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Executive Summary 

In a financial crisis stock prices usually decrease due to financial setbacks in companies in general. In order to 

kick-start the economy, central banks typically lower the interest rates, which lead to a problem of reinvesting 

for the pension funds. The crisis therefore has an effect on both the stock and bond portfolios of the pension 

funds. Another problem with lowered interest rates lies in the technical provisions. When the technical provi-

sions are discounted using a lowered interest rate, the present value of the provisions rise. This forces the 

pension funds to set aside additional capital in order to be able to meet their future obligations. 

Consequently a financial crisis is a great challenge for the pension funds’ ability to live up to their guarantees. In 

order to ensure that the pension funds do not become insolvent they need a buffer consisting of Equity, “Collec-

tive bonus potential” and “Bonus potential on paid-up premiums”. This buffer can be used when the value of the 

technical provisions increases and the value of the total investments decrease. Thus it is important that the buf-

fer is large enough to be able to cope with fluctuations in the financial markets. 

Furthermore the pension funds must ensure that the duration of the assets match that of the liabilities. This 

match could be accomplished with long bonds, except there is a scarcity of these and in general they are not 

long enough. Instead the pension funds must resort to interest rate derivatives. Swaps are the most commonly 

used derivative, however swaptions and CMS Floors are also widely used. 

The difficulties with fulfilling the pension guarantees have not gone unnoticed for the government. Hence they 

have made an effort to try to regulate the pension industry so that the members do not risk losing their entire 

life’s savings due to insolvency in pension funds. Consequently they introduced the use of market-consistent 

valuation of both the assets and the liabilities. This has elucidated the risk of interest rate volatility for the 

pension funds and made them able to take this matter into account to a greater extent. 

The official stress test, “the traffic light” is another example of recent regulation. Its purpose is to make sure that 

pension funds can stand up to even a quite radical change in the financial markets. Since its launch in 2001 the 

number of pension funds in the so-called red or yellow light, have diminished dramatically. 

In 2012 Solvency II is projected to commence. Solvency II is the proposed new EU legislation which will govern 

the capital requirements of insurance companies. Furthermore supervisory activities, reporting and public dis-

closure of financial and other information are a part of the framework. One of the major influences Solvency II 

will have on the Danish pension funds is the much more severe risk scenarios that are involved in the stress test. 

Pension funds have in many occasions built their own risk management models. Especially VaR models have be-

come popular in the recent years. Since VaR measures will be a part of the Solvency II framework this imple-

mentation can be seen as a wise step in the direction of self-governance. Another way of managing the risk, 

that has been suggested, has been to estimate provisions using an option based model, thus forcing the pension 

funds to set aside more capital and therefore be less sensitive towards fluctuations in the market. Finally 

pension funds can construct a multi stage scenario model. Such a model can be very complex; however it gives 

the pension fund a new insight into their exposure to specific categories of risk. 

When dealing with all kinds of models, it is important to realize that they are not infallible. The value of any giv-

en model is no better than the value of the parameters fed into the model. Therefore every model should be 

scrutinized regularly.  
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1.0 Indledning 

Allerede i 1980’erne måtte man erkende, at folkepensionen ikke var nok til at sikre pensionisterne en til-

strækkelig levestandard i fremtiden. Som løsning forsøgte man at udbrede arbejdsmarkedspensionerne, så-

ledes at flere var dækket mere. Arbejdsmarkedspensionerne stammer egentligt helt tilbage fra tjeneste-

mandspensionen, der blev indført i 1849, men det var først i 1960’erne, at især højtlønnede funktionærer 

fik adgang til ordningen, som siden har været i stærk vækst1. I 1989 blev det aftalt fra politisk hånd, at ar-

bejdsmarkedspensionen skulle udbredes til størstedelen af de danske lønmodtagere. 

 

I de sidste 25 år er der sket store ændringer for pensionsselskaberne. Pensionsbranchen har gennemgået 

en betydelig ekspansion, så den i 2008 forvaltede en pensionsformue på 2.649 mia. kr.2,  hvilket svarer til 

ca. halvanden gang det danske BNP i 20083. Samtidig har mange pensionsselskaber siden 1982 solgt ord-

ninger med en garanteret forrentning på 4,5%. Renteniveauet var på dette tidspunkt omkring 20%, og det 

var derfor ikke noget problem for selskaberne at leve op til garantien4. Med det faldende renteniveau op 

gennem 1980’erne blev dette dog en urealistisk garanti, og den blev sat ned til først 2,5% og senere 1,5%. 

På trods af ændringen i rentegarantien skaber byrden fra ordninger med 4,5% stadig problemer for pensi-

onsselskaberne, da de ikke kan ændre forpligtelsen over for kunder, med hvem der allerede er indgået afta-

le. Staten har forsøgt at hjælpe selskaberne ved at sænke beskatningen af pensionsopsparingerne, men 

dette har kun haft minimal virkning. 

 

Sideløbende med ovenstående udvikling er regnskabslovgivningen blevet ændret, så man gradvist er over-

gået til en markedsværdiopgørelse. Dette er sket efter et langt forarbejde i Markedsværdiudvalget, der 

kulminerede i december 2001, hvor der blev udsendt en ny regnskabsbekendtgørelse fra Finanstilsynet. 

Denne danner grundlaget for opgørelse af såvel aktiver som passiver til markedsværdi.  

Som det har været tilfældet i den øvrige finansielle sektor, har man indledt processen på aktivsiden, idet 

der eksisterer et effektivt marked for størstedelen af aktiverne og de dermed kan værdiansættes til mar-

kedspriser. Overgangen til markedsværdi har derimod været vanskeligere at gennemføre på passivsiden, da 

der ikke eksisterer noget marked for handel med pensionskontrakter. 

 

 

Finanstilsynet har ligeledes indført et risikoovervågningssystem, det såkaldte trafiklyssystem, med det for-

mål at teste, hvor modstandsdygtige pensionsselskaberne er i forhold til forskellige finansielle risikoscena-

                                                           
1
 Den Store Danske Encyklopædi, Arbejdsmarkedspension 

2
 Finanstilsynet, 2009, Markedsudvikling 2008 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

3
 Ca. 1.688 mia. kr. (i årets priser), Danmarks Statistik, 2009, Danmark i tal 2009, s. 27 

4
 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingens. 433 
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rier. Ifølge Finanstilsynet er et væsentligt argument bag en markedsværdiopgørelse af passivsiden, at det 

giver et mere retvisende billede af den realøkonomiske risiko, som er forbundet med en given pensionskon-

trakt. Et andet væsentligt formål med de nye regnskabsregler er at opdage fremtidige kriser i pensions-

branchen i tide, en slags ”early warning” indikator. Det er dog alligevel nødvendigt for selskaberne også at 

udvikle interne modeller til at måle risikoen. Dette kan være i form af en market value risk model, der byg-

ger på Value at Risk. 

I en krisesituation som f.eks. finanskrisen, hvor aktiemarkedet falder meget, og renteniveauet samtidig er 

for nedadgående, bliver det ekstra svært for pensionsselskaberne at leve op til garantien på 4,5%, da afka-

stet på en obligation efter skat hurtigt kan komme under 4,5% og investeringer i faldende aktier ikke kan 

øge afkastet. Samtidig står pensionsselskaberne over for et geninvesteringsproblem for at kunne afdække 

de afgivne garantier. Rentefaldet vil udløse en kursgevinst, men selskaberne er nødsagede til at geninveste-

re formuen i aktiver med en lavere rente og kortere varighed end forpligtelserne.  

 

For pensionsselskaberne er der ofte et mismatch mellem varigheden af aktiver og passiver. De afgivne ren-

tegarantier kan have en varighed på op til 40-50 år, mens varigheden på f.eks. en 20-årig statsobligation 

ligger omkring 12-13 år og på en 30-årig realkreditobligation kun 10-11 år pga. konverteringsrisikoen. Pro-

blemet er specielt stort når selskabet har investeret i konverterbare obligationer (eller for den sags skyld 

aktier som har en varighed på helt ned til 0 år).5 Det bevirker, at pensionsselskaberne i højere grad skal væ-

re opmærksomme på varigheden af pensionshensættelserne end størrelsen på garantien. Et mismatch i va-

righeden mellem aktiv- og passivsiden kan forårsage en hurtig død for selskabet ved en brat renteændring. 

Selskabet skal dog ikke helt glemme størrelsen på garantierne, idet høje garantier kan være årsag til, at sel-

skabet over en længere årrække ikke kan leve op til disse, og dermed må tære på reserverne, hvilket med-

fører en langsom død. Varighedsmismatchet er netop fokus for Asset-Liability Management (ALM). Selska-

berne har mulighed for at afdække garantierne på det finansielle marked som en del af deres investerings-

politik. Hvis ikke selskaberne har investeret i afledte instrumenter, kan de blive nødt til at indsnævre råde-

rummet for investeringspolitikken, og mulighederne for at opnå et højere afkast mindskes. 6 

 

For at kunne forudsige eventuelle problemer i pensions- og forsikringsselskaber har EU konstrueret Solvens 

II, der blandt andet stiller krav til kapitalbuffer, risikostyring og transparens. Passivsiden domineres af kra-

vene til kapitalbuffer og hensættelserne til rentegaranti. Det betyder, at selskaberne i praksis har meget 

svært ved at styre passivsiden af balancen. I stedet fokuseres der på aktivsiden, hvor selskaberne forsøger 

at optimere deres asset allocation, så selskabets risiko afdækkes. Dog har selskaberne mulighed for at på-

virke passivsiden ved at opdele kunderne i bestande efter den rentegaranti, de er blevet lovet. Derefter kan 

                                                           
5
Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen, s. 442 

6
Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen, p. 435 
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selskabet forsøge at overtale kunderne i de mest risikofyldte bestande til at skifte til en lavere rentegaranti 

eller helt opgive den. Herved kan hensættelserne til rentegarantier mindskes, og pensionsselskabet kan så-

ledes mindske risikoen for insolvens. 

1.1 Problemformulering 

I det sidste år har en international finanskrise raset. Aktiekurserne er faldet med ca. 50% og for at få gang i 

økonomien har nationalbanker verden over sænket renterne til historisk lave niveauer. Kombinationen af 

faldende aktiekurser og obligationsrenter har betydet, at pensionsselskabernes risikostyring endnu engang 

er blevet interessant. 

Myndighederne har forsøgt at ændre regnskabsregler og føre øget tilsyn, for på den måde at opfange hvor-

vidt pensionsselskaberne er i problemer så tidligt som muligt. Vi finder det derfor relevant at kigge på, 

hvorledes selskaberne har klaret krisen indtil nu, og i den forbindelse hvor godt de ”early warning” syste-

mer, som politikere og Finanstilsynet har indført, virker i en situation som den nuværende. 

 

Vi vil tage udgangspunkt i følgende problemstilling: 

Hvordan anvender pensionsselskaber ALM i en krisetid? 

 

Vi vil behandle emnet ved at undersøge følgende relevante spørgsmål for at understøtte vores endelige 

konklusion på ovenstående hovedspørgsmål: 

 Hvordan opfyldes rentegarantierne, når både obligationsrenter og aktiekurser falder, og hvilke kon-

sekvenser har rentegarantierne for pensionsselskabernes investeringsstrategi? 

 Hvordan sikres et match mellem varigheden for aktiver og passiver? 

 Har ændringer i regnskabsregler og indførelsen af Finanstilsynets obligatoriske stresstest hjulpet 

pensionsselskaberne med at styre deres risiko? Og kan trafiklyset varsle solvensproblemer i en kri-

setid? 

 Hvad kan Solvens II bidrage med? 

 Findes der andre risikostyringsmodeller, der ville være bedre at benytte i en krisetid? 

1.2 Afgrænsning 

For at begrænse omfanget af opgaven vil vi i analysen kun beskæftige os med arbejdsmarkedspensioner. 

ATP, SP og folkepensionen vil således blive gennemgået for at give et indblik i det samlede danske pensi-

onsmarked, men i analysen vil vi fokusere på arbejdsmarkedspensionerne. Ligeledes vil vi i analysen ikke 

behandle de aktuarmæssige udregninger, der ligger bag pensionerne, såsom dødelighed og invaliditet. 

Vi vil så vidt muligt i analysen bestræbe os på at undgå den juridiske del af emnet, ligesom vi vil se bort fra 

det skattemæssige perspektiv, i det omfang det er muligt for forståelsen af emnet. 
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Hvis det i øvrigt findes nødvendigt, vil der løbende blive foretaget yderligere afgrænsninger. 

1.3 Definitioner 

Betegnelsen pensionsselskaber eller blot selskaber vil i denne afhandling omfatte livsforsikrings- og pensi-

onsselskaber samt tværgående pensionskasser. 

Når der refereres til pensionsopsparerne eller blot opsparerne, pensionskunderne samt medlemmerne i af-

handlingen, menes der personer, som har indgået en pensionskontrakt med et pensionsselskab. Derudover 

bruges hensættelser og forpligtelser sideløbende. 

Der er forskel på en rentegaranti og en ydelsesgaranti, men bortset fra begyndelsen af kapitel 5, hvor orde-

ne bliver defineret, vil de blive brugt parallelt. De enkelte steder hvor ordet skal tillægges en specifik betyd-

ning, er det nævnt. 

1.4 Disposition 

Dette afsnit forsøger at give et overblik over afhandlingens struktur. Afhandlingen er inddelt i to hovedaf-

snit: et beskrivende og teoretisk afsnit samt et analyserende afsnit. Første del består af kapitel 2-6, og an-

den del af kapitel 7-11.  

De to dele er opdelt således, at den beskrivende og teoretiske del indeholder følgende kapitler: 

 

2.0 Pensionssektoren i Danmark 

Det første kapitel er en introduktion til pensionssektoren, som skal give læseren en grundlæggende forstå-

else for, hvordan den danske pensionssektor er opbygget. De forskellige pensionstyper og typiske pensi-

onsprodukter vil blive gennemgået i dette kapitel, ligesom udviklingen i det danske pensionssystem vil blive 

beskrevet. 

3.0 Pensionsselskabets balance 

Gennemgangen af pensionsselskabets balance skal hjælpe læseren til at forstå bestanddelene i hhv. akti-

verne og passiverne og leder op til at læseren skal få en ballast, der gør ham i stand til at forstå kapitlet om 

rentegarantiproblemet, samt hvilke konsekvenser dette har for det enkelte selskab. Derudover gennemgås 

aktivsammensætningen i pensionsselskaber samt tre metoder til at rebalancere porteføljen. 

4.0 Asset-Liability Management (ALM) 

Kapitlet omkring ALM skal give læseren et indblik i hvorledes pensionsselskaberne styrer deres balance i 

forhold til afkastet og risikoen samt de afgivne garantier. Nøglebegreber som bonustilskrivning, kontributi-

onsprincippet, gennemsnitsrenteprincippet samt varighed bliver beskrevet i dette kapitel 
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5.0 Rentegarantiproblematikken 

Beskrivelsen af rentegarantiproblematikken skal give et indblik i, hvad denne problematik går ud på, og 

hvorledes den har influeret på pensionssektoren. Derudover gennemgås også pensionsbranchens og myn-

dighedernes reaktion på problemstillingen, og hvorledes de har forsøgt at begrænse problemet med rente-

garantierne. 

6.0 Den finansielle krise og pensionsselskaberne 

Kapitlet om den finansielle krise og pensionsselskaberne skal sætte branchens problemer i perspektiv i for-

hold til den finansielle krise, der har floreret det seneste år til halvandet. I en krise bliver problemerne i 

branchen meget tydelige, idet faldende aktiekurser og renter gør det sværere for selskaberne at overholde 

de løfter, de har givet. Aftalen om ”Finansiel Stabilitet på Pensionsområdet,” der omhandler Økonomi- og 

Erhvervsministeriets initiativer til at stabilisere pensionssektoren i krisen, vil blive behandlet sidst i dette 

kapitel. 

 

Den anden og analyserende del af opgaven er opbygget således: 

 

7.0 Rentegarantiens konsekvenser 

Rentegarantiens konsekvenser bygger videre på afsnittene om pensionsselskabets balance og rentegaran-

tiproblematikken fra første del. I afsnittet analyseres, hvorledes niveauet af rentegarantien influerer på sel-

skabets finansielle styrke. Endvidere bliver pensionsselskabernes muligheder for at ændre på de afgivne 

rentegarantier ved et omvalg behandlet. 

8.0 Investeringsmulighederne i et nedadgående marked 

Kapitlet om investeringsmulighederne i et nedadgående marked bygger på kapitlet om pensionsselskabets 

balance og kapitlet om ALM. I dette kapitel analyseres det, hvorledes pensionsselskabet kan investere for 

både at sikre et stabilt afkast og et match i varigheden på trods af faldende markeder. Desuden bliver ATP’s 

nye strategiske satsning gennem ændring af deres forretningsmodel og optjeningsmodel gennemgået i ka-

pitel 8. Denne case viser et pensionsselskabs metode til at optimere afkastet i forhold til risikoen, samtidig 

med at selskabets solvens sikres. 

9.0 Sikringen af et match i varigheden mellem aktiver og passiver 

Dette kapitel starter hvor kapitel 8 slap, nemlig med at analysere de muligheder et pensionsselskab har for 

at matche varigheden mellem aktiver og passiver. Sikringen af et match i varigheden mellem aktiver og pas-

siver benytter kapitlerne om balancen og ALM som baggrundsviden. Afsnittet analyserer hvordan pensions-

selskabet kan benytte obligationer og forskellige finansielle instrumenter til at afdække varigheden på sel-



  
Side 10  

 
  

skabets forpligtelser, redegør for de risici, der er ved disse instrumenter, og beskriver hvordan afdæknings-

strategierne kan vurderes i forhold til hinanden. 

10.0 Den offentlige regulering 

Kapitlet om den offentlige regulering henter inspiration i kapitlerne om rentegarantiproblematikken og den 

finansielle krise. I kapitlet analyseres det, hvorledes pensionsselskaberne kan hjælpes eller begrænses af 

den offentlige regulering, dvs. reglerne om brug af markedsværdier, de nye nøgletal samt trafiklyset, og 

hvordan denne regulering fungerer i et kriseperspektiv. Desuden behandles Solvens II, der er fremtidens 

risikosystem for pensionsbranchen. 

11.0 Andre mulige risikostyringsmodeller 

I kapitel 11 analyseres andre mulige risikostyringsmodeller, som pensionsselskabet kan benytte sig af. De 

mulige modeller, der behandles i kapitlet, er en optionsteoretisk model, Value at Risk samt en mere kom-

pleks scenariemodel. Dette kapitel bygger på kapitlerne om pensionsselskabets balance og rentegaranti-

problematikken. 

12.0 Konklusion 

I kapitel 12 sammenfattes afhandlingens konklusioner, og spørgsmålene fra problemformuleringen besva-

res. 

2.0 Pensionssektoren i Danmark 

For bedre at forstå baggrunden for de risici, det enkelte selskab står overfor, og den kontekst løsningsmo-

dellerne skal forstås i, starter vi med at beskrive, hvordan pensionssektoren i Danmark fungerer. Først in-

troduceres pensionsbegrebet og den danske pensionsmodel, dernæst giver vi et kort resume af den histori-

ske udvikling og beskriver de mest relevante pensionsprodukter. 

 

Den danske pensionssektor består af både offentlige ordninger og private selskaber. Hver ordning og sel-

skab har deres specifikke formål, som vi vil komme nærmere ind på senere. Fælles for dem alle er dog at 

sørge for, at danske pensionister er sikret mod fattigdom. Dette gøres ved, at en del af pensionskundens 

indkomst opspares. Dermed råder sektoren over en anseelig formue, som investeres i de finansielle marke-

der og dermed forrentes. Pensionssektoren har således en stor indflydelse på de finansielle markeder i 

Danmark og er derfor af stor betydning for hele det finansielle system. 

2.1. Pension 

Pension kan både ses som en opsparing og som en forsikring. Som opsparing hjælper pensionen til at ud-

jævne livsindkomsten. I løbet af opsparerens arbejdsliv indbetales en del af indkomsten på pensionsopspa-

ringen. Opsparingen bliver udbetalt efter pensioneringen, hvormed indkomst optjent i løbet af arbejdslivet 
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bliver omfordelt til pensionsalderen. Mange pensioner fungerer også som forsikring. Opspareren sikres 

først og fremmet en vis levestandard, men samtidig fungerer pensionen også som forsikring for tabt ar-

bejdsevne, alvorlig sygdom og dødsfald. 

2.2 Det danske pensionssystem 

Det grundlæggende formål med det danske pensionssystem er at bidrage til forsørgelsen i pensionisttilvæ-

relsen7. Hver pensionsordning har derudover deres eget sigte. Folkepensionen skal sikre alle danskere en 

indkomst i pensionsalderen, ATP og SP ordningerne sikrer, at næsten alle (alle der har indbetalt til disse 

ordninger) vil modtage en supplerende pension ud over folkepensionen. 

Arbejdsmarkedspensionerne er målrettet mod at sikre en sammenhæng mellem pensionsindkomst og tidli-

gere arbejdsindkomst, mens de individuelle pensionsordninger sikrer fleksibilitet i pensionsdækningen. 

Pensionssystemet er opdelt i tre søjler afhængigt af, om pensionen er bestemt ved lov eller ej, samt hvor-

vidt den er offentligt eller privat administreret. Pensionssystemet er illustreret i nedenstående Tabel 1. 

Tabel 1: Søjlerne i pensionssystemet og danske pensionsordninger 

  Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 

  Offentligt administreret 

med krav om medlemskab 

(bestemt ved lov) 

Privat administreret med 

krav om medlemskab (be-

stemt ved lov) 

Privat administreret med 

frivillige indbetalinger 

Målsætning og metode Undgå fattigdom som pen-

sionist via ens ydelse til 

alle, indkomstafhængig 

ydelse eller garanteret mi-

nimumspension 

Sikre dækningsgrad via ob-

ligatorisk opsparingsord-

ning i relation til beskæfti-

gelsen 

Fleksibilitet gennem indi-

viduel pensionsopsparing 

eller anden opsparing til 

pensionstilværelsen 

Finansiering Skattefinansieret Opsparingsbaseret Opsparingsbaseret 

Ordninger (formue) Folkepension, 

ATP (678 mia. kr.)
8
 

Pensionskasser og livsfor-

sikringsselskaber
9
 

(ca. 1.558 mia. kr.), 

LD (59 mia. kr.), 

SP og DMP (45 mia. kr.) 

Indestående i pengeinsti-

tutter (309 mia. kr.) 

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

2.2.1 Offentligt administrerede pensioner 

Folkepensionen bliver ikke betalt af penge, som pensionisten selv har opsparet gennem sit erhvervsaktive 

liv. Derimod betales folkepensionen via skatter, betalt af de erhvervsaktive på det gældende tidspunkt. Det 

er altså en såkaldt Pay-As-You-Go ordning. Folkepensionen udbetales som hovedregel til alle danske stats-

borgere. Beløbets størrelse afhænger bl.a. af pensionistens øvrige indtægter, samlivsstatus og pensionsal-

                                                           
7
 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen s. 11 

8 Alle tal er fra 2007, Skatteministeriet, 2009, Pensionsformuen 
9 En del af disse ordninger er individuelle ordninger, i Danica Pension kom ¾ af præmieindtægterne i 2008 fra pensio-

ner tegnet som led i et ansættelsesforhold. Forsikringsselskabet Danica, 2009, Årsrapport 2008, s. 33 
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deren10. Da der ikke er tilknyttet nogen opsparing til folkepensionsordningen, er den uden interesse for vo-

res problemstilling. 

Den anden offentligt administrerede pension er Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). ATP er oprettet 

ved lov og er en selvejende institution ledet af arbejdsmarkedets parter. ATP’s opsparere består både af 

folk i og uden for arbejdsstyrken, hvormed hovedparten af alle voksne danskere er medlemmer. ATP udbe-

taler en livslang løbende alderspension samt ægtefælle/samlever- og børnedækning i tilfælde af medlem-

mets død11. ATP er en opsparing, hvortil opspareren indbetaler 1/3 og arbejdsgiveren 2/3. Størrelsen af op-

sparingen ved pensionering består således af indbetalingerne fra opsparer og arbejdsgiver samt forrentnin-

gen af opsparingen. Indbetalingen til ATP afhænger ikke af, hvor meget man tjener, men i stedet af hvor 

mange timer man arbejder, og hvorvidt man er ansat i det private eller offentlige, eller om man er på over-

førselsindkomst12. 

ATP forrenter kundernes pensionsbidrag efter en pensionsoptjeningsmodel, der blev indført i 2008. Model-

len går ud på, at kundens bidrag opdeles, således at 80% består af et garantibidrag, mens 20% består af et 

bonusbidrag. Garantibidraget forrentes med en garanteret markedsbaseret rente, der ændres hvert år. For 

dette bidrag foretager ATP en langsigtet renteafdækning. Bonusbidraget overføres til det kollektive bonus-

potentiale og investeres i aktiver med større risiko og dermed højere forventet afkast13. Således forsøger 

ATP at lægge sig imellem markedsrente- og gennemsnitsrenteprodukterne14. Vi vil komme nærmere ind på 

ATP’s nye optjeningsmodel senere i afhandlingen. 

2.2.2 Privat administrerede pensioner med krav om medlemskab 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Den Særlige Pensionsopsparing (SP) og Den Midlertidige Pensionsopspa-

ring (DMP) har alle karakteristika både fra søjle 1 og 2. F.eks. er SP en lovbaseret opsparing, som omfatter 

store dele af befolkningen, hvilket kan ligne en søjle 1 pension, men samtidig giver den et ensartet bidrag til 

dækningsgraden for forskellige indkomstgrupper og ligner derfor mest søjle 215. DMP blev indført i 1998, 

men blev allerede i 1999 erstattet af SP. I SP-ordningen indbetaltes 1% af løn eller overførselsindkomst. Op-

sparingen udbetales i form af en 10-årig ratepension startende ved folkepensionsalderen. Siden 2004 har 

ordningen været suspenderet, og det er pr. 1. juni 2009 blevet muligt for opsparerne at trække deres penge 

ud af ordningen. Man regner med, at mellem 90 og 100 pct. af pensionsformuen vil blive udbetalt i løbet af 

200916. Pr. 1. april 2010 afskaffes SP ordningen fuldstændig, og de resterende penge bliver udbetalt til op-

                                                           
10

 Staten, 2009, Folkepension 
11

 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen, s. 13 
12

 ATP, 2009, Hvor meget betaler du? 
13

 ATP, 2008, Årsrapport 2007, s. 10 
14

 Se afsnit 2.3 Pensionsprodukter 
15

 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen s. 41 
16

 Lars E. Skovgaard, 2009, SP-pengenes skæbne afgøres i næste uge 
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sparerne. LD-ordningens formue stammer fra indefrosne dyrtidsreguleringer fra 1977-1979. LD-ordningen 

udbetales som et engangsbeløb ved folkepensionsalderen eller kan blive stående indtil 70-års alderen. 

 

Arbejdsmarkedspensionerne findes i pensionskasser og livsforsikringsselskaber. Disse ordninger er led i op-

sparerens ansættelsesforhold og kan opdeles i overenskomstbaserede ordninger og ordninger, der er aftalt 

med den enkelte virksomhed. Ordningen er lavet som et supplement til den offentlige pension for at give 

pensionister mulighed for at opretholde et rimeligt indkomstniveau i forhold til deres indkomst som er-

hvervsaktive. Udover alderspension indeholder arbejdsmarkedspensionerne typisk også invalide-, ægtefæl-

le-, eller børnepension17. Pensionerne er typisk opsparings- og bidragsdefinerede, hvormed der skal forstås, 

at den optjente pensionsret afhænger af mængden af bidrag og den opnåede forrentning af disse. Forrent-

ningen af arbejdsmarkedspensionerne er traditionelt sket efter en garanteret rente, således at kundens bi-

drag til en pensionsopsparing, der eksempelvis er oprettet før 1994, skal forrentes med mindst 4,5% år-

ligt18. Forrentning ud over den garanterede rente betegnes som en bonus. Arbejdsmarkedspensionssyste-

met er altså baseret på rentegarantier og bonustilskrivninger. At garantere rente (eller ydelser) 40 år eller 

længere ud i tiden øger pensionsselskabernes konkursrisiko. Dermed er pensionssystemets grundlag såle-

des også den største trussel mod selskabernes fortsatte overlevelse og centrum for vores problemstilling. 

 

Livsforsikringsselskaber finder sine kunder blandt organisationer og virksomheder, der opretter en kollektiv 

pensionsordning for sine medlemmer/medarbejdere og individuelle personer. Livsforsikringsselskabet er 

typisk et aktieselskab eller et datterselskab af et forsikringsselskab eller en bank. Selskabet kan også være 

ejet af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i fællesskab19. 

Pensionskasser består af tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. De tværgående pensionskas-

ser er foreninger eller sammenslutninger af medlemmer, der er etableret af de fagforeninger, der repræ-

senterer kassens medlemmer. Kunder findes inden for bestemte brancher eller bestemte uddannelser. De 

tværgående pensionskasser ejes helt og fuldt af medlemmerne. Firmapensionskasser er pensionskasser, 

hvor kun ansatte i en specifik virksomhed kan blive medlemmer. Der eksisterer kun 38 firmapensionskasser 

i Danmark, hvoraf 26 af dem havde under 50 medlemmer ultimo 2007. TDC’s tre firmapensionskasser ud-

gør ca. 55% af balancesummen i firmapensionskasserne20. 

Også tjenestemandspensioner indgår i arbejdsmarkedspensionerne. Tjenestemænd findes både i staten, 

kommunerne og regionerne. Ordningen er knyttet til ansættelsesforholdet og er reguleret i tjeneste-

mandspensionsloven. Størrelsen af pensionen afhænger af, hvor længe opspareren har arbejdet som tjene-

                                                           
17

 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen s. 43 
18

 Den maksimale grundlagsrente var på 4,5%. Mange selskaber havde en rentegaranti på 4,25%. 
19

 Forsikring & Pension, Pensionsinstitutter 
20

 Finanstilsynet, 2008, Markedsudvikling 2007 for firmapensionskasser, s. 5 
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stemand. Tjenestemandspensionen bliver finansieret på finansloven eller gennem kommunernes eller regi-

onernes budgetter21. 

2.2.3 Privat administrerede pensioner med frivillig indbetaling 

Individuelle pensionsordninger kan oprettes gennem livsforsikringsselskaberne eller gennem et pengeinsti-

tut. Individuelle pensionsordninger har typisk form af en kapital- eller ratepension, hvilket vil sige, at opspa-

reren enten får pensionen udbetalt som et engangsbeløb (kapitalpension) eller i rater over en 10-25-årig 

periode. Opsparingen placeres på en konto i form af kontanter, puljer eller depoter, hvorfra der kan inve-

steres i værdipapirer. Individuelle pensioner oprettes af opspareren selv ud fra dennes ønsker og behov. 

Den kan opfattes som et supplement til folke- og arbejdsmarkedspensionen eller kan oprettes fordi opspa-

reren ikke er omfattet af en arbejdsmarkedspension, f.eks. hvis opspareren er selvstændig. Individuelle 

pensionsordninger er normalt ikke omfattet af en rentegaranti og er derfor uden for vores interesseområ-

de. 

2.3 Pensionsprodukter 

Produktpaletten inden for pension bliver hele tiden udbygget. I dag tilbyder pensionsselskaberne både al-

derdomsforsikring, invalideforsikring, forsikring ved kritisk sygdom etc. Der findes tre hovedtyper i alder-

domsforsikringen: livrente, ratepension og kapitalpension.  

Livrenter er livsvarige pensionsordninger, der i princippet er uudtømmelige. Forsikringen bygger på en op-

sparing, hvor den forsikrede opsparer retten til at modtage et bestemt månedligt beløb så længe denne er i 

live. Livrenteprodukter fås typisk i ATP og pensionskasserne og kan både være en kollektiv og en individuel 

ordning. Med livrenteforsikringerne kan man ofte købe en medfølgende invalidepension samt ægtefælle- 

og børneforsikring22. 

Ud over livrenten kan pensionsopspareren vælge kapital- og ratepensioner. Disse pensioner er kernepro-

dukterne hos livsforsikringsselskaberne og pengeinstitutterne.  Kapitalpensionen er en opsparing, hvor ud-

betalingen ophører, når pensionskontoen er tom. En kapitalpension kan senest oprettes ved efterlønsalde-

ren, mens den skal udbetales senest 10 år efter efterlønsalderen23. Udbetalingen kan ske på en gang eller 

over flere gange, men når opsparingen er blevet udbetalt, er der ikke mere tilbage. Det samme gør sig gæl-

dende for ratepensionen, som dog udbetales som faste månedsbeløb over en årrække (10-25 år). Opspa-

ringer placeret i kapital- og ratepensionsordninger bliver udbetalt til den/de begunstigede, hvis den forsik-

rede dør, før opsparingen er fuldt udbetalt. 

