapital. Hvis 

forsikringsselskabet ikke efterkommer dette påbud, eller hvis forsikringsselskabet ikke har 

mulighed for at rejse mere ansvarlig kapital til dækning af forsikringsselskabets forpligtelser, vil 

Finanstilsynet udpege, en administrator som vil overtage administrationen af 

forsikringsbestanden
40

. Finanstilsynet har dog løbende hjulpet pensionsbranchen, når 

forsikringsselskaberne generelt kunne have risiko for ikke, at kunne leve op til 

trafiklysscenarierne. F.eks. under finanskrisen i 2008 samt i sommeren 2012 ved det lave 

renteniveau. Her er diskonteringskurven blevet ændret, således at selskaberne undgik 

solvensproblemer. 

Administrator skal sikre, at forpligtelserne svarer til forsikringsselskabets aktiver. Administrator 

kan nedsætte forpligtelserne, hvis der ikke er nok aktiver til, at dække forsikringsselskabets 

forpligtelser. Dette medfører, at rentegarantierne på allerede tegnede forsikringer kan blive nedsat 

(jf. FIL §§ 249-250). 

Med indførelsen af et risikobaseret tilsyn, forsøger Finanstilsynet at sikre en tilstrækkelig 

overgangsperiode til at implementere de kommende krav i Solvens II, samt den fornødne tid til at 

finde løsninger på opståede problemer. Dermed vil det være med til at lette den danske overgang 

til Solvens II. 

7.3 Individuel solvens (ISB) 

Da Solvens II løbende er blevet udskudt, kan reglerne vedrørende individuelt solvensbehov (ISB) fra 

2007
41

, og som er blevet opdateret i efteråret 2009, ses som en forløber for de kommende Solvens 

II regler. Derfor kan de kaldes Solvens 1½. 

Individuel solvens er en samlet vurdering af alle risici i forsikringsselskabet.  

Forsikringsselskabet opgør deres individuelle solvensbehov mindst en gang årligt. Dette vil ske 

ved, at bestyrelsen i forsikringsselskabet mindst en gang årligt identificerer og kvantificerer, de 

risici, som forsikringsselskabet har påtaget sig eller kan blive udsat for. Der er en række risici for 

forsikringsselskabet med det lave renteniveau, den øgede risiko ved f.eks. levetidsforbedringerne 

og dødelighed, kapitalkravene i Solvens II samt forsikringsselskabets garantiprodukter gør, at 

bestyrelsen skal kunne forholde sig kritisk til de risici som forsikringsselskabet har. Risiciene vil 

være baseret på antagelser, forudsætninger og statistisk dokumentation mv. som bestyrelsen skal 

forholde sig kritisk overfor. Bestyrelsen skal skriftligt dokumentere, at de har forholdt sig til de 

risici som opgørelsen af det individuelle solvensbehov omfatter.  

Der har de senere år været et større fokus på forsikringsselskabets bestyrelser set i lyset af 

finanskrisen i 2008. Finanstilsynet har i 2012 iværksat en selvevalueringsproces af 
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pensionsforsikringsselskabets bestyrelser. Den viste, at bestyrelser i pensionsbranchen generelt 

har et behov for øgede kompetencer
42

. Specielt arbejdsmarkedspensionsforsikringsselskaber hvor 

bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra overenskomstpartnere og arbejdsgivere. 

Bestyrelsen skal kunne udfordre direktionen, stille de relevante spørgsmål og forholde sig kritisk 

til svarene
43

. Finanstilsynet foretog i oktober 2012 en opfølgningsinspektion i Sampension KP 

Livsforsikring
44

. Her fik forsikringsselskabet en påtale for, at bestyrelsens førte drøftelser ikke blev 

afspejlet i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Dette understøtter Finanstilsynets fokus på, at 

bestyrelserne skal dokumentere deres drøftelser således at det sikres at bestyrelsen faktisk har 

ført de relevante drøftelser. Dette skal være med til, at skabe en mere kritisk bestyrelse således, at 

der er mulighed for at alle relevante risici bliver drøftet og ikke bare godkendt. Derudover har 

bestyrelser i arbejdsmarkedsforsikringsselskaber generelt været kritiseret for ikke at have de 

nødvendige kompetencer, da sammensætningen sker ud fra forsikringsselskabets 

overenskomstpartnere, og ikke nødvendigvis ud fra kompetencer og viden inden for den 

finansielle sektor. Dermed kan forsikringsselskabet risikere ikke at kunne leve op til de 

lovmæssige krav om viden og erfaring. Finanstilsynet har derfor skærpet deres krav til, at 

bestyrelsen skal have to medlemmer med særlige kompetencer inden for den finansielle branche. 

Der skal tages højde for forsikringsselskabets individuelle risikoprofil samt, de samfundsmæssige 

forhold der har indflydelse på forsikringsselskabets drift på opgørelsestidspunktet
45

. 

Forsikringsselskabets samlede risici udgør risikoprofilen. Forsikringsselskabets bestyrelse er jf. FIL 

§ 126 forpligtiget til, at sikre tilstrækkelig basiskapital, samt at forsikringsselskabet råder over 

interne procedurer til risikomåling og risikostyring, så forsikringsselskabet hele tiden har den 

basiskapital, som er nødvendig for at dække forsikringsselskabets risici. 

Der er metodefrihed til opgørelsen af det individuelle solvensbehov, men der kan tages 

udgangspunkt i mere eller mindre avancerede modeller. Modellen skal dog være med til at sikre, 

at kunden med høj sandsynlighed, ikke kommer til at lide tab. Jo flere risici forsikringsselskabet 

har, jo mere avanceret model må man også forvente at forsikringsselskabet har. Det er 

forsikringsselskabets bestyrelse, der godkender modellen.  

Når det individuelle solvensbehov opgøres er det forsikringsselskabets bestyrelse som godkender 

resultatet. Det individuelle solvensbehov opgøres som et beløb, og vil indeholde alle relevante 

risikoelementer som forsikringsselskabet påtager sig. Da tidshorisonten i modellen som 

udgangspunkt er et år, kan en mere simpel model også benyttes, det kunne være at stressteste 

forsikringsselskabets regnskab. Derudover kan der være mere kortsigtede metoder såsom Value-
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at-Risk modellen eller en mere langsigtet Assets-liability model. For begge modeller gælder det, at 

der skal foretages en validering af modellen. Hvis bestyrelsen har besluttet, at risikoscenarierne i 

QIS (prøveberegninger til Solvens II) er repræsentative for forsikringsselskabet, kan bestyrelsen 

beslutte, at anvende disse risikoscenarier og ved beregningen af individuel solvensbehov tages 

højde for de korrelationer, som indgår ved beregning af solvenskapitalkravet (SCR).  

Der skal foretages følsomhedsanalyser (stresstests) af de væsentligste risici for de enkelte 

forsikringsselskaber, som forsikringsselskabets bestyrelse har vedtaget i deres individuelle solvens 

model. Her indgår vurderinger af forudsætningerne for modellerne såsom input, parametre samt 

følsomhed omkring stressniveauerne. Formålet med dette er, at finde de ændringer i 

forudsætningerne, som forsikringsselskabet har kapital til at modstå uden at blive insolvent. 

Udover de risici som dækkes af trafiklysscenarierne, skal modellen også indeholde øvrige for 

forsikringsselskabet relevante risici, kvantitative som kvalitative, der har indflydelse på 

forsikringsselskabets risikoprofil. 

Ved beregning af det individuelle solvensbehov skal forsikringsselskabet vurderer de risici, som de 

har identificeret og dermed kan de få mulighed for et bedre styringsværktøj i forhold til de 

identificerede risici. Variationen i forsikringsselskabets principper for opgørelse af det individuelle 

solvensbehov medfører, at der ikke er en ensartet beskyttelse af kunden. Dette betyder, at 

forsikringsselskabet har vurderet deres risici forskelligt og måske ikke lige risikobetonet, hvorved 

forsikringsselskabet kan få solvensproblemer, hvis der har været risici som ikke er vurderet eller 

som er blevet vurderet for lavt.  

Finanstilsynet har meddelt, at reglerne for individuelt solvensbehov vil blive ændret i 2013, og skal 

fra og med 2014 opgøres på grundlag af QIS5-prøveberegningen fra EU og skal opgøres i henhold 

til ensartede (proportionale) principper – og ikke mindst svare til et årligt sikkerhedsniveau på 

99,5 %. Målet er, at forsikringsselskabets individuelle solvensbehov fortsat skal kunne anvendes 

ved opgørelse af solvensbehovet. Det individuelle solvensbehov skal ligge på niveau, som svarer til 

de forventede krav i Solvens II. 

Efter indførelsen af individuelt solvensbehov skal forsikringsselskabet være i besiddelse af en 

basiskapital, som svarer til den største værdi af et kapitalkrav beregnet ud fra 

livsforsikringshensættelserne og det individuelle solvensbehov
46

. 

7.4 Solvens II 

Europa-kommissionen har i gang sat Solvens II projektet, som skal resultere i nye ensartede 

solvensregler for forsikringsselskaber og pensionskasser i Europa og afløse Solvens I.  

                                                   

46

 Markedsudviklingen i 2007 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. www.finanstilsynet.dk 
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I Solvens II skal der være en direkte sammenhæng mellem risiko og kapitalkrav i modsætning til 

Solvens I. Denne sammenhæng mellem risiko og kapitalkrav er der også i trafiklysberegningerne, 

dog indgår der flere risikofaktorer i Solvens II. Kapitalkravet skal afspejle den faktiske risiko, der er 

i det enkelte selskab. På den måde vil forsikringsselskabet få incitament, til at måle og styre deres 

risiko mere præcist og forholde sig til de risici, som de påtager sig. De nye regler er skrappere end 

de nuværende i forhold til, hvor ekstreme situationer som forsikringsselskabets kapital skal kunne 

klare.  

Formålet med Solvens II har været, at indføre ensartet solvensregler for europæiske pensions- og 

forsikringsselskaber, og dermed erstatte alle nuværende solvensregler. På det indre marked i 

Europa er formålet at fremme den økonomiske vækst og beskæftigelsen i fællesskabet gennem fri 

konkurrence og fri bevægelighed for kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser. For at kunne 

opnå et effektivt og velfungerende marked indenfor EU er et væsentligt bidrag, at de finansielle 

virksomheder er underlagt de samme rammevilkår i form af en sammenhængende og ensartet 

regulering og tilsynspraksis på tværs af de europæiske landegrænser.
47

 

Målsætningen for Solvens II er overordnet
48

: 

 At beskytte kunden 

 Give ensartede regler indenfor EU 

 Forbedre konkurrenceevnen for EU’s forsikringsvirksomheder 

 Understøtte en finansiel stabilitet 

 Solvenskravet skal afspejle risikoen 

Derudover ønsker kommissionen at lære af erfaringer fra finanskrisen, og sætter derfor et øget 

fokus på stresstests og god selskabsledelse. Forsikringsselskabet skal have nok kapital til kun at 

blive ruineret 1 ud af 200 år. Ruinsandsynligheden skal være 0,5 %
49

.  

Paradokset i Solvens II målsætningen er at flere forsikringsselskaber har ændret deres garantier til 

kunden således, at kunden enten har fået en hensigtserklæring eller selve pensionsproduktet er 

ændret til et delvist eller fuldt markedsrenteprodukt. Herved undgår forsikringsselskaberne 

solvenskravene og den finansielle stabilitet bliver selvfølgelig understøttet, men det blive kunden 

som herved vil bære den økonomiske risiko. Beskyttelsen af kunden har herved fået en 

modsatrettet virkning, hvor kunden vil bære risikoen og har risiko for en ydelsesnedsættelse i 

deres pensionsår. Erhvervs- og Vækstministeriet har i deres aftale med Forsikring og Pension fra 

sommeren 2012 anbefalet forsikringsselskaberne, at minimere deres garantiprodukter og bevæge 

sig mod markedsrenteprodukter. Dette synes, at være en modsætning til Solvens II reglernes 
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 Solvens II – et nyt solvenssystem for forsikring, Finans/invest 5/04 
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 Solvens II- det forbedrende arbejde til Solvens II projektet, www.finanstilsynet.dk 
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målsætning om beskyttelse af kunden, og matcher ikke de EU regler som skulle give ensartede 

regler i EU.  

De nye Solvens II regler har været under planlægning i flere år, og var oprindeligt planlagt til, at 

træde i kraft i 2012. Det er pt. udskudt til 2016
50

. Flere EU-lande vil få problemer med Solvens II 

reglerne, da de Sydeuropæiske landes økonomi er kritisk. Danmark og Finanstilsynet vil dog i 

2013 have fokus på forsikringsselskabets Solvens II-parathed
51

.  

Organisationen Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS) 

er bemyndiget af EU til, at udforme og tilrettelægge Solvens II reglerne. Dette gøres ud fra studier 

og analyser af Quantitative Impact Studies (QIS), som er gennemeført i samarbejde med 

forsikringsselskaberne i medlemslandene. Det seneste studie er QIS5, som er foretaget i 2010. 

Tolkningsgrundlaget af modellerne sker ud fra disse teststudier. I dansk regi har Finanstilsynet 

den tilsynsførende rolle.  

Solvens II tager udgangspunkt i Basel II, som er finans- og banksektorens kapitalkravsregler
52

. 

Hensigten har været at alle forhold, kvalitative som kvantitative skal indgå i modellen, så 

solvensbegrebet fremover ikke kun omfatter kvalitative krav til forsikringsselskabet. Dermed 

kommer der krav til forretningsgange, procedurer, interne kontroller, tilsynsindberetninger, 

strammere regler om egnethed og hæderlighed i ledelsen i finansielle virksomheder
53

 m.fl. 

Solvensreglerne tager udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, og det ønskes, at arbitrage indenfor 

reglerne undgås. Med dette menes, at f.eks. produkter med samme risici udstedt af forskellige 

institutioner skal have samme kapitalkrav. 

Solvens II er baseret på et 3 søjlet solvenstilsyn og definerer det samlede solvenssystem som 

illustreret i tabel 3. 
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 Aktuelt om Solvens II – nyhed 26/11-2012, www.forsikringogpension.dk 
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 Aktuelt om Solvens II – nyhed 11/02-2013, www.forsikringogpension.dk  

52

 Solvens II – et nyt solvenssystem for forsikring. Finans/invest 5/04 

53

 Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, 
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Tabel 3: Solvens II, søjlestruktur 

Søjle 1: 

Kapitalkrav – kvantitativt 

Søjle 2: 

Tilsyn – kvalitativt 

Søjle 3: 

Rapportering/markedsdisciplin 

 Beregning af kapitalkrav 

(MCR, SCR) ud fra 

          Forsikringsrisiko 

          Kreditrisiko 

          Markedsrisiko 

          Likviditetsrisiko 

          Operationel risiko 

 Særligt fokus på 

værdiansættelse af 

hensættelser 

 Kapitalelementer (”kvalitet 

af kapital-tier 1/2/3) 

 ”Prudent person” 

 Interne modeller 

 Tilsynsstandarder og 

processor 

 Interne kontroller og 

ledelsesstruktur 

 Organisering (Intern 

revision, aktuar, risk 

officer), ”hvem må have 

hvilke kasketter” 

 Risikostyring 

 Kapitaltillæg 

 Egen risiko- og 

solvensvurdering (ORSA) 

 Fit and proper 

 

 Transparens 

 Offentliggørelse (disclosure) 

 Tilsynsindberetninger 

 Støtte til risikobaseret tilsyn 

gennem markedsdisciplin 

 Regnskabsregler (IASB) 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Finanstilsynet 

Hver af søjlerne indeholder en række underpunkter, som definerer indholdet af Solvens II. 

Præsentationerne i det kommende afsnit vil ikke dække hvert af underpunkterne, men i stedet 

fokusere på søjlernes overordnede formål. Som det fremgår af problemformuleringen vil fokus i 

denne afhandling være på søjle 1 og specifikt: beregning af kapitalkrav (SCR). Det vurderes dog 

formålstjenligt at præsentere det helt overordnede indhold af alle søjlerne, da det er væsentlige 

punkter for Solvens II. 

7.4.1 Søjle 1: Kvantitative krav 

Søjle 1 vedrører de kvantitative krav til kapitalgrundlaget som forsikringsselskabet er underlagt. 

Søjlen er et eksempel på finansiel regulering, hvor lovgiver stiller en række kapitalkrav til 

forsikringsselskabet, som skal overholdes. Formålet med dette er, at regulere risikoen og dermed 

beskytte kunden. Søjlen indeholder opgørelse af kapitalkrav, værdiansættelse af hensættelser og 

investeringsregler. 

Kapitalkravene har stor opmærksomhed både fra lovgiver og forsikringsselskabets side. Dette 

fokus kan ses i, at der løbende er udarbejdet prøveberegninger, senest i 2010 i form af QIS5-

beregninger, hvor effekten af de nye forventede kapitalkrav ses.  

Kapitalkravene vurderes til, at være lovgivers metode til en finansiel regulering. Formålet med 

dette er, at kapitalkravene skal sikre en likviditet, som dækker den risiko, som 

forsikringsselskabet tager gennem deres investeringspolitik. 
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Kapitalkravene kan overordnet opdeles i følgende elementer: 

 Solvency Capital Requirement (SCR) 

 Minimum Capital Requirement (MCR) 

SCR er det primære kapitalkrav, og er det kapitalkrav forsikringsselskabet som udgangspunkt skal 

styre efter. SCR skal sikre en ”rimelig tryghed” for kunden. SCR skal sikre den økonomiske kapital 

som forsikringsselskabet skal anvende for, at begrænse deres ruinsandsynlighed til 1:200 år for at 

gå konkurs. Forsikringsselskabet kan anvende en standardmodel for udregning, alternativt kan 

forsikringsselskabet udarbejde en intern model. En intern model skal godkendes af 

tilsynsmyndighederne
54

. De større selskaber vil ofte udarbejde deres egen model for at gøre deres 

kapitalkrav så præcist som muligt og dermed forhåbentligt kunne mindske dette. SCR er den 

kapital forsikringsselskabet mindst skal have, for at have den nødvendige kapital så der er en vis 

sikkerhed inden for en given tidshorisont. Et brud på SCR tages som et signal til virksomheden og 

Finanstilsynet om, at der er grund til skærpet opmærksomhed på området. Tilsynet kan indlede en 

dialog med forsikringsselskabet og evt. stille krav om hyppigere indberetning af centrale 

oplysninger. 

MCR svarer til den minimale kapital, forsikringsselskabet skal have før kunden bliver udsat for en 

uacceptabel høj risiko
55

. Hvis forsikringsselskabet kommer under MCR kapitalen vil 

tilsynsmyndighederne få mulighed for indgreb. Forsikringsselskabet kan ende med likvidering, 

eller komme under administration, hvis de når under dette niveau. MCR er 25-45 % af SCR
56

. 

Figur 6 – Simpel illustration af solvenskravet under Solvens II 

   

  

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning fra Finanstilsynet 
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 Solvens II-direktivet, artikel 112, stk. 1 

55

 Solvens II-direktivet, artikel 129, stk. 1 pkt. b 

56

 Revised Technical Specifications for the Solvency II valuation and Solvency Capital Requirements calculations (Part 

I) side 286, www.eiopa.europa.eu/  
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Forsikringsselskabet skal minimum en gang årligt udregne solvenskapitalkravet. Beregningen af 

kapitalkravet skal indberettes til tilsynsmyndigheden. Kravet om den årlige beregning er en 

minimumsbetragtning. Hvis forsikringsselskabets risikoprofil ændrer sig fra de antagelser som lå 

til grund for den forrige beregning vil dette således medføre en ny beregning
57

. 

Der er enighed om i europæisk forsikringserhverv at både aktiver og passiver skal måles til 

markedsværdi. Aktiver på likvide markeder har en målbar markedsværdi, men unoterede aktier, 

ejendomme og derivater som er illikvide markeder og omfatter dermed meget skøn. Det er dog 

anderledes på passivsiden. Værdiansættelsen af hensættelserne kan være en udfordring, da der 

kun findes et meget begrænset sekundært marked for forsikringskontrakter, som udgør 

forsikringsselskabets forpligtelser. Hensættelser bliver ikke solgt på et marked og det er derfor 

ikke lige så nemt at fastsætte en markedsværdi som på f.eks. obligationer på likvide markeder. 