Udover de nævnte hovedtyper findes der et væld af nyere pensionsordninger, som alle er beregnet på at 

blive skræddersyet til forskellige behov hos pensionsopspareren. Heriblandt kan nævnes produkter som 

                                                           
21

 Staten, 2009, Arbejdsmarkedspensioner 
22

 IDA, Pensionsprodukter 
23

 Ældresagen, 2009, Ny pensionsalder 
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Unit Link, Balance, Tid og Marked24. Disse giver opspareren mulighed for at vælge mellem investeringsfon-

de og risikoeksponering, og dermed skræddersy sin egen pension. Alle de nævnte produkter er markeds-

rentepensioner, hvilket vil sige, at man modtager det reelle afkast af investeringerne modsat gennemsnits-

renteprodukter, hvor afkastet udjævnes over tid. Dette kan især mærkes i krisetider som den nuværende, 

hvor opsparere med markedsrente får negative afkast, mens opsparere med gennemsnitsrente får et posi-

tivt afkast. 

2.4 Udviklingen i det danske pensionssystem 

Alderspension i Danmark har været fastsat ved lov siden 189125 i form af en statslig, trangsbestemt alder-

domsunderstøttelse, der dækkede under 30% af befolkningen26. I 1957 indførtes folkepensionen med et 

minimumsbeløb til pensionister over 67 år, hvormed 100% af befolkningen var dækket af en pensionsord-

ning. I 1964 vedtog folketinget ATP27, som sikrer pensionisterne et supplement til folkepensionen i form af 

en opsparing gennem opsparernes erhvervsaktive liv. I 1989 blev man enige om at udbygge arbejdsmar-

kedspensionen, som voksede kraftigt op gennem 1990’erne. I 1998-1999 indførtes først DMP og siden SP, 

som yderligere supplement til de offentligt styrede pensionsordninger28. 

Nedenfor gennemgås udviklingen i pensionsbeskatningen og pensionsformuen. 

2.4.1 Udviklingen inden for pensionsbeskatning 

Siden 1922 har der været fradragsret for indbetaling til pension. Det nuværende system for beskatning af 

pensionsindbetalinger blev indført i 1972 for at gøre det mere tillokkende at indbetale til egen pension i 

stedet for at ligge staten til byrde. Kapitalpensioner er fradragsberettigede i bund- og mellemskatten29, 

men ikke i topskatten. Der er ligeledes et loft, der i 2009 lå på 46.000 kr., for hvor meget man kan fradrage 

for indbetaling på en kapitalpension. For livrenter og ratepensioner har der indtil nu været fuld fradragsret 

og intet loft30. 

Indtil 1984 var det skattefrit at spare op til pensionen, dvs. at afkastet på opsparingen ikke blev beskattet. I 

1984 indførtes realrenteafgiften (RAL), hvis formål det var at sikre et stabilt afkast på 3% + inflation, således 

at væksten i opsparingens købekraft ikke blev væsentlig højere end for almindelige indkomster. Da afgiften 

således var afhængig af renteniveauet, svingede den meget. I 1994 lå den på 53,5% af afkastet, mens den i 

1999 var på 33,8%. Realrenteafgiften var i første omgang kun en afgift på afkast af obligationer, pantebre-

ve, fast ejendom mm. I forbindelse med Pinsepakken blev der i 1998 imidlertid også indført en skat på akti-

er og andre ejerandele, som blev beskattet med 5%. En omlægning af realrenteafgiften blev også en del af 

                                                           
24

 Se flere andre produkter fordelt på markedsrente- og gennemsnitsrenteprodukter i Bilag 1. 
25

 Lov om alderdomsunderstøttelse til værdige trængende uden for fattigvæsenet 
26

 Regeringen, 2000, Et bæredygtigt pensionssystem, s. 25 
27

 Reguleret ved ATP-loven 
28

 ATP, Pension i Danmark 
29

 Mellemskatten fjernes i den nye skattereform. Herefter vil kapitalpensioner kun kunne fradrages i bundskatten. 
30

 Forsikring & Pension, Historien om skat og pension 
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Pinsepakken og den blev afløst af en pensionsafkastbeskatning (PAL), som trådte i kraft fra og med 2000. I 

første omgang blev obligationer, pantebreve og fast ejendom beskattet med 26%, mens aktier og andre 

ejerandele fortsat beskattedes med 5%. Realrenteafgiften havde betydet, at pensionsselskaberne og staten 

delte renterisikoen, idet selskaberne skulle betale mindre i afgift ved faldende inflation og nominelle ren-

ter. Med indførelsen af pensionsafkastbeskatningen blev det udelukkende selskaberne, der bar risikoen, 

hvorfor den nye beskatning sås som en skærpelse. Da selskaberne fik sværere ved at overholde sine garan-

terede renter, blev loven i 2000 revideret, således at pensionsafkastbeskatningen fra og med 2001 lå på 

15% af alle aktiver31. 

Ved udbetalingen af pensionsopsparingen skal der betales skat. For kapitalpensioner gælder det, at der skal 

betales 40%, mens der betales indkomstskat af ratepensioner og livrenter. Hvis opsparingen skal udbetales 

inden pensionen, betales der 60% i skat af beløbet. 

2.4.1.1 Den nye skattereform 

Skattereformen, der blev vedtaget d. 28. maj 2009, medfører en ændring af visse regler vedr. pension. De 

nye regler træder i kraft pr. 1. januar 2010. Livrenter bliver i fremtiden opdelt i livsvarige og ophørende liv-

renter. Som ordet siger, bliver livsvarige livrenter udbetalt månedligt, så længe opspareren lever, mens op-

hørende livrenter udbetales månedligt i mindst 10 år. Ophørende livrenter sidestilles med ratepensioner. 

Der lægges et 100.000 kr.’s loft på indbetalinger til både ophørende livrenter og ratepensioner. Indbetalin-

ger til arbejdsgiverordningen går i tilfælde af, at der indbetales for meget, forud for private ordninger. For 

kapitalpensioner er der ikke de store ændringer, udover at aldersgrænsen for oprettelse ophæves32. 

2.4.2 Udviklingen i pensionsformuen 

I de seneste 25 år er pensionsformuen steget dramatisk. I Tabel 2 nedenfor kan det ses, hvorledes pensi-

onsformuen har udviklet sig. I forhold til 1984 var pensionsformuen i 2008 mere end 9 gange så stor. I for-

hold til BNP er pensionsformuen i dag ca. 1,5 gang så stor som det samlede beløb, der årligt bliver produce-

ret for i Danmark. Til sammenligning var pensionsformuen i 1984 kun halvt så stor som BNP. 
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Tabel 2: Udviklingen i pensionsformuerne 1984 – 2007 

  1984 1987 1990 1996 1999 2002 2004 2006 2007 2008 

  Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr. 

Livsforsikrings-

selskaber 
113,7 167,8 221,5 402,5 610,3 668,5 809,9 1010,4 1054,2 1.119,0 

Pensionskasser 63,3 90,1 119,9 196 297,5 314,1 378,4 445,3 452,3 439,0 

Pengeinstitutter 45,0 66,7 95,4 164,6 188,3 198,4 244,9 347 369,5 309,0 

ATP 36,3 56,7 80,4 147,7 229,3 243,4 307,3 371,7 388,9 677,5 

DMP og SP - - - - 13,5 31,8 46,5 53,6 54,1 45,0 

LD 17,7 23,7 28,6 39,3 53 50,8 58 64,2 62,8 58,9 

I alt 276,3 405 545,8 950,1 1392,9 1507,1 1845 2292,1 2381,7 2648,5 

  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 

Pensionsformuen 

i pct. af BNP 
46,5 55,2 64,9 88,8 114,7 109,8 125,8 139,6 140,4 152,2 

Kilde: (Skatteministeriet, 2009, Pensionsformuen) 

Fordelingen af formuen har ligeledes ændret sig. I Figur 1 nedenfor, kan det ses, at der er sket en omforde-

ling fra pensionskasserne, pengeinstitutterne og LD til livsforsikringsselskaberne og især ATP. Samtidig er 

SP-ordningen indført33, som dog kun rådede over 2% af den samlede pensionsformue i 2008. Skiftet i pen-

sionsformuen kan ses som et skift væk fra de kollektive ordninger i tværgående pensionskasser og firma-

pensionskasser over til mere individuelt opbyggede arbejdsmarkedspensioner i livsforsikringsselskaberne.  

Figur 1: Fordeling af pensionsformuen 

1984 2008 

  
 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Væksten i pensionsformuen er altså især trukket af livsforsikringsselskaberne og ATP, som begge har set 

deres formue stige til omkring det 10-dobbelte på 23 år. Især i slutningen af 1990’erne steg formuen pga. 

større aktiebeholdninger, hovedsageligt i udenlandske aktier, og høje afkast på aktierne. Til gengæld faldt 

pensionsindskuddene til privattegnede kapitalpensionsordninger sidst i perioden, hvilket skyldtes, at op-

sparere ikke længere kunne få skattemæssigt fradrag af sine indskud efter indførelsen af Pinsepakken34. Fra 

                                                           
33

 Afskaffes igen i april 2010. 
34

 Udviklingen i pensionsindskud kan ses i Bilag 2. 
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1999 til 2002 stod udviklingen i pensionsformuen næsten stille. Dette skyldtes de store fald på aktiemarke-

det i perioden. Indskuddene til kapitalpensionsordninger er generelt stagneret siden slutningen af 

1990’erne, mens rate- og livrentepensioner har fået 3-doblet deres indskud de sidste 10 år. Tilsvarende 

steg pensionsformuen kun med 190% fra 1999 til 2008. Man kan altså se, at den primære grund til stignin-

gen i pensionsformuen i det nye årtusind har været øgede indskud, mens det især var de stigende aktiekur-

ser, der var med til at femdoble formuen fra 1984 til 1999. 

3.0 Pensionsselskabets balance 

Fælles for alle pensionsselskaber er, at deres eksistensgrundlag baseres på kundernes behov for at sikre de-

res fremtidige indkomst. Dette gøres via præmieindbetalinger til deres pensionsselskab. Disse indbetalinger 

bliver af selskaberne investeret i forskellige aktiver for at skabe et afkast til kunden.  Afkastet afhænger af 

aktivfordelingen, da nogle aktivklasser er mere risikofyldte og derfor traditionelt også giver et højere afkast 

på lang sigt. 

Hvor aktiverne er pengeanvendelsen, er passiverne pengeanskaffelsen. Passiverne er med andre ord de 

forpligtelser, som selskabet har til deres interessenter – ejere, kunder mm.  

De følgende afsnit vil gennemgå de mest gængse aktivklasser, som pensionsselskaber investerer i, samt gi-

ve et overblik over udviklingen i aktivfordelingen gennem de sidste par år. Endvidere vil tre teoretiske inve-

steringsstrategier blive gennemgået, og delelementerne i et pensionsselskabs passiver vil blive beskrevet. 

3.1 Aktiver 

For at kunne skabe et afkast til kunderne af de indbetalte præmier investerer pensionsselskaberne disse 

præmier i forskellige aktiver. Hvor stor en pensionsopsparers pension bliver, afhænger således direkte af, 

hvor højt et afkast pensionsselskabet er i stand til at skabe. 

I de følgende afsnit vil fem aktivklasser blive præsenteret. Disse aktivklasser er udvalgt, da det hovedsage-

ligt er disse, som pensionsselskaber investerer i. Aktivklasserne varierer i form af forventet afkast og risiko. 

Ved at sprede investeringerne ud over forskellige aktivklasser opnår pensionsselskaberne en risikospred-

ning, der medfører et mere sikkert afkast. Dette kaldes også diversifikation. 

3.1.1 Obligationer 

Obligationer findes i mange udgaver, og er i de fleste pensionsselskaber det aktiv, der allokeres flest midler 

til.35 Dette skyldes, at aktivet har en meget forudsigelig betalingsrække, og dermed giver sikkerhed for, at 

pensionsselskaberne kan udbetale de garanterede pensioner i fremtiden. Et andet fortrin ved obligationer 

er, at de kan fås med en løbetid på op til omkring 30 år. Dette er en fordel i forhold til pensionsselskabernes 

langsigtede forpligtelser over for kunderne. Mere herom i afsnit 9.2. Obligationer er kendetegnet ved at 
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have et lavt forventet afkast, men også en lav risiko, hvilket gør det til en forholdsvis sikker investering. Ri-

sikoen ved obligationer stammer hovedsageligt fra renterisikoen, dvs. skift i rentestrukturen, og kreditrisi-

koen, altså risikoen for at modparten ikke betaler de fremtidige ydelser. 

En obligation findes i mange udgaver. Den fælles definition for alle obligationer er, at den kan ses som en 

formel kontrakt om et lån mellem to parter. Udstederen låner, hvad der svarer til hovedstolen af obliga-

tionsejeren, og forpligter sig til at betale rente (kuponbetalinger) med faste intervaller. Når obligationen ud-

løber, skal hovedstolen betales tilbage til obligationsejeren. Udstederen af en obligation er dermed lånta-

ger, og den der ejer obligationen er långiver.36 Markedsværdien af en obligation findes som kursen, der er 

en funktion af de fremtidige cash flows, tilbagediskonteret med den relevante rentestruktur. Stiger renten, 

vil værdien af obligationen falde, og omvendt hvis renten falder, vil det resultere i, at værdien af obligatio-

nen stiger. Rentestrukturen har således direkte indflydelse på obligationens værdi. 

 

Kreditrisikoen ved en obligation består, som nævnt ovenfor, i at udstederen ikke er i stand til at betale lå-

net tilbage med den aftalte rente. Denne risiko kan klassificeres i forskellige kategorier fra høj sandsynlig-

hed for tilbagebetaling til lav sandsynlighed for tilbagebetaling. Disse kreditvurderinger bliver foretaget af 

forskellige credit rating bureauer, hvoraf Moody’s og Standard and Poors er de mest anvendte. Risikovur-

deringerne varierer i udseendet mellem bureauerne, men spænder generelt fra AAA til D, hvor AAA er den 

højeste vurdering, som altså anses som værende helt sikker, og D er den laveste, hvilket indikerer, at obli-

gationen er i meget høj risiko for ikke at blive tilbagebetalt. 

Statsobligationer fra I-lande har typisk en meget høj kreditvurdering, da det anses for meget sikkert, at sta-

ten er i stand til at betale de fremtidige cash flow. I den anden ende har vi High Yield obligationer, som ty-

pisk er udstedt at virksomheder, der har brug for kapital. Disse obligationer har en lav kreditvurdering pga. 

usikkerheden omkring virksomhedens fremtidige indtjening og dermed deres evne til at betale pengene til-

bage.  

Realkreditobligationer er en udbredt obligation at investere i på grund af den lave risiko. Udstederen af re-

alkreditobligationer er boligejer og lånet har dermed sikkerhed i boligen. De fås som konverterbare og in-

konverterbare. De fastforrentede konverterbare er fortsat dominerende på det danske marked, dog er ren-

tetilpasningslån med bagvedliggende, fastforrentede, inkonverterbare obligationer vundet stærkt frem i 

starten af det nye årtusinde.37 At en obligation er konverterbar betyder, at udstederen har ret til at genkø-

be sin obligation til kurs 100, ligegyldigt hvad markedskursen er. Når renten falder, og obligationen dermed 

kommer tæt på eller over kurs 100, vil antallet af konverteringer derfor stige.  
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Indeksobligationer er obligationer, hvor hovedstol og renter reguleres efter et inflationsindeks, dvs. i takt 

med prisudviklingen i samfundet.38 Ved at investere i indeksobligationer får man dermed et stabilt realaf-

kast, og sikrer dermed købekraften. 

3.1.2 Aktier 

Aktier er et værdipapir på en ejerandel i den virksomhed, der har udstedt aktien. Kursen på en aktie kan 

svinge meget og afhænger af markedets forventninger til virksomhedens fremtidige indtjening. Som aktio-

nær tildeles man som regel udbytte én gang om året efter generalforsamlingen. På længere sigt viser erfa-

ringen, at afkastet på aktier er højere end på obligationer, men dette opvejes af, at aktier er langt mere risi-

kofyldte end obligationer.39 

Hvor stor en risiko, der er forbundet med en aktie, afhænger af den virksomhed, der har udstedt aktien. 

Man kan derfor ikke entydigt fastslå, netop hvor risikofyldte aktier er. Man kan dog kategorisere aktierne 

efter f.eks. sektor og oprindelsesland for at få nogle grupper af aktier med ens karakteristika. På denne må-

de kan attraktiviteten, i form af afkast og risiko, af aktien bedre vurderes. 

3.1.3 Ejendomme 

Mange pensionsselskaber investerer en væsentlig del af formuen i ejendomme, både erhvervs-, bolig- og 

institutionsejendomme. Dette gør de, fordi det historisk har været en god investering, men også fordi boli-

gerne kan lejes ud til pensionsselskabets medlemmer med fortrinsret og dermed sikre dem et gode.40 Der-

udover har ejendomme en risikodiversificerende funktion i forhold til andre investeringsaktiver, og ejen-

domme kan ses som en investering i et inflationssikret aktiv.41 

Afkastet på ejendomme kommer dels via lejeindtægter, dels via stigninger i ejendommenes markedsværdi, 

der kan blive realiseret ved salg af ejendommen. Risikoen ved ejendomme er manglende udlejning (tom-

gang) og faldende ejendomspriser. Dertil kommer likviditetsrisikoen, da ejendomme er et meget illikvidt ak-

tiv, hvis egentlige markedsværdi ikke kendes før de sælges. 

Skal ejendomme placeres ud fra et afkast/risikoperspektiv i forhold til andre aktiver, ligger det forventede 

niveau for afkast og risiko imellem aktier og obligationer.42 

3.1.4 Alternative investeringer 

Ud over de gængse aktivklasser investerer pensionsselskaber også i mere utraditionelle aktiver. Investerin-

ger i Private Equity, skove, infrastruktur og råvarer er eksempler på sådanne utraditionelle aktiver, som går 

under den samlede betegnelse ’Alternative investeringer’. Alternative investeringer er sædvanligvis meget 

illikvide aktiver, hvor værdien af investeringen først kan gøres op, når den realiseres efter typisk 3-7 år og 
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endda endnu længere for visse investeringer. Risikoen ved disse aktivklasser er som følge heraf højere end 

ved de traditionelle aktivklasser. Til gengæld er afkastforventningen højere end for både obligationer og 

noterede aktier.43 

Fordelen ved alternative investeringer er den risikospredning, de giver pga. den lave korrelation med de 

traditionelle aktivklasser. Endvidere opnår investorerne i alternative investeringer en smule mindre afhæn-

gighed af aktiemarkederne og rentens udvikling.44 

3.1.5 Finansielle instrumenter  

I løbet af de sidste 10 år er pensionsselskaberne begyndt at investere i forskellige finansielle instrumenter. 

Det primære formål med disse investeringer har været at få en fleksibel og effektiv metode til at styre de 

balancemæssige risici.45 Finansielle instrumenter er således mest benyttet til at afdække risikoen på passi-

verne. Det ses dog også, at nogle anvender finansielle instrumenter som en del af aktivstyringen.  

En future er en aftale om at købe eller sælge et underliggende aktiv på et fremtidigt tidspunkt til en specifik 

pris.46 Den mest almindeligt anvendte future i pensionsselskaberne er aktiefutures. Disse kan bruges til at 

forøge eller formindske eksponeringen over for aktier. 

En swapkontrakt er en aftale mellem to parter om at bytte pengestrømme på et eller flere fremtidige tids-

punkter. Pensionsselskaber vil typisk indgå såkaldte receiver renteswaps, hvor de modtager en fast rente 

og betaler en variabel ”kort” rente. Derved vil de profitere på rentefald, men lide tab, hvis renten stiger. De 

er således sikret en fast betaling til dækning af rentegarantien, hvis renten i markedet falder under et ni-

veau, der gør pensionsselskabet ude af stand til at opfylde deres rentegarantier med de gængse aktivtyper. 

Da rentestigninger ikke bliver afdækket med receiver swaps, kan en metode til at sikre sig mod disse være 

at købe payer optioner på swaps. En option er en ret, men ikke en pligt til at købe eller sælge et underlig-

gende aktiv på et fremtidigt tidspunkt til en aftalt fast rente. En option, der har en swap som det underlig-

gende aktiv, kaldes en swaption. Denne giver retten, men ikke pligten til at indgå renteswaps på et fremti-

digt tidspunkt til en aftalt pris. Disse payerswaptioner kan altså anvendes af pensionsselskaberne til at af-

dække rentestigninger, da selskaberne ved rentestigninger har rettigheden til at indgå en payerswap og 

dermed betale en fast rente og modtage en variabel rente, der overstiger den faste rente.47  I stedet for at 

indgå receiver swaps kan pensionsselskaberne også indgå receiver swaptioner, således at de får rettighe-

den til at modtage en fast betaling i fremtiden ved betaling af en variabel rente. 

Pensionsselskaberne køber også såkaldte CMS floors – Constant Maturity Swaps. Dette er et rentederivat, 

der består af en række renteoptioner med en swaprente med konstant ”lang” løbetid som underliggende 
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rente. Floor hentyder til, at instrumentet lægger en nedre grænse for renten og derfor fungerer som en for-

sikring mod, at renterne falder under et givent niveau. 48 I praksis fungerer det ved, at forskellen mellem 

minimumrenten og den faktiske rente bliver udbetalt, når minimumsrenten overstiger den faktiske rente.49 

3.1.6 Aktivsammensætning 

I det ovenstående er de mest gængse aktivtyper i pensionsbranchen beskrevet i forhold til deres forskellige 

karakteristika såsom forventet afkast og risiko. Det er vist, at aktiverne adskiller sig markant fra hinanden, 

og derfor kan de kombineres således, at den samlede risiko bliver mindre, og at afkastet bliver højere via 

aktivernes indbyrdes korrelationer. 

De fleste pensionsselskaber har en overvægt i obligationer, da dette er en langtløbende og forholdsvis sik-

ker investering. Det svinger dog fra selskab til selskab, hvordan den strategiske aktivsammensætning ud-

formes, og dette kan ses på den endelige performance for selskaberne. Ifølge Penge og Privatøkonomi50 er 

der i en periode på fem år fra 2002 til 2007 en forskel på det bedst præsterende og det værst præsterende 

pensionsselskab på knap 5% pr. år i gennemsnit. FarmaPension havde et gennemsnitligt afkast på 9,1% i 

hvert af de 5 år og Magistrenes Pension et afkast på 4,3%. Denne forskel svarer til en merforrentning på ca. 

26% over den femårige periode.51 

I nedenstående Figur 2 ses den gennemsnitlige aktivsammensætning i livsforsikringsselskaber og tværgå-

ende pensionsselskaber fra 1995-2008. 
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Figur 2: Aktivsammensætning 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra finanstilsynets markedsudviklingsrapporter 

Som det ses af Figur 2, er det hovedsageligt andelen af obligationer og aktier, der varierer. Den vedvarende 

stigning i aktiekurserne i slutningen af 90’erne kan direkte ses af aktivsammensætningen i pensionsselska-

berne. Fra 1995 til 1999 erhvervede pensionsselskaberne sig løbende flere aktier, i takt med at aktiekurser-

ne steg. Dermed blev den gennemsnitlige aktieandel forøget. Forøgelsen af aktieandelen blev gjort på be-

kostning af obligationerne, hvis andel faldt i samme periode. Det var fortrinsvis udenlandske aktier, der 

blev købt, ligesom det var beholdningen af nominal- og indeksobligationer, der blev nedbragt. Andelen af 

udenlandske obligationer i forhold de samlede aktiver var faktisk øget i den givne periode.52 Det kan såle-

des konkluderes, at der var kommet et øget fokus på de internationale markeder. 

I starten af det nye årtusinde faldt aktiekurserne, og det ses af Figur 2, at det tilskyndede pensionsselska-

berne til igen at nedbringe deres aktieandel og opjustere andelen af obligationer. Fra 2002 til 2007 genta-

ger historien sig dog, og stigende aktiekurser fik igen pensionsselskaberne til at øge aktieandelen, dog uden 

at nå samme niveau som i 1999. 

I 2008 steg andelen af non-investment-grade obligationer i den samlede portefølje til trods for et markant 

negativt afkast på disse papirer. Til gengæld faldt aktieandelen drastisk i 2008 fra 28% til 17%. Størstedelen 

af dette fald i andelen skyldtes, at der var et kraftigt fald i aktiekurserne i sidste halvdel af 200853, men de 
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pensionsselskaber der ikke var så velkonsoliderede nedbragte endvidere deres aktieandel i 2008. Andelen 

af ejendomme i porteføljen var stort set uændret fra 2007 til 2008, og afkastet var endda positivt, om end 

kun marginalt. Dette kan virke bemærkelsesværdigt, da ejendomsmarkedet på internationalt plan har væ-

ret kraftigt for nedadgående, idet prisboblen på markedet er sprunget. Hovedparten af pensionsselskaber-

ne oplevede da også negative afkast på ejendomme i 2008, og kun enkelte af de store selskaber formåede 

at skabe et positivt afkast, men pga. selskabernes størrelse var dette nok til at få det samlede afkast på 

ejendomme i 2008 over nul.54 

Det er ikke udelukkende op til det enkelte pensionsselskab, hvordan de vil udfærdige deres strategiske ak-

tivsammensætning. Der er fra Finanstilsynets side fremsat regler om, hvorledes denne sammensætning må 

udformes. Finanstilsynets formål med reglerne er at sikre, at pensionsmidlerne investeres, så det er mest 

hensigtsmæssigt for opsparerne, dvs. at afkastmulighederne vurderes i forhold til risikoen. Endvidere er det 

vitalt, at der er en betryggende tillid til, at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser. Det er be-

styrelsen og direktionen, der har ansvaret for, at reglerne overholdes.55 Det er specielt aktieandelen, der er 

i fokus i reglerne. I 1982 skulle 85% af aktiverne således være såkaldte guldrandede aktiver.56 Det vil sige, at 

max 15% af investeringerne kunne foretages i aktier. Siden 1982 er reglerne om aktivreguleringen lempet 

løbende. Nedenfor ses udviklingen i aktieloftet fra 1982 til i dag. 

Figur 3: Aktieloft 

 

Kilde: (Nielsen, 2003, Aktieafkastbeskatning og placeringsregler for pensionsselskaber)  
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stats- og realkreditobligationer går under denne betegnelse. Industriens Pension, 2009, Ordbog 
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Den seneste ændring er foretaget i 2001. Der blev det tilladt at investere op til 70% i aktier. Endvidere er 

’Prudent man’ princippet indført, idet størrelsen på aktieloftet afhænger af det enkelte selskabs økonomi-

ske styrke, dvs. reserveforholdene i de enkelte pensionsselskaber.57 

3.1.7 Strategier 

Når pensionsselskaberne investerer, sker det efter en på forhånd fastlagt strategi. Når der sker udsving på 

de finansielle markeder, og eksempelvis værdien af aktierne stiger, mens obligationerne er konstante, vil 

fordelingen af aktiverne rykkes fra den strategisk fastlagte fordeling. Derved opstår et behov for at rebalan-

cere porteføljen, således at den strategisk fastlagte aktivsammensætning opnås igen. Hvis rebalanceringen 

undlades, medfører det, at afkast- og risikoprofilen bliver anderledes end den oprindeligt tiltænkte. Derud-

over kan porteføljen overskride de placeringsregler, som Finanstilsynet har fastsat, hvis der ikke rebalance-

res.58 Når den strategiske aktivsammensætning udarbejdes, skal det derfor gøres klart, hvordan denne stra-

tegi opretholdes. I de følgende afsnit gennemgås tre kendte dynamiske strategier til rebalancering. 

3.1.7.1 Buy-and-hold 

’Buy and hold’ strategien går i sin enkelthed ud på, at der købes nogle aktiver ud fra en given aktivstrategi, 

hvorefter der ikke ændres noget ved porteføljen. Dette har ført til, at strategien af Perold og Sharpe får be-

tegnelsen en ’Do Nothing’ strategi. Ved denne strategi rebalanceres porteføljen således ikke uanset udvik-

lingen på de finansielle markeder.  

Denne strategi har ubegrænset upside, og en mindsteværdi på initialværdien i obligationer. 

3.1.7.2 Constant mix 

’Constant mix’ strategien indebærer, at der løbende rebalanceres således, at den enkelte aktivklasses rela-

tive andel af den samlede portefølje af aktiver holdes konstant. Rebalancering via ’Constant mix’ strategien 

medfører, at man sælger aktier, når de stiger i værdi, og omvendt at man køber aktier når de falder i værdi. 

Constant mix strategien har en tendens til at overgå andre strategier, hvis markedet svinger omkring et gi-

vent niveau frem for at have store udsving i én retning. 

Denne strategi har ikke beskyttelse mod downside, men har til gengæld ubegrænset upside. 

3.1.7.3 Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) 

’CPPI’ strategien indbefatter, at der vælges et ’Floor’, som porteføljens værdi ikke må komme under. Deref-

ter går strategien ud på at rebalancere således, at forholdet mellem porteføljens værdi fratrukket værdien 

af det valgte ’floor’ og beholdningen i aktier holdes konstant. Dette kan opstilles i en formel således:  
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 Folketingets Europaudvalg, 2002, Notat 5.11.2002 
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 Sparinvest, 2007, Strategisk Asset Allocation - kort fortalt 
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Rebalancering via ’CPPI’ strategien medfører, at når aktierne falder i værdi, så sælger man aktier, og når ak-

tierne stiger i værdi, så købes der aktier. Hvis værdien af porteføljen rammer værdien af det valgte ’floor’, 

sælges ud af aktierne, så der ikke er nogen eksponering over for aktier. 

’CPPI’ strategien klarer sig godt i længerevarende stigende eller faldende markeder, men mindre godt hvis 

markedet svinger frem og tilbage omkring et niveau. Grunden til dette er, at strategien indebærer, at man 

sælger aktier, når priserne er faldet for derefter at se markedet vende, og så købe, når priserne er steget. 

Med andre ord taber man to gange på denne strategi, nemlig ved at sælge efter at markedet er faldet, og 

købe efter at markedet er steget. ’CPPI’ strategien er imidlertid via dens ’floor’ en god porteføljeforsikring 

mod downside, og har samtidigt ubegrænset upside. På den måde minder CPPI meget om en optionsstra-

tegi. 

3.2 Passiver 

Passiverne er modvægten til aktiverne. Som før nævnt: Hvor aktiverne er pengeanvendelsen, er passiverne 

pengeskaffelsen, dvs. forpligtelserne over for ejere, medlemmer osv. Passiverne består i korte træk af 

egenkapital og hensættelser. 

Ifølge Bekendtgørelse nr. 12503 om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnska-

ber, af 13. december 200159, sker der betydelige ændringer i, hvordan passiverne opdeles. Egenkapitalen vil 

stadig være der, men i stedet for bonusudjævningshensættelser opereres efter de nye regler med et kollek-

tivt bonuspotentiale. Livsforsikringshensættelserne opdeles i tre elementer; Bonuspotentiale på fremtidige 

præmiebetalinger (BP), Bonuspotentiale på fripoliceydelser (BF) samt Hensættelser til dækning af de garan-

terede ydelser og pensionsgarantier (GY). Dertil kommer en post kaldet Særlige bonushensættelser. 
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 senest opdateret via BEK. Nr. 1310 af 16.12.2008 – senere i opgaven vil denne blive omtalt som Regnskabsbekendt-
gørelsen 
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Figur 4: Opbygningen af passiver efter gamle og nye regler 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet, 2001, Eksempler på opgørelse af livsforsikringshensættelser 
til markedsværdi s. 3 

De næste afsnit vil beskrive disse hovedposter og sammenhængen mellem dem.  

3.2.1 Egenkapital 

Egenkapitalen er en residualpost, der fremkommer som forskellen mellem aktiver og forpligtelser.60 Under 

egenkapitalposten findes aktiekapitalen, hvis der er tale om et kommercielt selskab, samt overført over-

skud/underskud fra resultatopgørelsen. Egenkapitalen fungerer som buffer, for at selskabet kan opretholde 

ydelserne til medlemmerne i de år, hvor investeringerne på de finansielle markeder ikke præsterer så godt 

som håbet. 