Hensættelserne bliver fastsat ud fra forudsætninger og diskonteringsrenten fra Finanstilsynet. 

Grunden til at alle skal opgøre til markedsværdi er at det skal være ens i alle lande.  

Forsikringsselskabet skal investere efter ”Prudent person” princippet, som vedrører 

investeringsregler. Princippet går ud på at alle forsikringsselskabet skal investere på den bedst 

mulige måde, for at varetage kundens interesse bedst muligt. 

7.4.2 Søjle 2: Kvalitative krav 

Søjle 2 omhandler tilsynsmyndighedernes rolle, og omfatter kvalitative elementer såsom krav til 

forretningsgange, risikoovervågningsprocedurer, fit and proper samt interne kontroller.  

Udover kapitalkravet som blev beskrevet under søjle 1 skal forsikringsselskabet udarbejde en 

intern model som kan anvendes til deres risikostyring. Modellen skal være integreret i selskabet 

således at forsikringsselskabet løbende kan måle og styre deres risici. Forsikringsselskaberne skal 

løbende kunne vurdere deres egen risiko og solvens. Dette betegnes som ORSA (Own Risk & 

Solvency Assesment). ORSA skal være integreret i forsikringsselskabets risikostyringssystem og 

skal blandt andet omfatte en vurdering af forsikringsselskabets solvensbehov, overholdelse af krav 

til hensættelser og kapitalkrav samt en vurdering af risikoprofilens væsentlige afvigelser, som 

ligger til grund for forsikringsselskabets SCR-beregninger. Formålet med ORSA er at 

forsikringsselskabet har et redskab til, at bestyrelsen og direktionen kan forstå og overveje alle 

risici som er væsentlige for forsikringsselskabet. Som vi så under ISB skal bestyrelsen deltage 

aktivt i processen med at vurdere de risici som forsikringsselskabet har og dermed være med til at 

bestemme forsikringsselskabets solvensbehov
58

. 
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Finanstilsynets kan løbende foretage en evaluering af den kvantitative og kvalitative compliance 

hos forsikringsselskabet. Ved en foretaget gennemgang fra Finanstilsynet, kan Finanstilsynet 

kræve, at forsikringsselskabet retter op på eventuelle svagheder.  

7.4.3 Søjle 3: Rapportering 

Denne søjle vedrører rapporteringskrav. Forsikringsselskabet er underlagt en oplysningspligt, som 

sikrer tilstrækkelig information til Finanstilsynet samt øvrige interessenter. Søjle 3 skal sikre, af 

forsikringsselskabet rapporterer om deres finansielle styrke. Dvs. forhold som regnskaber, 

risikoprofil, tilgang til kapitalstyring, kapitalkrav og kapitalstruktur
59

. Gennem åbenhed og en øget 

gennemsigtighed skal markedsdisciplinen øges. Rapporteringen af disse forhold skal være 

sammenlignelig med andre forsikringsselskaber. Derved vil markederne fungere mere effektivt og 

konkurrencen mellem forsikringsselskaberne vil øges. Derved vil de forsikringsselskaber som har 

håndteret deres risici på en effektiv måde blive belønnet og straffe de forsikringsselskaber som 

ikke har taget hånd om deres risici
60

. 

Der er udarbejdet, en række krav til rapporten, som er defineret i direktivet, artikel 51. Hvis 

rapporten vurderes, at medføre en stor og urimelig fordel for dens konkurrenter, eller hvis 

forsikringsselskabet er bundet af tavshedspligt, kan forsikringsselskabet tilbageholde 

oplysninger
61

. En eventuel tilbageholdelse af oplysninger skal godkendes af Finanstilsynet, og det 

skal beskrives i rapporten, hvorfor disse oplysninger er tilbageholdt
62

. 

8. Solvens II - SCR 

Som tidligere nævnt er der flere gange blevet udført QIS beregninger. QIS beregningerne har til 

formål, at undersøge effekten af Solvens II på selskabsniveau, for at undersøge om 

forsikringsselskabet kan leve op til kravene. Forsikringsselskabet indberetter deres 

konsekvensberegninger til CEIOPS jf. en struktureret standardmodel
63

. Der er pt. gennemført 5 QIS 

rapporter i CEIOPS regi, den sidste rapport har derfor navnet QIS5. 

Den femte runde af konsekvensberegningerne er i Danmark gennemført med deltagelse af 51 

forsikringsselskaber
64

. Alle forsikringsselskaber på det danske marked deltog. 6 ud af de 51 

forsikringsselskaber havde ikke tilstrækkelig kapital til at dække SCR 

Solvensdækningen under QIS5 er defineret som ”eligible own funds” over Solvency Capital 

Requirement (SCR) henholdsvis Minimum Capital Requirement (MCR)
65

. 
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Opbygningen af SCR definerer de enkelte risikofaktorers kapitalkrav for at imødekomme de 

uforudsete tab som forsikringsselskabet er eksponeret overfor.  

Figur 7: Risici opgjort under QIS5 i 2009 

 

Kilde: QIS5 resultater for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasse, egen tilvirkning 

Af figur 7 kan det udledes, at de overordnede risici i forsikringsselskaberne vedrører markeds- og 

livsforsikringsrisici, men at markedsrisici er den absolut største post. I den næste figur ses 

hvordan markedsrisikoen var fordelt i QIS5. 

Figur 8: Markedsrisici i QIS5 i 2009 

 

Kilde: QIS5 resultater for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasse, egen tilvirkning 

                                                                                                                                                                         

65

 QIS5 resultater for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, Finanstilsynet.dk 
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På figur 8 ses det, at hovedrisiciene er rente-, aktie-, spreadrisiko. Renterisiko og aktierisiko er de 

to største poster. Vi vil i dette afsnit foretage beregninger for renterisiko og aktierisiko. 

8.1 SCR - standardmodel 

Til beregning af kapitalkravet kan forsikringsselskabet vælge at anvende standardmodellen 

udarbejdet af tilsynsmyndighederne, eller de kan vælge at opgøre deres kapitalkrav ved hjælp af 

en egen udarbejdet intern model. 

I SCR modellen er der en række underpunkter jf. figur 9, der skal beregnes kapitalkrav for, for at 

få det samlede kapitalkrav. Der skal beregnes kapitalkrav på alle målbare risici. 

Til beregning af SCR kan standardmodellen benyttes. Standardmodellen er en model, som skal 

kunne anvendes af forskelligartede forsikringsselskaber. 

Figur 9: Solvens II standardmodellens design 
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Kilde: Egen tilvirkning, Revised Technical Specifications for the Solvency II valuation and Solvency Capital Requirements 

calculations (Part I), www.eiopa.europa.eu/ 

Standardmodellen er opdelt i 3 overordnede kategorier. Adj, er justeret risiko, BSCR er Basisrisiko 

og Op er operationel risiko. Det samlede SCR kapitalkrav er derfor givet ved              

      

Under BSCR er der en række undermoduler opdelt i risikotyper, henholdsvis markeds-, sundheds-, 

modparts-, skadesforsikrings- og livsforsikringsrisici. For hvert modul i modellen skal der 

beregnes et kapitalkrav, og dermed kan der beregnes et samlet kapitalkrav for 

forsikringsselskabet.  

 

BSCR er solvenskravet før justering af risikoabsorberende effekter af fremtidig overskudsdannelse 
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og skat. Ved risikoabsorberende effekter af fremtidig overskudsdannelse forstås anvendelse af 

bonuspotentiale på fripolice og kollektivt bonuspotentiale. 

Op er de operationelle risici, som er risikoen for tab ved fejl i interne processor. Dette kan være 

systemmæssige fejl, menneskelige fejl eller udefrakommende hændelser. Kravet til den 

operationelle risiko er, at der skal tages udgangspunkt i forsikringsselskabets præmieindtægter 

samt forsikringsmæssige hensættelser. Forsikringsselskaberne har fået et større fokus på, at få 

identificeret deres operationelle risici. De operationelle risici kan ofte være undervurderet, da 

forsikringsselskabet ikke har haft et overblik eller et styringsværktøj til at identificere de 

operationelle hændelser som forsikringsselskabet faktisk løbende er ude for. Dermed kan 

forsikringsselskabet have en tendens til, at ”glemme” og undervurdere de enkeltstående 

hændelser. Forsikringsselskabet kan ved identifikation og samtidig en vurdering af, hvad den 

enkeltstående hændelse har kostet i kr. optimere deres operationelle risikobillede. Dette kan ske 

ved en løbende hændelsesrapportering hvor fokus er på de risici, som forsikringsselskabet har 

haft. Ved at have en opfølgning og rapportering af dette kan bestyrelsen få en rapportering af det 

operationelle risikobillede og dermed et redskab til deres identifikation af nogle af 

forsikringsselskabets operationelle risici.   

Standardmodellen tager udgangspunkt i en Value-at-Risk (VaR) model
66

, hvor konfidensniveauet er 

fastsat til 99,5 %, ruinsandsynlighed 1:200 år over en periode på ét år
67

. Der skal tages højde for 

diversifikationseffekten i hvert risikomodul i standardmodellen ud fra korrelationskoefficienter 

som er givet mellem de enkelte risici
68

. 

MCR tager som SCR udgangspunkt i en VaR model, og her er konfidensniveauet fastsat til 85 %, 

ruinsandsynlighed 1:200 år over en periode på ét år. MCR kapitalkravet må ikke falde til under 25 

% eller over 45 % af forsikringsselskabets solvenskapitalkrav
69

. 

Positive resultater for forsikringsselskabet vil i SCR modellen blive vist som et negativt resultat, og 

negative resultater for forsikringsselskabet vil blive vist som et positivt resultat
70

. 

Interne modeller: 

Som alternativ til standardmodellen vil nogle forsikringsselskaber antageligvis udvikle deres egne 

risikomodeller, som er tilpasset det enkelte forsikringsselskabs risikoprofil. De interne modeller 
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skal godkendes af tilsynsmyndighederne for at sikre, at den interne model overholder 

bestemmelserne i artikel 120-124 i Solvens II direktivet.  

En af fordelene ved, at forsikringsselskabet udvikler deres egen model er, at kapitalkravet må 

forventes at blive mere nøjagtigt, i modsætning til standardmodellen, da den ikke er tilpasset det 

enkelte forsikringsselskab. Ved at forsikringsselskabet tager stilling til deres risici, kan f.eks. 

skjulte problemstillinger blive belyst og forsikringsselskabet kan få større fokus på deres 

risikostyring. 

Af ulemper kan nævnes, at det er omkostnings- og ressourcetungt at udvikle sin egen model. 

Udformning af en intern model kræver økonomiske ressourcer til lønninger, IT-investeringer, 

konsulenter mm. I beregningerne i denne opgave vil vi bruge standardmodellen. 

8.1.1 Markedsrisiko 

I denne opgave vil vi have fokus på markedsrisiko modulet med særligt henblik på at belyse 

hvilken indflydelse renterisikoen og aktierisikoen har på kapitalkravet. 

Markedsrisikoen er forsikringsselskabets risiko for tab i forbindelse med volatilitet på aktier, 

fordringer (obligationer, realkreditobligationer mv.), valuta, ejendomme samt finansielle 

instrumenter. Markedsrisikoen bliver målt ved udsving i aktie priser, renter, ejendoms priser og 

valutakurser. Markedsrisikoen måles som en absolut, hvorfor markedsrisikoen er det tab som 

investeringen afgiver i kroner.  

For at beregne den samlede markedsrisiko skal man beregne nedenstående risici. De forskellige 

risici har separate beregninger. Når der er fortaget beregninger for alle relevante moduler regnes 

disse sammen ved brug af de fastsatte korrelationsmatricer, som er givet for henholdsvis rentefald 

og rentestigning
71

. Dermed er den samlede markedsrisiko for forsikringsselskabet beregnet. 

Som det ses på Figur 9 er markedsrisici for forsikringsselskaber underopdelt i 7 moduler med 

fokus på forskellige områder. De følgende 7 undermoduler er: 

 Renterisiko 

 Aktiekursrisiko 

 Spændrisiko 

 Ejendomsrisiko 

 Valutarisiko 

 Illikviditetsrisiko 

 Koncentrationsrisiko 
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Det samlede kapitalkrav i markedsrisikomodulet angives som SCR
mkt

 og beregnes som: 

         √∑                        
   

 

CorrMkt
r,c

 er posterne i standardkorrelationsmatricen. Mkt
r

 og Mkt
c

 er de enkelte kapitalkrav 

beregnet ud fra rækkerne og kolonnerne i matricen
72

.  

Markedsrisikoen beregnes både for rentefald og rentestigning.            er korrelationsmatricen 

for hvordan de forskellige moduler i markedsrisiko modulet korrelere med hinanden. Matricen er, 

forskellig alt efter om der er tale om et rentefald eller rentestigning
73

. Ved rentefald er 

korrelationskoefficienten 0,5 mellem rente og aktie, det vil sige at når renten falder så vil aktien 

også falde. Ved en rentestigning er korrelationskoefficienten 0 mellem rente og aktie. Derfor vil 

der ikke ske noget med aktiekursen hvis renten stiger. Grunden til at der er korrelation ved 

rentefald er sandsynligheden for, at de korrelere med hinanden er større der end ved 

rentestigning. Hvis renterne stiger så forventes det ikke at aktiekursen også stiger. Men hvis 

renterne falder, så vil aktiekursen også falde. Da aktierne på markedet er meget forskellige alt 

efter hvilken type det er, kan det dog være forskelligt hvordan de korrelere med hinanden, da 

nogle aktier er mere modtagelige overfor rentefald end andre.  

Rentefald   

CorrMkt Renter Aktie 

Renter 1 0,5 

Aktie 0,5 1 

 

Rentestigning   

CorrMkt Renter Aktier 

Renter 1 0 

Aktier 0 1 

 

Renterisiko 

Renterisiko er, den risiko forsikringsselskabet har for tab som er knyttet til deres rentepositioner 

f.eks. obligationer ved ændringer i renteniveauet på de finansielle markeder. Det er også, hvor 

følsomme de er overfor ændringer i markedsrenten eller volatiliteterne. 

Ved investering i obligationer med en fast rente, vil forsikringsselskabet få en renterisiko. Det vil 

de, da kursen på obligationerne vil være afhængig af den aktuelle markedsrente. Ved fald i 
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markedsrenten vil kursen på obligationen stige, og ved stigning i markedsrenten vil kursen på 

obligationen falde.  Derudover har obligationen en kursfølsomhed i forhold til obligationens 

løbetid. Obligationer med kort løbetid har en mindre risiko, hvorimod risikoen er højere for 

obligationer med lang løbetid, da der er mange år tilbage og kan nå at ske meget. 

Renteændringer har en påvirkning på både aktiv- og passivsiden af en balance. Et rentefald 

medfører en kursstigning, hvilket vil medføre en geninvestering af gevinsten. Det kan dog også 

medføre en risiko på passivsiden, da forsikringsselskabets afkast på denne investering er faldet, 

og forsikringsselskabet kan få problemer med at leve op til deres rentegarantier. Det mest 

optimale ville være hvis gevinsten opvejede det tab der eventuelt måtte være.  

Forsikringsselskabets forpligtelser har også en risiko for tab ved ændringer i renten. Dette skyldes, 

at forpligtelserne værdiansættes ud fra en rentestruktur offentliggjort af Finanstilsynet, som de 

fremtidige præmier tilbagediskonteres med. Dette medfører, at forpligtelserne på ordninger med 

rentegarantier vil stige når der er fald i diskonteringsrenten.  

Renterisikoen        
  

  og       
    

 beregnes efter standardmodellen som udsætter aktiverne og 

passiverne for markedstød – både hvis renten stiger eller falder. Der stresses ens på tværs af 

instrumenterne, men stresses forskelligt alt efter hvor lang løbetid obligationen har. 

Renterisiko ved rentestigning og rentefald er givet ved: 

      
             og        

                 

Hvor  BOF|
up

 og  BOF|
down

 er ændringerne i nutidsværdien af aktiver minus passiver givet den 

ændrede rentestruktur, der er givet i scenariet. Den ændrede rentestruktur udledes ved, at 

multiplicere den eksisterende rentestruktur med faktorerne 1 + s
up

 og 1 + s
down

.
 

s
up

 er når renten 

stiger, og s
down

 er når renten falder. Begge er forud defineret jf. tabel 4, og er forskellige alt efter 

hvilke løbetid aktiverne har
74

. Jo længere løbetid aktiverne har, jo lavere procent stresses renterne 

med. 

I tabellen nedenunder er de procenter som renterne skal stresses med. Det ses, at de korte renter 

falder mere end de lange renter. Da de korte og lange renter ikke falder ens er det ikke et parallelt 

renteskifte, men et stejlt renteskifte. 

Tabel 4: Rentestød 

Tid til udløb (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relativ ændring s
op

 (t) 70% 70% 64% 59% 55% 52% 49% 47% 44% 42% 

Relativ ændring s
ned

 (t) -75% -65% -56% -50% -46% -42% -39% -36% -33% -31% 
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Tid til udløb (t) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Relativ ændring s
op

 (t) 39% 37% 35% 34% 33% 31% 30% 29% 27% 26% 

Relativ ændring s
ned

 (t) -30% -29% -28% -28% -27% -28% -28% -28% -29% -29% 

 

Kilde: Solvens II tekniske specifikationer – www.eiopa.europa.eu 

Aktierisiko 

Aktierisiko er den risiko, som opstår, da prisen på en aktie, obligation eller andre finansielle 

instrumenter er volatile og sensitive overfor ændringer i aktiepriserne. Den systematiske risiko 

dvs. den udiversificerbare risiko behandles under aktierisiko modulet mens den usystematiske 

risiko behandles under koncentrationsmodulet, som ikke vil blive gennemgået i denne opgave. 

Solvens II tester denne risiko ved at stresse aktiebeholdningen for derved at finde aktierisikoen.  

Aktierisikoen er delt op i 2 grupper. Der er globale aktier og andre aktier. Globale aktier er, aktier 

der er noteret på regulerede markeder, i lande som er medlem af EEA
75

 eller OECD
76

, disse kaldes 

type 1. Andre aktier er aktier, der er noteret på børser i lande, som ikke er medlem af EEA eller 

OECD, aktier som ikke er noteret, private equity og andre alternative investeringer, disse kaldes 

type 2
77

. 

Globale aktier har et standard stress på 39 % og andre aktier 49 %. Standard stresset udtrykker det 

procentuelle fald i værdien, som forsikringsselskabet generelt skal kunne håndtere. Derudover er 

der pt. en symmetrisk justering på 7 % 
78

. Den symmetriske justering må ikke være mere end 10 

procent lavere eller 10 % højere end standardstressene
79

. Den symmetriske justering gør, at stress 

procenten kan nedsættes efter en periode med tab, og øges efter en periode med kursstigninger. 

Hvis aktien falder i værdi nedsættes stress procenten, og den øges hvis aktien stiger i værdi. 

Justeringen skal være med til at skabe et incitament for forsikringsselskabet til at sælge aktierne, 

når kurserne er høje og købe aktier, når kurserne er lave, og ikke sælge aktierne når kurserne er 

lave. Kapitalkravet for aktierisiko kan ikke være negativt og beregnes for hver type aktie. 

Kapitalkravet beregnes som             (                    ). Når kapitalkravet for hver type 

aktie er beregnet, kan det samlede kapitalkrav for aktierisiko beregnes.  