3.2.2 GY – Garanterede ydelser 

Ifølge bilag 1 i Regnskabsbekendtgørelsen beregnes de garanterede ydelser som nutidsværdien af de ydel-

ser, der er garanteret pensionskontrakten, samt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til ad-

ministration af forsikringen med fradrag af nutidsværdien af de aftalte fremtidige præmier. 

Ved opgørelsen af de garanterede ydelser skal de bedst mulige skøn over de involverede forsikringsrisici, 

herunder dødelighed og invaliditetshyppighed m.v., anvendes. Derudover skal de omkostninger, som der i 

gennemsnit forventes, at der er behov for til administration af forsikringerne på de vilkår, der er gældende 

på markedet, vurderes bedst muligt. Endelig skal den diskonteringsrente, som Finanstilsynet fastsætter, an-

vendes til beregningen.61 
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 Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning, Balance - Passiver 
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 §66 a stk. 4 nr. 1-3 
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Formlen for beregningen af de garanterede fremtidige ydelser ser ud som følger: 

 

62 

Hvor 

G
xY er de garanterede ydelser for forsikringstager x. 

M
xK  er nutidsværdien af en krones ydelse for forsikringstager x, hvor nutidsværdien er beregnet på mar-

kedsvilkår. 

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

xP  er den aftalte bruttopræmie for den enkelte kunde. 

M
xA  er nutidsværdi pr. enhed aftalt præmie for den enkelte kunde 

 

Eksempel: 

En person opretter en pensionsopsparing på tidspunkt 0, der udbetales på tidspunkt 20. Denne indbetaler 

en præmie på 500 kr. på tidspunkt 0 og 10, og har en garanteret rente på 1,5% eller 4,5%. Finanstilsynets 

rente er 4,5%. Opsparerens garanterede ydelse umiddelbart efter den første præmieindbetaling vil være63: 

 

Ved rentegaranti på 1,5% 

 

 

 

Eller ved 4,5% 

 

 

 

Af eksemplet ses det, at jo højere garantirente, desto højere garanterede ydelser. 

3.2.3 BP – Bonus på fremtidige præmier – kommende indbetalinger 

Under posten Bonuspotentiale på fremtidige præmier opføres forpligtelser til at yde bonus vedrørende de 

aftalte endnu ikke forfaldne præmier for bonusberettigede pensionsordninger.64 

Bonuspotentialet på fremtidige præmier angiver altså markedsværdien af merafkastet i forhold til de ga-

ranterede ydelser, som de fremtidige præmier giver anledning til. 
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 Københavns Universitet, 2006, Bachelorprojekt i livsforsikringsmatematik på Aktuarstudiet forår 2006 
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 Af hensyn til enkeltheden undlades administrationsomkostningerne fra beregningerne 
64

 Jf. §15 i BEK 1310 
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Bonuspotentiale på fremtidige præmier opgøres, Ifølge §66 stk. 2, for bestanden af bonusberettigede for-

sikringer som forskellen mellem markedsværdien af garanterede fripoliceydelser og markedsværdien af ga-

ranterede ydelser. Hvis potentialet er negativt sættes det til 0.65 

 

Formlen for beregningen af de garanterede fremtidige ydelser ser ud som følger: 

kunderx

0;AdmKYAPmaxBP Pfrem,
x

ydelsereGarantered

M
x

GP,
x

delserfripoliceyeGarantered

M
xx 

 

hvor 

xP  er den aftalte bruttopræmie for den enkelte kunde 

M
xA er nutidsværdi pr. enhed aftalt præmie for den enkelte kunde 

GP,
xY  er den del af de garanterede ydelser, som er købt for præmieindbetalinger for den enkelte kunde. 

M
xK  er nutidsværdi af en krones ydelse for den enkelte kunde 

Pfrem,
xAdm er hensættelse til den forventede fremtidige ekstra administration som præmiebærende forsik-

ring (i forhold til præmiefri forsikring). 

 

Eksempel: 

I samme eksempel som før kan en persons bonuspotentiale på fremtidige præmier beregnes på følgende 

måde: 

 

Ved rentegaranti66 på 1,5%: 

 

 

 

 

Eller ved 4,5%: 
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 Eksempler på opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi 
66

 Idet det gennemgående eksempel kun kigger på udviklingen på passivsiden i et enkelt år, er det irrelevant hvorvidt 
der er tale om rente- eller ydelsesgaranti. 
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3.2.4 BF – Bonus på fripoliceydelser – allerede indbetalte præmier 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser er bonusberettigede pensionskontrakters forpligtelser til at yde bonus 

vedrørende de allerede indbetalte præmier m.v.67 Det angiver markedsværdien af merafkastet i forhold til 

de garanterede ydelser, som de allerede indbetalte præmier giver anledning til. 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser opgøres altså for bonusberettigede forsikringer som forskellen mellem 

værdien af de retrospektive hensættelser68 og værdien af de garanterede fripoliceydelser. Hvis bonuspo-

tentialet er negativt, sættes værdien til 0.69 

Hvis aktiverne falder i værdi, skal bonusberettigede pensionsordningers andel af dette fald primært 

regnskabsføres ved at nedbringe kollektivt bonuspotentiale. Faldet kan først berøre værdien af bonuspo-

tentiale på fripoliceydelser, når det kollektive bonuspotentiale er opbrugt.70 

 

Formlen for beregningen af bonus på fripoliceydelser ser ud som følger: 

 

hvor 

R
xV er værdien af den retrospektive hensættelse for hver forsikring.  

G
xFPY er de garanterede ydelser efter omskrivning til forsikring uden præmiebetaling (fripolice).  

FPfrem,
xAdm er hensættelse til den forventede fremtidige administration som præmiefri forsikring 

 

Eksempel: 

I samme eksempel som før kan en persons bonuspotentiale på fripoliceydelser beregnes på følgende måde: 

Ved rentegaranti på 1,5%: 

Værdien af den retrospektive hensættelse er lige efter indbetalingen af den første præmie er = 500 

 

Eller ved 4,5%: 

 

I Figur 5 er vist balancen for 1,5%- og 4,5%-rentegarantierne, efter eksemplerne gennemgået ovenfor. Da 

BF i BP i eksemplet med 4,5% rentegaranti er 0, fremgår de ikke af søjlen omhandlende 4,5% garantien i 

nedenstående figur 
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 BEK nr. 1310 §15 
68

 Den retrospektive hensættelse er et udtryk for pensionsopsparerens indbetalte opsparing inkl. tilskreven forrent-
ning og bonus gennem årene fradraget udbetalte ydelser samt omkostninger til administration mv. 
69

 BEK nr. 1310 §66 Stk. 3  
70

 BEK nr. 1310 §67 stk. 4 
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Figur 5: Passiverne i eksemplet for 1,5% og 4,5% garantier 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.5 Kollektivt bonuspotentiale 

Kollektivt bonuspotentiale er forpligtelser til at yde bonus ud over de bonusbeløb, der er tilført livsforsik-

ringshensættelserne.71 Kollektivt bonuspotentiale kan kun nedbringes ved overførsel til livsforsikringshen-

sættelserne, eller når nedbringelsen svarer til pensionsordningens andel af et fald i aktivernes værdi. Bo-

nusberettigede forsikringers andel af et fald i aktivernes værdi skal, som før nævnt, primært regnskabsføres 

ved at nedbringe kollektivt bonuspotentiale og kan først henføres til bonuspotentiale på fripoliceydelser, 

når det kollektive bonuspotentiale er brugt.72 

Beløbet under kollektivt bonuspotentiale skal som minimum være så stort, at beløbet sammen med livsfor-

sikringshensættelser og særlige hensættelser svarer til, hvad forsikringerne har krav på i henhold til forsik-

ringsaftalerne og det beregningsmæssige kontributionsprincip73, jf. § 21 i lov om forsikringsvirksomhed og 

bekendtgørelse om kontributionsprincippet. 

3.2.6 Særlige bonushensættelser 

Særlige bonushensættelser er en konstrueret post, der fungerer som bonus til opsparerne, så længe sel-

skabet er solvent, men kan dække tab i forbindelse med insolvens. Særlige bonushensættelser kan opdeles 

i to typer, type A og B. Begge opbygges af midler fra forsikringernes andel af det realiserede resultat. De to 

typer adskiller sig ved at type A, der risikomæssigt kan betragtes som almindelig fremmedkapital og er ef-

terstillet anden gæld, forrentes på basis af en rentesats, der svarer til det teoretiske markedsafkast på an-
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 BEK nr. 1310 §17 
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 BEK nr. 1310 §67 stk. 3 og 4 
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 Med udgangspunkt i den aktuelle værdi af selskabets aktiver individuelt og kollektivt 

220,8

81,4

197,7

500

150 150

100 100

1,50% 4,50%

Egenkapital

Kollektivt bonuspotentiale

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser



  
Side 32  

 
  

svarlig lånekapital. Type B kan betragtes som egenkapital og forrentes med det samme afkast som egenka-

pitalen, hvad enten dette er positivt eller negativt. Et eventuelt underskud dækkes forholdsmæssigt af 

egenkapitalen og særlige bonushensættelser af type B. Der kan kun trækkes på type A, hvis egenkapitalen 

og type B hensættelserne er forbrugt.74 Hensættelser af type A kan yderligere anvendes til at dække alle 

selskabets tab, når egenkapitalen er tabt75. De særlige hensættelser løber således en anden risiko sammen-

lignet med de andre hensættelser. Ingen af de to typer af hensættelser indgår beløbsmæssigt som en del af 

bestanden af forsikringsaftaler, når der skal beregnes, hvor stor en del af det realiserede resultat bestanden 

skal have. Den enkelte pensionsopsparers andel af de særlige hensættelser skal til enhver tid kunne bereg-

nes.  Overførslen af de beregnede andele skal senest foretages i forbindelse med forsikringsydelsens udbe-

taling.76  

4.0 Asset-liability management 

Asset-liability management (ALM) er et risikostyringsværktøj, som koordinerer beslutninger og handlinger, 

der påvirker aktiver og passiver således, at der ikke opstår et mismatch mellem disse. ALM er relevant for 

enhver virksomhed, der investerer i aktiver for at møde fremtidige pengestrømsbehov og kapitalkrav77. (So-

ciety of Actuaries, 2003, Professional Actuarial Speciality Guide Asset-Liability Management) Således er 

ALM kritisk for pensionsselskaberne, da disse, som beskrevet tidligere, investerer kundernes opsparing for 

at kunne møde de fremtidige udbetalinger og forpligtelser. ALM i pensionsselskaberne sker i praksis ved, at 

selskabet justerer investeringerne, således at de afspejler forpligtelserne, ved at fokusere på nutidsværdien 

og varigheden af de fremtidige udbetalinger. 

Afsnittet vil være opbygget omkring en definition af ALM, en beskrivelse af bonustilskrivninger og hvorledes 

disse fordeles, samt en kort gennemgang af begrebet varighed. 

4.1 Definition af ALM 

Målet med ALM er at finde de optimale investeringer og fordelingsprincipper, der garanterer, at selskabet 

kan forblive solvent på langt sigt78. ALM forsøger at kontrollere markedsrisikoen især i form af renterisiko. 

Hvis ikke pensionsselskabet formår at styre denne risiko, kan selskabet blive insolvent. Problemet omkring 

renterisiko opstår, når f.eks. rentestrukturen ændrer sig, og varigheden på pensionsselskabets forpligtelser 

er forskellig fra varigheden på investeringerne. Markedsværdien for både forpligtelserne og flere af akti-

verne afhænger direkte af rentestrukturen, derfor er der en stor sammenhæng mellem udviklingen i mar-

                                                           
74

 Forsikring & Pension, Ordbog: Særlige bonushensættelser 
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 FIL §§ 134, 138. 
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 Finanstilsynet, 2004, Rapport om bonus i livsforsikring s. 20 
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 Society of Actuaries, 2003, Professional actuarial speciality guide asset-liability management 
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 Sibrand J. Drijver, Willem K. K. Haneveld og van der Vlerk, Maarten H., 2000, Asset Liability Management modeling 
using multi-stage mixed-integer Stochastic Programming, s. 3 
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kedsværdien for aktiver og forpligtelser. Da balancen er opbygget således, at aktivernes værdi er den sam-

me som forpligtelserne plus egenkapitalen, vil en lille ændring i forholdet mellem aktiver og forpligtelser 

betyde en stor ændring i selskabets kapital79. Således kan der opstå en situation hvor selskabet ikke længe-

re kan overholde sine forpligtelser og dermed bliver insolvent. 

Da balancen jo gerne skal balancere, betyder ALM, at en ændring i værdien på aktiverne skal modsvare en 

ændring i værdien for passiverne. Hvis afkastet på aktiverne således overstiger den garanterede grundlags-

rente, vil pensionsselskabet skulle beslutte, hvorledes denne ændring skal fordeles på passivsiden. Værdi-

forøgelsen kan tilskrives passiverne i form af bonushensættelser eller egenkapitalen. Her opstår naturligvis 

en interessekonflikt, idet opspareren ønsker at få hele afkastet af den investerede opsparing, mens pensi-

onsselskabet er nødsaget til at lægge fra til dårligere tider, så dets fortsatte eksistens ikke bliver truet. For-

delingen er reguleret i henhold til kontributionsprincippet, som gennemgås nedenfor. 

Resultatets fordeling på passiverne er også influeret af selskabstypen. Livsforsikringsselskaberne er typisk 

aktieselskaber, hvis ejere ikke nødvendigvis er kunder i selskabet. Det er derfor meget vigtigt, hvordan re-

sultatet fordeles. De tværfaglige pensionskasser er ejet af medlemmerne, og dermed ejer disse også egen-

kapitalen. Således er fordelingen i pensionskasserne mindre kritisk, selvom yngre medlemmer ofte vil få 

mere ud af en høj egenkapital end ældre medlemmer, da de ældre medlemmer er mindre interesseret i 

pensionskassens fremtid på længere sigt. 

For at pensionsselskabet skal kunne anvende ALM, må de først og fremmest styre spændet mellem de ren-

ter, de tjener, og de renter, de betaler, samtidig med at de skal sikre tilstrækkelig likviditet. ALM kan såle-

des opdeles i tre delkomponenter: likviditetsstyring, aktivstyring og passivstyring80. Likviditetsstyringen sik-

rer at selskabet har nok likviditet eller mulighed for at skaffe likviditet (ved at låne eller sælge aktiver). Li-

kviditeten er vigtig for, at selskabet kan modstå fluktueringer i balancen og udnytte muligheder for fortsat 

vækst. Aktivstyringen er koncentreret om investeringen af kundernes bidrag, således at forrentningen er 

optimeret ved pensionen. Selskabet skal vælge mellem højrisikoaktiver, der måske har et højere afkast end 

aktiver med mindre risiko, som til gengæld giver et sikrere afkast ved pensioneringen. Endeligt bør pensi-

onsselskaberne også fokusere på passivstyringen. Ved at mindske bestanden af høje rentegarantier kan sel-

skaberne bl.a. frigive likviditet, der kan bruges til at øge kundernes afkast i stedet. Det er således vigtigt, at 

selskabet kan optimere kundernes afkast, samtidig med at de minimerer risikoen for insolvens. Vigtigst er 

det dog, at selskabet ikke mister fokus på også at matche varigheden på aktiver og passiver, da et mismatch 

øger renterisikoen. 
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 Risk Glossary, Asset-Liability Management 
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 Sayonton Roy, Asset Liability Management in Risk Framework 
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Skal man definere ALM set fra et pensionsselskabs synsvinkel kan det formuleres således: 

Styring af aktiver og passiver, så selskabet optimerer kundernes afkast og 

minimerer risikoen for insolvens, samtidig med at der fokuseres på varig-

hedsfordelingen på de to balanceposter. 

4.2 Bonustilskrivning 

Pensionsopsparernes afkast består af den garanterede rente samt en bonustilskrivning, der afhænger af 

selskabets realiserede resultat. Når pensionsselskabet opnår et afkast for sine investeringer, bliver disse 

fordelt mellem kunderne og selskabets egenkapital. Kundernes del bliver tilskrevet dem som kontorenter, 

hvilke som sagt består af garanti- og bonusrenter. Den aktuarmæssige begrundelse for hvorfor opspareren 

overhovedet får en bonus er, at forsikringspræmien er forsigtigt fastsat, så opspareren betaler lidt mere 

end nutidsværdien af det, de fremtidige ydelser egentlig berettiger til, og dermed er det kun rimeligt, at op-

spareren også får andel i pensionsselskabets overskud over opsparingens løbetid81. Således kan bonus op-

fattes som en tilbagebetaling af for meget betalt præmie. Dog stammer størstedelen af de bonusser, der 

reelt bliver udbetalt fra et højere investeringsafkast end det garanterede. Udover at bonus kan tilskrives 

kundens depot, kan den også tilskrives kollektivt, anvendes til reserve, udbetales kontant eller anvendes til 

at nedsætte præmiebetalingen i den følgende periode82. 

Bonustilskrivningen kan ses som et konkurrenceparameter, da kunderne ønsker så høj kontorente som mu-

ligt, og dermed vil vælge at sætte deres opsparing i et selskab, der leverer høje bonustilskrivninger. 

4.2.1 Kontributionsprincippet 

Som sagt er præmiebetalingerne til livsforsikringer forsigtigt udregnet. Derfor vil opspareren typisk betale 

for meget i forhold til det, selskabet har lovet at forrente pensionsopsparingen med. Således vil selskabet 

opbygge et overskud, som kan være endog meget stort i perioder med større aktiekursstigninger og/eller 

høje renter. Pensionsselskaberne kan ikke fuldstændig selv bestemme, hvordan det forsikringsmæssige 

overskud og overskuddet fra deres aktivinvesteringer skal fordeles mellem passiverne. Fordelingen regule-

res i henhold til Bekendtgørelse om Kontributionsprincippet83. Fordelingen af det realiserede resultat skal 

ifølge bekendtgørelsen ske i forhold til de enkelte bestandes bidrag til resultatet. Der skal dog tages højde 

for den risiko, som påhviler egenkapitalen (§4). Samtidig skal fordelingen af bonus også ske i forhold til den 

enkelte opsparers bidrag til resultatet. Der må således ikke ske en omfordeling mellem opsparerne. Der skal 

ligeledes tages hensyn til de risici, pensionsselskabet har taget på vegne af den enkelte opsparer (§5). 

                                                           
81

 Finanstilsynet, 2004, Rapport om bonus i livsforsikring s. 6 
82

 Finanstilsynet, 2005, Rapport om bonus i livsforsikring s. 16 
83

 Finanstilsynet, 2002, Bekendtgørelse om kontributionsprincippet 



  
Side 35  

 
  

Figur 6: Kontributionsprincippet 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet, 2002, Bekendtgørelse om kontributionsprincippet 

Som ovenstående Figur 6 viser, kan kontributionsprincippet opdeles i det beregningsmæssige og det forde-

lingsmæssige princip. Det er disse to bestanddele, der er beskrevet i bekendtgørelsens §§ 4, 5 og 6. Det be-

regningsmæssige kontributionsprincip fortæller, hvorledes overskuddet skal fordeles mellem bonusmidler 

og egenkapital, mens det fordelingsmæssige kontributionsprincip fortæller, hvorledes bonusmidlerne skal 

anvendes. Det beregningsmæssige kontributionsprincip skal opfyldes over en årrække, hvilket vil sige, at 

der i fordelingen mellem bonusmidler og egenkapital skal tages stilling til årets overskud, tidligere års for-

deling af overskud samt de kommende års tilsigtede fordeling. Det fordelingsmæssige kontributionsprincip 

fordeles mellem tilskrevet bonus, kollektivt bonuspotentiale og særlige bonushensættelser. 

Bonustilskrivningen omfatter den bonus, der tilskrives de individuelle depoter efter deres bidrag til bonus-

midlerne. Kollektivt bonuspotentiale er midler, der tilhører opsparerne kollektivt, hvorfor der ikke individu-

elt kan gøres krav på dem. Det er ikke garanteret, at disse bonusmidler vil blive tilskrevet depoterne senere. 

Det kollektive bonuspotentiale kan også nedbringes ved at overføre midlerne til livsforsikringshensættel-

serne ved et fald i aktivernes værdi og ved styrkelse af hensættelserne. De særlige bonushensættelser er 

risikovillig kapital, der kan dække alle former for tab84. De særlige bonushensættelser er beskrevet nærme-

re ovenfor i 3.2.6. 

4.2.2 Gennemsnitsrenteprincip 

Gennemsnitsrenteprincippet er gældende for de traditionelle pensionsopsparinger. Disse administreres ty-

pisk i et investeringsfællesskab, hvormed den enkelte opsparer ikke har en bestemt andel af aktiverne. 

Dermed fordeles det samlede afkast til de forskellige opsparere relativt i forhold til indskuddet. Princippet 

går ud på, at opsparerens afkast bliver udjævnet både over tid og opsparerne imellem. Hvis selskabets af-
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kast har været over gennemsnit i nogle år, opbygges de som reserve til mindre gode år, hvor opsparerne 

derfor vil slippe for negative afkast. Den tidsmæssige udjævning betyder, at opsparere der pensioneres ef-

ter nogle gode år, ikke får det fulde afkast fra denne periode, og heller ikke får glæden af, at afkastet ud-

jævner negative afkast senere hen. Hvis alle tilskrives den samme gennemsnitlige depotrente, vil opspare-

re, der er blevet lovet større garanterede renter, desuden tilskrives mindre i bonus, da depotrenten som 

tidligere nævnt kan sammensættes af den garanterede rente plus bonus85. 

4.3 Varighed 

Når renten ændrer sig, har det, som tidligere beskrevet, en effekt på både aktiver og forpligtelser, da disse 

afhænger direkte af den gældende rente. For at pensionsselskabet succesfuldt skal kunne styre sin renteri-

siko, er det vigtigt, at når renten falder, vil både forpligtelser og aktiver bevæge sig i samme retning med 

nogenlunde samme værdi. For at dette skal være muligt, må selskaberne matche varigheden. 

Varighed er et nøgletal, som beskriver renterisikoen. Varigheden på f.eks. en obligation kan fortolkes som 

kursværdiens elasticitet med hensyn til diskonteringsfaktoren. Navnet varighed skyldes, at elasticiteten kan 

udregnes som et vægtet gennemsnit af de enkelte betalingers løbetid, således at hver betalings bidrag til 

den samlede nutidsværdi afspejles. 

Betalingsrækken for en pensionsforpligtelse falder naturligvis i slutningen af forpligtelsens levetid, enten 

som et engangsbeløb (kapitalpension) eller som en periode over flere år. I og med at betalingerne falder så 

sent, er varigheden for forpligtelserne meget lang, op til 40-50 år ved indgåelsen af pensionsaftalen og ca. 

16 år i gennemsnit86. På aktivsiden er varigheden på et 30-årigt stående lån omkring 16 år, mens det sam-

me er tilfældet for en 50-årig annuitet. Er obligationen tilmed konverterbar og renten falder, nærmer varig-

heden sig 0.  

Ultimo 1998 er den danske obligationsporteføljes varighed estimeret til ca. 5 år87. Det er altså svært for 

pensionsselskaberne at matche varigheden på forpligtelser og aktiver. Ved traditionelle investeringer vil 

pensionsselskaberne bedst kunne nærme sig et match af varigheden på aktiver og passiver ved at investere 

i inkonverterbare 30-årige stående lån eller nulkuponobligationer. I november 2008 åbnedes en ny 30-årig 

statsobligation, som forventedes at have et endeligt udestående på 60 mia. kr. Åbningen af den nye obliga-

tion skal hjælpe pensionsselskaberne med at afdække deres hensættelser. Da pensionsformuen er på over 

2.300 mia. kr., er de 60 mia. kr. dog kun en begrænset hjælp. Selskaberne må derfor fortsat ty til alternative 

afdækninger i lange europæiske statspapirer og afledte instrumenter88. 
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5.0 Rentegarantiproblematikken 

Når en pensionskunde indbetaler penge til sin opsparing, indsættes disse på kundens depot. Depotet er 

ejet at kunden, mens de investeringer, der foretages for depotet, er ejet af pensionsselskabet. For at sikre 

kunden en minimumforrentning af depotet afgiver selskabet en pensionsgaranti. Pensionsgarantien findes i 

to former, rentegarantier og ydelsesgarantier. Med en rentegaranti garanterer selskabet en forrentning af 

depotet hvert år med en rente (efter skat), der ikke er lavere end grundlagsrenten. Med en ydelsesgaranti 

garanteres kunden en gennemsnitlig årlig forrentning (efter skat) af sit depot over hele opsparingens leve-

tid, der ikke er under grundlagsrenten. Da garantierne er afgivet efter skat, er de ikke blot følsomme over 

for ændringer i renteniveau, aktiekurser mm., men også følsomme over for ændringer i skatteforhold, som 

da man ændrede realrenteafgiften (RAL) til pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) i 199989. 

Pensionsgarantierne stammer oprindeligt fra 1982, hvor beregningsgrundlaget G82 fastsatte en garanteret 

rente på 4,5%. I 1982 var renteniveauet i Danmark omkring 20%, og det lå ikke umiddelbart i kortene, at 

renten skulle falde til det niveau den er på i dag. I forbindelse med implementeringen af EU’s tredje livsfor-

sikringsdirektiv ændrede Finanstilsynet den maksimale grundlagsrente til 3% for pensioner oprettet efter d. 

1. juli 1994, og fra 1. januar 1999 blev den nedsat til 2%90. 

Rentegarantiproblemet bunder i, at der er blevet afgivet garantier med en meget lang varighed, mens va-

righeden for de aktiver pensionsselskaberne kan investere i, har en langt kortere varighed. Således er der et 

mismatch mellem varigheden på aktiver og forpligtelser. Det er derfor lige så meget varigheden som garan-

tiens størrelse, der skal fokuseres på91. Rentegarantien kan afdækkes vha. finansielle instrumenter eller ob-

ligationer. Mere herom i kapitel 9. 

De følgende afsnit vil omhandle, hvorledes renteændringer påvirker pensionssektoren, hvordan sektoren 

selv har forsøgt at løse problematikken, samt hvilke tiltag myndighederne har gjort sig for at hjælpe sekto-

ren ud af deres problemer. 

5.1 Renteændringers effekt på pensionssektoren 

Pensionsselskaberne er eksponeret over for renteændringer både på aktiv- og passivsiden. På aktivsiden 

består selskabernes risici af både markeds- og kreditrisici. Et rentefald vil bevirke, at obligationskursen sti-

ger, og at selskabet derfor skal geninvestere denne gevinst, som tidligere beskrevet. Dette problem opstår, 

idet mange realkreditobligationer er konverterbare, hvormed lånerne ønsker at konvertere til en lavere 

rente, og altså således tilbagebetaler de penge, pensionsselskabet har investeret i obligationen. Modsat vil 

rentefaldet samtidig betyde, at pensionsselskaberne vil have svært ved at efterleve rentegarantierne, da 
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afkastet på investeringerne falder. Problemet på aktivsiden er blevet mere gennemskueligt, efter man er 

gået over til markedsværdier. Før dette blev alle obligationer værdiansat til en matematisk udregnet kurs-

værdi, hvilket gjorde værdien mindre volatil, og dermed skjulte de problemer, der opstod, når investerin-

gen blev realiseret. 

På passivsiden er risiciene på forpligtelserne forsikringsmæssige og finansielle. De forsikringsmæssige risici 

ligger især i, at pensionisten lever længere end beregnet. I dette tilfælde må selskabet ud og betale mere, 

end de har fået ind. De finansielle risici ligger specielt i renterisikoen. Renterisikoen for forpligtelserne bun-

der i, at disse værdiansættes ved at tilbagediskontere de fremtidige betalinger med en specifik rentestruk-

tur92. Denne rente afhænger af renteniveauet, og dermed ændres størrelsen af forpligtelserne afhængigt 

af, om de tilbagediskonteres med en høj eller lav rente(Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valg-

frihed i pensionsopsparingen) 

.  Når renten falder, vil forpligtelserne stige i og med, at diskonteringsrenten også falder, og nutidsværdien 

af de fremtidige pensionsudbetalinger dermed stiger93. 

Ved et rentefald bliver pensionsselskaberne altså påvirket fra to sider. For det første vil de have sværere 

ved at investere i aktiver, der giver afkast, som er på niveau med eller højere end den garanterede rente. 

For det andet vil rentegarantiforpligtelserne stige i takt med, at diskonteringsrenten falder. Selskaberne bli-

ver således dobbelt ramt. Længden af et rentefald er også afgørende, da et forbigående fald kan imødegås 

med udjævning af bonustilskrivninger. Forskellen i rentefølsomheden på aktiv- og passivsiden beskrives 

som selskabets renteeksponering. 

5.1.1 Afdækning af rentegaranti 

Som en del af pensionsselskabets investeringspolitik kan renterisikoen afdækkes. Dette kan ske med obliga-

tioner eller med finansielle instrumenter. Ved at købe lange inkonverterbare obligationer vil selskaberne 

kunne komme så tæt som muligt på at matche varigheden på aktiver og passiver. Det ville dog betyde, at 

selskaberne skulle omlægge en stor del af investeringsporteføljen til obligationer og dermed fastlåse det 

fremtidige afkastniveau omkring rentegarantien94. Samtidig er der udelukkende blevet udstedt to 30-årige 

statsobligationer de sidste 30 år. En i 1994 med et udestående på knap 25 mia. kr. og en i 2008 med et ude-

stående på knap 90 mia. kr.95 Det samlede udestående af lange statsobligationer er dermed kun på godt 

115 mia. kr., hvormed pensionsselskaberne bare kan få afdækket omkring 10% af sine forpligtelser96. Alter-

nativt må der investeres i europæiske obligationer. Dette skaber dog en valutakursrisiko, der så skal tages 

højde for. I 2008 og første halvdel af 2009 blev der i England, Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien tilsam-
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men, udstedt statsobligationer med en løbetid på 30 år eller længere for ca. 750 mia. kr.97 Således ville de 

danske pensionsselskaber ikke kunne afdække deres forpligtelser, selvom de opkøbte alle lange statsobliga-

tioner udstedt i de største europæiske lande inden for de sidste år.  

En tredje mulighed for at afdække selskabernes forpligtelser er ved at købe renteafledte instrumenter. 

Pensionsselskabet kan vælge at indgå en swap, hvor de med sikkerhed vil modtage en rente, der gør, at de 

kan betale den garanterede rente til kunden. Vælger pensionsselskabet at købe en swaption, køber det ret-

ten til at modtage en fast rente, der gør, at de er i stand til at overholde rentegarantierne. Endelig benytter 

mange CMS floors, der fungerer som en forsikring mod, at renten falder under en nedre grænse. Valget 

mellem de instrumenter som selskabet kan benytte til en eventuel afdækning, skal træffes på baggrund af 

prisen på instrumentet og dets rentefølsomhed.98 

5.2 Pensionsbranchens reaktion på rentegarantiproblemet 

I starten af 1990’erne blev det klart, at et varigt lavere renteniveau ville gøre det svært for pensionsselska-

berne at opfylde de garantier, de havde givet kunderne. Selskaberne fik lov til at give lavere garantier, men 

de allerede givne garantier kan ikke uden videre ændres. I stedet forsøgte selskaberne på kreative måder at 

skabe højere afkast og udvande garantierne. Dette blev bl.a. gjort gennem øgede aktieinvesteringer, styr-

kelse af hensættelser og bestandopdeling af pensionsopsparerne. 

5.2.1 Aktieinvesteringer 

Et af de tiltag, pensionsbranchen har gjort for at øge afkastet, har været at øge aktieandelen. Da aktier er 

en mere risikofyldt investering end obligationer, vil investering i aktier over længere tid også forventes at 

give et højere afkast. Da selskaberne begyndte at se, at renten var faldet til et niveau, der sandsynligvis ville 

blive ved med at ligge under garantirenten, valgte de at sælge ud af obligationerne og i stedet investere i 

aktier. Op gennem 1980’erne og 1990’erne steg det danske aktiemarked markant, hvorfor det var naturligt 

for pensionsselskaberne, at se aktieinvesteringerne som en måde at få et afkast, der gjorde dem i stand til 

at honorere rentegarantierne. 

Problemet med at investere store dele af pensionsopsparingerne i aktier er, at de som sagt er meget risiko-

fyldte. Når det går godt kan afkastet være meget højt, men når en krise rammer, er faldet tilsvarende stort. 

Fra starten af 2001 til d. 21. september 2001 faldt aktiemarkedet med 30%. Dette medførte bl.a., at PFA’s 

reserver blev kraftigt reduceret, og basiskapitalen99 ikke længere var i stand til at opfylde solvenskravene, 

hvorfor Finanstilsynet fik PFA til at udarbejde en genoprettelsesplan100. Selvom det fra starten af 2001 var 

PFA’s mål at øge aktieandelen, betød de faldende aktier, at man i september solgte kraftigt ud af de uden-
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landske aktier for at forbedre solvensen. Dette skete på tidspunktet, hvor aktiekurserne var lavest, hvor-

med PFA realiserede et tab på 28%. På trods af ønsket om det modsatte måtte PFA altså pga. krisen, se de-

res aktieandel falde fra 37,7% ultimo 2000 til 17,1% ultimo 2001. 

En øget aktieandel kan altså være med til at sikre pensionsselskaberne højere afkast, hvormed de kan leve 

op til rentegarantierne på langt sigt. Store investeringer i aktier kan modsat også betyde, at selskabernes 

solvens bliver truet ved et fald i markederne. 

5.2.2 Styrkelse af hensættelser 

Når renten falder, har det, som før omtalt, indvirkning på både den garanterede ydelse og diskonterings-

renten. Det kan betyde, at pensionsselskabet må styrke hensættelserne for at sikre de garanterede ydelser. 

Dette har selskaberne gjort ved at ændre bonussystemet, således at de ikke påtager sig yderligere forplig-

telser. I stedet for at tilbageholde bonussen helt og dermed lade det kollektive bonuspotentiale vokse, har 

selskaberne valgt at tilskrive bonus uden at dette forøger forpligtelserne101. Hvis bonussen ikke i sig selv 

øger de garanterede ydelser, mener nogle, at der slet ikke er tale om en egentlig bonus. Dette bliver i ste-

det omtalt som betinget bonus.  

En anden måde, hvorpå bonuspolitikken kan hjælpe selskaberne til at overholde de garanterede renter, er 

at tilskrive kollektiv bonus. Den kollektive bonus bliver ikke tilskrevet den enkelte opsparers depot, men 

lægges i en pulje. I de år hvor lave eller negative afkast gør det svært for pensionsselskabet at levere den 

garanterede rente, kan selskabet således tage fra denne pulje, såfremt den enkelte pensionskunde har væ-

ret med til at opbygge puljen102. Også bonuspotentiale på fripoliceydelser kan anvendes til at dække den 

garanterede rente. Det er altså muligt for pensionsselskabet at benytte bonushensættelserne til at udjævne 

depotrenterne, og dermed overholde garantien. Det var dog ikke den oprindelige mening, at bonus skulle 

bruges til garantien, da den skulle bruges til uddelingen af overskud ud over den garanterede rente. Mar-

kedsværdiudvalget satte således spørgsmålstegn ved rimeligheden i at benytte bonusudjævningshensæt-

telserne til at overholde rentegarantien103, idet det samtidig udvander rentegarantierne at tilskreven bonus 

ikke også minimum skal forrentes med grundlagsrenten. 

5.2.3 Opdeling af opsparere i bestande i forhold til garantirente 

I Forsikringsrådets udtalelse om rentegarantiproblemet i 1999 blev det gjort klart, at der var mulighed for 

at opdele pensionsopsparerne efter deres garanterede rente og give disse bestande forskellige afkast. Hvis 

selskabet f.eks. får et afkast på 3,5%, vil man kunne give gruppen med 4,5% rentegaranti en rente på 4,5%, 

mens gruppen med 2,5% rentegaranti kun ville modtage 2,5% i afkast på deres depot. Således vil begge 

grupper få, hvad de er blevet lovet. Konkurrencemæssigt er dette dog ikke så smart, da gruppen med lave 

                                                           
101

 Carsten Andersen, 2001, Humlebier og forsikringsgarantier, s.33-34 
102

 Finanstilsynet, 2004, Rapport om bonus i livsforsikring s. 11 
103

 Forsikringsrådet, 1999, Udtalelse fra Forsikringsrådet om rentegarantiproblemet s. 1 



  
Side 41  

 
  

garantier formentlig ikke ville vælge at have deres pension i et selskab, der havde garanteret højere renter i 

fortiden, da de her ville få et dårligere afkast end andre steder104. Finanstilsynet fortolker ligeledes sin egen 

bekendtgørelse om kontributionsprincippet, således at pensionsopsparerne kan opdeles i bestande, og at 

dette kan betyde, at nogen stilles dårligere, end de ville uden en sådan opdeling. 

En fordel ved pensionsselskabernes mulighed for at opdele deres kunder i bestande er, at investeringspoli-

tikken for de forskellige bestande kan være forskellig. Således kan bestande med høje rentegarantier have 

en større del obligationer og en mindre del aktier. Til gengæld kan bestande med mindre rentegaranti inve-

stere en større del i aktier og således have muligheden for et højere afkast. Topdanmark var det første sel-

skab, der i 2004 fik Finanstilsynets tilladelse til at opdele deres bestand af pensionsopsparere i to forskellige 

selskaber. Det ene selskab indeholdt opsparere med 4,5% rentegaranti, mens det andet indeholdt resten af 

opsparerne. I selskabet med 4,5% i garanteret rente blev under 10% af formuen investeret i aktier, mens 

ca. 30% af formuen i det andet selskab kunne investeres i aktier. Det var gratis for kunder i det første sel-

skab at skifte til en lavere rente og dermed rykke over i det andet selskab og få mulighed for et højere af-

kast105. Siden 2004 har flere selskaber valgt at foretage bestandopdelinger. Mange opsparere har frivilligt 

valgt at gå ned i en lavere rentegaranti for derved at øge chancen for et samlet højere afkast.  

I 2005 udgav Pensionsmarkedsrådet en rapport, hvori de beskrev fem af de mest almindelige bestandopde-

linger. Bestandene er typisk opdelt efter alder, investeringsprofil, garantirenter og pensionsprodukter. At 

opdele opsparerne i bestande den enkelte en mulighed for at få indflydelse på sin pensionsopsparing, og 

dermed tilgodeses den enkeltes behov. Dette er tilfældet, hvad enten det gælder tilvalg af en ændret inve-

steringsprofil, og dermed en ændret risikoprofil, eller tilvalg af egenindflydelse i investeringsbeslutninger-

ne, der medfører at den ubetingede garanti bortfalder til fordel for det fulde afkast fra den selvforvaltede 

pensionsformue, uafhængigt af om dette er positivt eller negativt. Opsparernes valg i de fleste selskaber er 

begrænset af pakkeløsninger. Således må opsparerne fravælge rentegarantien, hvis de ønsker selv at have 

indflydelse på investeringerne, eller ændre ydelsessammensætningen. Dermed bliver beslutningsgrundla-

get for opsparerne yderligere kompliceret, hvorfor mange har valgt ikke at ændre på noget106. De nærmere 

fordele og ulemper ved opdeling af pensionskunderne er behandlet i afsnit 7.3. 

5.3 Myndighedernes reaktion på rentegarantiproblemet 

Myndighederne har været opmærksomme på problemet med rentegarantien siden 1994, hvor man valgte 

at nedsætte den maksimale grundlagsrente, som rentegarantien er baseret på til 3%. Da de afgivne rente-

garantier er efter-skat-garantier, er pensionsselskaberne sårbare over for ændringer i de skattemæssige 

forhold. Myndighederne er derfor nødsaget til også at fokusere på dette aspekt, når de laver skatterefor-
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mer o.l. Andre tiltag, myndighederne har gjort for at forbedre forholdende for pensionsselskaberne og sikre 

soliditeten i branchen, er indførelsen af markedsværdier, nye nøgletal, trafiklyssystemet samt en opdeling i 

bonushensættelser. 

5.3.1 Trafiklyssystemet 

Trafiklyset blev introduceret i juli 2001107 for at øge Finanstilsynets indsats på investeringsområdet. Trafik-

lyset er en stresstest, der bygger på forskellige krav til pensionsselskabernes basiskapital. Basiskapitalen er 

en buffer, der skal bruges for at afdække risici, som selskabet ikke har hensat til. Basiskapitalen skal mini-

mum svare til pensionsselskabets kapitalkrav. Kapitalkravet findes som den største værdi af hhv. et beløb 

beregnet på baggrund af livsforsikringshensættelserne eller et individuelt solvensbehov. Beløbet beregnet 

på baggrund af hensættelserne findes som det maksimale af hhv. 4% af hensættelserne, tillagt et kapital-

krav på risikosummer (svarer til ca. 4,5% af hensættelserne) eller minimumskapitalkravet (ca. 24 mio. kr.). 

Det individuelle solvensbehov opgøres som udgangspunkt af det enkelte selskab, således at dette kan dæk-

ke selskabets risici. Potentielt kan det individuelle solvensbehov opgøres af Finanstilsynet, hvis tilsynet vur-

derer, at selskabet har opgjort for lavt et solvensbehov108. 

Basiskapitalen er i Lov om Finansiel Virksomhed (FIL) defineret som den reducerede kernekapital tillagt den 

reducerede supplerende kapital og fratrukket diverse kapitalandele. Kernekapitalen defineres som egenka-

pital, medlemskonti i gensidige selskaber, særlige bonushensættelser (type B) og værdien af skatteaktiver. 

Kernekapitalen reduceres med beholdningen af egne kapitalandele, immaterielle aktiver, visse skatteakti-

ver og årets løbende underskud. Den supplerende kapital består af ansvarlig lånekapital og særlige bonus-

hensættelser (type A)109. Kort sagt skal den samlede basiskapital således dække ca. 4,5% af livsforsikrings-

hensættelserne på ethvert tidspunkt, mens kernekapitalen i sig selv skal dække 1/3 af kapitalkravet. 
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Figur 7: Finanstilsynets solvenskrav 

Basiskapital Solvenskrav Kapitalkrav 

   

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet, 2008, Markedsudvikling 2007 for livsforsikringsselskaber og 
tværgående pensionskasser 

Trafiklyset fungerer således, at der er to risikoscenarier: rødt og gult. Er et pensionsselskab i rødt lys, bety-

der det, at når markedet udfolder sig som i det røde scenarie, er basiskapitalen mindre end solvenskravet, 

fratrukket 3% af hensættelserne. Risikoscenariet ved rødt lys indbefatter, at aktiekurserne falder med 12%, 

renten ændres med 0,7%-point (kan både være stigning og fald), ejendomspriserne falder med 8% og valu-

takurserne ændres efter, hvad der svarer til valutakursindikator 2 i kreditinstitutreglerne110. Hvis et selskab 

er i rødt lys, vil Finanstilsynet gå i dialog med selskabet om en genoprettelsesplan111, der kan nedbringe sel-

skabets risiko. Ligeledes vil Finanstilsynet tvinge pensionsselskabet til at indberette hyppigere, typisk hver 

måned. 

Er et pensionsselskab i gult lys, betyder det ligeledes, at basiskapitalen er mindre end solvenskravet fra-

trukket 3% af hensættelserne. Forskellen er, at risikoscenariet ved gult lys er mere ekstremt end ved det 

røde scenarie. I det gule scenarie falder aktiekurserne med 30%, renten ændres med 1%-point, og ejen-

domspriserne falder med 12%. Ender et selskab i gult lys, vil tilsynet blive skærpet. Det betyder, at selska-

bet vil blive nødt til at indberette til Finanstilsynet hvert kvartal.  
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Hvis et pensionsselskab kan klare det gule scenarie med en basiskapital, der er højere end solvenskravet 

fratrukket 3% af hensættelserne, er selskabet i grønt lys. Så længe pensionsselskaberne holder sig i grønt 

lys, vil de kun skulle indberette de sædvanlige to gange om året.112  

Årsagen til, at der fratrækkes 3% af hensættelserne fra solvenskravet, er ifølge Finanstilsynet, at de 3% indi-

rekte kan siges at dække selskabernes investeringsrisici. Da trafiklysene allerede dækker investeringsrisicie-

ne, ville de tælle dobbelt, hvis disse risici også skulle inkluderes i solvenskravet.113. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Trafiklyset som stresstest er blevet diskuteret lige siden sin opstart. Hvor nogle mener, at det er et godt 

værktøj til at få en tidlig advarsel, hvis selskabet er på vej til at få problemer, kritiserer andre den for dens 

tidshorisont og de konsekvenser den vil medføre for pensionsopsparingerne. En nærmere analyse af disse 

kritikpunkter samt fordele og ulemper kan findes i afsnit 10.4. 

Kritikken af trafiklyset er blevet afvist af Finanstilsynet, som dog alligevel i oktober 2008 valgte at ændre på 

nogle af reglerne. Efter i september at have bedt om en ekstraordinær indberetning af trafiklys ultimo tred-

je kvartal og ligeledes ultimo oktober blev man enig med pensionssektoren om at foretage nogle ændrin-

ger114. Disse ændringer blev stadfæstet i aftalen om ”Finansiel Stabilitet på Pensionsområdet”. Aftalen in-

deholdt en række nye tiltag, der skulle bidrage til, at pensionsselskaberne ikke led unødige tab på grund af 

finanskrisen. Fra myndighedernes side var årsagen til aftalen at sikre de danske realkreditobligationer mod 

frasalg, der kunne sende den danske økonomi længere ned, og samtidig give pensionsselskabet mere luft, 

så de ikke sælger unødigt ud af aktier og obligationer115. Aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet 

vil blive nærmere gennemgået senere i opgaven i afsnit 6.4.1.  
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Figur 8: Finanstilsynets trafiklys 
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5.3.2 Nye nøgletal 

Siden 1994-1995 har pensionsselskaberne rapporteret nøgletal til Finanstilsynet, for at myndigheder og 

kunder har kunnet følge med i selskabernes økonomiske situation og sikre sig, at bl.a. rentegarantierne sta-

dig kunne opfyldes uden risiko for selskabets solvens. Omkring årtusindskiftet foretog man en række æn-

dringer i forbindelse med regnskabsaflægningen. Indførelsen af markedsværdiansættelsen af især passiver-

ne har betydet, at man måtte revidere nøgletallene. Samtidig var der ikke kutyme for at aflægge forrent-

ningsnøgletal, såsom egenkapitalforrentning og forrentning af medlemskonti, i pensionsbranchen før 2001, 

og den stigende fokus på rentegarantiproblemet gjorde det relevant at undersøge muligheden for nye nøg-

letal116. 

I 2002 blev Nøgletalsudvalget nedsat for at revidere nøgletallene og give deres forslag til hvilke ændringer, 

der skulle foretages. Rapport om nøgletal i livsforsikringsselskaber blev indleveret i maj 2003, således at 

selskaberne kunne benytte de nye nøgletal allerede i rapporteringen af 2. Kvartal 2003. Det var Nøgletals-

udvalgets holdning, at nøgletallene skulle aflægges på selskabs- og koncernniveau, mens nøgletal på pro-

duktniveau117 var frivillige. Nøgletallene skulle forbedre gennemskueligheden på pensionsmarkedet, og gø-

re det muligt at sammenligne pensionsselskaberne, uden at de nødvendigvis entydigt skulle kunne fortælle 

hvilket selskab, der var bedst. 

Før revideringen af nøgletallene bestod de af fire hovedgrupper med i alt 11 nøgletal. Et af målene med re-

visionen var at mindske antallet af nøgletal, men for at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden 

pensionsselskaberne imellem endte man med at øge antallet af nøgletal til 19. I Bilag 3 kan den præcise 

ændring i nøgletallene ses. Hovedændringen var indførelsen af forrentningsnøgletal. Denne er opgjort for 

flere forskellige parter, både egenkapitalen og opsparerne. Der eksisterede allerede afkastnøgletal, som vi-

ste det samlede afkast. Således var målet med forrentningsnøgletallene at opdele det samlede afkast på de 

poster, der deler overskuddet. Forrentningsnøgletallene kan bruges af opsparerne til at sammenligne sel-

skabers og investorers performance. 

Udover de nye nøgletal mente Nøgletalsudvalget også, at pensionsselskaberne burde rapportere tal, der 

belyser selskabets kapitalbuffere i forhold til investeringsrisikoen. Det var ikke muligt for udvalget at blive 

enige om et nøgletal, der belyste dette. I stedet valgte man et skema, hvori selskaberne skulle oplyse om 

standardiserede følsomhedsberegninger118. Beregningerne baserer sig på trafiklyset for så vidt angår inve-

sterings- og kreditrisici, således at det afspejler effekten på basiskapitalen og selskabets buffere af det røde 

scenarie beskrevet tidligere. Udover de trafiklyslignende beregninger indeholder følsomhedsskemaet også 

beregninger på fald og stigning i dødelighedsintensiteten samt stigning i invaliditetsintensiteten. 
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5.3.3 Skattemæssige forhold 

Skatten på renteindtægter har stor indflydelse på pensionsselskabernes rentegarantiproblemer, idet sel-

skaberne har afgivet rentegarantier efter skat. Således vil en øget skat på renteafkast yderligere forværre 

selskabernes situation. I forbindelse med Pinsepakken i 1998 afvikledes realrenteafgiften (RAL), som havde 

fungeret siden 1984. I stedet indførte man pensionsafkastbeskatningsloven (PAL). Under RAL var afkast på 

obligationer beskattet med realrenteafgiften, mens afkast fra aktier var skattefri. Med Pinsepakken gik 

SKAT over til at opkræve 5% i skat på aktieafkast og 26% på obligationsafkast. Således var skat på obligati-

onsafkast ikke længere afhængig af rente og inflationsniveau, som den havde været under realrenteafgif-

ten. Også afkast på ejendomme bliver beskattet med 26%119. Skatteændringen på obligationerne gav dog 

hurtigt problemer. Da renten var faldende, kunne pensionsselskaberne hurtigt regne ud, at med det lave 

renteniveau og en forholdsvis høj skat af renten, ville det blive svært at leve op til de lovede rentegarantier 

fra 1980’erne. Samtidig havde staten tidligere delt risikoen ved faldende renter med selskaberne, på grund 

af den måde RAL var opbygget. I lovskrifted til Pinsepakken var bemærket, at hvis garantierne til pensions 

opsparerne ikke kunne opfyldes som følge af loven, ville man være indstillet på at tilpasse reglerne. På 

grund af de nævnte problemstillinger besluttede man fra 2001 at ensarte beskatningen af afkast på aktiver 

til 15%. 

5.3.4 Særlige bonushensættelser 

Som en hjælp til pensionsselskabernes solvensopfyldning kan særlige bonushensættelser120 indregnes i ba-

siskapitalen. De særlige bonushensættelser blev indført i 2001 i forbindelse med udarbejdelsen af kontribu-

tionsbekendtgørelsen. For at pensionsselskaberne ikke behøver at binde store mængder likviditet i egenka-

pitalen, fik de, efter Bremerudvalgets121 anbefalinger, lov til at inkludere de særlige bonushensættelser i 

basiskapitalen. Pr. 1. januar 2004 blev det indført, at særligt gode kapitalelementer (tidligere omtalt som 

kernekapital) skulle udgøre mindst 1/3 af selskabets kapitalkrav122. Hidtil var særligt gode kapitalelementer 

udelukkende møntet på egenkapitalen, men for at pensionsselskaberne kunne leve op til både kontributi-

onsprincippet og mindstekravet til egenkapitalens størrelse, blev det indført, at medlemskonti og særlige 

bonushensættelser af type B kunne medvirke til at dække kapitalkravet. Som nævnt i afsnit 3.2.6 kan hen-

sættelser af type B hæfte for selskabets tab som egenkapital, mens det først er når både egenkapital, type 

B og medlemskonti er tabt, at hensættelser af type A kan benyttes til at dække tab. 

5.3.5 Markedsværdiopgørelse i balancen 

Oprindeligt opgjorde man ikke balanceposterne til markedsværdi. Obligationer blev opgjort til anskaffelses-

kurs og fastholdt på denne, indtil selskabet solgte dem igen. Også aktier blev opgjort til anskaffelsespris, 
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dog med mulighed for at opskrive værdien ved varige værdistigninger. Livsforsikringshensættelser blev op-

gjort på grundlagets tegningsrente, den såkaldte grundlagsrente. Alt dette gjorde pensionsselskabernes 

regnskaber meget uigennemskuelige og misvisende123. Op gennem 1980’erne og 1990’erne blev det mere 

og mere tydeligt, at der var brug for en ændring af regnskabsreglerne for pensionsselskaberne. Aktiverne 

var i og for sig ganske lette at opgøre til markedsværdi, da de alle handles på et reelt marked. Ejendomme 

kan vurderes af en mægler, aktier handles på børsen, hvor der konstant sættes en markedspris, og obligati-

oners kurs ændres med renten. Passiverne er til gengæld sværere at prisfastsætte, da der ikke eksisterer et 

marked, hvorpå de handles. I forbindelse med Pinsepakken, hvor Pensionsafkastloven (PAL) blev indført, 

ønskede Folketinget at indføre markedsværdier i pensionssektoren. Dette skyldes, at den nye afkastskat 

beregnes på baggrund af ændringer i aktivernes markedsværdi. Dette krævede en tilpasning på passivsiden, 

så der skabtes ligevægt mellem aktiver og passiver. I lovbemærkningerne til PAL blev der derfor nedsat et 

udvalg til at skabe en værdiansættelsesmetode til passiverne124. Markedsværdiudvalget kom aldrig med en 

endelig rapport om problemstillingen med markedsværdier på passivsiden, men Finanstilsynets bekendtgø-

relse om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber fra 2001 indførte de me-

toder, der blev diskuteret i udvalget. 

5.3.5.1 Diskonteringsrente 

For at beregne markedsværdien af forpligtelserne tilbagediskonteres de fremtidige forpligtelser med en 

markedsrente. Beregningen skal enten tage udgangspunkt i en forenklet markedsrente, som Finanstilsynet 

fastsætter, eller en estimeret nulkuponrentestruktur125. Den til ethvert betalingstidspunkt gældende dis-

konteringssats konstrueres ud fra tre renteserier126, 

(A) Nulkuponrenter med løbetider op til 30 år på baggrund af de mest likvide renteinstrumenter (pen-

gemarkedsinstrumenter, futures, renteswaps) udtrykt i Euro. 

(B) Nulkuponrenter med løbetider op til 10 år beregnet på baggrund af danske statsobligationer. 

(C) Nulkuponrenter med løbetider op til 10 år beregnet på baggrund af tyske statsobligationer. 

Diskonteringssatsen for ethvert betalingspunkt beregnes ud fra renten i (A), tillagt spændet mellem (B) og 

(C). Med andre ord opgøres rentekurven som den 30-årige euro-swaprente, tillagt rentespændet mellem 

10-årige danske og tyske statsobligationer.127 
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For løbetider ud over 10 år fastholdes spændet mellem B og C, som det er ved udløbet af det 10. år. For lø-

betider længere end 30 år videreføres den 30-årige rente. Diskonteringsrentekurven offentliggøres dagligt 

af Finanstilsynet. 

I forbindelse med aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet vedtog man, at Finanstilsynet skulle 

offentliggøre en justeret diskonteringssats, som Nationalbanken beregner. Denne justerede diskonterings-

sats vil blive beskrevet senere i afsnit 6.4.1.1 Midlertidig justering af den løbetidsafhængige diskonterings-

sats. 

6.0 Den finansielle krise og pensionsselskaberne 

I øjeblikket raser den værste finansielle krise siden depressionen i 1930’erne. Den begyndte for alvor i mid-

ten af 2007 i USA, men forinden havde en krise inden for lavt rangerede lån raset med store tab til følge. 

Det er denne såkaldte subprime krise, der har indledt den finanskrise, der huserer over hele verden i dag. 

Årene op til 2007 var kendetegnet ved vækst i bankers udlån, gearing af bankers egenkapital, lave renter og 

rigelig likviditet på bankmarkedet. Udlånene i mange banker oversteg markant indlånene, hvilket nødven-

diggjorde finansiering på de finansielle markeder. Derudover var de makroøkonomiske forhold generelt 

gunstige, f.eks. havde boligpriserne været kraftigt stigende i det nye årtusinde.128 

6.1 Finanskrisens indledende forløb 

I USA inddeles huslån i følgende tre kategorier alt efter hvor sikre de er: Prime, Near Prime og Subprime. 

Prime-lånene er de mest sikre lån, og subprime er, som navnet antyder, de mest usikre. I deres søgen efter 

profit var bankerne og realkreditinstitutterne meget ivrige efter at udstede lån til selv meget dårlige betale-

re. Der opstod såkaldte NINJA-lån (No Income No Job and Assets), altså lån til personer uden indkomst og 

formue. Lånene var typisk meget uoverskueligt opbygget, så det var svært at gennemskue, hvad man 

egentlig betalte for lånet, bl.a. var der mange banker og realkreditinstitutter, der anvendte såkaldte Teaser-

lån. Disse lån har en lav rente de første par år, men derefter stiger renten markant. Det var også muligt at 

låne mere end 100% af boligens værdi, da man gik ud fra, at boligen ville stige i værdi, og at lånet og boli-

gens værdi i fremtiden ville matche. Disse lån blev markedsført som meget fordelagtige, og derfor var der 

mange især økonomisk svage personer, der gik i fælden og optog disse lån.129 

Bankerne og realkreditinstitutterne baserede deres forventninger på, at boligpriserne ville forsætte med at 

stige, og forsømte at tage låntagernes kreditværdighed med i deres udlånsvurderinger. Den finansielle in-

novation gjorde endvidere, at det blev muligt at sælge kreditrisikoen videre til andre parter, hvilket under-

støttede bankernes adfærd, da de derved kunne udstede lånene og samtidigt slippe for kreditrisikoen. Det-

te førte til at likviditets- og kreditrisici generelt blev undervurderet.  
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Der var blevet udstedt subprime-lån i betydelige mængder, og mens renten var lav og boligpriserne stadig 

steg, fungerede de fint. Problemerne kom, da den korte rente steg fra 1% til over 5%, og boligboblen i USA 

dermed bristede, fordi boligpriserne begyndte at falde. Stigningen i renten straffede indehaverne af sub-

prime-lånene hårdt, da disse lån typisk havde variable renter. Således var der en masse husejere, der ikke 

kunne betale deres terminer og dermed måtte lade deres hus gå på tvangsauktion. Dette udviklede sig fra 

efteråret 2006 frem til februar og marts 2007, hvor subprime-industrien mere eller mindre kollapsede. I 

den periode erklærede 25 subprime-långivere sig enten fallit, satte sig selv til salg eller offentliggjorde mas-

sive tab 130. I sommeren 2007 begyndte investorerne for alvor at lide store tab på markedet for subprime 

boliglån i USA. Subprime markedet var i sig selv stort, men havde hidtil været et afgrænset marked. Den fi-

nansielle innovation, og deraf nye finansielle instrumenter, havde imidlertid spredt risikoen fra dette mar-

ked ud på mange forskellige typer af investorer fra investeringsbanker og forsikringsselskaber til hedgefon-

de og pensionsselskaber. Der var stor usikkerhed omkring hvilke finansielle institutioner, der var ekspone-

ret over for disse dårlige lån, og det skabte nervøsitet på de finansielle markeder og mistillid mellem ban-

kerne. Denne mistillid førte til, at bankerne var meget modvillige overfor at låne til hinanden, og inter-

bankmarkedet gik næsten i stå. Centralbankerne forsøgte flere gange at modvirke den faldende likviditet på 

pengemarkederne ved at øge bankernes muligheder for at optage lån hos centralbankerne. Disse tiltag tog 

bankerne til sig, og deres låntagning hos centralbankerne steg markant, dog uden at likviditeten mellem 

bankerne steg af den grund. 

6.2 Finanskrisens udvikling 

Subprime-krisen tog til i styrke og spredte sig til andre dele af de finansielle markeder. Den udviklede sig til 

en kredit- og likviditetskrise og i sidste ende til en vidtrækkende finanskrise med konsekvenser for selv nog-

le af verdens største virksomheder. 

I juli 2007 forberedte Bear Stearns sine investorer på store tab, og Ben Bernanke, chefen for USA’s central-

bank, advarede om, at der ville komme store tab på subprime-lånene. Kort derefter skød Den Europæiske 

Centralbank et beløb svarende til næsten 750 mia. kr.131 ud i det europæiske banksystem for at afværge 

den likviditetskrise, der var begyndt at hærge branchen.132 Subprime-problemet var da blevet til en global 

kreditkrise i og med, at fænomenet ikke længere var begrænset til amerikanske finansvirksomheder. Pen-

gemarkedet er et af de mest globaliserede markeder, og også europæiske selskaber havde investeret 

enorme mængder af risikovillig kapital i de strukturerede investeringsprodukter, baseret på de amerikanske 

subprime-boliglån.133 
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 Af sammenligningsgrunde er det valgt at angive alle beløbsstørrelse i Danske Kroner. Valutakurserne der er an-
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Krisen fortsatte med at eskalere i efteråret 2007, og i oktober meldte UBS som den første finansgigant om 

tab i næsten trecifret milliardstørrelse som følge af investeringer i det sammenbrudte amerikanske subpri-

me-marked. Mange af de andre amerikanske finanshuse, såsom Citigroup og Merril Lynch, fulgte trop og 

offentliggjorde også store tab. I Januar 2008 styrtdykkede det globale aktiemarked og oplevede det største 

fald siden 11. september 2001. I marts 2008 blev Bear Stearns, USA’s femtestørste investeringsbank, over-

taget af JP Morgan, da man frygtede det mulige markedsnedbrud, der ville komme hvis Bear Stearns gik 

konkurs.134 

I september 2008 tog krisen for alvor fart, og mange virksomheder kom i finansielle vanskeligheder. USA's 

største realkreditselskaber135, Fannie Mae og Freddie Mac, der i 2008 stod for halvdelen af alle USA's real-

kreditlån, måtte overtages af den amerikanske stat i den største nationalisering i amerikansk historie.136 Fi-

nansgiganterne Lehman Brothers, Merrill Lynch og Washington Mutual bukkede også under i september. 

Lehman Brothers måtte indgive konkursbegæring, mens Merril Lynch blev overtaget af USA’s største bank, 

Bank of America.  Lehman Brothers’ krak rystede de finansielle markeder, da alle havde regnet med, at 

Lehman Brothers var ”Too Big To Fail”, og at banken ville blive reddet, som det var tilfældet med Bear Ste-

arns i foråret 2008. Det var ikke kun i USA, at krisen intensiveredes. I flere europæiske lande kom banker og 

realkreditinstitutter i stigende grad i problemer. 

I slutningen af september 2008 stemte et flertal i Repræsentanternes Hus i USA nej til den finansielle red-

ningspakke TARP, Troubled Asset Relief Program, på 3.650 milliarder kroner. Det sendte Dow Jones indek-

set i frit fald. Det faldt med 7% på én dag og satte dermed ny rekord for tab på en enkelt dag.137 Hjælpepak-

ken blev dog vedtaget i starten af oktober 2008, efter at den havde gennemgået nogle ændringer. 

I midten af oktober 2008 blev de 15 eurolandes stats- og regeringschefer enige om en redningsplan, der in-

deholdt principper for bankredninger, bl.a. via rekapitalisering og midlertidig statsgaranti.138 Redningspla-

nen skulle genskabe tilliden til bankverdenen og finansmarkederne og sparke gang i det fastfrosne låne-

marked.  

I februar 2009 meddelte de amerikanske myndigheder, at banker i USA med aktiver for mindst 100 mia. 

dollars senest ultimo april 2009 skulle bestå en obligatorisk stresstest.139 De banker, der ikke bestod, skulle 

inden for de efterfølgende seks måneder enten skaffe nødvendig privat kapital eller acceptere offentlig ka-

pital i form af konvertible præferenceaktiver. I maj 2009 offentliggjorde de amerikanske myndigheder re-
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sultatet af de stresstests, der blev lavet af 19 amerikanske banker. Resultaterne viste, at 10 ud af 19 banker 

havde behov for at styrke deres kapitalgrundlag for at leve op til de krav, som stresstesten foreskrev140. 

6.3 Finanskrisens indflydelse i Danmark 

Finanskrisen havde også sit indtog i Danmark. I januar 2008 kom Bank Trelleborg i økonomiske vanskelig-

heder og blev overtaget af Sydbank. Dette var bare den første af en lang række danske banker, der skulle få 

i løbet af 2008. I Juli 2008 kom Roskilde Bank i likviditetsproblemer. Næsten 50% af bankens udlån var til 

ejendomsbranchen, som via subprime-krisen i USA og den bristede boligboble, der også var nået til Dan-

mark, havde usædvanligt svære kår. Banken havde i et års tid forsøgt at få den usædvanligt høje andel ned, 

men uden stor succes. Nationalbanken besluttede at stille den fornødne likviditet til rådighed, så banken 

kunne holdes i live i seks måneder, og derefter skulle den være solgt. I august havde Roskilde Bank dog sta-

dig ikke kunnet finde en køber, så Nationalbanken og ”Det Private Beredskab”141 overtog banken. 