        √∑                          
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Der indregnes en diversifikationsgevinst mellem type 1 og type 2 aktier som er givet i Solvens II 

tekniske specifikationer
80

. Solvens II angiver følgende matrice for standardkorrelationerne: 

Korrelationsmatrice aktier 

CorrIndex Globale Andre 

Globale 1 0,75 

Andre 0,75 1 

 

Korrelationskoefficienten mellem globale aktier og andre aktier er 0,75. Korrelationen er 

samvariationen mellem de to aktier. Hvis aktierne korrelerer perfekt med hinanden, vil 

korrelationskoefficienten være 1. Ved en korrelationskoefficient på -1 vil aktierne være perfekt 

modsat korrelerende med hinanden. Når aktierne korrelerer perfekt med hinanden, så vil aktierne 

falde og stige på samme tidspunkt. Hvorimod når de korrelerer perfekt modsat hinanden, så vil 

det gå godt for den ene og dårligt for den anden. På den måde vil det være muligt at fjerne 

risikoen og opnå en diversifikationsgevinst. I dette tilfælde hvor korrelationen er 0,75 vil det være 

muligt at opnå en diversifikationsgevinst, da de ikke er perfekt korrelerede med hinanden. Jo 

tættere korrelationskoefficienten er på -1, jo større vil diversifikationseffekten være. 

Valutarisiko 

Da forsikringsselskabet ofte investerer i udenlandske aktiver, vil valutakursændringerne udgøre en 

væsentlig forskel for forsikringsselskaberne. 

Dette medfører at investeringer i f.eks. aktier både har en aktierisiko, men også en valutarisiko. 

Når kursen på den fremmede valuta stiger, vil forsikringsselskabet få en ekstra fortjeneste og ved 

fald i kursen får forsikringsselskabet et ekstra tab udover gevinst/tab på aktiekursen. Da der i 

opgavens konstruerede portefølje kun er aktiver i danske kroner, vil vi ikke komme nærmere ind 

på denne risiko. 

Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er den risiko forsikringsselskabet har, hvis det ikke kan imødekomme sine 

finansielle forpligtelser og derfor bliver nødt til at sælge nogle aktiver. Risikoen for at et 

værdipapir ikke kan omsættes på det forventede tidspunkt, kan gøre at forsikringsselskabet ikke 

kan leve op til kravene. Dvs. at forsikringsselskabet kan risikere et tab ved, at et værdipapir ikke 

kan omsættes, da kapitalmarkederne ikke er perfekt likvide. For forsikringsselskaber vurderes det, 

at denne risiko er begrænset. Den største likviditetsrisiko for forsikringsselskaber er, hvis et stort 

antal forsikringsaftaler bliver ophævet samtidigt og der ikke er likvider nok i kassen til at 

modsvare trækket. Vi vil ikke komme nærmere ind på likviditetsrisiko i denne opgave. 
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Ejendomsrisiko 

Forsikringsselskaberne i Danmark er nogle af de største ejendomsbesiddere af 

udlejningsejendomme. Forsikringsselskaberne investerer i ejendomme, da de er med til at 

diversificere porteføljen samt giver et stabilt likvidt afkast. Hovedrisikofaktorerne for ejendomme 

er risikoen for tab på markedsværdierne af ejendommene. Vi vil ikke komme nærmere ind på 

ejendomsrisiko i opgaven, da vi ikke har nogen ejendomme i porteføljen. 

Spændrisiko 

Spændrisiko regnes for aktiver, passiver samt finansielle instrumenter. Jo højere spænd, desto 

højere usikkerhed for, at udsteder ikke kan opfylde sine forpligtelser. Dette vil medføre lavere 

priser på obligationerne.  

Realkreditobligationer og covered bonds fra den offentlige sektor har en F
up

 faktor på 0,7% for AAA 

rated og 0,9% for AA rated papirer. 

For statsobligationer i lande, som ikke er EEA-lande har de  F
up 

 faktor på 0% for både AAA rated og 

AA rated papirer. Det er først ved A rated og nedad, at der er en positiv faktor. Denne faktor er 0 

%, da usikkerhed omkring disse papirer næsten ikke er der, da statsobligationer ses som nogle af 

de mest sikrer papirer. 

Det ses derfor, at forsikringsselskabet får et lavere kapitalkrav ved at investere i statsobligationer i 

lande, som ikke er EEA lande frem for realkreditobligationer. Det kan give en problematik på 

boligmarkedet, hvis forsikringsselskabet ikke længere investerer lige så meget i 

realkreditobligationer.  

8.2 SCR beregninger 

Vi vil i nedenstående eksempel lave en beregning af renterisikoen og aktierisikoen for en 

konstrueret portefølje hvor vi vil benytte SCR standardmodellen for at belyse hvilken indflydelse 

disse har på kapitalkravet i to forsikringsselskaber med forskellige rentegarantier.  

I eksemplet er der en bestand bestående af kunder med 1,5 % rentegarantier og en bestand 

bestående af kunder med 3,0 % rentegarantier. Hver bestand er her et selskab, hvor alle i 

forsikringsselskabet har den samme rentegaranti. For overskuelighedens skyld vil vi kalde 

forsikringsselskabet med 1,5 % rentegarantier for Selskab A og forsikringsselskabet med 3,0 % 

rentegarantier for Selskab B. Vi antager, at alle kunderne i de to selskaber lever lige længe og at 

lige mange kunder vil blive invalide. I begge selskaber indbetales der en præmie på 1.000.000 kr. i 

år 0 og pensionen udbetales efter 20 år. Diskonteringsrenten er 3 %. 

For at beregne renterisikoen, starter vi med at se på passivsiden i balancen. 

Som beskrevet i afsnit 6 skal forsikringsselskabet hele tiden have hensættelser nok, for at leve op 

til de forpligtelser som de har til kunderne, og disse beregnes som beskrevet i afsnit 6.  
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Selskab A: 

  
            (       )             

   (          (      )   )          

             (       )   (      )            

       (                 )    

       (                (                 )          

                                                 

Selskab B: 

  
            (      )             

   (          (      )   )            

             (      )   (      )              

       (                     )    

       (                (                   )    

                                             

 

I nedenstående tabel vises passiverne for Selskab A og Selskab B på henholdsvis 1,5 % rentegaranti 

og 3,0 % rentegaranti. Begge selskaber har passiver for i alt 1.500.000 kr. 

Passiver Selskab A Selskab B 

Garanterede ydelser 745.721 1.000.000 

Bonuspotentiale fremtidige præmier 0 0 

Bonuspotentiale fripolice ydelser 254.279 0 

Egenkapital 400.000 400.000 

Kollektivt bonuspotentiale 100.000 100.000 

I alt 1.500.000 1.500.000 

 

Selskab A har samlede hensættelser for 745.721+254.279 = 1.000.000 kr., fordelt på garanterede 

ydelser og bonuspotentiale på fripolice ydelser. Det samlede beløb er det samme, som der blev 

indbetalt på år 0. Der er ikke nogen fremtidige indbetalinger fra kunderne, og derfor er 

bonuspotentiale på fremtidige præmier 0. Da diskonteringsrenten er højere end den garanterede 

rente er der potentiale for bonus. 

Da diskonteringsrenten i Selskab B er den samme som den garanterede rente, er der ikke 

potentiale for bonus. Det er alene den garanterede ydelse, som forsikringsselskabet skal hensætte 

kapital til.  
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Udover hensættelser antages der at begge selskaber har en egenkapital på 400.000 kr. og 

kollektivt bonuspotentiale på 100.000 kr. Der er ingen særlige bonushensættelser.  

Forsikringsselskabet benytter det kollektive bonuspotentiale, hvis de ikke kan dække 

forpligtelserne til kunderne, hvis alt bonuspotentiale på fremtidige præmier/fripolice ydelser er 

opbrugt, når der sker en begivenhed, som påvirker forsikringsselskabet økonomisk. Når alt 

kollektivt bonuspotentiale er opbrugt er det egenkapitalen, der går ind og dækker tabet. Det kan 

derfor være dyrt for forsikringsselskabet i perioder, hvor de ikke har noget bonuspotentiale, og 

der yderligere er økonomiske tab som de skal dække for at leve op til forpligtelserne til kunderne. 

Passiverne er i alt 1.500.000 kr. for begge selskaber. 

Begge selskaber har investeret 70 % i obligationer og 30 % i aktier. Porteføljen er forsigtigt fastsat, 

da begge selskaber har rentegarantier som de skal leve op til over for kunderne. Markedsværdien 

for obligationer er 1.050.000 kr. og for aktier er markedsværdien 450.000 kr. For hvert aktiv har 

begge selskaber følgende andele og markedsværdier til at modsvare passiverne.  

 

 

 

Fordelingen af obligationer i Selskab A og i Selskab B er, at begge har investeret 70 % i 

statsobligationer. Alle investeringer er i danske kroner. Der er statsobligationer for en 

markedsværdi på 1.050.000 kr. Derudover har begge selskaber investeret 20 % i globale aktier 

med en markedsværdi på 300.000 kr. og 10 % i andre aktier med en markedsværdi på 150.000 kr. 

Da Selskab A og Selskab B begge kun har investeret i aktiver i danske kroner, vil vi ikke beregne 

valutarisikoen, da den i denne portefølje er 0. 

Aktivfordeling Andel Selskab A Selskab B 

Statsobligationer 70% 1.050.000 1.050.000 

Globale aktier 20% 300.000 300.000 

Andre aktier 10% 150.000 150.000 

Total 100% 1.500.000 1.500.000 

 

Der sker yderligere en fordeling af obligationerne, da den samlede markedsværdi er fordelt på 3 

forskellige. Der er følgende fordeling af de 3 statsobligationer i hvert selskab, som alle har 

forskellige tider til udløb. 

 

 

Aktiver Andel Selskab A Selskab B 

Aktier 30% 450.000 450.000 

Obligationer  70% 1.050.000 1.050.000 

I alt 100% 1.500.000 1.500.000 

Markedsværdi Andel Selskab A Selskab B 

3 % Dansk statsobligation 10 år 50%       525.000        525.000  

4 % Dansk statsobligation 15 år 30%       315.000        315.000  

5 % Dansk statsobligation 20 år 20%       210.000        210.000  
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Alle obligationer i porteføljen er Danske statsobligationer. Den ene udgør 50 % af markedsværdien 

med udløb om 10 år og en kupon rente på 3 %. Den anden udgør 30 % af markedsværdien med 

udløb om 15 år og en kupon rente på 4 %. De resterende 20 % er i en obligation med udløb om 20 

år og en kupon rente på 5 %. Alle obligationerne er købt til kurs 100. 

Obligationsporteføljen har samlet en varighed på 10,7. Varigheden kan udtrykkes på to måder, 

som et risikomål i procent eller som en gennemsnitlig restløbetid udtrykt i tidsenheder. 

Risikomålet i procent er den procentvise ændring i prisen på obligationen ved en ændring i renten 

på 1 %. Varigheden er altid kortere eller lig med restløbetiden på obligationen
81

.  

Vi finder varigheden på porteføljen efter følgende formel
82

:  

                  

        
 

Hvis renten stiger med 1 %, så vil investeringsbeløbet på obligationsporteføljen falde med 10,7 %, 

og omvendt, hvis renten falder. Samlet har porteføljen en gennemsnitlig restløbetid på 10,7 år. 

En obligation med lang varighed har dermed en større risiko end en obligation med lav varighed. 

Obligationer med en lang restløbetid er derfor mest følsomme overfor renteændringerne. Jo lavere 

varighed, jo mere stabil er kursen i forhold til renteændringer. 

For at beregne renterisikoen i Selskab A og Selskab B skal man finde ændringen i nutidsværdierne, 

når renterne er blevet stresset opad og nedad. Det er den effektive rente på obligationerne som vi 

vil stressteste. Da de efterfølgende beregninger for alle 3 obligationer er ens, vil vi i eksemplet kun 

gennemgå beregninger for den ene obligation i porteføljen. Det er ”3 % Dansk statsobligation 10 

år” som vi vil bruge i eksemplet. Beregningerne for de øvrige obligationer kan ses i bilag 1.  

”3 % Dansk statsobligation 10 år” har en løbetid på 10 år, kupon renten er 3 %, prisen er 100,00 og 

nominel beholdning er 525.000. Den nominelle beholdning findes ved at markedsværdien 

divideret med prisen og multipliceret med 100. Den effektive rente på obligationen er 3 %. Da den 

effektive rente er lig kupon renten, er prisen på obligationen derfor 100. 

I nedenstående tabel er kurs, nominel og den effektive rente beregnet for alle obligationerne. 

Obligation Kurs Nominel Rente  Effektiv rente 

3 % Dansk statsobligation 10 år 100,00      525.000  3% 3,00% 

4 % Dansk statsobligation 15 år        111,94       281.406  4% 3,00% 

5 % Dansk statsobligation 20 år        129,75       161.844  5% 3,00% 

 

For obligationen opstilles en tabel hvor ydelse, markedsværdi, vægt og varighed beregnes. 
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 Obligations investering, 7. Udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Michael Christensen, s. 89 
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Ydelsen beregnes for hvert år obligationen løber på følgende måde: 

                                

Ydelse
1

=525.000*3% = 15.750 kr. I år 10 hvor obligationen udløber udbetales hovedstolen udover 

renterne, som også udbetales år 1 til år 9. Derfor er ydelsen år 10 på 540.750 kr.  

Nutidsværdien for hver ydelse beregnes som:  

            (                 )
   

 

I år 1 er nutidsværdien, NV
1

=15.750/(1+3 %)
1

=15.291 kr. Nutidsværdierne for hvert år summeres 

og dermed er den samlede nutidsværdi for ”3 % Dansk statsobligation 10 år” 525.000 kr. 

Varigheden på obligationen beregnes som: 

          
     (  )

  
 

Varigheden på ”3 % Dansk statsobligation 10 år” er 8,7861. Det vil sige, at hvis renten stiger med 

1 %, så vil investeringsbeløbet falde på obligationen med 8,7861 %, og omvendt hvis renten falder. 

 

 

Tid  Ydelse Nutidsværdi Vægt Tid*vægt 

1       15.750         15.291  0,0291 0,0291 

2       15.750         14.846  0,0283 0,0566 

3       15.750         14.413  0,0275 0,0824 

4       15.750         13.994  0,0267 0,1066 

5       15.750         13.586  0,0259 0,1294 

6       15.750         13.190  0,0251 0,1507 

7       15.750         12.806  0,0244 0,1707 

8       15.750         12.433  0,0237 0,1895 

9       15.750         12.071  0,0230 0,2069 

10     540.750       402.369  0,7664 7,6642 

         525.000    8,7861 

 

For at beregne renterisikoen vil vi stresse den effektive rente med nogle allerede definerede stress 

jf. tabel 4
83

.  

Den effektive rente for ”3 % Dansk statsobligation 10 år” skal stresses med 42 % ved rentestigning 

og -31 % ved rentefald. Obligationerne har forskellige løbetider, og bliver derfor stresset med 
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forskellige procenter. I tabellen nedenunder ses det hvad de forskellige obligationer i porteføljen 

stresses med.  

Grunden til at renterne bliver stresset med en vis procent del er, at begge selskaber skal kunne 

klare, at renterne stiger eller falder og stadig leve op til de forpligtelser som begge selskaber har 

overfor deres kunder. 

Den nye rente ved rentestigning og rentefald beregnes på følgende måde:  

                (     )                        (      ) 

Den absolutte ændring i renten ved rentestigning og rentefald skal mindst være 1 %. Dog hvis den 

effektive rente er under 1 %, så skal den nye rente minimum være 0 %
84

. 

Da den effektive rente er 3 % og den skal stresses med 42 % bliver den nye rente ved 

rentestigning,     (      )        . Det er en absolut ændring i renten på 1,26 %. Den nye 

rente ved rentefald bliver 3   (  (     ))        . For at overholde reglen om at den absolutte 

ændring mindst skal være 1 %, bliver den nye rente ved rentefald 2 % i stedet for 2,07 %, da der 

ellers kun ville have været en ændring i renten på 0,93 %. 

 Rentestød Ny rente Absolut ændring 

Obligationer  s(op) s(ned) Op Ned Op Ned 

3 % Dansk statsobligation 10 år 42% -31% 4,26% 2,00% 1,26% -1,00% 

4 % Dansk statsobligation 15 år 33% -27% 4,00% 2,00% 1,00% -1,00% 

5 % Dansk statsobligation 20 år 26% -29% 4,00% 2,00% 1,00% -1,00% 

 

Efter vi har fundet de nye renter ved rentestigning og rentefald, kan vi nu beregne nye 

nutidsværdier og derefter renterisikoen for ”3 % Dansk statsobligation 10 år”. I tabellen nedenfor 

kan man se de nye nutidsværdier for hele porteføljen. 

Ydelserne er de samme som inden stressene for rentestigningen og rentefaldet. Derimod bliver 

nutidsværdierne nu ændret, da der nu skal tilbagediskonteres med de nye renter efter 

rentestigning og rentefald. Nutidsværdien for år 1 ved rentestigning er nu følgende 

NV
1

=15.750/(1+4,26 %)
1

 =15.106 kr. Samlet for rentestigning er nutidsværdien total 472.034 kr. 

Da den før var 525.000 kr. er der en renterisiko på -52.966 kr. Ved rentefald er nutidsværdien nu 

572.159 kr. Ved rentefald er renterisikoen dermed 47.569 kr. Det vil sige at når renten stiger, så 

ændrer nutidsværdien sig og obligationen bliver dermed mindre værd. Derimod når renterne falder 

så vil prisen på obligationen stige, og nutidsværdien bliver dermed større end den var før 

rentefaldet. Begge selskaber får derfor en gevinst på obligationen ved et rentefald. 

Når det er et tab for selskabet vises beløbet med positivt fortegn i SCR modellen, og når det er en 
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gevinst har det et negativt fortegn i SCR modellen. Det vil sige at renterisikoen ved rentestigning 

er 52.966 kr. og renterisikoen ved rentefald er -47.159 kr. 

For hele porteføljen er renterisikoen 112.721 kr. ved rentestigning og -117.116 kr. ved rentefald.  

  Nutidsværdi Renterisiko 

Obligationer Markedsværdi Op Ned Op Ned 

3 % Statsobligation 10 år           525.000      472.034       572.159   -52.966    47.159  

4 % Statsobligation 15 år           315.000      281.406       353.723   -33.594    38.723  

5 % Statsobligation 20 år           210.000      183.839       241.235   -26.161    31.235  

         1.050.000      937.279    1.167.116  -112.721  117.116  

 

Nu har vi beregnet den samlede renterisiko på aktivsiden. For at beregne den samlede renterisiko 

for begge selskaber, skal vi nu beregne renterisikoen på passivsiden. Det vil vi gøre ved at stresse 

diskonteringsrenten med de givne rentestød ligesom vi gjorde på aktivsiden. Diskonteringsrenten 

er 3 %. Da løbetiden er 20 år skal renten stresses med 26 % ved rentestigning og -29 % ved 

rentefald jf. tabel 4. Ved rentestigning bliver den nye rente    (     )       . Da den 

absolutte ændring også her minimum skal være 1 %, bliver den nye rente 4,0 % i stedet for 3,78 %, 

da den absolutte ændring ellers kun ville være 0,78 %. Den nye rente ved rentefald er,     

(      )        . Den absolutte ændring er også her under 1 %, og derfor bliver den nye rente 

2,0 %. 

Som det ses i tabellen nedenfor er ændringerne i nutidsværdierne mindst ved grundlagsrenten på 

1,5 %. Det skyldes at Selskab A har lavere rentegaranti til deres kunder, så forsikringsselskabet 

sætter mindre kapital til side for at leve op til de garanterede ydelser, som de har garanteret deres 

kunder. Når renten stiger, falder de garanterede ydelser, da der tilbagediskonteres med en højere 

rente, og forsikringsselskabet får derfor en gevinst på passivsiden, denne skrives som -

131.034kr., og bonuspotentiale på fripoliceydelser bliver dermed større. Når renten falder, stiger 

de garanterede ydelser. Dette har en negativ påvirkning på Selskab A, da bonuspotentialet på 

fripoliceydelser dermed bliver mindre. Her er ændringen på 160.674 kr. 