I oktober 2008 vedtog Folketinget en bankpakke (Bankpakke I), som skulle dæmpe usikkerheden i banksek-

toren. I denne aftale garanterede staten alle indskydere og simple kreditorer deres tilgodehavender i pen-

geinstitutter i Danmark t.o.m. september 2010. Det Private Beredskab skulle bidrage til ordningen med op 

til 35 mia. kr. over 2 år, og staten ville garantere beløb ud over denne grænse. Bankpakken, også kaldet Lo-

ven om Finansiel Stabilitet, indeholdt et sikkerhedsnet, der spændtes ud under den finansielle sektor og 

skulle modsvares af tilbageholdenhed fra den finansielle sektor. Det var en del af aftalen, at pengeinstitut-

ter i den periode hverken måtte udlodde udbytter eller tilbagekøbe egne aktier. Derudover måtte nye ak-

tieoptionsprogrammer ikke indgås, ligesom de allerede indgåede ikke måtte forlænges. 

I januar 2009 blev et stort flertal i Folketinget enige om den såkaldte Bankpakke II (også kaldet Kreditpak-

ken). Bankerne kunne i denne pakke låne op til 75 mia. kroner, mens realkreditinstitutter kunne låne op til 

25 mia. kroner. Renten på disse lån ville i gennemsnit blive 10 procent om året. Alle solvente penge- og re-

alkreditinstitutter kunne frem til 30. juni 2009 søge om bevillinger fra denne pulje. Meningen med dette 

kapitaltilskud var at skabe luft i udlånspolitikken, da denne var blevet meget stram i månederne op til afta-

len. De enkelte penge- og realkreditinstitutter ville via lånet blive forpligtet til halvårligt at redegøre for ud-

viklingen i udlånene samt instituttets udlånspolitik, hvorefter denne redegørelse ville blive offentliggjort og 

diskuteret med partierne bag aftalen. 
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 Det fulde navn er ”Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser”, men i 
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ten stiller i perioden frem til og med 30. september 2010 ubegrænset statsgaranti for foreningens medlemmer - Wiki-
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Figur 9: Udviklingen i MSCI World og OMXC20 

 

Kilde: Egen tilvirkning, data hentet fra Bloomberg 

Figur 9 ovenfor viser nogle af hovedpunkterne i den finansielle krise i forhold til udviklingen i MSCI World, 

der er et indeks over 1500 aktier i 23 forskellige lande, samt OMXC20, der er et indeks over de 20 største 

aktier på Københavns Fondsbørs (OMX Copenhagen). De to aktieindeks er indekserede ud fra, at d. 2. janu-

ar 2007 er 100. 

6.4 Krisens konsekvens for pensionsselskaberne 

Som en del af det finansielle system blev pensionsselskaberne naturligvis også påvirket af den finansielle 

krise. Den mistede tillid til banksektoren havde spredt sig til en generel mistillid til markederne, hvilket 

havde medført faldende aktiekurser. I et forsøg på at bedre økonomien havde nationalbanker over en bred 

kam sænket renten, hvilket betød, at pensionsselskaberne blev ramt af både faldende aktiekurser og fal-

dende renter. Samtidig var boligpriserne for nedadgående og ejendomssalget gået helt i stå. Det betød, at 

realkreditrenterne steg, hvormed værdien af pensionsselskabernes realkreditporteføljer faldt. 

Nedenfor vil vi gennemgå Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pensions’ aftale om finansiel 

stabilitet på pensionsområdet samt rente- og aktiekursfaldets betydning for pensionsselskaberne. 

6.4.1 Finansiel Stabilitet på Pensionsområdet 

I løbet af oktober 2008 opstod der uro på det danske realkreditobligationsmarked. Spændet til eu-

roswaprenten på de lange løbetider steg markant. Fra slutningen af september 2008 begyndte den lange 

euroswaprente, der indgår i diskonteringen af de forsikringsmæssige hensættelser, at falde, samtidig med 
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at den danske realkreditrente steg markant. Dette førte til både et øget hensættelsesbehov og et kurstab 

på realkreditobligationer og dermed et pres på pensionsinstitutterne fra både passivsiden og aktivsiden. 

Denne uheldige udvikling sammen med det massive fald på aktiemarkederne kunne føre til et stort frasalg 

af realkreditobligationer fra pensionsselskaberne i Danmark. Dette ville føre til store tab for både pensions-

opsparere og boligejere i form af faldende opsparinger og stigende renter. Derfor besluttede Økonomi- og 

Erhvervsministeriet i samarbejde med Forsikring & Pension at iværksætte fire initiativer til sikring af mar-

kedsstabiliteten samt modvirkning af et systemisk frasalg af realkreditobligationer.  

Oprindeligt var aftalen tiltænkt at skulle løbe indtil udgangen af 2009.142 Men selv om markederne til en vis 

grad er normaliseret igen, er der efter vurdering af Økonomi- og Erhvervsministeriet stadig risiko for unor-

male markedsforhold. Derfor udsendte de en pressemeddelelse d. 27. Oktober, hvori man oplyste at afta-

len ville blive forlænget til udgangen af 2010143 

Detaljerne i de fire initiativer beskrives nedenfor. 

6.4.1.1 Midlertidig justering af den løbetidsafhængige diskonteringssats 

I efteråret 2008 var omsætningen på det danske realkreditmarked ekstremt lavt. Selv et relativt begrænset 

salg af realkreditobligationer ville derfor være kurspåvirkende. Således ville det betyde, at kurserne på real-

kreditobligationerne ville blive påvirket i ekstrem negativ retning, hvis hele pensionsbranchen begyndte at 

sælge ud af disse. 

Fra d. 23. september 2008 til d. 31. oktober steg renten på realkreditobligationerne144 med ca. 1 procentpo-

int. En sådan rentestigning indebar, ifølge indberetninger til Finanstilsynet, et tab på 30 mia. kr. for pensi-

onsselskaberne på deres realkreditobligationsbeholdning.  Den 30-årige euroswaprente faldt i den samme 

periode med 0,7 procentpoint. Dette rentefald betød, at pensionsselskaberne måtte øge deres livsforsik-

ringshensættelser med 30 mia. kr. Den samlede påvirkning af pensionsselskaberne var således negativ med 

60 mia. kr. i forhold til markedssituationen i september. 

 

For at komme renteproblemet til livs anvendes midlertidigt en justeret diskonteringsrentekurve. Denne nye 

rentekurve deles op i et kort, et mellemlangt og et langt segment. Til det korte segment (0-2 år) anvendes 

vægtede effektive renter på rentetilpasningsobligationer fra Nykredits Realkreditindeks.  

Den lange ende af den justerede diskonteringskurve (7-30 år) er en lidt mere kompliceret udregning. Den er 

baseret på den normale diskonteringskurve, tillagt 50% af et optionsjusteret realkreditspænd. Det options-

justerede realkreditspænd (OAS spændet), som er løbetidsuafhængigt, beregnes som summen af det væg-
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and Forsikring & Pension, 2008, Aftale mellem Økonomi- og erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel 
stabilitet på pensionsområdets. 4 



  
Side 54  

 
  

tede optionsjusterede spænd145 på obligationerne i Nykredit Realkreditindeks, plus den danske 10-årige 

swaprente, og fratrukket den normale 10-årige diskonteringsrente. 

Det mellemlange segment (2-7 år) på rentekurven findes ved lineær interpolation mellem det 2-årige og 

det 7-årige punkt på rentekurven.146 

Den nye diskonteringskurve opvejer det pres på pensionsselskaberne, som markedssituationen i september 

og oktober 2008 medførte. Fordelen ved den justerede diskonteringskurve er, at den giver et bedre match 

mellem aktiverne og passiverne, hvis pensionsselskaberne fortsat investerer i realkreditobligationer. Endvi-

dere vil den justerede rentekurve nærme sig den oprindelige kurve i takt med, at markedet normaliseres 

igen.147 Dette tilskynder pensionsselskaberne til at lade være med at sælge realkreditobligationerne fra. 

6.4.1.2 Styrket konsolidering 

På baggrund af den turbulens, der var (og stadig er) på de finansielle markeder, blev Økonomi- og Er-

hvervsministeriet samt Forsikring & Pension enige om, at pensionsselskaberne skulle udvise større forsig-

tighed, samt konsolidere sig148 for at gavne pensionskunderne. Derfor blev det aftalt, at der frem til udgan-

gen af 2009 skulle være et loft over bonustilskrivningen. Bonuspolitikken og fastsættelsen af kontorenter 

skulle udformes således, at pensionsselskaberne ikke påtog sig yderligere forpligtelser ud over de aftalte 

pensionsgarantier. 

Derudover blev muligheden for aktivt at påtage sig yderligere aktieeksponering så længe selskabet ikke 

havde kapital nok indskrænket, til at dække et individuelt opgjort solvensbehov, der indbefattede, at sel-

skabet skulle kunne klare et stød på aktierisikoen på 30%. 

6.4.1.3 Korrektion for realkreditobligationsbeholdning i det individuelle solvensbehov 

Det tredje punkt i aftalen om Finansiel Stabilitet omhandlede korrektion for beholdningen af realkreditobli-

gationer i det individuelle solvensbehov. Likviditetspræmien på realkreditobligationer var skyhøje ved afta-

lens indgåelse, da realkreditrenterne steg markant i efteråret 2008. Det blev forventet at realkreditobligati-

onerne ville falde til et mere normalt niveau når den finansielle uro var overstået. Finanstilsynet annonce-

rede med aftalen om Finansiel Stabilitet, at hvis beholdningen af realkreditobligationer i et selskab afveg fra 

det omfang, der var forudsat i beregningen af den nye diskonteringsrente, skulle bestyrelsen og direktionen 

tage højde for dette når det individuelle solvensbehov opgjordes.  
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 Option Adjusted Spread – OAS udtrykker den merrente, som en konverterbar obligation giver i forhold til den teo-
retisk pris, hvor man har taget højde for konverteringsretten, den aktuelle swap-nulkupon-rentestruktur mv. Spar-
nord, Sparnord: Ordforklaring  
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 Den justerede diskonteringskurve baseret på swaprenter og realkreditobligationer. 
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 Økonomi- og erhvervsministeriet samt Forsikring & Pension, 2008, Aftale mellem Økonomi- og erhvervsministeriet 
og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet, s. 5 
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 Ordet konsolidering er et udtryk, der ofte anvendes i pensionsbranchen, og betyder, at selskaberne skal styrke de-
res position. 
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6.4.1.4 Større vægt på solvensregler frem for "trafiklys" 

Det sidste punkt i Aftalen om Finansiel Stabilitet omhandlede den stresstest, som Finanstilsynet indførte i 

2001 – trafiklyset. Aftaleparterne var enige om, at markedssituationen var så usædvanlig, at det gule lys-

scenarie skulle afvikles midlertidigt for at forhindre uhensigtsmæssigt adfærd. Ved at afvikle indberetnin-

gen af det gule lys ville pensionsselskaberne ikke være tvunget til at sælge unødigt ud af aktier og andre ak-

tiver (der nok er risikofyldte, men er gode at have i en bred portefølje) for at komme tilbage i det grønne 

lys. Dette vurderedes at være i pensionstagernes interesse, da disse ikke ville miste unødigt afkast pga. reg-

ler, der ikke var bygget til en ekstrem situation. I stedet for trafiklyset ville solvensreglerne komme i fokus, 

da disse i højere grad afspejler virksomheden i den konkrete situation. 

Pensionsselskaberne skulle fra aftalens indgåelse indsende regnskaber hvert kvartal, ligesom de skulle ind-

berette deres forbrug af bonuspotentiale på fripoliceydelser samt det individuelle solvensbehov. Dette ville 

gøre Finanstilsynet i stand til bedre at vurdere udviklingen i selskabernes indtjening og kapitalgrundlag. 

6.4.2 Rente- og aktiekursfaldenes betydning for pensionsselskaberne og deres kunder 

Den finansielle krise har været hård ved pensionsselskaberne. Næsten alle selskabernes investeringsaktiver 

har givet negative afkast. Groft sagt er det kun statsobligationer, realkreditobligationer, indeksobligationer 

og ”øvrige finansielle investeringsaktiver”, der har trukket det samlede afkast i en positiv retning. Især 

børsnoterede aktier er faldet meget, med henholdsvis 43,83% for danske børsnoterede aktier og 40,75% 

for udenlandske børsnoterede aktier. Samtidig har pensionsselskaberne også solgt lidt ud af deres aktiepor-

tefølje, så aktiernes andel af de samlede aktiver er blevet næsten halveret. Kreditobligationer ”non invest-

ment grade” og emerging market obligationer er den kategori af investeringsaktiver, der er faldet næst-

mest. Kreditobligationerne er faldet med 22,26%, og samtidig har selskaberne købt op af disse149. Øvrige 

finansielle investeringsaktiver har stået for det største positive afkast på 50,43%, mens statsobligationer 

har givet et afkast på 15,84%. Kilder i branchen mener at det hovedsageligt er swaps der har trukket læsset 

for det positive afkast i øvrige finansielle investeringsaktiver, mens afkastet på statsobligationerne skyldes, 

at Nationalbanken har sat renten ned for at få gang i økonomien, hvilket har fået kursen på obligationerne 

til at stige. Da Nationalbanken i november og december udstedte en ny 30-årig statsobligation valgte man-

ge pensionsselskaber at sælge ud af deres udenlandske statsobligationer for at få likviditet til at købe de 

danske obligationer.  

I Tabel 3 nedenfor, er udvalgte afkast og andele af investeringsaktiver angivet for både 2007 og 2008.  
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Tabel 3: Afkast og andele af udvalgte investeringsaktiver 

  Afkast (%) Andel (%) 

  2007 2008 2007 2008 

Grunde og bygninger i alt 7,70 -0,96 8,49 8,23 

Børsnoterede danske aktier 3,04 -43,83 4,42 1,70 

Børsnoterede udenlandske aktier 5,28 -40,75 19,24 10,22 

Aktier i alt 5,50 -36,28 28,15 16,56 

Statsobligationer 1,25 15,84 14,01 11,27 

Realkreditobligationer 1,62 6,92 29,37 37,06 

Indeksobligationer -6,02 5,96 5,67 5,55 

Kreditobligationer "investment grade" -0,27 -6,31 4,75 5,42 

Kreditobligationer "non investment grade" samt 
emerging markets obligationer 

    
0,96 -22,26 4,89 5,26 

Obligationer i alt 0,37 3,46 59,52 65,26 

Øvrige finansielle investeringsaktiver 8,14 50,43 2,66 4,99 

Kilde: (Finanstilsynet, 2009, Markedsudvikling 2008 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser) 

Det samlede negative afkast på pensionsselskabernes investeringsaktiver har betydet, at selskaberne har 

måttet tære på det kollektive bonuspotentiale. Ifølge Finanstilsynet tabte pensionsselskaberne 69 mia. kr. 

af det kollektive bonuspotentiale i 2008. Det resulterede i, at denne reservepost blev væsentligt reduceret 

og i nogle selskaber gik helt tabt. For de selskaber, der har mistet hele deres kollektive bonuspotentiale, vil 

man begynde at tære på bonuspotentiale på fripoliceydelser samt indføre kursværn150. 

Også basiskapitalen er blevet mindsket. Den samlede egenkapital faldt med 21 mia. kr. i 2008, hvilket gjor-

de et stort indhug i pensionsselskabernes økonomiske stødpuder. Der er ikke den store tvivl om, at hvis ik-

ke Økonomi- og Erhvervsministeriets og Forsikring & Pensions aftale om finansiel stabilitet på pensionsom-

rådet havde afviklet det gule trafiklysscenarie, ville der være stor sandsynlighed for, at mange af selskaber-

ne ville være i gult lys i dag151.  

Pensionsopsparerne mærker ikke helt så meget til krisen, som selskaberne gør. Kun opsparere med mar-

kedsrenteprodukter har reelt set et fald i deres pensionsformue. Har opspareren en garanti tilknyttet sit 

markedsrenteprodukt, vil denne ved pensioneringen fortsat få den ydelse, som er blevet garanteret, mens 

en opsparer uden garanti vil kunne se sin pension stige og falde samtidig med markedet. Har pensionsop-

spareren derimod et gennemsnitsrenteprodukt, vil man ikke umiddelbart mærke nogen ændring i sin op-

sparing. Selvom opsparere med gennemsnitsrenteprodukter ikke vil mærke krisen nu, vil de fremtidige kon-

torenter blive lavere, end de kunne have været, idet der skal opbygges nye reserver, således at selskabet 

også en anden gang kan modstå store fald i de finansielle markeder. Der er naturligvis nogle pensionssel-

skaber, der har klaret sig bedre end andre. F.eks. har livsforsikringsselskabet SHB Liv i 2008 formået at få et 
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afkast efter skat på 38,3%, mens det vægtede gennemsnit for tværfaglige pensionskasser og livsforsikrings-

selskaber ligger på -2,5%. SHB Liv’s høje afkast skyldes, at de næsten udelukkende har investeret i obligati-

oner, mens en pensionskasse som Bankpension har investeret tre gange så meget i aktier som i obligationer 

og dermed har opnået et afkast på -18% efter skat. De store udsving i resultaterne for pensionsselskaberne 

kan få kunderne til at ønske at flytte, men omkostningerne ved dette kan være store. Især hvis selskabet 

har tømt sit kollektive bonuspotentiale og derfor indført kursværn152. Kursværn beskrives nærmere i det 

følgende afsnit. 

6.4.2.1 Genkøb 

Hvis en pensionsopsparer ønsker at flytte sin opsparing til et andet selskab eller helt stoppe den, kan sel-

skabet vælge at genkøbe pensionsordningen. Fra kundens synsvinkel tilbagesælger denne sin forsikring til 

pensionsselskabet. En del af G82 bestod i garanterede omkostninger, dvs. at kunden var garanteret et vist 

niveau for omkostningerne, hvis denne ønskede at tilbagesælge sin pensionsordning. Selskabet kan således 

ikke ensidigt opkræve en højere betaling end det aftalte. Indtil 1994 lå omkostningerne for genkøb på et 

gebyr på 1.125 kr., som skulle dække administrationsomkostningerne samt et genkøbsfradrag på 7% (af-

trappedes gradvist fra kundens 53. år)153. I 1994 udgav Finanstilsynet Rapport om Genkøbsfradrag, hvori de 

gældende regler for genkøb blev revideret, og nye løsningsmodeller blev fremført. Fastsættelsen af om-

kostningerne ved genkøb er vigtige, da en for høj pris kan virke stavnsbindende og hæmme konkurrencen, 

mens en for lav pris vil betyde, at pensionsselskabets omkostninger ikke bliver dækket, hvormed det er de 

tilbageværende opsparere, der må dække det tabte beløb. Gebyret skal således afspejle selskabets om-

kostningsbelastning154. Udover de rene transaktionsomkostninger dækker dette også over de omkostnin-

ger, der blev afholdt ved tegningen, de såkaldte ubetalte erhvervelsesomkostninger. Disse skulle betales 

løbende gennem præmiebetalingstiden og er derfor ikke færdigbetalt ved den førtidige ophævelse. Geby-

ret skal også dække de risici, som opstår som følge af genkøbet. Disse risici omfatter kursrisikoen som følge 

af kursforholdene for de aktiver, selskabet må afhænde, samt den forsikringsmæssige risiko i form af en 

ændring i de helbredsmæssige forudsætninger. Genkøbsfradraget består altså af et fradrag for ubetalte er-

hvervelsesomkostninger, transaktionsomkostninger, kursværn og risikoværn155. 

Ubetalte erhvervelsesomkostninger kan forholdsvis nemt opgøres. Enten kan de betales ved tegning, såle-

des at problematikken aldrig opstår, eller selskabet kan oprette et system, der kan tilnærme den teoretisk 

korrekte værdi af de ubetalte omkostninger. I Finanstilsynets tabel over genkøbsfradrag i livsforsikringssel-

skaber kan det ses, at ingen af selskaberne opkræver fradrag for ubetalte erhvervelsesomkostninger156. 
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Transaktionsomkostningerne fastsættes årligt og er entydigt tilknyttet selve genkøbet, hvorfor det altid vil 

optræde som et fast beløb. Ifølge Finanstilsynets tabel tager livsforsikringsselskaberne mellem 1000 kr. og 

1571 kr. i transaktionsomkostninger. Kursværnet skal sikre, at de tilbageværende kunder ikke påføres et tab 

pga. kundens afgang. Værnet kan enten være gennemsnitligt og betales af alle ved genkøb, eller det kan 

være et spørgsmål om en vurdering af, hvor stort et tab der lides på genkøbsøjeblikket. Det fremgår af Fi-

nanstilsynets tabel at alle livsforsikringsselskaberne enten slet ikke har kursværn eller har variable kurs-

værn. Det betyder altså, at selskaberne i praksis er gået imod mulighed nr. to, hvor betydningen af tab ved 

genkøbsudbetalingen vurderes fra gang til gang. Hvis markederne i længere tid er gået op, og afkastene for 

selskaberne derfor har været gode, vil kursværnet typisk være på nul eller meget lavt. Hvis de finansielle 

markeder i stedet er på tilbagegang, vil mange selskaber indføre kursværn, således at kunder, der ønsker at 

flytte, først må betale deres del af selskabets tab. Før 2001 var det normalt blandt selskaberne at opkræve 

et gennemsnitligt kursværn på 7%, men efter Økonomi- og Erhvervsministeriets rapport om større valgfri-

hed blev det i stedet bestemt, at kursværnet kun skulle indføres, når faldende markeder betød, at puljen 

med kollektivt bonuspotentiale er tømt157. Pr. 1. april 2009 havde selskaber som Danica Pension, JØP Pen-

sion og SEB Pensionsforsikring indført kursværn158. 

Den sidste bestanddel af genkøbsfradraget, risikoværnet, er til for at sikre de tilbageværende kunder mod 

tab i forbindelse med, at grundlaget for de aktuarmæssige udregninger af præmier mv. bliver ændret, når 

nogle opsparere forlader selskabet. Opsparere med særligt godt eller dårligt helbred, der flytter pensions-

selskab, kan påvirke selskabets økonomiske fundament, således at de blivende opsparere bliver stillet rin-

gere end før flytningen. Ingen af selskaberne i Finanstilsynets tabel har indført risikoværn. Dette kan skyl-

des, at alle disse selskaber er forholdsvis store med en stor kundeportefølje, som ikke påvirkes i større grad 

af en enkelt opsparers flytning. 

6.4.2.2 Insolvens i pensionsselskabet 

En konsekvens af den nuværende krise kan blive, at et eller flere pensionsselskaber mister så meget af de-

res basiskapital, at de går hen og bliver insolvente. I en sådan situation regulerer Lov om Finansiel Virksom-

hed (FIL), hvorledes pensionsselskabet og dets kunder skal forholde sig. 

Insolvens foekommer, hvis pensionsselskabets basiskapital ikke dækker solvenskravet. Som tidligere be-

skrevet svarer solvenskravet til ca. 4,5% af pensionsselskabets livsforsikringshensættelser. I tilfælde af at 

basiskapitalen ikke er dækkende for solvenskravet, vil Finanstilsynet i første omgang kræve, at selskabet 

udarbejder en genoprettelsesplan, som skal fremlægges for tilsynet, der herefter skal bedømme, hvorvidt 

planen er tilstrækkelig til at genskabe selskabets solvens159. Næste skridt vil være, at Finanstilsynet kræver, 

at de nødvendige foranstaltninger foretages inden for en fastsat frist. Er foranstaltningerne ikke truffet in-
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den for fristen, kan Finanstilsynet vælge at tage selskabets forsikringsbestand under administration160. Fi-

nanstilsynet kan herefter fratage pensionsselskabets dets rådighed over de registrerede aktiver. Ifølge Lov 

om Finansiel virksomhed skal pensionsselskaber føre et register over de aktiver, der dækker forpligtelserne, 

og disse kaldes de registrerede aktiver. Hvis et pensionsselskab opgør nutidsværdien af de fremtidige ydel-

ser til at være 150 mia. kr., skal de registrerede aktiver således bestå af aktiver med samme værdi. De regi-

strerede aktiver kan derfor forstås som en slags pantsætning af aktiver, der mindst matcher værdien af de 

fremtidige forpligtelser til kunderne. Det er værd at bemærke, at selv om hele basiskapitalen mistes, så vil 

der i princippet stadig være værdier tilbage i selskabet til at dække forpligtelserne over for kunderne.161 

Den enkelte opsparer kan ikke kræve penge fra selskabet, men administrator kan kræve, at selskabet dæk-

ker de resterende forsikringsmæssige hensættelser og forfaldne forsikringskrav, som et salg af de overtag-

ne aktiver ikke vil dække162. Når forsikringsbestanden er taget under administration, kan pensionsopsparin-

gerne ikke længere genkøbes. Forsikringskrav, som er forfaldne eller anmeldt før administrationens påbe-

gyndelse, skal udbetales efter de tidligere regler, mens krav forfaldet efter administrationens indtrædelse 

skal udbetales med et beløb, som administrator finder forsvarligt. Fastsættelsen af beløbet sker i overens-

stemmelse med beregningsgrundlaget og efter en rimelig fordeling af aktiverne i bestanden163. 

Hvis pensionsselskabet må likvideres, skal Finanstilsynet sammen med likvidatorerne undersøge, hvorledes 

forsikringsbestanden kan overdrages til et eller flere andre selskaber. Byder disse selskaber på bestanden, 

skal Finanstilsynet udarbejde en redegørelse og et forslag til overenskomst, som skal offentliggøres i Stats-

tidende164 og dagbladene. Herefter skal de forsikrede i bestanden inden for en vis tidsfrist indgive indsigel-

ser, såfremt de er imod overdragelsen. Efter fristens udløb bedømmer Finanstilsynet, hvorvidt eventuelle 

indsigelser betyder, at selskabet ikke kan overdrages til køberen. Hvis ikke selskabet kan overdrages, skal 

administrator fastsætte de endelige forsikringsbeløb i henhold til opgørelsen og evt. ændringer i forsik-

ringsvilkårene. Endelig skal en generalforsamling af forsikringstagerne indkaldes, og et gensidigt selskab 

skal stiftes af administrationsboet. 

Pensionsopsparere har ikke ligesom bankkunder en indskydergaranti, der sikrer dem, at de kan få de penge, 

de har indbetalt til pensionen tilbage. Det er dog usandsynligt, at kunden vil miste hele sin opsparing, da 

administratoren i de fleste tilfælde vil kunne finde en køber til selskabet, og at en del af aktiverne aldrig vil 

blive helt værdiløse. Det er dog endnu aldrig sket, at et pensionsselskab er blevet sat under administration, 

så reglerne er aldrig blevet afprøvet165. 
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7.0 Analyse af rentegarantiens konsekvenser  

Høje rentegarantier er en hæmsko for pensionsselskaberne, idet en større del af opsparernes bidrag skal 

hensættes til rentegarantier i stedet for at blive brugt som investeringsmæssig buffer. Dette er ikke kun et 

problem for selskabet, men også for opsparerne, da de går glip af et muligt højere afkast. Derimod kan det 

være en fordel for både selskab og opsparer at have en lavere eller slet ingen rentegaranti. En lavere rente-

garanti øger det investeringsmæssige råderum og gør det muligt for selskabet at tage større risiko og der-

med sikre opsparerne højere afkast. Selskabet har mulighed for at ændre de givne garantier ved at holde et 

omvalg, hvor selskabet forsøger at overtale medlemmerne til at opgive deres rentegarantier. 

7.1 Begrænsninger ved en høj rentegaranti 

Som det tidligere er blevet vist, binder en høj rentegaranti en del kapital i pensionsselskabet. I det gennem-

gående eksempel om den forenklede balance i afsnit 3.2 kunne det ses, at en indbetaling på 500 kr. på tids-

punkt 0 til en rentegaranti på 4,5% betød, at selskabet fra starten måtte hensætte 500 kr. i garanterede 

ydelser. Til sammenligning ville en indbetaling på samme beløb, men med en 1,5% rentegaranti kun give 

hensættelser på 197,9 kr. i garanterede ydelser. Resten af de 500 kr. bliver i stedet fordelt mellem bonus-

potentiale på fremtidige præmier (BP) og bonuspotentiale på fripoliceydelser (BF).  

Ved et tab på aktiverne kan et selskab, efter at have tabt det kollektive bonuspotentiale, også tære på BF. 

Hvis selskabet ikke har hensat til BF, må egenkapitalen i stedet bære tabet. Således tydeliggøres det, at en 

høj rentegaranti er til fare for pensionsselskabets solvens, i tilfælde af at der forekommer så store fald i ak-

tivernes værdi, at det kollektive bonuspotentiale tabes. 

For at sikre sig at det kollektive bonuspotentiale ikke mistes, må et selskab med en stor del af de høje ren-

tegarantier være meget konservativt i sin investeringsstrategi. For at være sikker på at kunne indfri sine 

forpligtelser kan selskabet være nødsaget til enten at have en del kontanter stående som pengemarkeds-

placeringer, eller at købe derivater166 for at afdække den finansielle risiko, som de høje rentegarantier eks-

ponerer selskabet for. Således begrænses investeringsmulighederne og dermed også afkastet for bestande 

med 4,5% i garanteret rente. 

Set fra kundens synsvinkel er høje rentegarantier heller ikke altid at foretrække. Som sagt kan de begræn-

sede investeringsmuligheder betyde et lavere afkast for kunden, end hvad han alternativt kunne have fået. 

Dette resulterer i at opspareren ikke får den samme nytte af sin opsparing, som han ellers ville have fået, 

og begrænsningen kan derfor opfattes som en betaling for rentegarantien167. Således er konsekvensen af 

den høje rentegaranti, at kunderne risikerer et tab i velfærden på grund af de tabte alternativafkast. Dog 

kan det fortsat være en fordel for kunder at have rentegarantien, hvis disse er meget risikoaverse, eller hvis 

der er kort tid til pension og markederne underperformer rentegarantien. 
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For at eksemplificere risikoen ved at have udstedt høje rentegarantier168 er der konstrueret et en-periode 

følsomhedsscenarie, der bygger på trafiklysets gule og røde scenarier. Udgangspunktet er det gennemgå-

ende eksempel om den forenklede balance fra afsnit 3.2, hvor det kunne ses, at selskabet måtte hensætte 

hele præmieindbetalingen til garanterede ydelser ved en rentegaranti på 4,5%. Selskabet havde investeret i 

aktiver for 750 kr. fordelt på 450 kr. i obligationer og 300 kr. i aktier. Det gule scenarie i Finanstilsynets tra-

fiklys, som er beskrevet i afsnit 5.3.1, består af et aktiekursfald på 30%, en renteændring på 1%-point og et 

ejendomsprisfald på 12%. I eksemplet ses der bort fra ejendomsprisfaldet, da ejendomme ikke er lige så li-

kvide aktiver som aktier og obligationer. I stedet fokuseres der på et rentefalds betydning for hensættelser 

og aktiver samt en samlet påvirkning fra både aktiekursfald og rentefald169. 

Tabel 4: Det gule scenarie 

4,5% garanteret rente Passiver primo Passiver efter rentefald Passiver efter rente og kursfald 

Egenkapital 100 100 41 
Kollektivt bonuspotentiale 150 31 0 

Garanterede ydelser 500 642 642 
Bonuspotentiale på frem-
tidige præmier 

0 0 0 

Bonuspotentiale på fripo-
liceydelser 

0 0 0 

Hensættelser i alt 500 642 642 

Passiver i alt 750 773 683 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det blev beskrevet ovenfor, er passiverne primo modsvaret af aktiver primo. Aktiver primo består af 

450 kr. i obligationer og 300 kr. i aktier. Ved et fald i renten på 1%-point, som beskrevet i det gule scenarie, 

vil selskabet opleve en stigning i obligationsværdien på 5%170. Således vil selskabet få en kursstigning på ca. 