Selskab A      

Diskonteringsrente 2,00% 3,00% 4,00% Ændring 

op 

Ændring 

ned 

Ydelse 1.346.855  1.346.855   1.346.855               -                   -    

Garanteret ydelse    906.395     745.721      614.687   -131.034     160.674  

Markedsværdi    906.395     745.721      614.687   -131.034     160.674  

Bonuspotentiale fremtidige 

præmier 

             -                 -                   -                  -                   -    

Bonuspotentiale på fripoliceydelser      93.605     254.279      385.313    131.034    -160.674  

Hensættelser i alt 1.000.000  1.000.000   1.000.000    

 

I Selskab B ses det at når grundlagsrenten er større end diskonteringsrenten skal der hensættes 

mere end kunden har indbetalt. Det vil sige, at forsikringsselskabet skal bruge af det kollektive 
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bonuspotentiale, og hvis der ikke er noget kollektivt bonuspotentiale, skal der tages fra 

forsikringsselskabets egenkapital. 

Ligesom i Selskab A så har en rentestigning en positiv effekt på Selskab B, da de garanterede 

ydelser bliver 175.714 kr. mindre, men ved et rentefald er der en stigning i de garanterede ydelser 

på 215.461 kr. De garanterede ydelser er dermed større end det beløb kunden har indbetalt til 

forsikringsselskabet, og dette kan derfor give forsikringsselskabet problemer. 

Selskab B      

Diskonteringsrente 2,00% 3,00% 4,00% Ændring 

op 

Ændring 

ned 

Ydelse  1.806.111   1.806.111   1.806.111                -                    -    

Garanteret ydelse  1.215.461   1.000.000      824.286   -175.714      215.461  

Markedsværdi  1.215.461   1.000.000      824.286   -175.714      215.461  

Bonuspotentiale fremtidige 

præmier 

                -                    -                    -                  -                    -    

Bonuspotentiale på 

fripoliceydelser 

                -                    -        175.714    175.714                  -    

Hensættelser i alt  1.215.461   1.000.000   1.000.000    

 

Nu har vi beregnet renterisikoen på aktivsiden og passivsiden, og vi kan nu beregne den samlede 

renterisiko for Selskab A og Selskab B ved henholdsvis rentefald og rentestigning. 

Ved et rentefald vil obligationsværdien blive større, og dette har en positiv effekt på begge 

selskaber, dog vil de garanterede ydelser blive større. Den gevinst som begge selskaber får på 

obligationerne, er dog ikke stor nok til at dække stigningen i de garanterede ydelser. For Selskab 

A vil rentefaldet derfor give forsikringsselskabet en renterisiko på 43.557 kr. og for Selskab B 

98.345 kr. Det vil dermed for begge selskaber medføre, at de skal hensætte mere ved et rentefald. 

For Selskab B vil rentefaldet koste mest, da de har de højeste rentegarantier til kunderne. Jo højere 

rentegarantier, jo højere garanteret ydelse og dermed vil det automatisk blive hårdere for 

forsikringsselskabet at klare, når renterne falder. 

Rentefald Selskab A Selskab B 

Aktiver        -117.116     -117.116  

Passiver         160.674       215.461  

I alt           43.557         98.345  

 

Ved en rentestigning vil obligationsværdien blive mindre, og dette har en negativ effekt på begge 

selskaber, dog vil der være en besparelse på passiverne, da de garanterede ydelser bliver mindre. 

Den gevinst begge selskaber får på passivsiden er større end tabet på obligationerne.  

I Selskab A vil rentestigningen derfor give forsikringsselskabet en renterisiko på -18.313 kr. og i 

Selskab B -62.993 kr. Det vil sige, at ved en rentestigning vil begge selskaber få en positiv effekt, 

da de ikke skal hensætte nær så meget til garanterede ydelser. Ligesom ved rentefald vil Selskab B 
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have den største påvirkning ved rentestigning, da de er det selskab med de højeste rentegarantier 

til kunden. 

Rentestigning  Selskab A   Selskab B  

Aktiver        112.721      112.721  

Passiver       -131.034     -175.714  

I alt         -18.313       -62.993  

 

Både i Selskab A og i Selskab B er det værste scenarie et rentefald på kort sigt, da det kræver 

yderligere kapital. 

Aktierisiko 

Da der er aktier i den samlede portefølje, er der en aktierisko og denne vil vi derfor beregne. I 

porteføljen er der globale aktier og andre aktier, disse skal stresses med henholdsvis 39 % og 49 

%. Der er dog et spænd på 7 %, da EIOPA pt. har sat stresset på globale aktier til 32 % og andre 

aktier til 42 %.  

Kapitalkravet for aktierisikoen fås ved at multiplicere markedsværdien med stresset og beregnes 

som                   . Kapitalkravet for globale aktier er dermed 96.000 kr. For andre aktier 

er kapitalkravet 63.000 kr. Totalt er det et kapitalkrav for aktierisikoen på 159.000 kr., her er der 

ikke taget højde for korrelationen mellem globale aktier og andre aktier. 

Aktierisiko    

  Markedsværdi Stød Aktierisiko 

Globale aktier 300.000 32% 96.000 

Andre aktier 150.000 42% 63.000 

Aktierisiko i alt     159.000 

Diversifikationsgevinst    9.812 

Aktierisiko i alt med 

korrelationsmatrix 

    149.188 

 

Da der er korrelation mellem globale aktier og andre aktier, skal der derfor tages højde for dette 

ved beregning af kapitalkravet for den samlede aktierisiko. I nedenstående formel bliver der taget 

højde for denne, da korrelationerne multipliceres med kapitalkravet for globale aktier og andre 

aktier.  

Kapitalkravet for aktierisikoen beregnes som følgende når der tages højde for korrelationen 

mellem de to typer aktier på 0,75. 

√                                             

Når der tages højde for korrelationen mellem globale aktier og andre aktier er kapitalkravet 

149.888 kr. for aktierisikoen. Når kapitalkravet beregnes uden korrelationen er kravet 159.000kr. 
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Det vil sige, at der er en diversifikationsgevinst på 9.812 kr., dermed bliver aktierisikoen reduceret 

med 6 %. Da der er denne gevinst, vil det være en fordel for forsikringsselskabet at investere i 

begge aktier, i stedet for kun at investere hele aktiebeholdning i en aktie.  

Markedsrisiko 

Nu når renterisikoen og aktierisikoen for begge selskaber er beregnet kan vi beregne den samlede 

markedsrisiko        .  

 Den samlede markedsrisiko beregnes som  

         √∑                        
   

 

     og      er kapitalkravene for hvert individuelt modul i markedsrisikoen. I dette eksempel er 

det renterisiko og aktierisiko. Korrelationen ved rentefald mellem rente og aktie er 0,5. Ved 

rentestigning er korrelationen 0 mellem rente og aktie. 

Markedsrisikoen for Selskab A ved rentefald er 192.745 kr. før der tages højde for 

korrelationskoefficienten. Når der tages højde for korrelationen mellem renter og aktier bliver 

markedsrisikoen √                                                . Dermed opnås der en 

diversifikationsgevinst på 17.667 kr. 

I Selskab B opnås der en diversifikationsgevinst på 31.661. 

Markedsrisiko rentefald Selskab A Selskab B 

Renterisiko          43.557        98.345  

Aktierisiko 149.188 149.188 

Markedsrisiko         192.745      247.532  

Diversifikationseffekt         -17.667       -31.661  

Markedsrisiko i alt        175.078      215.871 

 

Markedsrisikoen ved en rentestigning for Selskab A er 130.875 kr. før der tages højde for 

korrelationskoefficienten. Når der tages højde for korrelationen bliver markedsrisikoen 150.308 

kr. I dette tilfælde hvor renterisikoen er en gevinst så ”tager” diversifikationen nærmest den 

gevinst, så den samlede risiko bliver større end før diversifikation. 

Markedsrisiko rentestigning Selskab A Selskab B 

Renterisiko         -18.313       -62.993  

Aktierisiko 149.188 149.188 

Markedsrisiko         130.875        86.195  

Diversifikationseffekt          19.432        75.747  

Markedsrisiko i alt        150.308      161.942  
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Aktivsidens påvirkning på passivsiden 

Efter vi har beregnet renterisikoen og aktierisikoen for Selskab A og Selskab B, vil vi nu se på 

hvilken indflydelse aktivsiden har på passivsiden ved et rentefald og aktiekursfald. Da rentefald 

viste at være det værste scenarie på kort sigt for Selskab A og Selskab B på aktivsiden er det 

rentefald vi vil fokusere på på passivsiden. 

Før rentefaldet var passiver i alt 1.500.000 kr. både i Selskab A og Selskab B. Ud af det er de 

samlede hensættelser 1.000.000 kr. fordelt på garanteret ydelse og bonuspotentiale, derudover 

har begge selskaber en egenkapital på 400.000 kr. og kollektivt bonuspotentiale på 100.000 kr. 

Da rentefaldet på aktivsiden også har indflydelse på passivsiden, er det derfor relevant, at se 

nærmere på, hvilken påvirkning det har for forsikringsselskabet.  

Da Selskab A og Selskab B har garanteret deres kunder forskellige grundlagsrenter, vil rentefaldet 

have forskellig indvirkning på de to selskaber. I Selskab A er diskonteringsrenten større end den 

garanterede rente, og det er derfor kun en del af præmiebetalingen, som tilgår posten garanterede 

ydelser, resten tilgår bonuspotentiale på fripoliceydelser. Hvis der havde været nogle fremtidige 

indbetalinger efter år 0 ville der også have været et beløb på bonuspotentiale på fremtidige 

præmier. Alle beregninger er taget ud af de forudgående beregninger i dette afsnit. 

I Selskab A har der været en stigning i obligationens markedsværdi på 117.116 kr. Denne 

tillægges det kollektive bonuspotentiale og egenkapitalen. Fordelingen mellem de to poster skal 

ske efter kontributionsprincippet jf. afsnit 5.5, som i hovedtræk siger at det skal fordeles i forhold 

til hvor meget forsikringsbestanden, og egenkapitalen har bidraget med. Egenkapitalen har 

bidraget med 400.000/1.500.000=26,7 % af det samlede bidrag, og skal derfor have 26,7 % af 

afkastet på obligationerne. Egenkapitalen tilskrives derfor 31.231 kr. og bliver 431.231 kr. Det 

kollektive bonuspotentiale tilskrives de resterende 85.885 kr., og det bliver derfor efter rentefaldet 

185.885 kr. Da de samlede hensættelser ikke har ændret sig, har de ikke nogen påvirkning, dog 

sker der en omfordeling mellem garanterede ydelser og bonuspotentiale på fripoliceydelser, da de 

garanterede ydelser øges ved rentefald og dermed mindskes bonuspotentiale på fripoliceydelser. 

De garanterede ydelser bliver 160.674 kr. større end før, og bonuspotentiale på fripoliceydelser 

bliver tilsvarende mindre. Forøgelsen af de garanterede ydelser sker pga. jo lavere markedsrenten 

er, jo mere skal forsikringsselskabet hensætte for at lever op til forpligtelserne. Forringelsen af 

bonuspotentiale på fripoliceydelser har en negativ effekt, da der nu er mindre bonuspotentiale til 

kunderne.  

Ved et aktiefald er der en aktierisiko på 149.188 kr. Denne påvirker ikke hensættelserne, men 

tages fra kollektivt bonuspotentiale samt egenkapitalen hvis det kollektive bonuspotentiale ikke 

kan dække hele tabet. Da det kollektive bonuspotentiale er 100.000 kr., kan den ikke dække hele 

tabet. Det kollektive bonuspotentiale bliver nu 0 og egenkapitalen mindskes med 49.188 kr., så 
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den derefter er 350.812 kr. Når vi ser samlet efter rentefald og aktiekursfald, bliver der ikke taget 

af egenkapitalen, da stigningen i obligationens markedsværdi og aktiekursfaldet tilsammen giver 

et tab på 32.071 kr. Det er det kollektive bonuspotentiale, som nedskrives med tabet og dette 

bliver derfor 67.929 kr. 

Selskab A Før 

rentefald 

Efter 

rentefald 

Efter 

aktiefald 

Efter 

rentefald 

og 

kursfald 

Egenkapital 400.000 431.231 350.812 400.000 

Kollektivt bonuspotentiale 100.000 185.885 0 67.929 

Garanteret ydelse       745.721        906.395        745.721     906.395  

Bonuspotentiale fremtidige præmier                   -                      -                      -                  -    

Bonuspotentiale på fripoliceydelser       254.279          93.605        254.279      93.605  

Hensættelser i alt    1.000.000     1.000.000     1.000.000  1.000.000  

Passiver i alt 1.500.000 1.617.116 1.350.812 1.467.929 

 

Ligesom i Selskab A har der i Selskab B været en stigning i obligationens markedsværdi på 

117.116 kr. efter rentefaldet. Efter rentefaldet er de samlede hensættelser steget til 1.215.461 kr., 

det gør de pga. når renten falder, så stiger nutidsværdien på de fremtidige pensionsudbetalinger. 

Selskab B skal dermed hensætte flere likvider for at leve op til de forpligtelser, de har garanteret 

kunderne. Stigningen på aktivsiden er ikke nok til at dække stigningen på hensættelserne, og 

215.416-117.116=98.345 kr. må derfor dækkes af det kollektive bonuspotentiale. Det kollektive 

bonuspotentiale nedskrives derfor fra 100.000 kr. til 1.655 kr. Dermed ses det at alene et fald i 

renten har negativ påvirkning på forsikringsselskabet, og at forsikringsselskabets kapitalbuffer 

bliver forringet betydeligt.  

Ved et aktiefald er der en aktierisiko på 149.188 kr. ligesom i Selskab A. Da det har samme 

påvirkning som på Selskab A, vil vi ikke gennemgå denne yderligere.  

Samlet efter rentefald og aktiekursfald har det en negativ virkning på selskabet. På aktivsiden er 

gevinsten på obligationerne 117.116 kr. og tabet på aktierne 149.188 kr., dette er et samlet tab 

på aktiverne på 32.071 kr. Stigningen på hensættelserne var 215.416 kr. Dermed er der samlet en 

negativ påvirkning på forsikringsselskabets kapital på 247.532 kr. Det kollektive bonuspotentiale 

dækker de 100.000 kr. af tabet, da der ikke er noget bonuspotentiale på fremtidige præmier eller 

fripoliceydelser er det egenkapitalen der skal dække det resterende tab som er 147.532 kr. 

Egenkapitalen bliver derfor efter rentefald og aktiekursfald reduceret til 252.468 kr. 
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Selskab B Før 

rentefald 

Efter 

rentefald 

Efter 

aktiefald 

Efter 

rentefald 

og 

kursfald 

Egenkapital 400.000 400.000 350.812 252.468 

Kollektivt bonuspotentiale 100.000 1.655 0 0 

Garanteret ydelse    1.000.000     1.215.461     1.000.000  1.215.461  

Bonuspotentiale fremtidige præmier                   -                      -                      -                  -    

Bonuspotentiale på fripoliceydelser                   -                      -                      -                  -    

Hensættelser i alt    1.000.000     1.215.461     1.000.000  1.215.461  

Passiver i alt 1.500.000 1.617.116 1.350.812 1.467.929 

 

Dermed ses det at efter et rentefald og aktiekursfald er det Selskab B, der bliver hårdest ramt i 

forhold til Selskab A. Selskab Bs kapitalbuffere er blevet væsentligt forringet. Det kollektive 

bonuspotentiale bliver 0 og egenkapitalen falder med 37 %. Selskab B er det selskab, der bliver 

hårdest ramt, da de har de højeste rentegarantier til kunderne. De har garanteret kunderne en 

rente på 3 %, hvorimod Selskab A har garanteret deres kunder en rente på 1,5 %. Når 

diskonteringsrenten kommer under den garanterede rente, stiger de garanterede ydelser, og 

forsikringsselskabet bliver dermed nødt til at tage af kapitalbufferen, for at kunne hensætte det 

tilsvarende større beløb i hensættelserne. I Selskab B er der ikke noget bonuspotentiale på 

fripoliceydelser, da den garanterede ydelse, tager det hele. Der bliver dermed ikke opsparet noget 

bonuspotentiale til dårligere tider.  

Dermed ses det at høje rentegarantier kræver mere kapital for forsikringsselskabet, når 

diskonteringsrenten er på et lavt niveau. I Selskab B hvor hensættelserne steg efter et rentefald, 

skal de hensætte mere kapital end i Selskab A. Dermed kan Selskab A tage mere risiko i deres 

investeringer end Selskab B kan. Investeringsmulighederne bliver derfor større. Når 

forsikringsselskabet skal binde mindre kapital til hensættelser, øges kapitalbufferen og 

forsikringsselskabets solvens forbedres.  

8.3 Sammenfatning 

Senest er QIS 5 som er beregninger af kapitalkravet vist at markedsrisikoen er den største post i 

det samlede kapitalkrav for selskaberne. I Solvens II kan selskaberne vælge at benytte standard 

modellen eller en intern model til at beregne SCR, som er kapitalkravet. Da renterisiko og 

aktierisiko er blandt de største risici i QIS 5 beregningen er det disse vi fokusere på. 

I beregningerne har vi Selskab A, hvor der kun er kunder med 1,5 % rentegarantier og Selskab B 

med 3,0 % rentegarantier. Diskonteringsrenten er 3,0 %. 

Når diskonteringsrenten er lavere end rentegarantierne, kan dette skabe problemer for selskabet. 

Selskabet skal hensætte mere end der bliver indbetalt. 
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Det er en simpel og forsigtig portefølje med 70 % obligationer og 30 % aktier. Renterne bliver 

stresset op og ned ud fra nogle definerede stød i specifikationerne for Solvens II. 

Det ses at renterisikoen på er størst i Selskab B, da de har højere rentegarantier end Selskab A. For 

begge selskaber er rentefald det værste scenarie på kort sigt. 

Samlet set for renterisikoen er der en stigning i værdien på aktivsiden ved rentefald og på 

passivsiden bliver hensættelserne større så selskaberne skal hensætte mere. I vores beregninger er 

stigningen i værdien på aktivsiden dog ikke nok til at opveje de flere hensættelser som selskabet 

skal hensætte. 

Kapitalkravet for aktierisikoen findes ved at markedsværdien bliver multipliceret med nogle stød 

som EIOPA har defineret. Aktie er delt op i Globale aktier og andre aktier. Mellem disse er der en 

diversifikationseffekt der skal tages højde for. Aktierisikoen er før diversifikation 159.000, og så 

er diversifikationseffekten 9.812. 

Markedsrisikoen i dette tilfælde er aktierisiko og renterisiko, samt at der tages højde for 

diversifikationseffekten mellem aktie og rente. Den samlede markedsrisiko er størst i Selskab B, da 

de har de højeste garantier, som er den samme som diskonteringsrenten. 

9. Trafiklysberegninger 

For at kunne vurdere om Solvens II reglerne vil kræve højere kapitalkrav for forsikringsselskabet, 

vil vi beregne kapitalkravet ud fra trafiklysberegningerne. Stressene vil være ud fra det røde 

scenarie, da det gule ikke længere eksisterer. Da vi i SCR beregningerne har beregnet renterisiko 

og aktierisiko samt det samlede kapitalkrav for forsikringsselskabet, vil det også være disse som 

beregnes i trafiklysberegningerne. Vi vil benytte Selskab A og Selskab B i disse beregninger 

Renterisiko 

For at beregne renterisikoen skal vi kende markedsværdien, modificeret varighed og hvor meget 

obligationerne skal stresses med. Den modificerede varighed er beregnet ud fra beregningerne i 

afsnit 8 som 
        

                
 på hver obligation. I det røde scenarie skal obligationerne stresses 

med +-0,7% ved rentestigning og rentefald, da de alle har en modificeret varighed over 3,6 år
85

. 

I trafiklysberegningerne skal tab for forsikringsselskabet anføres med positivt fortegn, og 

gevinster skal anføres med negativt fortegn
86

. 

For ”3 % Dansk statsobligation 10 år” vil renterisikoen blive 525.000*8,7861*0,7% = 31.348 kr. Da 

det ved et rentefald er en gevinst for forsikringsselskabet skrives det -31.348 kr. Samlet når hele 
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obligationsporteføljen er blevet stresset med 0,7 %, vil markedsværdien ved rentefald stige med 

76.537, obligationerne vil dermed blive mere værd. Ved rentestigning vil obligationernes 

markedsværdi blive 76.537 mindre.  