23 kr. Samtidig har et rentefald også en indvirkning på pensionshensættelserne, hvortil renten benyttes til 

diskontering. Når renten falder, stiger nutidsværdien af de fremtidige pensionsudbetalinger. Således stiger 

hensættelserne med 142 kr., som vist i Tabel 4. Da aktiverne, via obligationsgevinsten, kun steg med 23 kr., 

må det resterende beløb til de øgede hensættelser findes i det kollektive bonuspotentiale for at få balan-

cen til at balancere. Dermed nedskrives det kollektive bonuspotentiale med 119 kr. til 31 kr. Allerede ved et 

fald i renten kan det således konkluderes, at selskabets kapitalbuffer er betydeligt forringet og selskabets 

eksistens dermed truet af yderligere fald i rente eller aktiekurs. 

Såfremt selskabet i samme periode som rentefaldet også oplever et fald i aktiekursen på 30%, vil situatio-

nen ultimo perioden se ud som den fjerde kolonne i Tabel 4. Aktiefaldet har ikke, som rentefaldet, indfly-

delse på størrelsen af hensættelserne. Således vil hensættelserne ikke ændre sig i forhold til det viste i den 
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 Som tidligere er det irrelevant at skelne mellem rentegaranti og ydelsesgaranti, idet eksemplet er et-årigt. 
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 En nærmere beskrivelse af aktiekursfaldets virkning kan ses i Bilag 5. 
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 idet det er antaget, at varigheden på selskabets obligationsportefølje er 5 
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tredje kolonne. Imidlertid vil faldet i aktierne bevirke et tab, som selskabets kapitalbuffer må dække. Et ak-

tiekursfald på 30% på 300 kr. betyder, at værdien af selskabets aktiver falder med 90 kr. Dette fald skal i 

første omgang dækkes af det kollektive bonuspotentiale. Imidlertid er værdien af det kollektive bonuspo-

tentiale også ramt af rentefaldet. Med gevinsten på obligationerne på 23 kr. og tabet på aktierne på 90 kr. 

løber det samlede tab på aktiverne op i 67 kr. Stigningen i de garanterede ydelser på 142 kr. pga. rentefal-

det giver en samlet påvirkning på selskabets kapital på 209 kr. Da det kollektive bonuspotentiale kun er på 

150 kr., er dette ikke stort nok til at dække kapitalpåvirkningen. I anden række står bonuspotentiale på fri-

policeydelser som buffer, men da denne fra start af var nul, er det i stedet egenkapitalen, der må dække de 

sidste 59 kr. Således holder selskabet kun akkurat skindet på næsen, idet selskabets basiskapital som mini-

mum skal dække solvensmargenen, hvilken som tommelfingerregel svarer til 4,5% af hensættelserne. Da 

egenkapitalen efter faldet svarer til ca. 6% af hensættelserne, klarer selskabet derfor med nød og næppe 

solvenskravet. 

Tabel 5: Det røde scenarie 

4,5% garanteret rente Passiver primo Passiver efter rentefald Passiver efter rente og kursfald 

Egenkapital 100 100 100 
Kollektivt bonuspotentiale 150 70 34 

Garanterede ydelser 500 596 596 
Bonuspotentiale på frem-
tidige præmier 

0 0 0 

Bonuspotentiale på fripo-
liceydelser 

0 0 0 

Hensættelser i alt 500 596 596 

Passiver i alt 750 766 730 
Kilde: Egen tilvirkning 

Det røde scenarie er knap så ekstremt som det gule. Her falder renten med 0,7%-point, mens aktiekurserne 

falder med 12%. Det mindre rentefald bevirker, at hensættelserne til garanterede ydelser stiger mindre end 

for det gule scenarie, mens værdien af aktiverne via obligationerne ligeledes oplever en mindre stigning. 

Således øges hensættelserne med 96 kr., mens værdistigningen i aktiverne er på 16 kr. Der er dermed en 

difference på 80 kr., som fratrækkes det kollektive bonuspotentiale. 

I tilfældet hvor aktiekurserne falder med 12% parallelt med et rentefald på 0,7%, vil hensættelserne fortsat 

stige med 96 kr. Til gengæld vil gevinsten på obligationerne blive modvirket af et fald i værdien af aktierne, 

der giver en effekt på de samlede aktiver på -20 kr. Således vil det kollektive bonuspotentiale samlet set bli-

ve nedskrevet med 116 kr. I det røde scenarie vil selskabet altså uden de store problemer overholde sol-

venskravene. 
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Figur 10: Udviklingen pga. det gule og røde scenarie
171

 

  
Kilde: Egen tilvirkning 

I Figur 10 er det illustreret, hvorledes rentefaldet og kombinationen af rentefald og aktiekursfald påvirker 

de samlede passiver samt fordelingen posterne imellem for både det gule og det røde scenarie. Rentefaldet 

giver både en stigning i de samlede passiver samt en omfordeling mellem posterne, mens kombinationen af 

rentefald og aktiekursfald betyder, at de samlede passiver falder, samtidig med at der sker en omfordeling. 

Det kan ses, at det mere ekstreme gule scenarie skaber en større omfordeling mellem hensættelser og 

egenkapital/kollektivt bonuspotentiale end det røde. 

De høje rentegarantiers effekt på pensionsselskabets balance er stor og sætter begrænsninger for, hvor ri-

sikable investeringer selskabet kan lave. Samtidig stiller garantierne også store krav til, hvorledes aktiverne 

sammensættes, for at et rentefald ikke påvirker passiverne meget mere end aktiverne. 

7.2 Mulighederne ved en lavere rentegaranti 

Uden høje rentegarantier behøver pensionsselskaberne ikke at binde nær så meget kapital. De er ikke nød-

sagede til at have død kapital stående eller investere næsten hele formuen i lange obligationer eller rente-

derivater. De friere investeringsmuligheder betyder, at selskabet kan lægge sin investeringsstrategi, således 

at afkastet optimeres på lang sigt. Til gengæld følger der naturligvis også en højere risiko med muligheden 

for højere afkast. Denne risiko overføres dog primært til opsparerne, hvorfor lave rentegarantier næsten 

udelukkende er en fordel for selskabet. 

Den mindre kapital, selskabet er nødsaget til at binde, betyder, at selskabets konkursrisiko mindskes dra-

matisk. Da selskabet ikke skal hensætte nær så mange penge til garanterede ydelser, øges kapitalbufferne, 

og selskabets solvens forbedres. I nedenstående eksempel ses, hvorledes et selskab med en garanteret ren-

te på 1,5% påvirkes i det gule og røde scenarie. 
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Tabel 6: Det gule scenarie 

1,5% garanteret rente Passiver primo Passiver efter rentefald Passiver efter rente og kursfald 

Egenkapital 100 103 100 
Kollektivt bonuspotentiale 150 170 83 

Garanterede ydelser 198 276 276 
Bonuspotentiale på frem-
tidige præmier 

81 63 63 

Bonuspotentiale på fripo-
liceydelser 

221 161 161 

Hensættelser i alt 500 500 500 

Passiver i alt 750 773 683 
Kilde: Egen tilvirkning 

Tabel 6 viser, hvorledes passiverne påvirkes i et gult scenarie, hvis den relaterede pensionsopsparing har en 

rentegaranti på 1,5%. Modsat eksemplet med 4,5% rentegaranti består hensættelserne ikke udelukkende 

af hensættelser til garanterede ydelser. Da diskonteringsrenten fra begyndelsen er større end den garante-

rede rente, tilgår kun en del af præmieindbetalingen de garanterede ydelser. Bonuspotentiale på fremtidi-

ge præmier (BP) findes som forskellen mellem markedsværdien af de garanterede fripoliceydelser og hen-

sættelserne til garanterede ydelser. Bonuspotentiale på fripoliceydelser (BF) findes herefter som forskellen 

mellem værdien af de retrospektive hensættelser og det højeste beløb af markedsværdien af de garantere-

de fripoliceydelser og hensættelserne til de garanterede ydelser. Da hensættelserne til garanterede ydelser 

er mere rentefølsomme end markedsværdien af de garanterede fripoliceydelser, indsnævres forskellen 

mellem disse ved et rentefald. Således vil både BP og BF falde ved et rentefald, mens de garanterede ydel-

ser som sagt øges. 

Ved et rentefald på 1%-point vil de garanterede ydelser stige med 78 kr., mens BP og BF mister de samme 

78 kr. fordelt på 18 kr. på BP og 60 kr. på BF. De samlede hensættelser forbliver altså konstante, mens det 

kollektive bonuspotentiale og egenkapitalen opskrives med kursgevinsten på selskabets obligationer. For-

delingen mellem de to poster sker efter kontributionsprincippet, som lidt simplificeret siger, at fordelingen 

skal ske i forhold til, hvor stor del egenkapitalen hhv. forsikringsbestanden har bidraget med. Da egenkapi-

talen har bidraget med ca. 13% af de samlede bidrag, skal denne altså tilføres 13% af afkastet på aktiverne. 

Således tilskrives egenkapitalen 3 kr. af gevinsten på obligationerne, mens det kollektive bonuspotentiale 

tilskrives de resterende 20 kr. 

Ved et samtidigt aktiekursfald på 30% vil der være et samlet fald fra aktiverne på 67 kr., hvorfor egenkapi-

talen ikke vil stige. Faldet i aktiverne vil blive fratrukket det kollektive bonuspotentiale, som således vil ende 

i 83 kr. 
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Tabel 7: Det røde scenarie 

1,5% garanteret rente Passiver primo Passiver efter rentefald Passiver efter rente og kursfald 

Egenkapital 100 102 100 
Kollektivt bonuspotentiale 150 164 130 

Garanterede ydelser 198 250 250 
Bonuspotentiale på frem-
tidige præmier 

81 69 69 

Bonuspotentiale på fripo-
liceydelser 

221 181 181 

Hensættelser i alt 500 500 500 

Passiver i alt 750 766 730 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det også kunne ses i eksemplet med 4,5% rentegaranti, har det røde scenarie en blidere effekt på sel-

skabets passiver end det gule. I Tabel 7 ses det, hvorledes hensættelser til garanterede ydelser igen stiger 

ved et rentefald på 0,7%, mens BP og BF falder tilsvarende. Dog er stigningen i garanterede ydelser og fal-

det i BP og BF ikke nær så stort som ved det gule scenarie. Samtidig er gevinsten ved rentefaldet i form af 

den forhøjede obligationskurs også mindre, end det sås tidligere. Den faldende aktiekurs betyder endnu 

engang ikke noget for hensættelserne, men det kollektive bonuspotentiale bliver påvirket via en kursge-

vinst på 16 kr. på obligationerne og et tab på 36 kr. for aktierne. Dermed bliver det kollektive bonuspoten-

tiale mindsket med et samlet tab på 20 kr. 

Figur 11: Udvikling pga. det gule og røde scenarie 

  
Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 11 illustrerer, hvorledes de to scenarier påvirker passiverne, når selskabet opererer med en rentega-

ranti på 1,5%. Det kan ses, at de samlede hensættelser hele vejen igennem summer til 500 kr. I begge sce-

narier forøges de garanterede ydelser, mens BP og BF mindskes, men de samlede hensættelser ændres al-

drig. Dette står i kontrast til det tidligere eksempel med 4,5% rentegarantien, hvor hensættelserne udeluk-

kende bestod af garanterede ydelser, hvormed de samlede hensættelser steg i takt med de garanterede 

ydelser. Ovenstående figur viser også, at selskabets solvens ingenlunde er i fare. Kapitalbufferen er på 43% 

af de samlede passiver i det røde scenarie og 36% i det gule. Det er således tydeligt, at selskabets konkurs-

risiko er stærkt forbundet med den afgivne rentegaranti, og at det derfor er en fordel for selskabet at have 
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så lav en rentegaranti som muligt. Så længe der er en rentegaranti, er GY dog stadig rentefølsom, og sel-

skabet skal derfor stadig afdække risikoen for renteændringer. 

7.3 Muligheder i et valg om rentegarantier 

Som det kunne ses i afsnittene ovenfor, giver høje rentegarantier store udfordringer for pensionsselskaber-

ne. Men selv lave garantier stiller store krav til selskabernes hensættelser. Pensionsselskaberne har derfor 

store incitamenter til at finde metoder, der kan afhjælpe disse store krav. En af de eneste muligheder for at 

sænke kravet til hensættelserne er at få kunderne til at opgive deres rentegarantier. Der er således i de for-

løbne år set gentagne eksempler på, at pensionsselskaber har afholdt et såkaldt omvalg172, hvor pensions-

kunderne opfordres til at skifte til en 0%-rentegaranti eller ingen rentegaranti i stedet for de høje garantier, 

primært 4,5% garantier. 

I Tabel 8 er udviklingen i livsforsikringshensættelser fordelt på garantier vist. Andelen af kunder, der har 

kontrakter med garantier over 4%, er faldet støt siden 2005. Indbetalingerne på disse kontrakter bliver dog 

stadig forrentet med den høje rente, og derfor kan den samlede bestand af kontrakter over 4% godt stige i 

de enkelte pensionsselskaber. Faldet i denne bestand skyldes dels, at ingen nye kontrakter er blevet indgå-

et med så høj en rentegaranti siden 1994, og dels at nogle selskaber har lavet omvalgsprojekter, hvor pen-

sionskunderne har kunnet vælge en ny rentegaranti. Andelen af kunder, der har kontrakter uden garantier 

eller med 0%-garantier, er faldet i 2008. Det skyldes formentlig tab på markedsrenteprodukter og unit link 

ordninger, der slår direkte igennem på hensættelserne. Med en 0% rentegaranti er kunden sikret mod ne-

gative afkast, men kunder der ikke har nogen garanti, kan godt opleve negative afkast i dårlige år. Her skal 

der dog skelnes mellem rentegaranti og ydelsesgaranti, idet en opsparer med en ydelsesgaranti på 0% godt 

kan opleve nogle år med negative afkast, hvorimod en rentegaranti ikke tillader negative afkast. 

Tabel 8: Udviklingen i livsforsikringshensættelser fordelt på garantier  

Garantitype 2005 2006 2007 2008 

Ingen garantier eller 0%-garantier 8,0% 8,9% 9,6% 7%173 

Garantier mellem 0% og 4% 32,6% 35,7% 42,0% 51% 

Garantier over 4% 59,4% 55,4% 48,4% 42% 

I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100% 

Kilde:Finanstilsynet, 2008, Markedsudvikling 2007 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser s. 12 
samt Finanstilsynet, 2009, Markedsudvikling 2008 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser s. 4 

Konsekvenserne af at overtale kunderne til at opgive deres rentegarantier bliver i det følgende illustreret 

ved det gennemgående eksempel om den forenklede balance, som også er behandlet i afsnittene lige oven-

for.  
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 Ordbruget ”omvalg” kan diskuteres idet at kunderne egentlig ikke havde et valg i udgangspunktet, og dermed kan 
det ikke være et ”om”-valg. Nogle pensionsselskaber bruger ordet pensionsvalg i stedet. 
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 Reelt er andelen 7,4%, men alle andre andele er vist uden decimaler for 2008 i kilden. De 7,4% fordeler sig med 
2,93% uden garantier, og 4,44% 0%-garantier. 
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Hvor hensættelserne til de garanterede ydelser ved 4,5% og 1,5% scenariet var hhv. 500 kr. og 197,7 kr., vil 

hensættelserne til de garanterede ydelser ved en 0% garanti være 93 kr. De resterende 407 kr. bliver for-

delt mellem Bonuspotentiale på fremtidige præmier og Bonuspotentiale på fripoliceydelser. Der er således 

frigivet kapital fra de garanterede ydelser. I Tabel 9 er balancen opstillet med en rentegaranti på 0%. 

 
Tabel 9: 0% garanti 

0% garanteret rente Passiver primo 

Egenkapital 100 

Kollektivt bonuspotentiale 150 

Garanterede ydelser 93 
Bonuspotentiale på fremtidige præmier 115 
Bonuspotentiale på fripoliceydelser 293 

Hensættelser i alt 500 

Passiver i alt 750 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af Tabel 9, er posten Bonuspotentiale på fripoliceydelser steget markant i forhold til 4,5% sce-

nariet og også en del i forhold til 1,5% scenariet. Denne stigning kan anvendes som buffer for investerin-

gerne, således at pensionsselskabets solvens bliver forbedret, men giver også mulighed for øget bonus til 

pensionskunderne. Årsagen til, at nogen ville vælge at gå fra en højere garanteret pension til en lavere uga-

ranteret pension ligger i, at pensionsselskaberne stiller en højere ugaranteret pension i udsigt i sidste ende. 

De mener, at hvis kunderne går med til en sænkning af rentegarantien, vil den frigivne kapital samt det fak-

tum, at det ikke er nødvendigt at købe nær så meget renteafdækning, gøre, at pensionskunderne i stedet 

for en høj garanteret pension kan få en lavere garanteret pension, men til gengæld en højere bonus og 

dermed blive bedre stillet end i udgangspunktet. 

Pensionsselskaberne har ikke udelukkende baseret deres omvalg på, at medlemmerne kan få højere frem-

tidige pensioner. De har valgt at tilføre flere aspekter til pensionsberegningerne, således at disse på bedst 

mulig måde kan forudsige, i hvilken størrelsesorden medlemmernes pension vil ligge. I beregningsgrundla-

get fra 1982 (G82)forventede man f.eks., at folk levede i gennemsnitligt 77 år. Dengang var dette en forsig-

tig fastsat antagelse, men pga. stigende levetider er dette ikke længere gældende.174 Derfor har flere pensi-

onsselskaber inkluderet i pensionsvalget, at levetiden i beregningerne skulle sættes betydeligt op. I JØP’s 

tilfælde opskrev man levetiden for en 60-årig med hele 7 år og en 40-årig med lidt mere, skønt man egent-

lig kun forventede en forlængelse på ca. halvdelen. Dette gjorde, at man med pensionsvalget genindførte 

det forsigtige princip. På denne måde overvurderer pensionsselskabet medlemmernes levealder en smule, 

og beregningerne bliver derfor mere konservative. Levetiden har den indflydelse på reserverne, at der skal 

sættes mere til side, hvis pensionsmedlemmerne lever længere. 
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 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, 2007, Mere at vide - Pensionsvalg 2007 s. 
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Hvis medlemmerne vælger en lavere garantirente, vil flere pensionsselskaber også indføre frivillighed om-

kring ægtefællepensionen. Ægtefællepension er rettigheden til, at ægtefællen/den registrerede partner får 

udbetalt ens pension, hvis man dør. Hvis man fravælger ægtefællepensionen bliver ens pension højere, idet 

man betaler for, at ens ægtefælle er dækket ved ens død. Dette er ikke alle interesserede i.175 

De mange forskellige personer med forskellige pensionsvilkår, herunder medlemmer med forskellige garan-

tirenter, gør det meget komplekst at skulle beregne på folks pensioner. Som følge heraf argumenterer pen-

sionsselskaberne for, at hvis mange medlemmer vælger at skifte til den samme lave garanti vil det medføre, 

at administrationen hermed bliver lettere, og at der derfor vil kunne tilskrives færre administrationsom-

kostninger.  

Det er så spørgsmålet, om pensionsselskaberne i virkeligheden ville sætte administrationsomkostningerne 

ned, hvis de oplevede fald i disse omkostninger. Man kunne spekulere i, om selskaberne ville undgå at sæt-

te administrationsomkostningerne ned og i stedet f.eks. bruge pengene til lønstigninger eller bonus til 

medarbejderne. Dog er der meget fokus på omkostningsniveauet i de forskellige pensionsselskaber, og di-

verse medier tager da også denne problematik op jævnligt med historier om, at pensionsselskabernes om-

kostningspolitik er uigennemskuelig, og at de tager høje administrationsomkostninger176. Så set i dette lys 

vil mange pensionsselskaber formodentligt sætte omkostningerne ned, da dette er et positivt signal at sen-

de til omverdenen og pensionskunderne og giver selskabet et godt ry. 

 

Det lyder meget positivt, at medlemmerne ved at vælge om kan få en højere pension. Men pointen er, at 

denne højere pension består i en mindre garanteret del og en stor ugaranteret del. Der er en risiko forbun-

det med at vælge om, idet medlemmerne ikke kan være sikre på at få hele den ugaranterede pension.  Den 

ugaranterede del af pensionen beregnes af de enkelte pensionsselskaber ud fra mange forskellige paramet-

re, såsom forventet levetid, risiko for invalidering, fremtidigt afkast på aktier og obligationer etc. Hvis pen-

sionsselskaberne har været for optimistiske i deres bestemmelse af parametrene, kan det således betyde, 

at medlemmerne får et for positivt billede af deres fremtidige pension og reelt set tager beslutningen om at 

skifte til en lavere garantirente på et forkert grundlag. Hvis pensionsselskaberne derimod er for pessimisti-

ske med deres parametre, kan det betyde, at medlemmerne ikke får oplyst alle fordelene ved at vælge om 

og dermed muligvis går glip af en højere pension. Det er således en svær balancegang for pensionsselska-

berne at lave disse beregninger, da det er vigtigt, at medlemmerne får præsenteret et så realistisk scenarie 

som muligt. Kun hvis dette opnås, får medlemmerne den optimale mulighed for at lade deres risikotilbøje-

lighed bestemme, om de vil gå efter scenariet, der giver muligheden for en højere slutpension, men også en 

noget lavere minimumpension eller status quo scenariet, der medfører at de muligvis går glip af et højere 

pensionsafkast, men er garanteret et forholdsvist højt minimumafkast. 
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 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, 2008, Ægtefællepension s. 4 
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 Povl Dengsøe og Claus Iversen, 2009, Din pension har store skjulte omkostninger 
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MP Pension fik en del problemer pga. deres omvalg. Det valgmateriale de havde sendt ud til medlemmerne 

blev stærkt kritiseret for at negligere risikoen ved at vælge om, samt ikke udspecificerede hvordan beløbs-

størrelserne på den ”nye” pension var fremkommet. Finanstilsynet valgte på baggrund af flere klager at gi-

ve MP Pension 2 påtaler for hhv. mangelfuld information og samt mangelfuld opfyldelse af bekendtgørel-

sen for god skik for finansielle virksomheder. 

 

Risikoen ved at vælge om til en lav garanti177 er mindre for yngre medlemmer end for ældre. Dette skyldes, 

at yngre mennesker ofte har en mindre opsparing og lille garanti samt mange år til pensionen og dermed 

mange års pensionsindbetalinger foran sig. Derved har de større chance for at indhente år med dårlige af-

kast end medlemmer, der står lige over for pensionen. Dette taler for, at yngre medlemmer kan tåle mere 

risiko, og da en del af omvalget netop bygger på, at pensionsselskabet vil kunne føre en friere og mere risi-

kofyldt investeringsstrategi, burde dette tale for, at de yngre medlemmer tager imod tilbud om omvalg. 

Dog er det vigtigt for det enkelte medlem at overveje hvor meget merafkastet bliver i forhold til den forhø-

jede risiko ved en pension hvor en del af den er ugaranteret. Hvis et omvalg medfører en marginalt øget 

pension i ”best case”, men en radikalt forværret pension i ”worst case” skal medlemmet selvfølgelig over-

veje, om det er det værd at vælge om. 

Samtidigt kan der argumenteres for, at medlemmer med få år til pensionen skulle overveje at blive på den 

høje rentegaranti, da de ikke på samme måde har mange år til at indhente eventuelle år med dårlige afkast. 

 

Pensionsselskaberne påstår, at de kan skabe et højere forventet afkast til dem, der vælger den lave garanti-

rente. En del af dette bygger på, at de via en mere risikovillig strategi kan skabe et højere investeringsaf-

kast. Dette baseres dog delvis på, at aktier historisk set har givet et merafkast i forhold til obligationer. Det 

er dog ikke sikkert, at fordi aktier historisk set har outperformet obligationer, vil de også gøre dette i frem-

tiden. Tværtimod har det nye årtusinde af flere omgange set store fald i aktiekurserne.178 

Generelt kan det siges, at jo højere renteniveau og jo større merafkast på aktier i forhold til obligationer 

man regner med i fremtiden, desto større er gevinsten ved at vælge den lave rentegaranti. Deraf følger og-

så, at jo lavere renteniveau og jo mindre merafkast på aktier, man forventer, desto større er risikoen for at 

tabe ved valg af den lave rentegaranti. 

Skal man se på rentegarantien i et bredere perspektiv, kan man diskutere, hvilken berettigelse rentegaran-

tierne overhovedet har i en pensionskasse, hvor ejere og medlemmer er de samme. Ligegyldigt om et even-

tuelt overskud ender på egenkapitalen eller på de garanterede ydelser, er det i sidste ende medlemmernes 
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 I praksis typisk en 0%-garanti 
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 Dette er et debatteret emne, og nogle mener, at det ikke er tilfældet, at aktier historisk set overperformer i forhold 
til obligationer. Det er dog vores opfattelse, at flertallet anser denne påstand som sand.  
Velfærdskommisionen regner med 3% merafkast på aktier – Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, 2007, Mere 
at vide - Pensionsvalg 2007 
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penge. I kommercielle og aktionærejede forsikringsselskaber derimod kan rentegarantierne sikre kunder-

nes opsparinger mod ejerne, idet egenkapitalen her ikke på samme måde som i en tværgående pensions-

kasse tilhører pensionskunderne. Dog er pensionskunderne også sikrede af kontributionsprincippet, der 

netop regulerer, hvor meget pensionsselskaberne kan overføre til egenkapitalen. 

8.0 Analyse af investeringsmulighederne i et nedadgående marked 

Mismatchet mellem aktiver og passiver er en risiko for selskabet i tilfælde af faldende renter179. Da passi-

verne er svære at ændre på, må den daglige ALM primært handle om aktiverne. Disse skal sammensættes, 

så deres varighed bedst muligt matcher passivernes, og således at de giver et tilfredsstillende afkast, der 

sikrer, at pensionsselskaberne kan honorere deres forpligtelser. I tilfælde af en økonomisk krise, som er ka-

rakteriseret ved faldende aktiekurser og renter, vil selskaberne typisk sælge ud af deres aktiebeholdning for 

at undgå store tab og i stedet søge sikkerhed i obligationer. ATP er et eksempel på et pensionsselskab, der 

har forsøgt at ændre sin forretnings- og optjeningsmodel, så de får en bedre kausalitet mellem aktiv- og 

passivstyringen. De bliver dermed mindre afhængige af at sælge ud af aktier på et dårligt tidspunkt for i 

stedet at købe obligationer til en forhøjet pris. 

8.1 Investeringsmuligheder 

Når renten falder, påvirkes både aktiver og passiver direkte. Et aktiefald påvirker derimod i første omgang 

udelukkende aktiverne. På trods af at en renteændring påvirker både aktiver og passiver, påvirkes de for-

skelligt. Det skyldes, at varigheden og dermed rentefølsomheden på de to er forskellig. Som tidligere 

nævnt, er varigheden på passiverne meget lang, mens varigheden på aktiverne er en del kortere. Når varig-

heden på aktivsiden er kortere end på passivsiden, stiger markedsværdien af aktiverne mindre end mar-

kedsværdien af forpligtelserne ved et rentefald. Det betyder, at passivernes værdi ændres forholdsvist me-

re end aktivernes ved den samme renteændring. Pensionshensættelserne indeholder implicit en put opti-

on, idet rentegarantien lægger en bund for værdien af hensættelserne180. Således vil værdien af pensions-

hensættelser med en rentegaranti på 4,5% stige, jo lavere markedsrenten er, mens værdien vil være kon-

stant ved en markedsrente på 4,5% og over. Afkastprofilen på denne implicitte put option er illustreret i Fi-

gur 12.  
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 Forventes stigende renter, kan selskabet tjene på et vist mismatch. 
180

 Dette skyldes konstruktionen af hensættelserne som beskrives nærmere i afsnit 9.6.1 
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Figur 12: Afkastprofil for hensættelser med forskellig garantirente 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figuren viser de samlede pensionshensættelser ved et bidrag på 100 kr. ved 4,5%, 1,5% og 0% rentegaran-

tier. Derudover ses aktiverne, som ligesom i det gennemgående eksempel består af 60% obligationer og 

40% aktier. Da aktier ikke umiddelbart er rentefølsomme, skaber de udelukkende niveauet for aktiverne i 

figuren. Udgangspunktet er en markedsrente på 4,5%, og aktivernes og passivernes udvikling i værdi, når 

renten falder eller stiger, kan læses ud fra figuren. Som forventet bevirker varighedsgabet mellem aktiver 

og hensættelser, at der bliver en værdiforskel mellem aktiver og passiver. Det kan således ses, at ved en 

markedsrente på under 2,5% vil selskabet med garanterede renter på 4,5% have aktiver, der er lavere end 

hensættelserne. Det medfører en negativ egenkapital, og dermed insolvens. Det samme gør sig gældende 

for alle rentegarantier hvis renten kommer over 8,5%, idet værdien af obligationsporteføljen i så fald bliver 

så lav, at aktivernes samlede værdi bliver mindre end hensættelserne. 

Umiddelbart skulle man tro, at man kunne lægge sin afdækningsstrategi i forhold til at afdække rentegaran-

tierne ud fra Figur 12. Strategien skulle naturligvis forsøge at matche afkastprofilen på aktiverne med de re-

levante pensionshensættelser. 

Da det er næsten umuligt at påvirke varigheden af passiverne i den daglige styring af balancen, ville man i 

stedet fokusere på at påvirke aktiverne, så de matchede varigheden på passiverne bedre. Afdækningen 

burde ud fra figuren have forskellige egenskaber, afhængigt af om der sker et rentefald eller en rentestig-

ning. Ved et rentefald burde varigheden på aktiverne ifølge Figur 12 øges, mens varigheden på aktiverne 

må sænkes ved en rentestigning. For at sænke aktivernes varighed, skulle man sælge aktiver med lang va-

righed og i stedet købe aktiver med kort eller ingen varighed. Dette ville resultere i et salg af lange obligati-

oner til fordel for køb af aktier. Tilsvarende vil en øgning af varigheden betyde, at selskabet bør sælge ud af 

sine aktier og købe op i lange obligationer. 

Ovenstående fortolkning af figuren er dog forkert, idet den ikke tager højde for ændringen af aktivernes be-

tydning for selskabets evne til at opfylde de givne rentegarantier. Således vil et salg af obligationer ved en 

rentestigning betyde, at obligationerne sælges til en lavere kurs, mens de vil købes til en højere kurs ved et 
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rentefald. Selskabet vil derfor tabe på en sådan strategi. Grunden til at man ikke kan benytte Figur 12 som 

udgangspunkt for sin afdækningsstrategi er, at den er statisk, og således ikke tager hensyn til det tidsmæs-

sige aspekt af ALM. Således antager den passiv porteføljeforvaltning. Figur 12 kan altså udelukkende an-

vendes til at få et indblik i, hvorledes varighedsgabet influerer på aktiver og passiver ved renteændringer 

ved en passiv investeringspolitik. 

 

Mismatchet i varigheden mellem aktiverne og pensionshensættelserne viser, at det at have for mange ikke 

rentefølsomme aktiver i pensionsselskabets portefølje kan udgøre en risiko ved rentefald. Da aktier ikke di-

rekte er rentefølsomme, har de ingen eller en meget lav varighed, hvilket kan være et problem, når varig-

heden på hensættelserne stiger ved et rentefald (også kaldet konveksitet). Samtidig er der dog også bred 

enighed om, at aktier på lang sigt vil give et bedre afkast end obligationer. Det er derfor vigtigt, at pensi-

onsselskaberne har et investeringsmæssigt råderum til at kunne investere i aktier for derved at optimere 

opsparernes pensionsudbetalinger. De skal dog også tage hensyn til, at de store udsving i aktiemarkedet 

ikke påvirker selskabet i en sådan grad, at dets solvens kommer i fare, og man derfor bliver tvunget til at 

sælge ud på det værst tænkelige tidspunkt. Dette indsnævrer råderummet, da selskabet så må investere en 

større del i obligationer. 

Den optimale aktieandel i et pensionsselskabs portefølje er svær at bestemme. Man kan argumentere for, 

at idet pensionsselskaberne investerer pensionskundernes penge, så burde selskaberne tage udgangspunkt 

i kundernes risikoaversion i fastlæggelsen af den strategiske investeringsstrategi og herunder aktieandelen. 