Obligationsporteføljen har dermed en renterisiko på +-76.537 kr. ved rentestigning og rentefald. 

Hensættelserne skal stresses med 0,593 %
87

. For Selskab A påvirkes renterisikoen negativt, da 

passiverne stiger med 88.443 kr. ved et rentefald, og for Selskab B stiger hensættelserne med 

118.600 kr., ved rentestigning bliver hensættelserne påvirket positivt. 

Ved rentefald har Selskab A en renterisiko på 11.906 kr. Det vil sige, at Selskab A bliver påvirket 

negativt af rentefaldet, da hensættelserne stiger mere end obligationerne stiger i værdi. Ved 

rentestigning har Selskab A en renterisiko på -11.906 kr., her falder hensættelserne mere end 

obligationernes værdi stiger, og derfor er det positivt for Selskab A med en rentestigning. 

Selskab B har samme effekt som Selskab A ved rentefald og rentestigning. Dog er renterisikoen 

42.063 kr., så Selskab B bliver påvirket hårdere, når renten falder end Selskab A, men til gengæld 

påvirker en rentestigning også Selskab B mere positivt. Grunden til at Selskab B har højere 

renterisiko end Selskab A, er at de har højere rentegarantier til kunderne, og hensættelserne er 

derfor større. 

Rente fald Selskab A Selskab B 

Aktiver       -76.537     -76.537  

Passiver        88.443    118.600  

I alt        11.906      42.063  

 

Rentestigning Selskab A Selskab B 

Aktiver        76.537      76.537  

Passiver       -88.443   -118.600  

I alt       -11.906     -42.063  

 

Aktierisiko 

I trafiklysberegningerne skal aktierne stresses med 12 %, uanset hvilken type aktier det er.  Det vil 

sige, at forsikringsselskabet skal kunne klare et aktiekursfald på 12 %. Samlet for 

aktiebeholdningen er aktierisikoen 54.000 kr. både i Selskab A og i Selskab B. 
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 Markedsværdi Stød Aktierisiko 

Globale aktier 300.000 12%       36.000  

Andre aktier 150.000 12%       18.000  

I alt         54.000  

 

Risiko i alt 

Nu har vi beregnet renterisikoen og aktierisikoen og vil nu se på hvor meget risiko der i alt er for 

Selskab A og Selskab B. Ved et rentefald er risikoen størst både i Selskab A og Selskab B. Grunden 

til at risikoen er mindre ved rentestigning er at der er en gevinst i renterisikoen, da gevinsten på 

passivsiden er større end tabet på aktivsiden. 

Det er Selskab B der har størst risiko pga. de høje rentegarantier. 

Risiko rentefald Selskab A Selskab B 

Renterisiko        11.906      42.063  

Aktierisiko        54.000      54.000  

Markedsrisiko i alt        65.906      96.063  

 

Risiko rentestigning Selskab A Selskab B 

Renterisiko       -11.906     -42.063  

Aktierisiko        54.000      54.000  

Markedsrisiko         42.094      11.937  

 

Aktivsidens påvirkning på passivsiden 

Ligesom for SCR beregningen påvirker rentefald og aktiekursfald passivsiden. 

Da ændringerne er det samme, dog med andre tal vil vi ikke gennemgå denne yderligere her. Dog 

kan vi konkludere, at det er Selskab B, der taber mest på rentefaldet og aktiekursfaldet, da det 

kollektive bonuspotentiale falder til 0 og egenkapitalen falder til 358.863 kr. For yderligere se 

bilag 2. 

10. Sammenligning af SCR beregning og trafiklysberegning 

For at belyse hvordan de kommende Solvens II regler kommer til at påvirke forsikringsselskabets 

krav til kapital, vil vi ud fra de foretagende SCR beregninger og trafiklysberegninger undersøge 

dette. Vi vil tage udgangspunkt i rentefald. 

Ved et hurtigt blik på de to tabeller nedenunder kan det ses at kapitalkravene stiger, når de 

kommende Solvens II regler træder i kraft. Da det i SCR beregningerne og trafiklysberegningerne 



  Mia Grube 

HD FR/HD F Solvens II Pia Hjøllund Andersen  

Side 58 af 91 

 

ses, at rentefald er det værste scenarie på kort sigt for begge selskaber, derfor vil det være den vi 

vil fokusere på her.  

I Selskab A er kapitalkravet for renterisikoen 11.906 i trafiklysberegningen og 43.557 i SCR 

beregningen. Det vil sige, at det er en stigning på 266 % for forsikringsselskabet. Det samme er 

gældende for kapitalkravet til aktierisikoen, som stiger 176 %. For den samlede markedsrisiko er 

det en stigning på 164 % for Selskab A ved, at Solvens II bliver indført. Den samlede markedsrisiko 

i SCR er hvor der er taget højde for diversifikationsgevinsten. 

Selskab A SCR Trafiklys Forskel 

Renterisiko     43.557    11.906  266% 

Aktierisiko   149.188    54.000  176% 

Markedsrisiko   175.078    65.906  166% 

  

I Selskab B stiger kapitalkravene også med de kommende Solvens II regler. For den samlede 

markedsrisiko er der en stigning på 125 %. 

Selskab B SCR Trafiklys Forskel 

Renterisiko     98.345    42.063  134% 

Aktierisiko   149.188    54.000  176% 

Markedsrisiko   215.871    96.063  125% 

 

Grunden til at kapitalkravene stiger så meget er, at de risici som forsikringsselskabet står over for 

i dag er betydeligt mindre end de risici forsikringsselskabet kommer til at stå over for, når Solvens 

II træder i kraft.  

F.eks. i trafiklysberegningen bliver aktier stresset med 12 % hvor de i SCR beregningen skelner 

mellem globale aktier og andre aktier. Globale aktier bliver stresset med 39 % og andre aktier med 

49 %. Det er en forholdsvis stor stigning i forhold til trafiklysberegningen og det gør, at 

kapitalkravet for aktierisiko bliver væsentligt større med de kommende Solvens II regler. Det kan 

være en udfordring for forsikringsselskabet, da de dermed skal have mere kapital for at leve op til 

kravet, selvom det er de samme aktier de har i porteføljen som nu. Samlet set for porteføljen så er 

kapitalkravet for aktierisikoen 149.488 kr. med de kommende solvensregler. Denne betydelige 

stigning i kapitalkravet kan betyde, at det bliver væsentlig dyrere for forsikringsselskabet at 

investere i aktier, da kapitalkravet dermed bliver væsentligt højere. 

På passivsiden efter et rentefald vil der i Selskab A være en højere egenkapital efter SCR 

beregningen end trafiklysberegningen. Grunden til at egenkapitalen er større er at 

markedsværdierne på obligationerne er større, da renterne bliver stresset med en højere procent 

del i SCR beregningen end i trafiklysberegninger. For Selskab B kan man se at det kollektive 
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bonuspotentiale falder væsentligt mere i SCR beregningen end i trafiklysberegningen. Grunden til 

dette er, at hensættelserne stiger mere, og derfor bliver der taget mere af de opsparede midler. 

 

Selskab A SCR Trafiklys 

Egenkapital   431.231   420.410  

Kollektivt 

bonuspotentiale 

      185.885       156.127  

 

 

Selskab B SCR Trafiklys 

Egenkapital    400.000    400.000  

Kollektivt 

bonuspotentiale 

       1.655      57.937  

 

Hvis man ser på hvordan et rentefald samtidig med et aktiekursfald påvirker forsikringsselskabets 

passivside, så er det tydeligt at se, at renterisikoen og aktierisikoen er større i SCR beregningen og 

derfor kommer det til at koste forsikringsselskabet mere kapital efter indførelsen af de kommende 

Solvens II regler. I Selskab B er kollektivt bonuspotentialer væk både i SCR beregningen og i 

trafiklysberegningen, men i SCR beregningen er egenkapitalen reduceret en del mere, og dette er 

negativt for selskab, da deres kapitalbuffer dermed er blevet væsentligt reduceret og forringet. 

Selskab A SCR Trafiklys 

Egenkapital 400.000 406.010 

Kollektivt bonuspotential 67.929 116.527 

 

Selskab B SCR Trafiklys 

Egenkapital 252.468 358.863 

Kollektivt bonuspotential 0 0 

 

10.1 Frihedsgrader under Solvens II 

Kapitalkravene under solvens II vil medføre, at forsikringsselskabets kapitalkrav forøges. Dette vil 

stille krav til forsikringsselskabets investeringsstrategi som til enhver tid skal sikre, at 

kapitalkravet kan efterleves. Forsikringsselskabets sammensætning af deres aktiver skal være ud 

fra en hensyntagen til dette kapitalkrav. 

Kapitalkravene i Solvens II kan dog skabe så store problemer for forsikringsselskabet, at de kan 

risikere at blive insolvente. Sampension var et af de selskaber, som havde risiko for at kunne blive 

opløst
88

 ved indførelse af kapitalkravene under Solvens II. Sampension havde ved bevarelse af 

rentegarantierne 3 muligheder i forhold til det nye direktiv. De kunne nedbringe risikoen på deres 
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investeringer og have en mindre offensiv investeringsstrategi, de kunne optage ny kapital ved at 

gå ud på lånemarkedet eller de kunne sælge eller fusionere selskabet. Dette ville dog på sigt ikke 

afhjælpe problemerne med rentegarantien og en nedsættelse af forsikringstagerenes ydelser ville 

fortsat kunne ske. Ved at erstatte rentegarantien med en hensigtserklæring har Sampension 

formindsket deres kapitalkrav og dermed selskabets reserver. Hermed får selskabet nogle friheder 

i deres investeringsstrategi, da den kapitalbinding som de undgår i stedet kan investeres, hvorved 

der kan opnås et højere afkast. Sampension fastholder dog en investeringsstrategi således at de 

kan leve op til de udmeldte ydelser. Derfor er investeringsstrategien forsigtig da målet med 

hensigtserklæringen har været, at undgå ekstra kapitalopbygning som følge af kapitalkravet i 

Solvens II og ikke en mere risikobetonet investeringsstrategi. Formålet med hensigtserklæringen 

har været, at kunder som ønsker en gennemsnitsrentebaseret ordning kan fortsætte med dette
89

. 

Forsikringsselskabets porteføljesammensætning afhænger derfor af, hvor meget kapital 

forsikringsselskabet har. De mere risikable aktiver har et højere kapitalkrav. Ved fald i 

forsikringsselskabets mere risikable aktiver og dermed et fald i forsikringsselskabets kapital, er 

forsikringsselskabet nødsaget til, at sælge ud af deres aktiver og forøge deres obligationsandel. 

Dette vil alt andet lige medføre et fald i forsikringsselskabets afkast. Dette kan blive en ond spiral, 

da en længerevarende periode med investeringer udelukkende i obligationer, vil besværliggøre 

opbygning af ny kapital til, at foretage mere risikable investeringer med mulighed for større 

afkast. 

Et af målene med Solvens II har været, at forsikringsselskaber skulle have en bedre risikostyring og 

dermed økonomisk sikre kunden. Ved de senere års omvalg til markedsrenteprodukter og 

ophævelse af garantier kan det diskuteres om forsikringsselskaberne har kunden i fokus som 

direktivet er tiltænkt. F.eks. har Danica fire produkttyper til deres kunder, som er mere eller 

mindre risikobetonet. Danica Select
90

 er et produkt, hvor det ikke kan tilknyttes en garanti. 

Herudover udvælger kunderne selv de værdipapirer som de ønsker at investere sin formue i. 

Hermed er risikoen stor for kunden og kan medføre store tab på afkastet.  Hvis kunden derudover 

handler sine investeringer jævnligt, vil det medføre store handelsomkostninger, som vil reducere 

kundens afkast. 

11. Diskonteringsrenten  

Indtil 2005 var diskonteringsrenten en løbetidsuafhængig diskonteringsrente, som Finanstilsynet 

fastsatte hver dag. Der var derfor ikke forskel på hvor lange forpligtelser forsikringsselskabet 

havde. Der blev brugt den samme diskonteringsrente til at tilbagediskontere med uanset løbetid. 

Den løbetidsuafhængige diskonteringsrente fastsættes som et vægtet gennemsnit af renten på tre 

statsobligationer tillagt et swap-rentespænd.  
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Diskonteringsrenten som anvendes til forsikringsselskabets forpligtelser er siden 2005 bl.a. blevet 

fastsat ud fra en euroswap-rente som er korrigeret for det tiårige dansk-tyske rentespænd
91

. 

Formålet med diskonteringsrenten som blev indført i 2003 var, at den skulle fastsættes ud fra 

markedsvilkår. Her blev den det bedste bud på, hvordan forpligtelserne, som har lange løbetider 

skal prisfastsættes samtidig med, at den tog hensyn til aktivsiden af balancen. Finanskrisen i 2008 

medførte, at kreditspændet mellem realkredit- og statsobligationer blev udvidet væsentligt. Fald i 

den lange euro-swaprente og en markant stigning i den danske realkreditrente. Realkreditrenten 

indgik på daværende tidspunkt ikke i diskonteringskurven, hvormed det udvidede kreditspænd 

indebar en stigning i værdien af forpligtelserne samtidig med at realkreditobligationerne faldt i 

kurs. Dette medførte, at forsikringsselskabet tabte penge på både aktiverne og passiverne. For at 

forsikringsselskabet ikke skulle sælge deres realkreditobligationer ændrede man 

diskonteringskurven således, at renten på realkreditobligationer kom til at indgå i 

diskonteringskurven. Derefter forsvandt spændet mellem realkredit- og statsobligationerne
92

. 

Den efterfølgende europæiske gældskrise medførte, at Finanstilsynet ultimo 2011 justerede 

diskonteringskurven endnu engang. Gældskrisen havde medført, at det dansk-tyske rentespænd 

gradvist faldt. Diskonteringskurven har en overvægt af danske renter, som ville medføre en større 

værdistigning af forsikringsselskabets forpligtelser end forsikringsselskabets aktiver, og dermed 

en reduktion af forsikringsselskabets kapitaloverdækning. For at imødegå salg af tyske og køb af 

danske statsobligationer, og dermed et fald i de danske statsobligationsrenter, blev 

diskonteringskurven justeret
93

. 

Sidst har Finanstilsynet justeret diskonteringskurven i juni 2012. Grunden til denne justering 

skyldtes stadig faldende renter til et ekstremt lavt renteniveau, hvor euro-swaprenten har nået et 

niveau på under 2 %. Da forsikringsselskabet stadig har en betydelig del af deres forpligtelser som 

rentegarantier, og hvor der stadig er ca. 30 % på de høje rentegarantier og 42 % med lave 

rentegarantier, har Finanstilsynet været nødsaget til, at justere diskonteringskurven for at 

forsikringsselskabet ikke skulle komme unødigt under pres og få for store solvensproblemer. 

Garantiprodukter med lave rentegarantier er kun begrænset afdækket af forsikringsselskabet. 

Dette var et problem da renten i sommeren 2012 kom på et så lavt niveau, at selv garantier med 

lave renter blev ramt og forsikringsselskabet ville dermed få problemer med deres forpligtelser 

uden afdækning. På grund af de faldende og lave renter vil afdækningen ske til højere priser
94

. 

Efter aftale mellem pensionssektoren og Erhvervs- og Vækstministeriet blev diskonteringskurven 

justerede således, at diskonteringsrenter er uændret ud til 20-årigspunktet og for løbetider over 

20 år hæves ud fra et politisk fastlagt langtidsniveau for renten på 4,2 %.  
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I figur 10 ses diskonteringskurverne d. 31. december 2011 og d. 29. juni 2012. For den seneste 

diskonteringskurve ses knækket ved de 20 år, hvor renten ekstrapoleres mod 4,2 %. For kurven 

ultimo 2011 ses det, at kurven ved det 20 år er nedadgående. Hvis diskonteringskurven i juni 

2012 ikke var blevet justeret, ville den også her have været nedadgående, og dermed have en 

negativ betydning for de lange renter. 

Figur 10: Diskonteringskurven ud fra Finanstilsynets data 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Diskonteringssatser (29-06-2012) 

Renten på 4,2 % i er en teknisk rente, som EU-kommissionen har fastlagt som lang rente og er ikke 

en markedsrente. Formålet med disse justeringer er, at hjælpe forsikringsselskabet i deres 

opgørelse af deres forpligtelser, da forsikringsselskabets kapitalbuffere ville blive mindsket ved 

det lave renteniveau, når de har garanteret deres kunder en bestemt rente. Derudover ønskes det, 

at der gives plads til andre investeringer end obligationer således, at forsikringsselskabet kan 

sikre sig et højere afkast og dermed et større investeringsmæssigt råderum. Problemet med dette 

er, at risikoen, som følger af andre investeringer ikke medfølger kunden, da de er garanteret en 

ydelse. Hvis renteniveauet forbliver på dette lave niveau i fremtiden, hvilket ikke er usandsynligt, 

Japan har f.eks. været præget af et lavt renteniveau i mange år, må forsikringsselskabet opnå 

højere afkast på deres investeringer for, at de kan leve op til deres garantier. Hermed bliver 

pensionerne afkastafhængige i stedet for renteafhængige
95

, som ellers er meningen med 

garantierne. Når der som i 2008 kommer en finanskrise, vil forsikringsselskabets tab på deres 

investeringer kunne medføre solvensproblemer og eventuelle konkurser specielt, hvis en krise 

bliver langvarig og forsikringsselskabet over en årrække opnår lave afkast. Hvis forpligtelserne 

bliver undervurderet ved, at der ikke er en markedsbaseret rente der anvendes, og dette gælder 

ikke kun i Danmark, så kan man risikere en ”krise” for forsikringsselskabet, hvis de ikke kan betale 

sine forpligtelser. I figur 11 ses sammenhængen mellem den garanterede rente og 
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diskonteringsrenten. Ved en grundlagsrente på 4,5 % vil forpligtelserne stige jo lavere 

diskonteringsrenten er. 

Figur 11: Forpligtelsernes i forhold til grundlagsrenten og diskonteringsrenten 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Diskonteringsrenten har stor indflydelse på hvordan det samlede kapitalkrav for 

forsikringsselskabet kommer til at være. På passivsiden anvendes diskonteringsrenten til 

opgørelse af forpligtelserne Derfor er diskonteringsrenten vigtig for forsikringsselskabet, da det 

har stor betydning for dem om renten er højere eller lavere end rentegarantien de har garanteret 

kunden.  

11.1 Diskonteringsrenten påvirkning på kapitalkravet 

Til nedenstående beregninger tages der udgangspunkt i de beregninger vi har lavet i afsnit 8 på 

aktivsiden. Vi vil lave nye beregninger for passivsiden, for at se hvilken indflydelse det har på 

forsikringsselskabet om diskonteringsrenten er 1,5 %, 3 % eller 4,5 %, når der sker et rentefald. 

Ligesom i SCR beregningen skal renterne stresses. Da løbetiden er 20 år bliver renterne stresset 

med -29 % ved rentefald jf. tabel 4 og ligesom i SCR beregningerne i afsnit 8. Ved et rentefald 

bliver renten derfor henholdsvis 0,5 %, 2,0 % og 3,5 %. For yderligere beregninger for passivsiden 

se bilag 3. 

Ligesom i beregningerne i afsnit 8 har Selskab A kunder med 1,5 % rentegarantier og Selskab B har 

kunder med 3,0 % rentegarantier. 

 -
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Når diskonteringsrenten er 1,5 % falder denne til 0,5 % ved et rentefald. I dette scenarie har 

Selskab A et kapitalkrav til renterisikoen på 101.872 kr. Når Selskab A har en diskonteringsrente 

på 3 % vil denne falde til 2,0 % ved et rentefald, dette vil give et kapitalkrav til renterisikoen på 

43.557 kr. For Selskab A ses det, at en diskonteringsrente på 1,5 % kræver et kapitalkrav, der er 

57 % større end hvis de havde en diskonteringsrente på 3,0 %. Ved en diskonteringsrente på 4,5 % 

som falder til 3,5 % ved rentefaldet ses det, at aktiver og passiver næsten er ens. Dette resulterer i, 

at kapitalkravet til renterisikoen er på et forholdsvis lavt niveau. Kapitalkravet til renterisikoen vil 

være 1.303 kr. Da Selskab A har en rentegaranti til kunden på 1,5 % og diskonteringsrenten falder 

til 0,5 % som er mindre end rentegarantien, resulterer dette i at hensættelserne bliver større end 

det beløb, der er indbetalt.  

Dette viser, at sammenhængen mellem kapitalkravet og renteniveauet har stor betydning for 

forsikringsselskabet. Det er meget væsentligt for forsikringsselskabet om kapitalkravet til 

renterisikoen er 101.872 kr. eller 1.303 kr.  

Selskab A - Rentefald 1,50% 3,00% 4,50% 

Aktiver      -117.116       -117.116       -117.116  

Passiver       218.989        160.674        118.420  

I alt        101.872           43.557             1.303  

 

I Selskab B er der de samme diskonteringsrenter, som i Selskab A og disse falder også til 0,5 %, 

2,0 % og 3,5 % ved et rentefald. I Selskab B er der samme udvikling i kapitalkravet til renterisikoen 

i forhold til, hvor høj diskonteringsrenten er. Da Selskab B har en højere rentegaranti til kunderne 

end Selskab A, er kapitalkravene dog højere.  

Selskab B - Rentefald 1,50% 3,00% 4,50% 

Aktiver      -117.116       -117.116       -117.116  

Passiver       293.660        215.461        158.799  

I alt        176.544           98.345           41.682  

 

Efter beregning af kapitalkravet for renterisikoen med forskellige diskonteringsrenter vil vi nu se 

på hvilken indflydelse det har på det samlede kapitalkrav der kan henføres til markedsrisikoen.  

Da renterisikoen i Selskab A og Selskab B, steg jo lavere diskonteringsrenten var, vil dette også 

have indflydelse på det samlede kapitalkrav til markedsrisikoen. Kapitalkravet til markedsrisikoen 

vil dermed også blive tilsvarende større. Hvis diskonteringsrenten I Selskab A var 4,50 % i stedet 

for 1,50 % ville kapitalkravet til markedsrisikoen blive 32 % mindre. 

Ændringen i kapitalkravet til markedsrisikoen har dermed stor indflydelse på forsikringsselskabet, 

da de samlet set skal have mere basiskapital for at klare kapitalkravet, når diskonteringsrenten er 

lav. Selskab B har et højere kapitalkrav, men dette er pga. den højere rentegaranti til deres kunder. 
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Selskab A - Rentefald 1,50% 3,00% 4,50% 

Renterisiko       101.872          44.474            1.303  

Aktierisiko 149.188 149.188 149.188 

Markedsrisiko         251.060         193.662         150.491  

Diversifikationseffekt        -17.964         -17.964         -17.964  

Markedsrisiko i alt        218.708         175.699         149.844  

 

Selskab B - Rentefald 1,50% 3,00% 4,50% 

Renterisiko       176.544          99.262          41.682  

Aktierisiko 149.188 149.188 149.188 

Markedsrisiko         325.731         248.449         190.870  

Diversifikationseffekt        -31.843         -31.843         -31.843  

Markedsrisiko i alt        282.423         216.607         173.819  

 

11.2 Sammenfatning 

Finanstilsynet har senest foretaget en justering af diskonteringskurven i juni 2012 for de lange 

renter. Finanstilsynet bestemmer dagligt den diskonteringskurve som anvendes til 

forsikringsselskabets forpligtelser. 

I beregningerne har vi Selskab A, hvor der kun er kunder med 1,5 % rentegarantier og Selskab B 

med 3,0 % rentegarantier.  

Diskonteringsrenten er sat til 1,5 %, 3 % og 4,5 % når der sker et rentefald. Ved en løbetid på 20 år 

er renterne stresset med -29 % og bliver derfor henholdsvis 0,5 %, 2,0 % og 3,5 %. 

Kapitalkravet til renterisikoen ved fald i diskonteringsrenten er for selskab A henholdsvis 101.872 

kr. ved 1,5 %, 43.557 kr. ved 3 % og 1.303 kr. ved 4,5 %. For selskab B er kapitalkravet henholdsvis 

176.544 kr. ved 1,5 %, 98.345 kr. ved 3 % og 41.682 kr. ved 4,5 %.  

Det ses, at ved stress af rentefald, når diskonteringsrenten er 4,5 % bliver renterisikoen meget lav i 

forhold til diskonteringsrenten på 1,5 %, og at gevinsten og tabet næsten udligner  hinanden. 

Det ses også, at for både selskab A og B vil et fald i diskonteringsrenten på 1,5 % medføre en 

forholdsvis høj stigning i kapitalkravet.  

12. Match af aktiver og passiver 

Som vi tidligere har set er renterisikoen meget væsentlig i et forsikringsselskab, både på 

aktivsiden og på passivsiden. Rentegarantierne har ofte meget lange varigheder og 

forsikringsselskabet kan ikke investere i obligationer med tilsvarende lange varigheder. Dermed 

opstår misforholdet mellem varigheden på forpligtelserne og på aktiverne. Forsikringsselskabet 

prøver, at minimere spændet mellem aktiverne og passiverne overfor renterisikoen.  
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På aktivsiden er det obligationer og finansielle instrumenter, som bliver påvirket, når 

markedsrenten falder eller stiger. Dette så vi i afsnit 8 i SCR beregningen, hvor obligationen blev 

mere værd, da renterne faldt. Dette vil derfor resultere i, at aktivernes værdi stiger.  

På passivsiden er forsikringsselskabet også meget følsom overfor renteændringer, da de med 

rentegarantiprodukter har garanteret kunderne en bestemt rente. Her er det vigtigt, at 

forsikringsselskabet får et afkast, der kan dække det de har garanteret kunderne. 

12.1 Afdækning af forsikringsselskabets forpligtelser 

Forsikringsselskabet har som følge af deres rentegarantier en række udfordringer. Det lave 

renteniveau påvirker forsikringsselskabets forpligtelser, som er rentefølsomme. Ved et rentefald 

vil disse stige. Når den garanterede rente er højere end markedsrenten har forsikringsselskabet 

problemer med, at sikre et afkast, som svarer til det forsikringsselskabet har garanteret kunderne. 

Det er væsentligt for forsikringsselskabet hvor længe markedsrenten er under grundlagsrenten, 

hvis det er en længere periode kan det resultere i at forsikringsselskabet ikke kan leve op til sine 

rentegarantier.  

Ved et rentefald medfører dette en stigning i nutidsværdien af forsikringsselskabets forpligtelser. 

Der er ikke nogen begrænsning på forpligtelsens størrelse ved rentefald. Ved en rentestigning vil 

forpligtelsen kun falde indtil den når minimum som ses i figur 11. Dette betyder, at der er en vis 

asymmetri ved opgørelsen af forsikringsselskabets forpligtelser. Et scenarie med stigende renter 

får karakter af faste-”kursstabile”-forpligtelser, mens et scenarie med faldende renter medfører en 

stor rentefølsomhed, da en pensionsordning har en lang løbetid og dermed varighed. 

Forpligtelserne vil ved et rentestignings scenarie have en kort varighed, men ved faldende renter 

når de er under den garanterede rente vil varigheden være lang. Når korte placeringer skal 

genplaceres til renter, som er lavere end den garanterede rente og en forsikringspolice kan have 

en levetid på 20-30 år, så udtrykkes dette ved en lang varighed.  

I figur 12 ses det, at forpligtelserne stiger ved fald i diskonteringsrenten. Grundlagsrenten er i 

eksemplet sat til 1,5 % og diskonteringsrenten er fra 0 % til 5 %. Vi har i vores beregning taget 

udgangspunkt i en indbetaling år 0 og år 10 på 500 kr. 

De garanterede ydelser stiger, når diskonteringsrenten falder, hvorimod bonuspotentialerne vil 

falde i takt med et rentefald. Ved at der skal hensættes mere til de garanterede ydelser bliver der 

tæret på bonuspotentialerne. Set fra aktivsiden, vil forsikringsselskabet derfor ikke længere kunne 

klare de samme tab, som ved en højere diskonteringsrente.  

Der opstår et knæk på kurven, hvor diskonteringsrenten og grundlagsrenten er den samme. Når 

diskonteringsrenten er større end grundlagsrenten vil de samlede forpligtelser have samme 

niveau. De garanterede ydelser vil falde, og bonuspotentialerne vil stige, og forsikringsselskabet 

vil dermed oparbejde nye bonuspotentiale hensættelser.  
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Figur 12: Forpligtelsernes størrelse ved ændring i diskonteringsrenten ved en 

grundlagsrente på 1,5 % 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra data i afsnit 6 – bilag 4 

For at forsikringsselskabet kan sikre nok kapital til deres forpligtelser, kan de være nød til at 

afdække disse, for at gardere sig mod eventuelle renteudsving. Dette kan give sikkerhed for, at 

forsikringsselskabet kan udbetale den garanterede ydelse uanset renteniveau.  

På aktivsiden er det forsikringsselskabets renterisiko på obligationerne samt finansielle 

instrumenter, som er relevante. Prisen på en obligation beregnes ud fra den aktuelle rentestruktur. 

Rentestrukturen ændrer sig løbende og kan dermed være svær at forudsige. Dette giver en 

usikkerhed på obligationens værdi på et fremtidigt tidspunkt. Ved et rentefald vil 

forsikringsselskabet få en kursgevinst på deres obligationsbeholdning, som vil resultere i, at 

aktiverne vil stige i værdi. Det modsatte sker ved en rentestigning. Obligationen kan have en kort 

eller lang løbetid. Ved en kort løbetid er risikoen lavere end ved en lang løbetid. En obligation med 

lang løbetid vil have større udsving i kursen end en obligation med kort løbetid. Dette betyder, at 

følsomheden er større ved lang løbetid end kort løbetid. De finansielle instrumenter bliver også 

påvirket ved rentefald eller rentestigning og værdien vil derfor ændre sig. Det er dog væsentligt, 

hvilke finansielle instrumenter som forsikringsselskabet har investeret i, da de alle har forskellige 

formål. 

12.2 Risikomål 

Forsikringsselskabet kan anvende varighed og konveksitet som risikomål, når forpligtelserne skal 

afdækkes. Varigheden er en ”obligations procentvise ændring i obligationens investeringsbeløb ved 

en ændring på 1 % i rentefaktoren (1+r)”
96

.  

Varigheden kan fortolkes som obligationens rentefølsomhed/renterisiko i kursen ved et skift i den 

effektive rente. Varigheden beregnes som: 
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og kan beregnes som hældningen i et punkt på rentekurven (elasticitet).  

Konveksiteten udtrykker kursfølsomheden eller varigheden ved en ændring i renten
97

. 

”Konveksiteten udtrykker forskellen mellem den korrekte % kursændring og den kursændring som 

varigheden angiver ved en ændring på 1 % ”
98

.  Konveksiteten for en obligation beregnes som:  

  
    

 (   ) 
 
(   ) 

  
 

Dette tolkes som, at der ikke er en lineær sammenhæng dvs., at en kursstigning ved et rentefald 

er større end et kursfald ved en rentestigning. Med andre ord, at varigheden udtrykker første 

afledte af prisfunktionen for en obligation (hældningen) ved en given effektiv rente, og 

konveksiteten er anden afledte, som udtrykker kurvens krumning. Problemet med varigheden og 

konveksiteten er, at den kun kan betragtes som et entydigt mål ved parallelforskydninger af 

rentestrukturen. I figur 12 ses det, at markedsværdien for de garanterede ydelser stiger mere, når 

diskonteringsrenten falder end ved stigning i diskonteringsrenten, hvilket betyder, at de 

garanterede ydelser indeholder noget konveksitet.   

Udover varighed og konveksitet kan forsikringsselskabet også indtage volatiliteten som et 

risikomål.   

En option indeholder en tidsværdi. Denne tidsværdi skyldes, at en options udløbsdato er ude i 

fremtiden, da der skal tages højde for sandsynligheden for, at optionen vil være in-the-money, når 

den udløber. In-the-money er forskellen mellem spotkursen og aftalekursen når spotkursen er 

højere end aftalekursen
99

. Tidsværdien på optionen afhænger af 3 faktorer: 

 Restløbetid 

 Renteniveauet 

 Volatilitet 

Volatilitet er dermed udtryk for de kursudsving, som der er i optionens værdi. Når volatiliteten er 

høj, er kursudsvingene på optionen store, og optionen vil have en høj risiko. Hvis volatiliteten 

derimod er lav, har optionen en lav risiko.  

Den implicitte volatilitet er et udtryk for, hvilken volatilitet (udsving) markedet handler optionerne 

på i det nuværende marked og dermed markedets usikkerhed til de fremtidige renter. Det er 

muligt, at finde markedets forventninger til den fremtidige volatilitet ved at finde den implicitte 
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volatilitet på mange forskellige løbetider. Når volatiliteten er høj stiger optionens værdi og dermed 

præmien på optionen. Dette sker ud fra en forventning om en større gevinst ved en høj volatilitet.  

Denne udvikling af markedet, vil påvirke prisen, som vil være givet ud fra udbud og efterspørgsel. 

Når forsikringsselskabet har deres rentegarantier, køber de en rente, så de kan leve op til deres 

garantier. Ved et fald i markedsrenten, vil forsikringsselskabet derfor efterspørge mere afdækning 

og den implicitte volatilitet vil blive højere
100

. Dette medfører, at jo mere udsving der er i renten, jo 

højere er sandsynligheden for, at det bliver fordelagtigt at benytte optionen. Når 

forsikringsselskabet har indgået en aftale om en option og volatiliteten stiger vil markedsværdien 

falde. Dette scenarie er negativt for forsikringsselskabet, hvorimod et fald i volatiliteten vil få 

markedsværdien til at stige. Dette skyldes, at et fald i markedsværdien for en swaption vil medføre 

et mismatch mellem aktiverne og passiverne. 

Ved et rentefald vil den implicitte volatilitet stige og være højere end ved en rentestigning. Hvis 

forsikringsselskabet ikke tager højde for den volatilitet, som en swaption vil indeholde, kan 

forsikringsselskabet købe for meget afdækning. Afdækning kan være dyr, så det er vigtigt, at 

forsikringsselskabet har styr på sit behov for afdækning for ikke at købe mere end højest 

nødvendigt. 

12.3 Match mellem renterisikoen aktiver og passiver 

Forsikringsselskabets garantier til kunden har som sagt meget lange varigheder. Typisk er der 

mange år til kunden skal have udbetaling. Der opstår et misforhold mellem varigheden på 

forpligtelser og de aktiver forsikringsselskabet kan investere i, da man ikke kan investere i 

obligationer med tilsvarende lange løbetider. Derudover vil markedsværdien for 

forsikringsselskabets investeringer formentlig stige mindre end markedsværdien af forpligtelserne 

ved et rentefald. Dette misforhold medfører, at forskellen på varigheden mellem aktiver og 

passiver udtrykker forsikringsselskabets følsomhed overfor ændringer i renten. 

Forsikringsselskabet opnår en kursgevinst, når renten falder. Denne gevinst geninvesteres i aktiver 

med en lavere rente og en varighed der er kortere end forpligtelserne. Da forsikringsselskabet ofte 

investerer i konverterbare realkreditobligationer kan der her opstå problemer, hvis disse 

konverteres og således indfries til kurs 100, hvorimod markedsværdien kan være højere. Dette 

medfører at de geninvesteres til en lavere rente og varighed. Med det lave renteniveau som vi 

oplever i dag, konverterer mange husejere deres lån for, at opnå en lavere rente. Dette medfører 

dog, at varigheden falder for realkreditobligationer ved et rentefald, og der opnås negativ 

konveksitet
101

. Dette betyder, at et kurstab ved en rentestigning er forholdsmæssigt større end en 

kursgevinst ved et rentefald. Det manglende match mellem aktivernes og passivernes varighed 

forstærkes yderligere af at forpligtelserne udgør en større andel af balancesummen end 
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obligationsbeholdningens andel. Dette bliver til en ond spiral for forsikringsselskabet, da de 

indfriede obligationer ikke kan geninvesteres til en rente større end rentegarantien, og 

forsikringsselskabet kan på sigt risikere ikke at kunne opfylde det lovpligtige kapitalkrav. 

Derudover begrænser det forsikringsselskabets investeringsstrategi, da forsikringsselskabet vil 

investere i lange obligationer i stedet for aktier, hvorved mulighederne for bonus mindskes
102

. 

Forsikringsselskabet kan som beskrevet ovenfor afdække deres renterisiko med lange 

obligationer, hvor cashflowet kan matche forpligtelsernes varighed. Derudover kan 

forsikringsselskabet anvende forskellige hedgestrategier, hvor de kan anvende forskellige 

finansielle instrumenter. 

12.4 Regnskabsmæssig og økonomisk risiko 

Forsikringsselskabet har en eksponering overfor de økonomiske og regnskabsmæssige risici. 

Disse stiller forskellige krav til afdækning af risici og er dermed med til, hvilke 

afdækningsinstrumenter, som er hensigtsmæssige. 

Den økonomiske risiko er forsikringsselskabets evne til, at skabe tilstrækkelig forrentning således, 

at forsikringsselskabet kan leve op til deres rentegarantier, som løber langt ud i fremtiden. Den 

økonomiske eksponering er derfor langsigtet. Den økonomiske eksponering beregnes, som 

nutidsværdien/markedsværdien af de fremtidige garanterede ydelser med forskellige antagelser 

om pensionsbestandens udvikling og forskellige rentescenarier. 

Den regnskabsmæssige risiko er pga. krav fra Finanstilsynet, hvor meget forsikringsselskabet 

regnskabsmæssigt skal hensætte som sikkerhed for, at kunden kan få deres fremtidige 

garanterede ydelser. Denne hensættelse er rentefølsom som er beskrevet tidligere i opgaven. 

Forsikringsselskabets afdækning bør derfor tage hensyn til den økonomiske lange risiko og den 

regnskabsmæssige kortere risiko. Ved en fuldstændig afdækning af de økonomiske risici, vil 

forsikringsselskabet stadig være eksponeret overfor en regnskabsmæssig risiko. Dette skyldes de 

afvigelser, som der er mellem den reelle økonomiske markedsværdi og den regnskabsmæssige 

værdi af forsikringsselskabets forpligtelser. 

12.5 Afdækningsmuligheder 

Et finansielt instrument kaldes også et derivat. Værdien af et finansielt instrument afhænger af 

værdien på et eller flere andre finansielle instrumenter. Det kaldes et underliggende aktiv og kan 

f.eks. være en obligation, aktie eller en valuta. Man kan bruge finansielle instrumenter til at 

mindske risikoen. Dermed vil dette være en fordel for forsikringsselskabet til afdækning af deres 

rentefølsomhed. 
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Der findes forskellige derivater som et forsikringsselskab kan benytte til at afdække deres 

renterisiko. Markedsudviklingen 2006 fra Finanstilsynet viser, at de mest anvendte 

afdækningsmetoder af rentefølsomheden er renteswaps, renteswaptioner, caps og floors
103

. 

Renteswap: 

En renteswap er en aftale mellem to parter, som aftaler at udveksle rentebetalinger på fastlagte 

tidspunkter, baseret på et aftalt nominelt beløb.  

En renteswap består af 2 ben, et fastforrentet ben og et variabelt forrentet ben. Hvis man indgår 

en renteswap, hvor man modtager det fastforrentet ben kaldes en Receiver swap og hvis man 

modtager det variable ben kaldes det, at man har indgået en Payer swap. Den ene part betaler 

altid en fast rente på faste tidspunkter til den anden part. Den anden part betaler altid variable 

renter på faste tidspunkter. Ved indgåelse af en renteswap aftales hovedstol, periode og terminer 

ved indgåelsen af aftalen. Den faste rente aftales også ved indgåelse og betales hele perioden af 

den ene part. Den anden part, som betaler den variable rente, kender kun sin rentebetaling en 

periode frem, det kunne eksempelvis være en CIBOR rente. Hovedstolen udveksles ikke, da begge 

parter skal betale det samme til hinanden. Hovedstolen anvendes til at bestemme 

rentebetalingerne til de enkelte terminer. Ved indgåelse af renteswap er markedsværdien ofte nul, 

derefter vil markedsværdien af renteswappen følge renteudviklingen. Hvis et forsikringsselskab 

har indgået en Receiver swap og renten falder efter indgåelse, så vil renteswappen få en positiv 

markedsværdi for den har Receiver swappen. Den der derimod har det andet ben vil få en negativ 

markedsværdi på renteswappen. 