Dette er dog svært for ikke at sige umuligt i praksis, da nogle pensionskasser har mange tusinde medlem-

mer og derfor ikke kan tage højde for alle de mulige meninger fra disse mange mennesker. I tværgående 

pensionsselskaber investeres kollektivt, og derfor må det være op til analytikerne i pensionsselskaberne at 

vurdere den gennemsnitlige risikoaversion samt udføre asset allocation studier for at kunne vurdere hvilke 

investeringer, der skal indgås for at få den bedste afkast/risiko sammenhæng. I markedsprodukter er det 

muligt for den enkelte investor at anbringe sin opsparing efter sine præferencer for afkast og risiko, men 

for opsparere med fastrenteprodukter er dette ikke muligt. Beregninger foretaget på danske aktiers risiko 

og afkast viser, at kun meget risikovillige investorer vælger en aktieandel over 50%, mens en opsparer med 

en normal risikoaversion ville have en aktieandel på omkring 30%181. Siden 2001 har aktieloftet for selska-

ber, hvis kapitalgrundlag tillod det, været på 70%. I 1999 var den gennemsnitlige aktieandel for livsforsik-

ringsselskaber og tværgående pensionsselskaber oppe på 34,5%, men siden da har den ligget på mellem 

15% og 28%. Selskaberne udnytter således ikke det højere aktieloft. At aktier på lang sigt giver et højere 

forventet afkast end obligationer, skyldes at risikoen øges ved en længere tidshorisont. Det samme gør sig 

gældende for obligationer, hvor man typisk modtager en risikopræmie for en lang obligation i forhold til en 
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 Carsten Tanggaard, Tom Engsted og Jens P. Nielsen, 1998, Hvad praktikere bør vide om horisontens betydning for 
den institutionelle opsparing s. 30 
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kort obligation. 

8.1.1 Investeringsstrategi ved faldende marked 

For pensionsselskaber med høje rentegarantier kan det være et stort problem at have en overvægt af aktier 

i porteføljen. Aktierne giver ganske vist en mulighed for et højere afkast, hvormed selskaberne kan indfri 

sine forpligtelser over for opsparerne. Desværre er risikoen for større fald på aktiemarkedet stor. Ved et ak-

tiekursfald vil nogle selskaber være tvunget til at sælge ud af aktierne for at undgå insolvens og i stedet in-

vestere i obligationer. Dette fungerer i princippet som en porteføljeforsikring, idet købet af obligationer 

lægger en bund under tabet på aktierne, ligesom en put option på samme aktier ville have gjort. Portefølje-

forsikringen kan f.eks. være i form af en CPPI182, hvor fordelingen mellem aktiebeholdningen og værdien af 

den samlede portefølje fratrukket den valgte bund er konstant. Denne strategi sælger aktier, når de falder, 

og køber, når de stiger. Salget af aktier kan imidlertid føre til yderligere fald i aktiekurserne og på den måde 

skabe en nedadgående spiral. Dog har pensionsselskaberne de seneste 10 år været bedre til at diversificere 

deres aktieporteføljer, således at andelen af danske aktier er nedbragt i forhold til udenlandske aktier, 

hvorfor et stort aktiesalg fra et pensionsselskab ikke vil have den samme betydning for aktiemarkedet i dag 

som for 10 år siden183. 

Den mest almindelige strategi blandt pensionsselskaberne er den ovenfor beskrevne porteføljeforsikring. 

Dette ses af, at den gennemsnitlige aktieandel falder i forbindelse med dårligere konjunkturer og stiger i 

opgangstider. Således så man i Figur 2, at aktieandelen steg fra 1995 til 1999 til forskel for især obligations-

andelen, mens sprængningen af IT-boblen og den efterfølgende nedgang i økonomien fik selskaberne til at 

sælge ud af deres aktier for igen at søge mod obligationer. Samme billede går igen fra 2002 til i dag. 

Porteføljeforsikringsstrategien betyder som sagt, at der sælges ud af aktierne når kurserne falder. Til gen-

gæld køber pensionsselskaberne så typisk op i obligationer. Ved en økonomisk krise hvor det ikke udeluk-

kende er aktiekurserne der falder, men også økonomien som helhed, vil nationalbankernes pengepolitik 

normalt resultere i en lavere rente og dermed højere kurser på obligationerne. Således vil pensionsselska-

berne ende med at sælge aktierne til en lav kurs og i stedet købe obligationerne til en høj kurs. På trods af 

at dette kan virke mindre optimalt, er det ifølge mange undersøgelser den strategi, der giver højst afkast på 

længere sigt i et marked med en generel opadgående trend184. ATP er et eksempel på et pensionsselskab, 

der har valgt at ændre på sin optjeningsmodel og dermed slipper for at tabe for meget på salg af billige ak-

tier og køb af dyre obligationer. 

8.2 ATP 

I løbet af de seneste år har ATP ændret både deres forretningsmodel og optjeningsmodel. Dette har de 
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 CPPI blev beskrevet i afsnit 3.1.7.3 
183
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gjort for at kunne optimere opsparernes afkast og samtidig sikre selskabets solvens. Første fokuspunkt har 

været at afdække de pensionsmæssige hensættelser, således at der sikres et investeringsmæssigt råderum. 

Dette kaldes liability-driven investments (LDI). Som navnet siger, er det en måde at styre sine investeringer 

på i forhold til de passiver, man nu engang har. Man har således haft en ALM tilgang til forretningsmodel-

len. Det andet fokuspunkt har været en ny optjeningsmodel, hvor man har opdelt opsparernes bidrag, såle-

des at en del af bidraget går til at sikre en vis minimumforrentning, mens en anden del går til mere risikable 

investeringer. Dette kan modsat forretningsmodellen opfattes som investment-driven liabilities (IDL). ATP 

har på denne måde forsøgt at skabe kausalitet mellem LDI og IDL, hvilket eksempelvis kan ses ved, at bo-

nusudlodningen fastlægges i lyset af den langsigtede investeringsstrategi og det dynamiske risikobudget. 

8.2.1 ATP’s nye forretningsmodel 

ATP’s nye forretningsmodel går ud på at opdele porteføljen i to delporteføljer, en afdækningsportefølje, 

som skal afdække de afgivne pensionstiltag, og investeringsporteføljen, som skal skabe et tilstrækkeligt højt 

afkast til at sikre den nødvendige vækst i bonuspotentialet185. Afdæknings- og investeringsporteføljen har 

selvstændige risikobudgetter. Dermed forbedres risikostyringen, og der sikres et større fokus i formuead-

ministrationen. 

Afdækningsporteføljen afdækker renterisikoen på ATP’s passiver vha. renteswaps.  Udover renteswaps be-

står afdækningsporteføljen af et udlån til investeringsporteføljen, den såkaldte fundingkonto. Afdæknings-

porteføljen muliggør en tæt på perfekt indkapsling af de garanterede ydelser, da swapporteføljen sammen-

sættes således, at rentefølsomheden på swapkontrakterne matcher rentefølsomheden på hensættelsen til 

de garanterede ydelser for rentefald og mindre rentestigninger. Afdækningsporteføljen beskytter bonuspo-

tentialet, men skaber under normale omstændigheder ikke noget ekstra afkast. Det er ikke afgørende, at 

de garanterede ydelser afdækkes med renteswaps, andre finansielle instrumenter kan også anvendes. Mo-

dellen kræver ikke nødvendigvis en 100% afdækning af renterisikoen. En underafdækning kan betragtes 

som en aktiv investeringsbeslutning, der således hører hjemme i investeringsporteføljen og dermed bruger 

en del af denne porteføljes risikobudget.186 

I Tabel 10 nedenfor ses balancen efter den nye forretningsmodel. Figuren kan både læses, som at aktiver og 

passiver skal matche, og som at investeringsporteføljen og funding-basen (investeringsvirksomheden) hhv. 

afdækningsporteføljen og de garanterede ydelser (afdækningsvirksomheden) matcher. 
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 Henrik G. Jepsen, 2006, Bør pensionsselskaber anlægge et nyt verdenssyn? 
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 Et risikobudget er et styringsredskab, der hjælper til at fordele hvor stor en del af den samlede risiko en given ak-
tivklasse skal have i et pensionsselskab.  
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Tabel 10: ATP’s balance efter den nye forretningsmodel 

Aktiver Passiver 

Investeringsvirksomhed 

Investeringsportefølje: 
Obligationer, aktier, ejendomme mm. 

Funding-base: 
Bonuspotentiale 
Fundingkonto 

Afdækningsvirksomhed 

Afdækningsportefølje: 
Fundingkonto 
Swap – faste ben 

Garanterede ydelser: 
Garanterede ydelser 
Swap – pengemarkedsben 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Jepsen, 2006, Bør pensionsselskaber anlægge et nyt verdenssyn? 

Fundingkontoen er to modstående rentebærende konti i hhv. investerings- og afdækningsporteføljen med 

nettoværdi nul. Fundingkontoen udtrykker simpelt set den historiske sum af de garanterede ydelser, efter-

hånden som de er blevet afdækket. Dette kan ses, idet afdækningen med swaps i den ideelle verden ville 

afdække de garanterede ydelser fuldstændig. Dermed ville både det korte og det lange ben i swap porteføl-

jen være lig de garanterede ydelser, hvorfor fundingkontoen også må være lig de garanterede ydelser. 

Fundingkontoen kan betragtes som en del af afdækningsporteføljen, da denne i udgangspunkt afdækker de 

garanterede ydelser med renteswaps og pengemarkedsplaceringer. Den kan også betragtes som en del af 

funding-basen til investeringsporteføljen, idet investeringsporteføljen har brug for likviditet til investering i 

en række aktiver og låner hertil i afdækningsporteføljens fundingkonto. Fundingkontoen forrentes med 

pengemarkedsrenten. Afkastet på investeringsporteføljen skal overstige forrentningen af fundingkontoen, 

hvis bonuspotentialet skal vokse. 

 

På langt sigt er det ATP’s ønske at sikre opsparernes købekraft af pensionerne. Evnen til dette hænger 

sammen med evnen til at påtage sig investeringsmæssige risici. Den maksimale investeringsrisiko fastsæt-

tes af det dynamiske risikobudget. Den dynamiske regel, ATP benytter for at ændre risikobudgettet, fast-

sættes ved, at investeringsstrategien tilpasses, når risikoen for at opleve et rødt lys tre måneder frem i ti-

den bliver for høj, dette gøres for at undgå yderligere fald i bonuspotentialet. Investeringsrisikoen skal re-

duceres i en række mindre skridt, indtil risikoen igen er passende. Er risikoen derimod meget lav, må risiko-

en i stedet øges i små skridt, men med en længere periode mellem købene. Herved spredes investeringerne 

over tid, og risikoen for at købe for meget i dyre perioder mindskes. 

Afkastet på investeringsporteføljen afgør, om bonuspotentialet stiger eller falder. Der skal derfor skabes et 

tilstrækkelig højt og stabilt afkast, der i det lange løb sikrer pensionernes købekraft. Målsætningen om at 

inflationsregulere pensionerne kan nås, hvis afkastet efter skat kan forrente markedsværdien af de garan-

terede ydelser svarende mindst til afkastkravet, som er en funktion af pengemarkedsrenten, ændringer i 

levetiden og inflationen.  For at øge chancen for at nå afkastmålsætningen er det afgørende, at risko-

budgettet udnyttes effektivt, så det risikojusterede afkast af investeringsporteføljen bliver størst mulig. 
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8.2.2 ATP’s nye optjeningsmodel 

I 2008 fik ATP ændret ATP-loven, således at selskabet fik lov til at opdele opsparernes pensionsbidrag i et 

garantibidrag (80%) og et bonusbidrag (20%). Garantibidraget bruges til at købe en pensionsret med en 

rentegaranti svarende til markedsrenten, mens bonusbidraget tilfalder bonuspotentialet og tjener som in-

vesteringsbuffer. Dette gør det muligt for ATP at investere i aktier, som på lang sigt giver højere afkast, men 

som er mere volatile end obligationer. Dermed bliver bonusbidraget en direkte betaling for bonusoptionen. 

De indbetalte bonusbidrag vil over tiden blive ført tilbage til medlemmerne som fremtidige bonusudlodnin-

ger. ATP har en målsætning om at udlodde bonus, hvis bonusgraden overstiger 20%187. Med den nye model 

vil den gennemsnitlige bonusgrad, ifølge ATP’s egne udregninger, stabilisere sig omkring 25% på lang sigt. 

Dermed er bonusbidraget blevet fastsat til 20% i forhold til den langsigtede forventning og garantibidraget 

til 80%. Centralt i ATP’s nye pensionsmodel er, at renterisikoen på nye pensionsrettigheder kan afdækkes. 

Den passer dermed ind i forrentningsmodellen, hvor aktiverne splittes i en investeringsvirksomhed og en 

afdækningsvirksomhed. 

Tankegangen bag ATP’s nye pensionsmodel er, at hvis markedsrenten det ene år er 5%, kan ATP garantere 

5% i rente for indbetalinger betalt dette år. Hvis renten året efter er 6%, kan ATP garantere 6% i rente for 

bidrag indbetalt det år. Således garanterer ATP en bestemt forrentning for det enkelte års bidrag. 80% af 

bidraget hensættes herefter til de garanterede ydelser, mens de sidste 20% bruges til mere risikofyldte in-

vesteringer. Hvis der i et simplificeret eksempel indbetales 100 kr. i nyt bidrag, går 80 kr. altså til at købe en 

garanteret pension. Således vokser de garanterede ydelser med 80 kr., fordi garantibidraget er lig med 

markedsværdien af den garanterede pension. Betalingsrækken afdækkes med en swap188 med en hovedstol 

på 80 kr. Det lange ben matcher nu de garanterede ydelser, mens det korte må matches af fundingkontoen. 

Denne vokser altså også med 80 kr. Balancen i afdækningsporteføljen vokser dermed med 160 kr., men 

forbliver et nulsumsspil. Investeringsporteføljen vokser med 100 kr. hvilket matches med stigningen i fun-

dingkontoen på 80 kr. og stigningen i bonuspotentialet på 20 kr. Ændringerne i balancen er illustreret i Ta-

bel 11 nedenfor.  

                                                           
187

 Michael Preisel, Søren F. Jarner og Chresten Dengsøe, 2007, ATP's nye pensionsmodel: investment-driven liabilities 
i praksis 
188

 Dette er et noget forenklet eksempel. I virkeligheden ville man enten skulle indgå flere swaps, eller indgå en Roller-
coaster swap, hvor hovedstolen kan ændres undervejs, for at indkapsle variationen i betalingsrækken 
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Tabel 11: Eksempel med ATP’s forretningsmodel 

Aktiver  Passiver  

Investeringsvirksomhed 

Investeringsportefølje: 
Obligationer, aktier, ejendomme mm. 

 
+ 100 

Funding-base: 
Bonuspotentiale 
Fundingkonto 

 
+ 20 
+ 80 

Afdækningsvirksomhed 

Afdækningsportefølje: 
Fundingkonto 
Swap – faste ben 

 
+ 80 
+ 80 

Garanterede ydelser: 
Garanterede ydelser 
Swap – pengemarkedsben 

 
+ 80 
+ 80 

Kilde: Egne beregninger 

Et centralt spørgsmål omkring ATP’s nye pensionsmodel er, hvorvidt den generelt højere rentegaranti re-

ducerer det investeringsmæssige råderum. Råderummet er forudsætningen for, at der overhovedet kan 

udbetales bonus. Hvis råderummet blev reduceret med den øgede garanti, ville bonusforventningerne så-

ledes falde. Bonus kan udbetales af det merafkast, investeringsvirksomheden genererer ud over fun-

dingrenten, der betales til afdækningsporteføljen. Da bonuspotentialet både er buffer for investeringerne 

og kilde til bonusudlodningen, vil det i gennemsnit være det samme under den gamle og den nye model. 

Grundlæggende er det investeringsmæssige råderum altså uændret. 

ATP mener, at den nye model kan skabe højere afkast end den gamle. Grunden til dette skal findes et andet 

sted end i det investeringsmæssige råderum. Det højere forventede afkast skyldes nemlig, at ATP systema-

tisk udsteder pensionsrettigheder på lange renter, mens nettoforpligtelserne (via fundingkontoen) forren-

tes med en kort rente. Således eksponerer ATP sig løbende for rentekurvens hældning, som typisk er posi-

tiv. Udover merafkastet fra investeringsporteføljen medfører forretningsmodellen altså, at der løbende rea-

liseres en risikopræmie i afdækningsporteføljen. Da afdækningsporteføljen er et nulsumsspil, opnås forbed-

ringen rent strukturelt og altså ikke ved at øge investeringsrisikoen. Derved er modellen et eksempel på IDL, 

hvor det samlede resultat forbedres alene ved at tilpasse produktet til den investeringsmæssige virkelig-

hed. 

9.0 Analyse af sikringen af et match i varighed mellem aktiver og passiver 

Det er nævnt tidligere, at varigheden på aktivsiden er mindre end varigheden på passivsiden. Når dette er 

tilfældet, stiger markedsværdien af aktiverne relativt mindre end markedsværdien af forpligtelserne ved et 

rentefald. Dette er et problem for pensionsselskaberne, da de derved får sværere ved at opfylde de afgivne 

garantier, som er en del af passiverne, ved hjælp af aktiverne. Med andre ord kan det siges, at forskellen i 

varigheden på aktiver og passiver angiver pensionsselskabets eksponering over for renteændringer. Dette 

er en af de klassiske problemstillinger inden for ALM. 

Hvis renten falder, opnås en kursgevinst på obligationerne. Det betyder dog også, at den del af formuen, 

der er investeret i realkreditobligationer, skal geninvesteres til en lavere rente. Det er særligt et problem, 
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hvis der er investeret betydeligt i konverterbare realkreditobligationer.  Ved et markant rentefald vil hus-

ejere med realkreditlån konvertere til en lavere rente, hvilket betyder, at varigheden på denne type obliga-

tioner falder brat ved et stort rentefald, dette kaldes negativ konveksitet.189 Konsekvensen er, at udover at 

varigheden på passiverne stiger, vil varigheden på aktiverne falde grundet realkreditobligationerne. Der-

med forværres problemet med varighedsmismatchet yderligere. Derudover udgør passiverne en langt stør-

re del af den samlede balancesum, end obligationsporteføljen gør, hvilket igen forstærker ovenstående 

problemstilling. 

Det grundlæggende problem for pensionsselskaberne, i relation til deres afgivne rentegarantier, er således 

mismatchet i varigheden af aktiver og passiver, og udfordringen ligger derfor i at minimere dette. Der er 

flere muligheder til at opnå en afdækning af rentegarantierne, f.eks. cash flow matching, afdækning via lan-

ge obligationer samt forskellige hedgestrategier vha. diverse finansielle instrumenter. Disse afdækningsmu-

ligheder vil blive gennemgået og diskuteret i de efterfølgende afsnit. 

9.1 Det perfekte hedge 

Pensionsselskaberne skal overveje, hvor effektiv de vil have, at deres afdækningsstrategi skal være. Det er 

ikke nødvendigvis det bedste for pensionskunderne at afdække rentegarantierne 100%. Hvis pensionssel-

skabet ellers er velkonsolideret, vil det næppe være tilfredsstillende for kunderne, hvis selskabet overve-

jende investerer i sikre papirer eller bruger store summer på afdækningsstrategier med finansielle instru-

menter. Dette vil nemlig gå ud over afkastet, som kunderne får på deres pensionsopsparing, da det empi-

risk har vist sig, at påtagning af yderligere systematisk risiko kan betale sig, fordi det forventede afkast her-

ved øges. Derudover gælder, at hvis markedsrenten er højere end garantirenten, så har pensionsselskaber-

ne et frirum til at påtage sig ekstra risiko. De behøver således ikke nær så meget afdækning. Desuden kan 

pensionsselskaberne spekulere i ikke at have afdækket rentegarantierne 100%, men måske kun med 80%, 

hvis de har den forventning, at markedsrenten vil stige. Dermed satser de på en rentestigning og vinder på 

det, hvis renten stiger med faldende hensættelser til følge. 

Hvis pensionsselskaberne afdækker rentegarantierne fuldstændigt, f.eks. vha. meget sikre instrumenter så-

som obligationer, kan det ydermere give det problem, at det udhuler købekraften i pensionsopsparingerne. 

Dette skyldes, at der dermed ikke tages højde for inflationsrisikoen, idet disse sikre instrumenter har et 

meget lavt forventet afkast. Det kan godt være, at rentegarantien kan opfyldes vha. disse sikre aktiver, men 

hvis inflationen, og dermed renten, stiger meget, kan det reale afkast af disse aktiver gå mod nul eller blive 

decideret negativt, og dermed kan kundernes pensionsopsparinger på sigt blive udhulet. 

Et aspekt, der også har en vis indflydelse, er konkurrencen mellem pensionsselskaberne. Hvis selskaberne 

qua deres afdækningsstrategi konsekvent giver en lavere kontorente til sine kunder, kan det betyde, at 

kunderne bliver utilfredse med forvaltningen af deres opsparing og begynder at overveje at skifte pensions-

                                                           
189 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen s. 443 
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selskab. Det kræver dog, at forventningen til det merafkast, som kunden vil kunne få i et andet selskab, er 

højere end de forskellige stopklodser, der er sat ind af bestyrelsen til at hindre pensionskunderne i at gen-

købe deres opsparinger. 

Konkurrenceaspektet er dog på ingen måde gældende i alle pensionsselskaber. I de mange tværgående 

pensionskasser, hvor der er tvungen pensionsopsparing, kan kunden ikke flytte sin opsparing. Dette giver et 

moralsk ansvar til pensionskassen i forhold til, at de skal varetage kundernes interesser, selv om de ikke kan 

”stemme med fødderne”, sådan som kunderne i et kommercielt pensionsselskab kan. 

9.2 Afdækning via lange obligationer 

Den mest simple form for afdækning er den såkaldte cash flow matching. Denne afdækningsstrategi går ud 

på at matche de fremtidige cash flows på passivsiden med investeringer, der giver cash flows af samme 

størrelse på aktivsiden. På denne måde er man sikker på at kunne opfylde rentegarantierne og er derud-

over uafhængig af renten. Da forpligtelserne kan anses som en langtløbende obligation med udbetalinger i 

fremtiden svarende til kuponbetalinger, kan en metode til cash flow matching være at investere i meget 

langtløbende obligationer. Evt. overskydende kapital efter cash flow matchingen kan derefter placeres frit, 

under forudsætning af at lovgivningen om placeringsreglerne bliver overholdt. 

Hvis pensionsselskaberne kan investere i tilpas mange lange obligationer, der giver et afkast, der efter skat 

er højere end 4,5%, vil dette være nok til at dække selv de højeste rentegarantier. Helt præcist skal obliga-

tionerne give et afkast før skat på 5,3%190, for at afkastet efter skat bliver på 4,5%. 

9.2.1 Er obligationerne lange nok? 

Strategien med at afdække rentegarantierne ved hjælp af lange obligationer synes at være optimal, men i 

realiteten kan den være svær at udføre. En af grundene til dette er, at der ikke findes obligationer, der er 

lange nok til at matche de lange forpligtelser, som pensionsindustrien ligger inde med. Hvis en person op-

retter sin pensionsopsparing som 20-25-årig og venter med at gå på pension til 65-70 års alderen, vil varig-

heden af denne forpligtelse være 40-50 år ved indgåelsen af pensionsaftalen. Til sammenligning var varig-

heden på den længstløbende danske statsobligation i 2003 12,8 år, og på en lang realkreditobligation var 

den ca. 10,7 år.191 

I Figur 13 nedenfor vises den gennemsnitlige varighed af forpligtelserne i et pensionsselskab sammenlignet 

med varigheden på en annuitet og et stående lån som funktion af løbetiden.192 Det forudsættes, at obliga-

tionerne handles til kurs 100, samt at de har en pålydende rente på 5% for at kunne opfylde rentegaranti-

erne. Som forventet stiger varigheden med løbetiden. Derudover kan det ses i figuren, at varigheden for et 

stående lån er højere end for et annuitetslån. Det skyldes, at der i et stående lån kun er et betalingstids-

                                                           
190 0,045/(1-0,15)= 0,05294 
191

 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen s. 350 
192

 Finanstilsynet, 1999, Rapport om pensionsafkastbeskatning, renteudvikling og afgivne garantier 
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punkt, der ligger ved udløbet af obligationen, mens der i et annuitetslån løbende er betalinger i løbet af lø-

betiden.  

Det ses af figuren, at for at matche varigheden på hensættelserne (den blå streg) skal man investere i me-

get lange obligationer. Således ses det, at man skal investere i et stående lån (den grønne streg), der har en 

løbetid på lige over 30 år, for at varigheden på obligationen matcher hensættelsen. For et inkonverterbart 

annuitetslån (den røde streg) skal løbetiden være noget længere for at matche varigheden på hensættel-

serne, nemlig omkring 50 år193. Der er endnu ikke udbudt 50-årige realkreditlån i Danmark, og det skal end-

videre bemærkes, at annuitetslånet i denne beregning er inkonverterbart. Hvis en konverteringsoption ind-

regnes, vil varigheden alt andet lige falde, da der vil blive konverteret hvis renten falder, og kursen nærmer 

sig 100. 

Figur 13: Gennemsnitlig varighed 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Selv om 30-årige obligationer med afviklingsprofil som et stående lån kan fås i statsobligationer, er der her 

endnu en forhindring. Der er ikke lange obligationer nok på markedet til, at alle pensionsselskaber kan af-

dække deres forpligtelser. På baggrund af efterspørgsel fra forsikrings- og pensionsbranchen besluttede 

statsgældsforvaltningen under Nationalbanken i november 2008, som tidligere beskrevet, at åbne en ny 30-

årig statsobligation. Denne obligation har en kupon på 4,5% og udløber 15. november 2039. Der blev ud-

stedt for ca. 90 mia. kr. af denne obligation, hvilket uden tvivl hjalp pensionsbranchen med noget af deres 

afdækningsproblem.194 Men med samlede hensættelser for omkring 1300 mia. kr. i den danske pensions-

                                                           
193

 Formlerne til beregningerne kan findes i Rentes regning s. 163 
194

 Danmarks Nationalbank, 2009, Statens låntagning og gæld 2008 s. 37 
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branche er 90 mia. kr. en dråbe i havet195. 

9.3 Match aktiver/passiver uden lange obligationer 

Da der ikke er nok af de lange obligationer, og da obligationerne generelt ikke har løbetider, der er lange 

nok, bliver pensionsselskaberne nødt til at tænke i andre baner. 

I 1980’erne og starten af 1990’erne var det ikke noget problem at opfylde rentegarantierne, fordi renten 

var så høj, at ingen havde fantasi til at forestille sig, at den nogensinde ville falde til et niveau, hvor det ville 

blive problematisk for rentegarantierne. Da renten begyndte at falde i starten/midten af 90’erne, kom ak-

tieopturen, hvor aktierne hele vejen op gennem 90’erne mere end opvejede de faldende afkast på obligati-

onerne. 

Det var først, da IT-boblen bristede og efter terrorangrebet d. 11. september 2001, at problemerne for al-

vor opstod. Disse hændelser førte til massive aktiekursfald, og sammen med de lave renter på obligationer-

ne medførte dette, at pensionsselskaberne måtte til at bruge af de opbyggede reserver for at opfylde ren-

tegarantierne. 

Pensionsselskaberne måtte herefter til at udtænke nye strategier til at sikre opfyldelsen af rentegarantier-

ne. Et af nøgleordene i disse strategier blev finansielle instrumenter. Indtil 2001 var det de færreste selska-

ber, der havde investeret i finansielle instrumenter, men pga. markedssituationen samt Markedsværdiud-

valgets konklusion om, at aktiver og passiver skulle opgøres til markedsværdi, blev selskaberne nødt til at 

tænke nye veje196. 

Der er mange alternativer til afdækning med lange obligationer. I de næste afsnit vil nogle af de mest be-

nyttede afdækningsstrategier via finansielle instrumenter blive gennemgået. Først vises et eksempel ved 

brug af swaps, derefter gennemgås swaptioner og CMS Floors. Til sidst vil de blive sammenlignet for at se, 

om det kan konkluderes hvilken strategi, der er bedst at anvende. 

9.3.1 Afdækning ved hjælp af renteswaps 

Som nævnt ovenfor, er en renteswap en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger i samme valu-

ta på en fastsat hovedstol på en serie fastsatte tidspunkter i fremtiden. Den mest almindeligt benyttede 

swap er en plain vanilla renteswap. Hvis denne er af typen ”Receiver swap” modtager pensionsselskabet en 

fast rente, som det kan benytte til afdækning af rentegarantien. Til gengæld betaler selskabet en variabel 

rente, f.eks. CIBOR, LIBOR eller EURIBOR197. På denne måde opnår de et scenarie, hvor et rentefald, der 

medfører øgede hensættelser, bliver modsvaret af faldende betalinger på renteswappen. Omvendt hvis 

renten stiger, øges betalingerne til swappen, men hensættelserne mindskes. Hovedstolen udveksles aldrig, 

                                                           
195

 Finanstilsynet, 2009, Markedsudvikling 2008 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser s. 2 
196

 Jonas Torp, 2001, Pensionskasser køber rentedækning for milliarder 
197

 CIBOR – Copenhage Interbank Offered Rate, LIBOR – London Interbank Offered Rate, EURIBOR – European Inter-
bank Offerend Rate 
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men anvendes kun til beregning af rentebetalingerne, der foregår på nettoafregningsbasis. En attraktiv 

egenskab ved en swap er derfor, at der ikke er nogen kapitalbinding. Swaps værdiansættes således i ud-

gangspunktet til en værdi på nul. 

Generelt gælder det, at jo længere løbetid en swap har, desto større er rentefølsomheden eller varigheden. 

Dog kan en reduktion af renterisikoen ske både ved en investering i en swap med en meget lang løbetid, 

f.eks. 50 år, og en lille hovedstol samt ved en investering i en kortere swap, f.eks. 10, år og med en stor ho-

vedstol. Dette medfører dog at selskabet satser på renterisikoen, da man i givet fald vil positionere sig for-

skellige steder på rentekurven. 

Rentewaps er såkaldte OTC produkter. De sælges skræddersyet til den enkelte investor, hvilket gør, at der 

er stor fleksibilitet i opbygningen af swappen. Dette medfører, at pensionsselskaberne kan få lige netop de 

strukturer, de har brug for bygget ind i produktet. Hovedstolen i en swap varierer f.eks. som udgangspunkt 

ikke over løbetiden, men det er muligt at aftale en struktur, hvor hovedstolen kan både opskrives og ned-

skrives i den aftalte løbetid198, så den f.eks. giver et godt udgangspunkt for cash flow matching. Dette kal-

des en rollercoasterswap 

9.3.1.1 Værdiansættelse af renteswap 

Værdiansættelsen af en swap ved indgåelsen sker ved, at den faste rente fastsættes, således at nutidsvær-

dien af de faste betalinger er lig med nutidsværdien af de forventede fremtidige variable rentebetalinger. 

På denne måde sikres det, at værdien i udgangspunktet bliver 0. Både det faste ben og det variable ben 

diskonteres med nulkuponrenter for at finde nutidsværdien. 

I det følgende vil et eksempel på en værdiansættelse af en renteswap blive gennemgået. 199 

  

                                                           
198

 Richard C. Wilson, 2008, How do I use a rollercoaster swap? 
199

 Eksemplet er stærkt forenklet, f.eks. vil der ofte være flere variable betalinger end faste betalinger. Dette er dog 
fravalgt for at holde eksemplet simpelt 
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Sættes værdiansættelsen af en swap op i en figur, kan den se ud som i Figur 14 nedenfor.  

Figur 14: Værdiansættelse af swap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Figur 14 skal forstås sådan, at nulkuponrenterne findes ved at bootstrappe par-swaprenterne. Forwardren-

terne udledes af nulkuponrenterne, og disse anvendes som variable renter. Nulkuponrenter anvendes til at 

tilbagediskontere både det variable ben og det faste ben i swapkontrakten. Den faste rente fastsættes så-

ledes, at det faste ben og det variable ben har samme nutidsværdi. 