For at sikre sig mod rentefald vil forsikringsselskabet indgå renteswap aftaler, hvor de modtager 

det fastforrentet ben og betaler det variable ben. På den måde sikrer forsikringsselskabet sig, at 

modtage den rente, som de har garanteret kunden. Da forsikringsselskabet skal betale den 

variable rente vil de skulle betale mindre ved et rentefald. Når markedsværdien af de garanterede 

ydelser stiger pga. rentefald, vil markedsværdien af renteswaps også stige og omvendt ved en 

rentestigning. 

Swaption: 

En swaption er en option på en renteswap. Køberen af en swaption har retten til at købe, men ikke 

pligten til at indgå en renteswap med sælgeren af swaptionen.  

En swaption kan give køber en forsikring mod faldende eller stigende renter i en given periode. 

Den der køber en swaption på en payer swap har retten, til, at indgå en renteswap, hvor de betaler 

den faste rente og modtager den variable rente. Ved swaptionens indgåelse aftales hovedstolen 

samt, hvornår swaptionen skal udløbe. Ved udløb af swaptionen kan køber vælge at benytte retten 
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og indgå en renteswap. Ved indgåelse af swaptionen betaler køber en præmie til sælger. Denne 

præmie går tabt, hvis køber vælger ikke at indgå en renteswap ved udløb. Derfor kan denne type 

for afdækning være dyr for forsikringsselskabet, hvis de ikke udnytter den købte swaption. 

Caps og Floor: 

Ved anvendelse af en cap opnår forsikringsselskabet, at lægge et ”loft” over renten. Floor virker 

modsatrettet, dvs., at der bliver lagt et ”gulv” under renten. Dette sikrer forsikringsselskabet mod 

stigende og faldende renter udover, hvad der er aftalt af niveau. Aftaleparterne kan frit blive enige 

om niveauet for ”loftet” og ”gulvet”. Denne sammensatte renteoption giver den ene part en ret, 

men ikke en pligt til at modtage eller betale en aftalt rente i en fremtidig periode på en aftalt 

hovedstol. Renteoptionerne er sammensat i serier med udløb i faste intervaller, som typisk svarer 

til renteterminer. De kan kombineres, så de skaber et bånd for det område renten må bevæge sig i 

(collar). Der betales en præmie ved indgåelse af aftalen om renteoptionen. Forsikringsselskabet 

benytter specielt floor til, at afdække deres forpligtelser. Floors giver forsikringsselskabet 

mulighed for, at fastsætte en varighed, som svarer til deres forpligtelser.  

12.6 Afdækning med finansielle instrumenter 

Finanstilsynet har i 2002 og 2006 foretaget en analyse af forsikringsselskabernes anvendelse af 

finansielle instrumenter. Undersøgelsen viste, at 49 ud af i alt 71 selskaber anvendte afledte 

finansielle instrumenter i 2002. Undersøgelse viste her en overvægt af floors og swaptioner. I 

2006 viste undersøgelsen at 47 ud af 62 selskaber anvendte afledte finansielle instrumenter. 

Undersøgelsen viste her en overvægt af floors og swaptioner. Målt på markedsværdien var billedet 

dog anderledes. Ved sammenligning i markedsværdier for finansielle instrumenter, skal man være 

opmærksom på, at en swap som udgangspunkt har en markedsværdi på 0 kr. Dette kan betyde, at 

forsikringsselskabet kan have betydeligt flere swap kontrakter end markedsværdierne antyder
104

. 

Tabel 5: Markedsværdi for finansielle kontrakter 

Markedsværdi mia. kr Caps og floors Swaptioner Swaps Øvrige I alt 

2002 11,2 4,7 - 1,1 17,0 

2006 14,3 13,4 5,3 0,1 33,1 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra Markedsudvikling for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 2002 og 2006, 

Finanstilsynet 

Undersøgelserne er efterhånden 7 og 11 år gamle. Vi har forsøgt, at undersøge 5 selskabers 

regnskaber for, at se udviklingen af anvendelse af finansielle instrumenter. Dette gav dog ikke et 

resultat, som kan anvendes, da hovedparten af forsikringsselskabet ikke har oplyst, hvilke 

finansielle instrumenter de anvender. I Sampension KP Livsforsikring og ATPs regnskaber viste dog 
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en overvægt af renteswaps
105

. Dette kan understøtte, at forsikringsselskabet har betydeligt flere 

swapskontrakter end undersøgelsen fra 2006 viste.  

For at opnå en optimal afdækning, skal instrumenternes rentefølsomhed og varighed svare til 

forsikringsselskabets forpligtelser, således at de afgivne garantier kan opfyldes. Det er derfor 

afgørende, at forsikringsselskabet analyserer deres pensionsforpligtelser.  

Figur 13: Pensionsforpligtelsernes afkastprofil for 3 % og 1,5 % i garanterede rente 

 

Kilde: Egen tilvirkning – bilag 5 

Figur 13 tager udgangspunkt i en garanteret rente på 3 % og 1,5 %. Det ses, at de garanterede 

ydelser har en aftagende kurve, når diskonteringsrenten stiger og markedsværdien dermed falder. 

De garanterede ydelser har som tidligere nævnt en stor rentefølsomhed, som stiger 

forholdsmæssigt mere, når diskonteringsrenten falder, hvilket betyder, at der er en vis konveksitet 

i de garanterede ydelser. Det ses, at forpligtelserne er mere konvekse ved den garanterede rente 

på 3 % end ved den garanterede rente på 1,5 %. Forsikringsselskabet, som har rentegarantier med 

en høj rente, har dermed et større behov for, at købe afdækning med konveksitet end 

forsikringsselskaber, som kun har lave rentegarantier. 

Behovet for, at afdække forsikringsselskabets risici er alt andet lige større i det selskab, som kun 

har høje rentegarantier end det selskab, som kun har lave rentegarantier. Behovet for, at afdække 

garantierne med lave grundlagsrenter stiger dog, da diskonteringsrenten de senere år er forsat 

med at falde.  

Når diskonteringsrenten er mindre end den garanterede rente vil forsikringsselskabets 

hensættelser udelukkende bestå af de garanterede ydelser, og der vil ikke være hensat til 

bonuspotentialerne. Kurven knækker for forpligtelser i alt, hvorved det ses, at afkastprofilen er 

asymmetrisk. 

                                                   

105

 Sampensions rengskab 2012, Sampension.dk, ATP koncern rengskab 2012, ATP.dk 

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

3 % i garanteret rente 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

1,5 % i garanteret rente 

Forpligtels

er i alt

Garantere

de +

fremtidige

Garantere

de ydelser



  Mia Grube 

HD FR/HD F Solvens II Pia Hjøllund Andersen  

Side 74 af 91 

 

De forskellige kurver kan give forsikringsselskabet et oveblik over, hvilke finansielle instrumenter, 

som forsikringsselskabet kan anvende for, at få den rette afdækning.  

Figur 14: Afdækningsinstrumenternes rentefølsomhed ved parallelskift af rentestruktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning udfra Henrik Baun og Kåre Krantz Simonsen Finans/Invest (8/01) ”Effektiv afdækning af 

pensionsgarantier” 

I figur 14 ses det, at de forskellige afdækningsmuligheder har forskellige risikoprofiler. Det er 

dermed muligt for forsikringsselskabet at optimere deres afdækning således, at rentefølsomheden 

eller varigheden kan matche forsikringsselskabets forpligtelser. Det ses, at receiver swappen har 

de største udsving og dermed den største rentefølsomhed af instrumenterne. Swappen har også 

den laveste konveksitet. Swappen vil matche forpligtelser, som er rentefølsomme ved et rentefald 

og begrænset ved rentestigninger
106

. Når forsikringsselskabet ønsker, at købe mere konveksitet, 

har de mulighed for, at købe swaptioner.  

Swaptioner er mindre rentefølsomme ved et rentefald end en swap og vil flade ud i kurven ved 

rentestigninger, da rentefølsomheden falder. Forsikringsselskabet betaler en præmie for 

swaptionen, når de indgår en aftale, som vil gå tabt, hvis optionen ikke anvendes. Derudover kan 

spotprisen for det underliggende aktiv over tid ændre sig til swaptionens udløb. Ved køb af floors, 

afdækker forsikringsselskabet deres geninvesteringsrisiko samt stigninger i forpligtelserne ved et 

rentefald. 

Renteswappen vil matche de samlede forpligtelser godt, når diskonteringsrenten som det ses i 

figur 13 er lavere end den garanterede rente. Når diskonteringsrenten er højere end den 

garanterede rente, er forpligtelserne ikke så rentefølsomme, men swappen vil stadig være 

rentefølsom, og der vil her opstå et mismatch mellem swappen og forpligtelserne. Det vil dog 

stadig være et godt match ved den garanterede ydelse, da denne forpligtelse har en mere lineær 

kurve som det ses i figur 13. Hvis swappen kombineres med en swaption således, at konveksiteten 

vil matche de samlede hensættelser, vil forsikringsselskabet få en god afdækning af deres samlede 
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forpligtelser. Som skrevet ovenfor er det dog en dyr løsning for forsikringsselskabet.  

Forsikringsselskabet vil afdække de garanterede ydelser, da dette er garanteret kunden og 

eventuelt bonuspotentialerne på de fremtidige præmier eller en % del af disse. Hvis 

forsikringsselskabet ikke er fuldt afdækket ved et rentefald, vil bonuspotentialerne og 

egenkapitalen skulle dække tabet. Afdækning af forsikringsselskabets forpligtelser giver dog 

forsikringsselskabet mulighed for, at opnå større afkast af deres investeringer.  

Ved køb af en swap skal forsikringsselskabet betale en variabel rente mod, at modtage en fast 

rente. Hermed har forsikringsselskabet lagt sig i en fast position, selv om det eventuelt ikke giver 

en gevinst for forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet betaler dog ikke en præmie for swappen, 

som der betales ved en swaption. Fordelen ved swaptionen er at forsikringsselskabet ikke 

forpligtiget til, at udnytte optionen og dermed være fastlåst på en bestemt rente.  

Forsikringsselskabet vil opnå et regnskabsmæssigt tab, når forsikringsselskabet har afdækket alle 

deres forpligtelser med swaps og renten stiger. Værdien af forpligtelsen vil ikke falde til mere end 

den garanterede ydelse. Derimod vil swappen fortsætte med at tabe i værdi, og der opstår et 

regnskabsmæssigt tab. I figur 14 ses den lineære swap, som afdækker ved faldende renter, men 

som ved stigende renter vil medføre et tab. For at beskytte sig mod både faldende og stigende 

renter, kan forsikringsselskabet afdække med en swaption, som vil matche forpligtelsernes 

konveksitet bedst muligt
107

.  

En swaption vil ved et rentefald komme in-the-money og give en gevinst. Hvis renten derimod 

stiger, vil optionen komme out-of-the-money og give et tab. Tabet begrænses dog til et tab, som 

svarer til præmien på swaptionen. En kort swaption har mere konveksitet end en lang swaption. 

Dette medvirker til, at afdække den regnskabsmæssige eksponering ved rentefald, og sikrer mod 

en væsentlig eksponering overfor rentestigning
108

.  Da en swaption er en ret, men ikke en pligt til, 

at modtage receiver swap kan swaptionen falde i værdi, hvis renteniveauet ikke ændrer sig. Dette 

tab kan forsikringsselskabet reducere ved, at afdækningen løbende investeres i nye instrumenter. 

Forsikringsselskabet skal dog herved betale mere i præmie, og det kan være dyrt. 

Forsikringsselskabet kan også overveje at reducere det regnskabsmæssige tab ved, at afdække 

med en payer swaption, hvorved tabet vil reduceres ved fald i værdi samt omkostningen til præmie 

af swaptionen. Dog kan forsikringsselskabet herved tabe på rentestigninger, da swaptionen derved 

vil blive en swap. 
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12.7 Afdækning af al renterisiko 

Flere forhold spiller ind, når et selskab skal afdække deres forpligtelser. Forsikringsselskabet må 

overveje sine risici ud fra deres bestand af rentegarantier, om dette er høje eller lave 

rentegarantier. Derudover vil forsikringsselskabets kapital samt investeringsstrategi spille ind.  

Ved at anvende finansielle instrumenter, kan forsikringsselskabet afdække deres renterisiko. Det 

kan være en fordel, at afdække forsikringsselskabets risici ved garantier med høje 

grundlagsrenter. Dette skyldes det lave renteniveau, som er mindre end de høje grundlagsrenter, 

og som har været niveauet de senere år. Det vil sikre ro om forsikringsselskabets portefølje (f.eks. 

en geninvestering af realkreditobligationer), som ellers skulle omstruktureres, for at aktiver og 

passiver kan nærme sig hinanden. Forsikringsselskabet har her mulighed for, at købe optioner, 

som giver forsikringsselskabet en ret, men ikke en pligt til at investere til en bestemt rente. 

Forsikringsselskabet er mere følsomme overfor deres garantier med høje grundlagsrenter end 

garantierne med lave grundlagsrenter. Behovet for at afdække denne risiko er dermed større. 

Forsikringsselskaber er dog forskellige, og et selskab, som har store reserver og mere kapital til 

rådighed kan overveje, om en 100 % afdækning er optimal for deres kunder. En 100 % afdækning 

vil fastlåse forsikringsselskabet i deres investeringer. En lavere procentvis afdækning af 

forpligtelserne, vil give mulighed for at foretage andre investeringer f.eks. i aktier. Kunden kan få 

mulighed for et merafkast, som kan anvendes til bonus på deres depoter. Hvis de høje 

grundlagsrenter er fuldt afdækket, vil forsikringsselskabet ved en rentestigning, som er over den 

garanterede rente tabe på deres afdækning. Forsikringsselskabet vil ved ikke at afdække fuldt ud 

have en mulighed for gevinst ved rentestigninger. 

Det er dog ikke muligt at lave en fuld afdækning af forsikringsselskabets risiko. Varigheden vil 

falde samtidig med, at forpligtelsernes løbetider over tid vil forkortes, da der ikke vil være 

nytegninger til garantier på f.eks. høje grundlagsrenter. Der sker derfor, en konstant justering af 

forsikringsselskabets afdækning, således denne svarer til forsikringsselskabets forpligtelser. 

Konveksiteten vil påvirke rentestigninger og rentefald forskelligt, da 

forsikringsforsikringsselskabet er mere prisfølsomme overfor rentefald end for rentestigning, som 

vil gøre det sværere at lave en fuld afdækning af risikoen.  

De garanterede lave rentegarantier som forsikringsselskaberne har, er de senere år også kommet 

under pres. Markedsrenten er i dag så lav, at forsikringsselskabet på de lave grundlagsrenter har 

problemer med, at leve op til deres garantier
109

. Dermed får de lave grundlagsrenter nogle af de 

samme udfordringer, som de høje grundslagsrenter. En af udfordringerne er, hvor lang tid det lave 

renteniveau vil fortsætte. Krisen i Europa med høj arbejdsløshed og lav vækst specielt i de 

Sydeuropæiske lande betyder, at renterne holdes på et lavt niveau og bevæger sig mod 0 %. Mange 
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steder er negative renter ikke er et usandsynligt scenarie og dette udfordrer forsikringsselskabet. I 

Japan har man i mange år været ramt af deflation, hvor renterne har været holdt på et ekstremt 

lavt renteniveau. Dette scenarie er derfor ikke usandsynligt.  

Diskonteringskurven som blev indført i sommeren 2012 giver forsikringsselskaberne nogle 

udfordringer. Der er en asymmetri mellem markedsværdien af forpligtelser, som bliver simuleret 

med en afdæmpet gennemslagskraft, da Finanstilsynets diskonteringskurve anvendes, hvor renten 

bevæger sig mod de 4,2 % efter år 20. Problemet er, at værdien på aktiverne vil være værdisat ud 

fra direkte markedsrenter. Der er dermed et mismatch mellem de rentekurver som 

forsikringsselskabet anvender og beregner deres aktiver og passiver ud fra, som følge af den nye 

diskonteringskurve. 

Derudover er det danske marked ikke tilstrækkeligt likvidt til, at dække forsikringsselskabernes 

behov for, at købe afdækning. Dette har medført, at de finansielle instrumenter indgås i EUR. 

Hermed opstår der pludselig en renterisiko for renteforskellen mellem Danmark og EUR-lande 

samt en valutarisiko. Denne risiko kan forsikringsselskabet dog afdække med 

valutaterminsforretninger. Der opstår også en modpartsrisiko. Modpartsrisikoen kan i værste fald 

betyde, at forsikringsselskabet ikke har opnået den afdækning, som de havde ønsket. Denne risiko 

kan forsikringsselskabet til dels afdække gennem sikkerhedsstillelse (collateral)
110

.  

De afledte risici, som kommer ved en afdækning af forsikringsselskabets forpligtelser kan derfor 

pludseligt være ganske betydelige, og give forsikringsselskabet nogle nye overvejelser i deres 

overvågning og styring af risici.  

12.8 Sammenfatning 

Forsikringsselskabet anvender blandt andet varigheden og konveksiteten som risikomål til at måle 

deres renterisiko. Forsikringsselskabet sigter mod et match mellem varigheden på aktivsiden og 

passivsiden. Forsikringsselskabet skal leve op til deres garantier, og skal derfor sikre en rente, 

som er lig med eller højere end den garanterede rentegarantier. Til dette anvender 

forsikringsselskabet de finansielle instrumenter for, at afdække deres renterisiko. Ved afdækning 

med obligationer, vil forsikringsselskabet opleve udfordringer, da obligationer har en kortere 

løbetid end forpligtelserne har. Derudover har forsikringsselskabet udfordringer med 

konverterbare realkreditobligationer, da disse bliver konverteret ved det lave renteniveau, og 

forsikringsselskabet skal geninvestere til det lave renteniveau, hvormed der opstår negativ 

konveksitet. 

Når forsikringsselskabet investerer i swaps og swaptioner vil aktiverne og passiverne nærme sig 

hinanden. Ved køb af en swap vil forsikringsselskabet få en mere lineær afdækning, men da 
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forpligtelserne har en vis konveksitet, kan køb af swaptioner, som indeholder noget konveksitet 

afhjælpe dette problem. Det er dog dyrt at købe swaptioner, hvor der ved køb betales en præmie, 

som går tabt, hvad enten swaptionen anvendes eller ej. For swappen skal forsikringsselskabet 

sikre, at de har likviditet til at betale den variable rente mod at modtage en fast rente. 

Forsikringsselskabet skal løbende afdække deres risiko, da renteniveauet fortsætter med at falde. 

Dette medfører en negativ sammenhæng mellem renteniveauet og den implicitte volatilitet. Dette 

skyldes, at markedet vil påvirke prisen ud fra udbud og efterspørgsel. Herved havner 

forsikringsselskabet i en ond spiral, hvor de er medvirkende til, at presse renten ved deres køb af 

swaptioner. Ved et fald i renten vil markedsværdien af forpligtelserne stige. Forsikringsselskabet 

skal forholde sig til, om de har garanteret en høj eller lav grundlagsrente.  

Der er en økonomisk og en regnskabsmæssig risiko, hvor den økonomiske er langsigtet og den 

regnskabsmæssige er kortsigtet. Erhvervs- og Vækstministeriets implementering af en politisk 

bestemt rente udover 20 år udfordrer forsikringsselskabet i hvor dan de skal afdække dette 

mismatch. I første omgang, må den økonomiske risiko afdækkes, da dette er renterisikoen på 

forpligtelserne. De afledte finansielle instrumenter vil have indvirkning på den regnskabsmæssige 

risiko. 
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13. Konklusion 

De nuværende Solvens I regler er forretningsomfangsbaseret og der er dermed ikke sammenhæng 

mellem forsikringsselskabets risici og kapitalkrav. I foråret 2009 fremlagde Europaparlamentet 

Solvens II-direktivet. Formålet med direktivet er bl.a. at beskytte kunderne via risikobaserede 

solvenskapitalkrav, og at sikre samme regler for alle forsikringsselskaber indenfor EU. Solvens II 

forventes at blive implementeret i 2016.  

I de foretagende SCR beregninger og trafiklysberegninger som vi har foretaget i afsnit 10 ses det, 

at ved indførelse af Solvens II vil forsikringsselskabet altid få et væsentligt højere kapitalkrav både 

på renterisikoen og aktierisikoen givet at forsikringsselskaberne har rentegarantier. Da stressene 

af eksempelvis aktierne er større i Solvens II bliver kapitalkravet dermed større, dette har vi påvist i 

afsnit 8 hvor renterne stresses med henholdsvis 32 % og 42 %, og i afsnit 9 bliver renterne stresset 

med 12 %. Det har betydning for forsikringsselskabet hvad de har investeret i, da kapitalkravet vil 

ændre sig efter dette. Ved at kapitalkravet bliver større skal forsikringsselskabet have mere kapital 

til at dække dette. Dette kan i sidste ende betyde at kapitalbufferne bliver tømt og 

forsikringsselskabet ikke længere kan leve op til deres forpligtelser til kunderne. Vi har således 

konkluderet at kapitalkravet bliver større i SCR beregningen end i trafiklysberegningen ud fra en 

komparativ analyse. 

I beregningerne i bl.a. afsnit 8 ses det at jo højere rentegarantier forsikringsselskabet har 

garanteret deres kunder, jo højere bliver forsikringsselskabets kapitalkrav ved en given 

diskonteringsrente. Jo højere diskonteringsrenten er jo lavere bliver forsikringsselskabernes 

kapitalkrav jf. afsnit 11. Derfor er udviklingen i diskonteringsrenten af stor betydning for 

forsikringsselskaberne, da en lav diskonteringsrente og en høj rentegaranti vil betyde at 

forsikringsselskaberne skal hensætte meget mere end der er indbetalt af kunderne til at dække de 

fremtidige pensionsydelser. I beregningerne i afsnit 11 ses det at det er meget væsentligt for 

kapitalkravet om diskonteringsrenten er 4,5 %, 3,0 % eller 1,5 % og diskonteringsrenten derefter 

falder. Det lave renteniveau som har været udviklingen de senere år, har medført et højere 

kapitalkrav. Dette har medført, at Finanstilsynet flere gange har ændret diskonteringskurven, når 

forsikringsselskaberne var i risiko for, ikke at kunne opfylde kapitalkravet. Det konkluderes 

dermed at der er en sammenhæng mellem kapitalkravet og garantierne og at diskonteringsrentens 

niveau er meget væsentlig for forsikringsselskabets kapitalkrav.  

For at modgå konsekvensen af et rentefald, vil forsikringsselskabet afdække denne renterisiko. De 

løbende rentefald de sidste mange år og specielt de senere år, hvor renten er på meget lavt niveau 

og at den garanterede rente er større end den aktuelle markedsrente har skabt udfordringer for 

forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne skal matche deres aktivers rentefølsomhed med 

deres forpligtelser således, at det sikres at en værdiændring for forsikringsselskabets portefølje 

svarer til værdiændringen i forsikringsselskabets forpligtelser.  
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Lange obligationer kan anvendes til at matche aktiver og passiver med hinanden. En af 

udfordringerne med obligationer er dog, at det kan give problemer at investere i obligationer med 

tilsvarende varighed som forpligtelserne har. Finansielle instrumenter som swaps, swaptioner og 

floors kan derfor anvendes til, at afdække forsikringsselskabets renterisiko. Swap vil matche de 

garanterede ydelser samt bonuspotentiale på de fremtidige præmier, da swaps har en mere lineær 

afdækning. Swaptioner kan anvendes, når afdækningen skal være mere konveks, som det ofte er 

tilfældet, da forpligtelserne vil stige forholdsmæssigt mere med et rentefald, end det fald en 

rentestigning vil medføre i forpligtelserne. Swaptionen har en præmie som er betalt ved køb af 

swaptionen. Denne vil gå tabt, hvis swaptionen ikke benyttes. Afdækning af forsikringsselskabet 

afhænger af forsikringsselskabets bestand. Har de afgivet høje eller lave rentegarantier, hvor 

meget kapital har de til rådighed samt forsikringsselskabets investeringsstrategi. De høje 

rentegarantier skal afdækkes, men de senere års rentefald, har medført at flere 

forsikringsselskaber har været nødsaget til også, at afdække deres lave rentegarantier. Dette bliver 

til en ond spiral, pga. jo mere afdækning forsikringsselskabet køber kan medføre endnu et 

rentefald således, at det bliver til en selvforstærkende dårlig påvirkning af afdækning og renten. 

Dermed kan det konkluderes at forsikringsselskaberne har forskellige afdækningsmuligheder for 

at afdække mismathed mellem renterisikoen på aktivsiden og passivsiden ved brug af finansielle 

instrumenter. 

Implementeringen af Solvens II regler skulle ensarte og forbedre den økonomiske sikring af 

kundernes opspring i forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne er meget fokuserede på at 

kunne opfylde Solvens II reglerne ved at få reduceret risiciene på både aktivsiden og passivsiden. 

Konsekvensen af dette er at mange forsikringsselskaber forsøger via omvalg, at få deres 

nuværende kunder som har et garantiprodukt over på et markedsrenteprodukt. Derudover er der 

selskaber som har ændret deres bestand til en hensigtserklæring eller markedsrenteprodukt. Man 

kan derfor sige at kunderne bliver ”tvunget” til at gå fra at have et garantiprodukt til at få et 

markedsrenteprodukt. Dermed kan det diskuteres om den økonomiske sikkerhed af kunden som 

Solvens II skulle medføre, sikres.  
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Bilag 1 

 

 

 

 

3 % Dansk statsobligation 10 år

Tid Ydelse Nut idsværdi Vægt Tid*vægt

1 15.750                  15.291           0,0291 0,0291

2 15.750                  14.846           0,0283 0,0566

3 15.750                  14.413           0,0275 0,0824

4 15.750                  13.994           0,0267 0,1066

5 15.750                  13.586           0,0259 0,1294

6 15.750                  13.190           0,0251 0,1507

7 15.750                  12.806           0,0244 0,1707

8 15.750                  12.433           0,0237 0,1895

9 15.750                  12.071           0,0230 0,2069

10 540.750                402.369         0,7664 7,6642

525.000         8,7861

Varighed 8,786108922

Rente op

Tid Ydelse PV vægt Tid*vægt

1 15.750                  15.106           0,0320 0,0320

2 15.750                  14.489           0,0307 0,0614

3 15.750                  13.897           0,0294 0,0883

4 15.750                  13.329           0,0282 0,1130

5 15.750                  12.785           0,0271 0,1354

6 15.750                  12.262           0,0260 0,1559

7 15.750                  11.761           0,0249 0,1744

8 15.750                  11.281           0,0239 0,1912

9 15.750                  10.820           0,0229 0,2063

10 540.750                356.303         0,7548 7,5482

472.034         8,7061

Rente ned

Tid Ydelse PV vægt Tid*vægt

1 15.750                  15.441           0,0270 0,0270

2 15.750                  15.138           0,0265 0,0529

3 15.750                  14.842           0,0259 0,0778

4 15.750                  14.551           0,0254 0,1017

5 15.750                  14.265           0,0249 0,1247

6 15.750                  13.986           0,0244 0,1467

7 15.750                  13.711           0,0240 0,1677

8 15.750                  13.442           0,0235 0,1880

9 15.750                  13.179           0,0230 0,2073

10 540.750                443.603         0,7753 7,7532

572.159         8,8469

Varighed 8,846930507
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4 % Dansk statsobligation 15 år

Tid Ydelse PV vægt Tid*vægt

1 11.256                  10.928           0,0347 0,0347

2 11.256                  10.610           0,0337 0,0674

3 11.256                  10.301           0,0327 0,0981

4 11.256                  10.001           0,0317 0,1270

5 11.256                  9.710             0,0308 0,1541

6 11.256                  9.427             0,0299 0,1796

7 11.256                  9.152             0,0291 0,2034

8 11.256                  8.886             0,0282 0,2257

9 11.256                  8.627             0,0274 0,2465

10 11.256                  8.376             0,0266 0,2659

11 11.256                  8.132             0,0258 0,2840

12 11.256                  7.895             0,0251 0,3008

13 11.256                  7.665             0,0243 0,3163

14 11.256                  7.442             0,0236 0,3307

15 292.662                187.849         0,5963 8,9452

315.000         11,7793

Varighed 11,77925467

Rente op

Tid Ydelse PV vægt Tid*vægt

1 11.256                  10.823           0,0385 0,0385

2 11.256                  10.407           0,0370 0,0740

3 11.256                  10.007           0,0356 0,1067

4 11.256                  9.622             0,0342 0,1368

5 11.256                  9.252             0,0329 0,1644

6 11.256                  8.896             0,0316 0,1897

7 11.256                  8.554             0,0304 0,2128

8 11.256                  8.225             0,0292 0,2338

9 11.256                  7.908             0,0281 0,2529

10 11.256                  7.604             0,0270 0,2702

11 11.256                  7.312             0,0260 0,2858

12 11.256                  7.031             0,0250 0,2998

13 11.256                  6.760             0,0240 0,3123

14 11.256                  6.500             0,0231 0,3234

15 292.662                162.505         0,5775 8,6621

281.406         11,5631

Varighed 11,56312293
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Rente ned

Tid Ydelse PV Vægt Tid*vægt

1 11.256                  11.036           0,0312 0,0312

2 11.256                  10.819           0,0306 0,0612

3 11.256                  10.607           0,0300 0,0900

4 11.256                  10.399           0,0294 0,1176

5 11.256                  10.195           0,0288 0,1441

6 11.256                  9.995             0,0283 0,1695

7 11.256                  9.799             0,0277 0,1939

8 11.256                  9.607             0,0272 0,2173

9 11.256                  9.419             0,0266 0,2396

10 11.256                  9.234             0,0261 0,2611

11 11.256                  9.053             0,0256 0,2815

12 11.256                  8.875             0,0251 0,3011

13 11.256                  8.701             0,0246 0,3198

14 11.256                  8.531             0,0241 0,3376

15 292.662                217.452         0,6148 9,2213

353.723         11,9868

Varighed 11,98683624

5 % Dansk statsobligation 20 år

Tid Ydelse PV Vægt Tid*vægt

1 8.092                    7.856             0,0374 0,0374

2 8.092                    7.628             0,0363 0,0726

3 8.092                    7.405             0,0353 0,1058

4 8.092                    7.190             0,0342 0,1369

5 8.092                    6.980             0,0332 0,1662

6 8.092                    6.777             0,0323 0,1936

7 8.092                    6.580             0,0313 0,2193

8 8.092                    6.388             0,0304 0,2434

9 8.092                    6.202             0,0295 0,2658

10 8.092                    6.021             0,0287 0,2867

11 8.092                    5.846             0,0278 0,3062

12 8.092                    5.676             0,0270 0,3243

13 8.092                    5.510             0,0262 0,3411

14 8.092                    5.350             0,0255 0,3567

15 8.092                    5.194             0,0247 0,3710

16 8.092                    5.043             0,0240 0,3842

17 8.092                    4.896             0,0233 0,3963

18 8.092                    4.753             0,0226 0,4074

19 8.092                    4.615             0,0220 0,4175

20 169.936                94.089           0,4480 8,9609

210.000         13,9935

Varighed 13,99354848
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Rente op

Tid Ydelse PV Vægt Tid*vægt

1 8.092                    7.781             0,0423 0,0423

2 8.092                    7.482             0,0407 0,0814

3 8.092                    7.194             0,0391 0,1174

4 8.092                    6.917             0,0376 0,1505

5 8.092                    6.651             0,0362 0,1809

6 8.092                    6.395             0,0348 0,2087

7 8.092                    6.149             0,0334 0,2341

8 8.092                    5.913             0,0322 0,2573

9 8.092                    5.685             0,0309 0,2783

10 8.092                    5.467             0,0297 0,2974

11 8.092                    5.257             0,0286 0,3145

12 8.092                    5.054             0,0275 0,3299

13 8.092                    4.860             0,0264 0,3437

14 8.092                    4.673             0,0254 0,3559

15 8.092                    4.493             0,0244 0,3666

16 8.092                    4.320             0,0235 0,3760

17 8.092                    4.154             0,0226 0,3842

18 8.092                    3.995             0,0217 0,3911

19 8.092                    3.841             0,0209 0,3970

20 169.936                77.556           0,4219 8,4374

183.839         13,5447

Varighed 13,54471812

Rente ned

Tid Ydelse PV vægt Tid*vægt

1 8.092                    7.934             0,0329 0,0329

2 8.092                    7.778             0,0322 0,0645

3 8.092                    7.625             0,0316 0,0948

4 8.092                    7.476             0,0310 0,1240

5 8.092                    7.329             0,0304 0,1519

6 8.092                    7.186             0,0298 0,1787

7 8.092                    7.045             0,0292 0,2044

8 8.092                    6.907             0,0286 0,2290

9 8.092                    6.771             0,0281 0,2526

10 8.092                    6.638             0,0275 0,2752

11 8.092                    6.508             0,0270 0,2968

12 8.092                    6.381             0,0264 0,3174

13 8.092                    6.256             0,0259 0,3371

14 8.092                    6.133             0,0254 0,3559

15 8.092                    6.013             0,0249 0,3739

16 8.092                    5.895             0,0244 0,3910

17 8.092                    5.779             0,0240 0,4073

18 8.092                    5.666             0,0235 0,4228

19 8.092                    5.555             0,0230 0,4375

20 169.936                114.362         0,4741 9,4814

241.235         14,4290

Varighed 14,42897993
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Aktivernes påvirkning på passiverne efter kursfald (efter t rafiklys beregning)

Selskab A Før rentefald

Efter 

rentefald Efter akt iefald

Efter rentefald og 

kursfald

Egenkapital 400.000 420.410 400.000 406.010

Kollektivt bonuspotentiale 100.000 156.127 46.000              116.527

Garanteret ydelse 745.721            834.163       745.721            834.163                  

Bonuspotentiale fremtidige præmier -                    -               -                    -                          

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 254.279            165.837       254.279            165.837                  

Hensættelser i alt 1.000.000         1.000.000    1.000.000         1.000.000               

Passiver i alt 1.500.000 1.576.537 1.446.000 1.522.537

Selskab B Før rentefald

Efter 

rentefald Efter akt iefald

Efter rentefald og 

kursfald

Egenkapital 400.000 400.000 400.000 358.863

Kollektivt bonuspotentiale 100.000 57.937 46.000              0

Garanteret ydelse 1.000.000         1.118.600    1.000.000         1.118.600               

Bonuspotentiale fremtidige præmier -                    -               -                    -                          

Bonuspotentiale på fripoliceydelser -                    -               -                    -                          

Hensættelser i alt 1.000.000         1.118.600    1.000.000         1.118.600               

Passiver i alt 1.500.000 1.576.537 1.446.000 1.477.463
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Diskonteringsrente 4,5 %

Selskab A

Diskonteringsrente 3,50% 4,50% Ændring ned PV ved 3,5 % PV ved 4,5 % PV ændring ned

Ydelse 1.346.855      1.346.855      -                 676.883,38    558.463,81    118.419,57        

Garanteret ydelse 676.883         558.464         118.420         

Markedsværdi 676.883         558.464         118.420         

Bonuspotentiale fremtidige præmier -                 -                 -                 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser323.117         441.536         -118.420        

Hensættelser i alt 1.000.000      1.000.000      

Selskab B

Diskonteringsrente 3,50% 4,50% Ændring i rente nedPV ved 3,5 % PV ved 4,5 % PV ændring ned

Ydelse 1.806.111,23 1.806.111,23 -                 907.689,89    748.891,13    158.798,76        

Garanteret ydelse 907.689,89    748.891,13    158.798,76    

Markedsværdi 907.689,89    748.891,13    158.798,76    

Bonuspotentiale fremtidige præmier -                 -                 -                 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser92.310,11      251.108,87    -158.798,76   

Hensættelser i alt 1.000.000,00 1.000.000,00 

Diskonteringsrente 3,0 %

Selskab A

Diskonteringsrente 2,00% 3,00% Ændring ned PV ved 2 % PV ved 3,0 % PV ændring ned

Ydelse 1.346.855      1.346.855      -                 906.394,81    745.720,96    160.673,85        

Garanteret ydelse 906.395         745.721         160.674         

Markedsværdi 906.395         745.721         160.674         

Bonuspotentiale fremtidige præmier -                 -                 -                 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser93.605           254.279         -160.674        

Hensættelser i alt 1.000.000      1.000.000      

Selskab B

Diskonteringsrente 2,00% 3,00% Ændring i rente nedPV ved 2 % PV ved 3,0 % PV ændring ned

Ydelse 1.806.111,23 1.806.111,23 -                 1.215.461,09 1.000.000,00 215.461,09        

Garanteret ydelse 1.215.461,09 1.000.000,00 215.461,09    

Markedsværdi 1.215.461,09 1.000.000,00 215.461,09    

Bonuspotentiale fremtidige præmier -                 -                 -                 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser -                 -                 -                 

Hensættelser i alt 1.215.461,09 1.000.000,00 
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Grundlagsrente 1,5%

Diskonteringsrente 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Garanterede ydelser 754        659        575        500        434        

BP fremtidige præmier -         -         -         -         20          

BP  fripolice ydelser -         -         -         0            47          

Forpligtigelser i alt 754        659        575        500        500        

Grundlagsrente 1,5%

Diskonteringsrente 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

Garanterede ydelser 374       322       276       234       198       166       

BP fremtidige præmier 36         51         63         73         81         88         

BP  fripolice ydelser 89         127       162       193       221       246       

Forpligtigelser i alt 500       500       500       500       500       500       
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Grundlagsrente 1,5%

Diskonteringsrente 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Garanterede ydelser 754        659        575        500        434        

Bonuspotentiale fremtidige præmier -         -         -         -         20          

Bonuspotentiale fripolice ydelser -         -         -         0            47          

754        659        575        500        500        

Diskonteringsrente 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Forpligtelser i alt 754        659        575        500        500        

Garanterede + fremtidige 754        659        575        500        453        

Garanterede ydelser 754        659        575        500        434        

Grundlagsrente 1,5%

Diskonteringsrente 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

Garanterede ydelser 374       322       276       234       198       166       

Bonuspotentiale fremtidige præmier 36         51         63         73         81         88         

Bonuspotentiale fripolice ydelser 89         127       162       193       221       246       

500       500       500       500       500       500       

Diskonteringsrente 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

Forpligtelser i alt 500       500       500       500       500       500       

Garanterede + fremtidige 411       373       338       307       279       254       

Garanterede ydelser 374       322       276       234       198       166       

Grundlagsrente 3%

Diskonteringsrente 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Garanterede ydelser 1.075      950        838        739        650        

Bonuspotentiale fremtidige præmier -         -         -         -         -         

Bonuspotentiale fripolice ydelser -         -         -         -         -         

1.075      950        838        739        650        

Diskonteringsrente 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Forpligtelser i alt 1.075      950        838        739        650        

Garanterede + fremtidige 1.075      950        838        739        650        

Garanterede ydelser 1.075      950        838        739        650        

Grundlagsrente 3%

Diskonteringsrente 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

Garanterede ydelser 571       500       437       381       331       287       

Bonuspotentiale fremtidige præmier -        -        17         31         43         54         

Bonuspotentiale fripolice ydelser -        -        46         88         126       160       

571       500       500       500       500       500       

Diskonteringsrente 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

Forpligtelser i alt 571       500       500       500       500       500       

Garanterede + fremtidige 571       500       454       412       374       340       

Garanterede ydelser 571       500       437       381       331       287       