  

Følgende par swap renter forudsættes: 

1. års par swap rente 3,00% 

2. års par swap rente 3,30% 

3. års par swap rente 3,70% 

4. års par swap rente 4,00% 

5. års par swap rente 4,25% 

 

Ud fra par-swaprenterne findes nulkuponrenterne med en bootstrapping metode. I år 1 er nulkuponrenten 

lig med 1 års par swap renten. I år 2 findes nulkuponrenten ud fra følgende formel 

 

Bootstrapping 
Input: 

Par swap renter 

 

Nutidsværdi af variable 

ben vha. nulkuponrenter 

Nutidsværdi af faste ben 

vha. nulkuponrenter 

Værdi af swap 

= Netto-

nutidsværdien 

 

nulkupon kurve 

Forward kurve 

Løbetid 

Variable ben 

Faste ben 
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Og i år 3 findes nulkuponrenten via følgende formel 

 

Alle efterfølgende nulkuponrenter findes efter samme metode ved at tilføje et ekstra led i formlen. Dette 

giver følgende nulkuponrentestruktur: 

1. års nulkuponrente 3,00% 

 

3. års nulkuponrente: 3,72% 

4. års nulkuponrente: 4,03% 

5. års nulkuponrente: 4,30% 

 

Og deraf kan diskonteringsfaktorerne udregnes via nedenstående formel 

 

 

2. års diskonteringsfaktor: 0,93704 

3. års diskonteringsfaktor: 0,89625 

4. års diskonteringsfaktor: 0,85369 

5. års diskonteringsfaktor: 0,81011 

 

Ligeledes kan forwardrenterne findes fra nulkuponrenterne via følgende formel 

 

0-1 års forwardrente 3,00% 

 

 

2-3 års forwardrente: 4,55% 
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3-4 års forwardrente: 4,99% 

4-5 års forwardrente: 5,38% 

 

Når diskonteringsfaktorerne er kendte, kan renten på det faste ben findes. 

 

 

 

Ud fra de givne forudsætninger vil en fair prisfastsat swap give 4,25% på det faste ben, og man ville skulle 

betale den variable swaprente på det variable ben. 

 

Det kan kontrolleres, at de to ben er lige store ved følgende beregning: 

Værdi af det faste ben 

 

 

 

 

Værdien af det variable ben er  

 

 

 

 

Som det ses, matcher det faste ben og det variable ben. Som før nævnt, vil værdien af en swap i udgangs-

punktet altid være 0. Efterhånden som den variable rente ændrer sig, vil renteswappen dog få en værdi for 

selskabet. 

 
De enkelte cash flows i eksemplet kan ses af nedenstående Tabel 12 

Tabel 12: Cash flow specificering 

Time 
(years) 

Forward 
rente 

Faste Cash 
Flows 

Variable 
Cash Flows 

Netto Cash 
Flows 

Diskonterings-
faktorer 

NV(Netto 
Cash Flows ) 

[1] [2] [3] [4] [3] + [4] = [5] [6] *5+ ∙ *6+ 
1 3,00% 4,25 -3,0 1,25000 0,97087 1,21359 
2 3,61% 4,25 -3,6 0,63917 0,93704 0,59892 
3 4,55% 4,25 -4,6 -0,30151 0,89625 -0,27023 
4 4,99% 4,25 -5,0 -0,73543 0,85369 -0,62783 
5 5,38% 104,25 -105,4 -1,12881 0,81011 -0,91446 

     Sum 0,00000 

Kilde: Egen tilvirkning 



  
Side 86  

 
  

De fremkomne netto cash flows, som er fundet i Tabel 12, kan fremstilles grafisk som i Figur 15. 

Figur 15: Netto Cash flows 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

For at pensionsselskaberne kan anvende swappens faste ben til betaling af de høje rentegarantier på 4,5%, 

skal renten på det faste ben være 5,3% før skat. Så den beregnede faste rente på 4,25% er ikke nok til at af-

dække en sådan rentegaranti. Heldigvis har pensionsselskaberne ikke udelukkende 4,5% garantier, men har 

også en stigende del af garantier, der ligger mellem 0% og 2-3%. Det kan derfor meget vel være, at en swap 

med en fast rente på 4,25% er nok til pensionsselskabets gennemsnitlige garanti. 

9.3.2 Swaptioner 

I stedet for at afdække hensættelserne med swaps kan man afdække dem med swaptioner. Swaptioner be-

står af en option på en swap. Optionen kan både være en call og en put option og swappen både en payer 

og receiver swap. Når et pensionsselskab bruger en swaption, er der almindeligvist tale om en option på en 

receiver swap. Dvs. at selskabet køber retten til at modtage en fast rente. Som ved andre optioner kan en 

swaption fås som både amerikansk, europæisk og bermuda option. De mest udbredte swaptioner er af den 

europæiske type og bermuda typen. En europæisk swaption giver ret til at indtræde i swappen netop på 

swaptionens udløbsdato, mens en bermuda swaption giver ret til at indtræde i swappen på ét ud af en 

række aftalte tidspunkter. En europæisk swaption kan prisfastsættes med Blacks formel, hvorimod prisfast-

sættelse af en bermuda swaption ikke kan baseres på en matematisk formel, men derimod må prisfastsæt-

tes vha. simulering. 

Når et selskab køber en receiver swaption, køber de som sagt retten til at kunne fastlåse renten. Udnyttes 

swaptionen, modtager selskabet dermed en fast rente og har derved kun betalt en variabel rente, ligesom 

de ville have gjort ved køb af en swap, som beskrevet ovenfor. Hvis renten stiger, vil swaptionen falde i 
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værdi og dermed blive OTM (Out-of-The-Money). Således vil selskabet vælge ikke at udnytte swaptionen. 

Selskabet indgår altså ikke i swappen og har dermed kun betalt præmien for swaptionen. Selskabets tab 

ved køb af en swaption er altså begrænset til tabet af præmien, mens gevinsten er stor ved et markant ren-

tefald. Præmien og gevinstmulighederne afhænger af strike renten. Jo lavere strike rente, des mindre 

præmie, og des mindre tab ved rentestigning. Samtidig skal renten falde tilsvarende meget, for at optionen 

kommer i pengene. 

Selskaber kan vælge at købe payer swaptioner i stedet for receiver swaptioner. Disse kan kombineres med 

receiver swaps, hvis det er sandsynligt, at flere vil foretage tilbagekøb200. Også risikoen for rentestigninger, 

hvilket fører til fald i aktiverne, kan afdækkes med en kombination af payer swaptioner og receiver swaps 

således, at receiver swaps dækker risikoen for rentefald, mens payer swaptioner dækker risikoen for rente-

stigninger. Kombinationen af en receiver swap og en payer swaption fungerer altså som en receiverswap-

tion for rentefald, men dækker samtidig rentestigninger bedre. 

Risikomæssigt svarer receiver swaptionen til at have en option på en obligation med swappens løbetid. Hvis 

renten falder, vil kursen på den underliggende obligation stige og optionen vil komme In-The-Money (ITM) 

og dermed stige i værdi. Omvendt vil optionen falde i værdi, hvis renten stiger og kursen på den underlig-

gende swap dermed falder. Dog sætter optionen en grænse for, hvor stort et tab man kan lide. Selskabet, 

der har investeret i swaptionen, kan således højst tabe præmien, hvorfor værdien af denne vil flade ud ved 

en rentestigning. 

9.3.3 CMS Floors 

Mange pensionsselskaber investerer i CMS Floors. Disse kan hjælpe med afdækningen af geninvesteringsri-

sikoen og stigningen i hensættelser. Begge dele er relevante i forbindelse med et rentefald. Her kan kursen 

på realkreditobligationerne stige til omkring 100, hvilket medfører en konverteringsbølge. Samtidig falder 

markedsrenten, som hensættelserne tilbagediskonteres med også, hvilket skaber en værdistigning. En CMS 

Floor fungerer som en forsikring mod faldende renter ved at lægge en bund med en minimumsrente. Den 

består, som tidligere beskrevet, af en række fortløbende europæiske renteoptioner med strikerente lig den 

fastsatte bund. Kommer instrumentets underliggende rente under strikerenten, modtager selskabet en 

rentebetaling, som skal dække forskellen mellem de to renter. Den underliggende rente er typisk en 10-, 

15- eller 20-årig swaprente201. 

Selskabernes største problem er at få afdækket bestanden med rentegarantier på 4,5% eller lignende. Da 

den garanterede rente er opgjort efter skat og PAL-skatten er på 15%, må den minimumsrente, selskabet 

skal modtage, være på 5,3% for en rentegaranti på 4,5%. I 2008 havde de danske pensionsselskaber samlet 
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 Henrik Baun og Kåre K. Simonsen, 2001, Effektiv afdækning af pensionsgarantier 
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 Peter Melchior, 2001, Eksempel på rentedækning i praksis - PKA-pensionskasserne har i sommer købt en CMS floor 
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omkring 500 mia. kr. i hensættelser til bestande med en rentegaranti på over 4%202. Denne bestand består 

af medlemmer, der startede deres opsparing i perioden fra 1982 til 1994. Hvis det antages, at en opsparer 

ved oprettelse er 25 år og pensionering sker ved en alder af 65 år, vil de længste forpligtelser på denne be-

stand være på 25 år i 2009. Derfor er der ingen grund til, at pensionsselskaberne køber CMS Floors med en 

løbetid på meget over 20 år, da en længere løbetid samtidig medfører en stor prisstigning203. 

 

Når man skal prisfastsætte en CMS Floor, skal man finde den samlede værdi af de enkelte optioner 

(floor’letter). Optionerne dækker hver sin renteperiode, typisk på et år. Da renteniveauet er kendt et år 

frem, idet renten er ”bagudbetalt”, består en CMS Floor med en løbetid på 20 år af 19 et-årige optioner. 

Den enkelte options værdi kan findes vha. Blacks formel for værdiansættelse af europæiske optioner, dog 

med en konveksitetsjustering af forwardrenten.204 Den enkelte option udbetaler forskellen mellem den un-

derliggende swaprente og strikerenten, hvis optionen er ITM, dvs. at swaprenten er lavere end strikeren-

ten. Hvis swaprenten er højere end eller lig strikerenten, afregnes der ingen betaling. 

Hvis markedsrenten falder, vil forwardswaprenterne også falde og således komme tættere på strikerenten. 

Indsnævringen af forskellen mellem de to renter vil betyde, at værdien CMS Flooren vil stige. Det modsatte 

vil gøre sig gældende ved en rentestigning. Rentestrukturen er dog afgørende for hvor rentefølsom CMS 

Flooren er. En stejl rentestruktur betyder at forwardrenterne ligger meget over strikerenten og det vil tage 

store ændringer i renten før værdien af CMS Flooren ændres markant205. 

Årsagen til, at mange pensionsselskaber benytter CMS Floors til afdækning af deres forpligtelser, er, at op-

bygningen af instrumentet med de årlige optioner betyder, at selskabet kan fastsætte varigheden, således 

at den matcher forpligtelsernes. De kan dermed sikre sig, at de hvert år modtager en rente, der gør, at de 

kan honorere de garanterede ydelser ved det enkelte medlems pensionering. Til gengæld er eksotiske fi-

nansielle instrumenter dyre og vil tage en del af selskabets midler til andre investeringer. I stedet for at be-

nytte CMS Floors kan pensionsselskaberne vælge at købe en serie swaptioner med samme strike og under-

liggende rente, men med lavere hovedstol end CMS Floor’ets. CMS Floor’et kan således replikeres vha. 

swaptioner, hvormed CMS Floors også tilnærmelsesvis kan værdiansættes ved den replikerede portefølje af 

swaptioner. 
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 Finanstilsynet, 2009, Markedsudvikling 2008 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 
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 Dels pga. at en stor del af værdien for CMS Flooren ligger i tidsværdien, dels pga. den aktuelt stejle rentestruktur. 
Henrik Baun og Kåre K. Simonsen, 2001, Effektiv afdækning af pensionsgarantier, s.33 
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 Konveksitetsjusteringen skyldes, at CMS Floor’en er eksponeret over for volatiliteten i forward swaprenten. Da den 
forventede værdi af swaprenten på et fremtidigt tidspunkt ikke er lig med den tilsvarende implicitte forward swapren-
te, må der justeres for konveksiteten i swaprentesturkturen. Henrik Baun og Kåre K. Simonsen, 2001, Effektiv afdæk-
ning af pensionsgarantier 
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9.4 Udbuddets og efterspørgslens effekt på prisen 

Udbud og efterspørgsel efter en vare eller en tjenesteydelse har indflydelse på prisen på denne vare eller 

tjenesteydelse. På samme måde har udbud og efterspørgsel efter finansielle instrumenter indflydelse på 

deres pris. Pensionsselskaberne kan altså påvirke prisen på de finansielle instrumenter, når de køber eller 

sælger disse, da markedet ikke er særligt dybt. Det betyder, at selskaberne skal være varsomme med, hvor-

når de melder ud, at de vil købe deres instrumenter, for ellers kan prisen stige som resultat af den øgede 

afdækning. Banker udnytter ligefrem denne situation til at købe renter, velvidende at et pensionsselskab 

skal ud og købe renter kort tid efter. Dette kaldes ”front running”. Ligeledes hvis pensionsselskaberne vil 

sælge noget af deres afdækning, kan priserne falde, da udbuddet dermed stiger. Således vil prisen på f.eks. 

swaps stige, hvis det slipper ud, at et pensionsselskab står overfor at skulle købe netop swaps. Da swapren-

ten indgår i den rente som Finanstilsynet offentliggør til diskontering af pensionsselskabernes hensættelser, 

fører denne prisstigning til, at denne rente bliver ændret, og dermed bliver hensættelserne også påvirket.  

Prisen på afdækningsinstrumenterne afhænger af mange faktorer såsom renteniveauet, løbetiden på deri-

vatet samt likviditets- og kreditrisikoen. Det vil f.eks. være dyrere for pensionsselskaberne at købe afdæk-

ning, hvis renteniveauet i markedet er tæt på det renteniveau, som pensionsselskabet vil afdække sig 

imod.206 Det betyder, at pensionsselskaber, der har reageret for sent på den lave rente, har betalt dyrt for 

at anvende afledte finansielle instrumenter til at afdække deres rentegarantier. 

Ultimo 2002 anvendte 49 ud af i alt 71, dvs. 69%, af pensionsselskaber afdækningsinstrumenter.207 Siden da 

er anvendelsen af afdækningsinstrumenter blevet mere udbredt, og pr. 31. oktober 2006 anvendte 76% af 

pensionsselskaberne afledte finansielle instrumenter208. Tabel 13 nedenfor viser, hvilken indvirkning hen-

holdsvis et rentefald og en rentestigning har på værdien af selskabernes balance, der ultimo 2008 ud-

gjorde 1.515 mia.kr. Som det fremgår af tabellen, er de afledte finansielle instrumenter medvirkende til, at 

nettopåvirkningen af renteændringer på pensionssektorens samlede balance reduceres væsentligt. 

Tabel 13: Værdiændringer ved rødt risikoscenarie 

Mio.kr. Rentefald  -0,7% Rentestigning +0,7% 

 2007 2008 2007 2008 
Livsforsikringshensættelser 27.960 44.614 -16.775 -31.390 
Obligationer 32.539 32.590 -32.895 -32.283 
Finansielle instrumenter 21.989 47.998 -11.788 -35.963 

Nettorentefølsomhed 26.568 35.974 -27.909 -36.856 
Kilde: (Finanstilsynet, 2009, Markedsudvikling 2008 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser) 

Er nettorentefølsomheden positiv svarer det til, at selskabet opnår en gevinst på renteændringen, og er 

den negativ, taber selskabet på renteændringen. Det ses af Tabel 13, at nettorentefølsomheden er steget 
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 Finanstilsynet, 2007, Markedsudvikling 2006 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser – 47 selska-
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fra 2007 til 2008. Denne udvikling skal dog ses i sammenhæng med de faldende renter i 2008. På passivsi-

den ville et rentefald betyde at pensionsselskaberne skulle øge deres livsforsikringshensættelser med knap 

45 mia. kr. Denne stigning bliver dog mere end opvejet af, at rentefaldet på aktivsiden udløser en gevinst 

på både obligationer og finansielle instrumenter på sammenlagt 81 mia. kr. Netto ville pensionsselskaberne 

i 2008 opnå en gevinst på 36 mia. kr. på et rentefald på 0,7%. Hvis det i stedet var en rentestigning, ville 

pensionsselskaberne netto tabe 37 mia. kr., da det fald i livsforsikringshensættelserne på knap 32 mia. kr. 

ikke er nok til at opveje tabet på obligationerne og de finansielle instrumenter på sammenlagt 68 mia. kr. I 

dette eksempel kan det se ud som om, at rentefølsomheden er højere på aktiverne end passiverne, hvilket 

ikke stemmer overens med det, der er beskrevet i denne afhandling. Dette kan dog skyldes, at livsforsik-

ringshensættelsen ikke afdækkes fuldstændigt. F.eks. kan det tænkes at selskaberne ikke afdækker BF, da 

denne i stedet ses som en investeringsbuffer. 

9.5 Risici ved brug af finansielle instrumenter 

Pensionsselskaber, der anvender finansielle instrumenter til afdækning af deres hensættelser, må have en 

forventning om, at gevinsten ved afdækningen i form af beskyttede rentegarantier og en friere investe-

ringspolitik vil overstige omkostningerne til samme afdækning. Det er vigtigt at bemærke, at man anvender 

afdækning for at beskytte sine hensættelser og ikke til at opnå et investeringsafkast på det finansielle pro-

dukt. Afdækning kan ses som en forsikring, og det er ved indgåelsen ikke muligt at kunne tjene på afdæk-

ningen, hvis man ser på det overordnede balanceniveau.  

I forbindelse med værdiansættelse af nogle af de finansielle instrumenter hos pensionsselskabet er det ud-

stederne, der forpligter sig til at levere kurserne på produkterne. Disse kurser kan ikke aflæses i markedet, 

men fremkommer på baggrund af udstederens forventninger. Det kan derfor være vigtigt for pensionssel-

skaberne at benytte sig af flere prisstillere for at mindske risikoen for at få en forkert kurs. For mange af de 

finansielle instrumenter kan priserne dog ses på f.eks. Bloomberg. 

 
Figur 16: Swap 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Hull, 2007, Fundamentals of futures and option markets s. 163. 
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den måde blive ude af stand til at overholde sine betalinger. Dog er det sjældent, at to modparter i en swap 

er i direkte kontakt med hinanden. Typisk er der et mellemled i form af f.eks. en bank, der agerer mellem-

mand mellem de to parter. Denne indgår modsatrettede swaps med forskellige parter og tager i denne for-

bindelse løbende en provision på et par basispoint af betalingerne. Som oftest ved parterne slet ikke, at 

banken har indgået en modsvarende swap med den anden part. Det er sjældent, at to virksomheder på 

samme tid er interesseret i at indgå swaps med identiske betingelser, så i mange tilfælde vælger bankerne 

at agere ”market makers” og indgå swaps uden med det samme at have en modgående swap på hånden. 

Sandsynligheden for en konkurs fra modparten skal vurderes meget grundigt inden en indgåelse af en 

swap. Men hvis man har indgået en swap med en bank, er risikoen som regel meget lille, da de fleste ban-

ker har en meget god kreditvurdering. En måde at reducere kreditrisikoen på udover at sørge for, at mod-

partens kreditvurdering er høj, kan være at sørge for at få kreditvurderinger fra flere forskellige kreditvur-

deringsbureauer, f.eks. Fitch, Moody’s og Standard & Poor’s. Derved mindskes risikoen for, at kreditvurde-

ringen er ukorrekt og dermed risikoen for at indgå en aftale med en part, der måske ikke kan opretholde 

aftalen i det lange løb. Derudover mindsker kollateralstillelse meget af kreditrisikoen, idet en løbende stil-

lelse af kollateral sikrer, at der kun kan tabes det optjente siden sidste kollateralstillelse. 

I 2006 havde pensionssektoren indgået derivatkontrakter med 21 forskellige modparter med en samlet 

markedsværdi på 33,7 mia. kr. Heraf havde den største modpart, målt på markedsværdien, indgået derivat-

kontrakter for 9,2 mia. kr., svarende til 27% af markedet. De tre største modparter tegnede sig i 2006 for 

53% af kontraktværdierne, mens de 10 største tegnede sig for 97% af kontraktværdierne. De resterende 11 

modparter er således af en meget begrænset størrelse. I gennemsnit har pensionsselskaberne indgået kon-

trakter med 3,4 modparter, men det er meget forskelligt fra selskab til selskab, hvor mange modparter der 

anvendes. 16 af de 47 selskaber, der i 2006 havde indgået derivatkontrakter, havde indgået kontrakter med 

en eller to modparter.209  

Modpartsrisikoen udgjorde i 2006 i gennemsnit 212 mio. kr. pr. modpart210. Denne kan mindskes på flere 

måder. Som ved andre aktivtyper kan man sprede risikoen på flere modparter, som mange af pensionssel-

skaberne også har gjort jf. ovenstående. 

9.6 Sammenligning af afdækningsmuligheder 

Udover at kende risikoen ved brug af det enkelte instrument og hvorledes købet påvirker prisen på instru-

mentet, skal pensionsselskabet også kende de forskellige instrumenters risikoegenskaber for at kunne tage 

stilling til, hvordan det bedst afdækker forpligtelserne. Derudover er det også vigtigt at tilpasse afdæknin-

gen, så den passer sammen med selskabets investeringsstrategi. Endelig skal selskabet tage stilling til flek-

sibiliteten og prisen på instrumenterne. 
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I Tabel 14 nedenfor er vist den samlede markedsværdi på udestående finansielle kontrakter fordelt på deri-

vattype pr. 31. oktober 2006.  

Tabel 14: Fordeling på derivattype 

Mia. kr. Caps & Floors Swaptioner Swaps Øvrige I alt 

Markedsværdi 14,3 13,4 5,3 0,1 33,2211 
Kilde: (Finanstilsynet, 2007, Markedsudvikling 2006 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser) 

Målt på markedsværdien er Caps & Floors den største andel af de udestående derivatkontrakter i 2006. 

Imidlertid er det swaps og swaptioner, der anvendes af flest selskaber, og deres vægt har været stigende 

siden 2002. Det kan dog være svært at sammenligne derivaterne på markedsværdien alene, da swaps i ud-

gangspunktet har en markedsværdi på 0. Derfor kan der i princippet være mange flere swapkontrakter end 

både Caps & Floors og swaptioner. 

9.6.1 Hensættelsers afkastprofil og anvendelse af BF som investeringsbuffer 

Når pensionsselskaberne skal afdække deres forpligtelser, er det pensionshensættelserne, der afdækkes. 

De garanterede ydelser er, som navnet antyder, nutidsværdien af de pensionsmidler, som pensionsselska-

bet har garanteret til opspareren. Det er derfor essentielt, at de garanterede ydelser bliver afdækket, såle-

des at selskabet er sikker på at kunne udbetale den fulde garanterede pension til opspareren. Bonuspoten-

tialet på fremtidige præmier afspejler den merstigning i pensionsopsparingen, som de fremtidige præmie-

indbetalinger kan afstedkomme, hvis markedsrenten er højere end garantirenten. Da der er usikkerhed om 

størrelsen på denne, og om det forhold at pensionskunderne kan flytte pensionsselskab, eller dø før tid, bør 

denne derfor også afdækkes. 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser er den merstigning i pensionsopsparingen, som de allerede indbetalte 

præmier kan foranledige, igen hvis markedsrenten er højere end garantirenten. Der er i de nye regnskabs-

regler åbnet op for, at BF kan anvendes som investeringsbuffer, såfremt det kollektive bonuspotentiale ikke 

er tilstrækkeligt til at dække et givent tab. BF er således ikke så streng en hensættelse som de to andre, og 

som en konsekvens af dette, kan det diskuteres, om BF i så fald skal afdækkes. 

I nedenstående Figur 17 ses sammenhængen mellem de tre poster under livsforsikringshensættelserne. Fi-

guren bygger på det gennemgående eksempel for en pension med en garantirente på 1,5%. Som det ses, er 

hensættelserne til GY en aftagende kurve. Værdien af GY falder altså, jo større markedsrenten er. Kurven 

viser, at rentefølsomheden på de garanterede ydelser er forholdsvis høj, samt at rentefølsomheden stiger, 

når renten falder. GY indeholder således en vis konveksitet. Det ses ydermere, at for renter under grund-

lagsrenten, i dette tilfælde under 1,5%, vil hensættelserne udelukkende bestå af GY, og det er således også 

i dette punkt at kurven for GY+BP+BF ”knækker”. 
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Figur 17: Afkastprofil for GY, BP og BF 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående graf illustrerer altså afkastprofilen på hensættelserne. GY er den af de tre, der er mindst 

”krum”, tæt forfulgt at GY+BP. Derudfra kan det tolkes, at såfremt et pensionsselskab kun ønsker at afdæk-

ke GY+BP, kan de på tilfredsstillende vis benytte sig af mere lineære afdækningsinstrumenter, såsom 

swaps. Dette skyldes, at et sådant instrument har en lignende afkastprofil og dermed bedre replikerer af-

kastprofilen på hensættelserne, hvilket betyder at hensættelsen vil blive matchet tættere.   

Ønsker et selskab derimod at afdække de fulde hensættelser, ses det, at afkastprofilen bliver asymmetrisk, 

hvorfor ”ikke lineære” afdækningsinstrumenter såsom optioner eller CMS floors med fordel kan anvendes.  

Som før nævnt, er andelen af afdækning med swaps steget, og dette kan tyde på, at flere selskaber er gået 

over til kun at afdække GY+BF, og lade BF være en investeringsbuffer, sådan som regnskabsreglerne tilla-

der. I det følgende afsnit vises de forskellige afdækningsinstrumenters afkastprofil. Disse kan således sam-

menlignes med hensættelsernes afkastprofil i ovenstående Figur 17. 

9.6.2 Instrumenternes risikoegenskaber 

Som det kunne ses i Figur 17 i ovenstående afsnit, er de samlede hensættelsers afkastprofil asymmetrisk, 

idet den knækker og flader ud ved højere renter end den garanterede rente. For at et afdækningsinstru-

ment skal fungere optimalt, skal det altså have en afkastprofil, der ligner hensættelsernes. Sagt på en an-

den måde skal instrumentets rentefølsomhed eller varighed matche hensættelsernes. 
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Figur 18: Afdækningsinstrumenters rentefølsomhed 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Baun & Simonsen, 2001, Effektiv afdækning af pensionsgarantier 

Figur 18 oven for viser eksempler på de forskellige instrumenters afkastprofil. Som det kan ses på den gule 

linie, er swappen det mest rentefølsomme instrument. Det betyder, at swappen matcher hensættelserne, 

repræsenteret ved GY+BP+BF, godt ved rentefald og små rentestigninger212. Dog vil matchet forværres, hvis 

renten kommer over den garanterede rente, hvor hensættelserne ikke længere er rentefølsomme, mens 

swappen fortsat er meget rentefølsom. Til gengæld er swappen et udmærket match på hele kurven, hvis 

kun GY+ BP afdækkes jf. afsnit 9.6.1. 

I stedet for at anvende swaps kan der investeres i en kombination af en receiver swap og en payer swap-

tion. I Figur 18 vises denne af den grønne kurve. Kombinationen er en smule mindre følsom ved et rente-

fald end den rene swap. Til gengæld falder rentefølsomheden ved en stigning i renteniveauet, hvormed 

kurven flader ud ligesom GY+BP+BF i Figur 17. Matchet forbedres dermed over en bred kam. Swaptionen 

alene er repræsenteret af den blå kurve i figuren. Swaptionens rentefølsomhed øges ved et fald i renten, 

mens den går mod nul ved en rentestigning. Således matcher denne også GY+BP+BF godt ved store æn-

dringer i renteniveauet. CMS Flooren har den laveste rentefølsomhed af de viste instrumenter. Det kan af-

læses på den røde kurve, at rentefølsomheden kun langsomt stiger ved et fald i renten, mens den hurtigt 

flader ud ved en rentestigning. CMS flooren er således også et fint match til GY+BP+BF. 
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9.6.3 Valg af afdækning i forhold til investeringsstrategi 

Selskabets investeringsstrategi må indgå i overvejelserne om hvorledes hensættelserne afdækkes. En del af 

investeringerne vil gå til instrumenterne, så selskabets strategi må bl.a. omhandle disse. Samtidig skal sel-

skabet stadig skaffe en forrentning til opsparerne, som gerne må ligge ud over den garanterede. Det er så-

ledes vigtigt, at selskabet har en kausalitet mellem sin afdæknings- og investeringsdel. Hvis selskabet f.eks. 

har investeret i en renteswap, skal der være økonomisk råderum til at kunne betale den variable rente. For 

at sikre råderummet kan det være nødvendigt for selskabet også at afdække investeringerne mod store 

tab. Ofte vælger pensionsselskaberne udover at afdække renterisikoen også at afdække deres investerin-

ger. Det kan være i forhold til tab på aktieporteføljen, hvis denne udgør en stor del af selskabets investerin-

ger. Pensionsselskaberne skal således tænke over både at afdække renterisikoen og aktierisikoen, hvilket 

kan gøres med futures/forwards eller optioner. 

9.6.4 Fleksibilitet og pris 

Der er stor forskel i afdækningsinstrumenternes fleksibilitet og pris. Hvis pensionsselskabet køber en swap, 

har de låst sig fast på at modtage en fast rente, mod betaling af en variabel rente, også selvom dette skulle 

vise sig ikke at være i selskabets interesse i sidste ende. Til gengæld er der ingen præmiebetaling eller ud-

veksling af hovedstol. Hvis det skulle vise sig at swapaftalen er en dårlig handel, kan det dog lade sig gøre at 

komme ud af aftalen. En swaption har en præmiebetaling ved indgåelse, men til gengæld er selskabet ikke 

forpligtet til at udnytte swaptionen og har dermed ikke låst sig fast på nogen rente. Det samme gør sig gæl-

dende for CMS Flooren, som også indeholder en up-front præmiebetaling, men ingen forpligtelse til en be-

stemt rente. CMS Flooren er dog typisk langt dyrere end swaptionen, da der i CMS Flooren er tale om flere 

optioner med længere løbetid, hvilket betyder at CMS Floors har en højere tidsværdi og dermed pris213. 

En sidste ting, der bør nævnes i forbindelse med pensionsselskabets valg af renteafdækningsinstrument, er 

modpartsrisikoen. Når selskabet køber en receiver swap, er der en finansiel institution eller en tredje-

mand214, der har en tilsvarende payer swap, ligeledes vil der være en modpart med en solgt option på en 

swap, når selskabet køber en swaption. Denne modpartsrisiko skal vurderes ved indgåelse og løbende 

overvåges, således at pensionsselskabet kan være sikker på, at modparten kan honorere sin del af aftalen 

ved udløb. Risiciene ved indgåelse af finansielle instrumenter blev behandlet i afsnit 9.5. 

10.0 Analyse af den offentlige regulering 

Pensionssektoren er en af mest regulerede sektorer i Danmark. Dette skyldes, at pensionsproduktet er 

yderst komplekst. Det er derfor vigtigt med regler, der kan gøre det lettere for forbrugeren at gennemskue 

og sammenligne produkter samt sikre, at pensionsselskaberne forvalter opsparernes penge ordentligt og 
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 Kan være både produktions-, handels- eller andre finansielle virksomheder. 
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ikke ender med at miste hele formuen. Mange af de regler, pensionsselskaberne skal overholde, er således 

skabt for at beskytte opsparerne og sikre dem en fremtidig pension. 

De vigtigste regler, et pensionsselskab skal overholde, omhandler solvens, spredning af risiko, opbygning af 

regnskab, risikobaserede solvenskrav, fordeling af overskud og forrentning af egenkapital. Derudover eksi-

sterer der en del regler omkring sikringen af aftalen mellem selskabet og kunden, således at selskabet oply-

ser og rådgiver sine medlemmer ordentligt og giver dem mulighed for at klage. Tabel 15 nedenfor viser de 

centrale regler for pensionsselskaberne. 

Tabel 15: Centrale love, bekendtgørelser og vejledninger 

Pensionsselskab Lov om finansiel virksomhed (FIL) 
Solvensregler 
Investeringsregler 
Regnskabsbekendtgørelsen 
Finanstilsynets trafiklys 
Kontributionsbekendtgørelsen 
Egenkapitalforrentning og risikoforrentning 

Forbruger Forsikringsaftaleloven (FAL) 
Bekendtgørelse om god skik 
Informationsbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse om en klageansvarlig i finansielle virksomheder 
Øvrige forbrugerbeskyttelsesregler 

Kilde: (Rasmussen et al., 2009, Konkurrencen om pensioner 2009) 

I de følgende afsnit vil det blive analyseret, hvorvidt den offentlige regulering har været en hjælp eller en 

begrænsning for pensionsselskaberne og deres risikostyring. Der vil især være fokus på indførelsen af mar-

kedsværdier og nøgletal samt trafiklyset. Endelig vil planerne om det fremtidige Solvens II og disse reglers 

indflydelse på den danske pensionssektor blive analyseret. 

10.1 Offentlig regulering – hjælp eller begrænsning? 

For pensionsselskaberne kræver den offentlige regulering store ressourcer. De må ansætte specialister for 

at overholde reguleringen og forfatte lange omsiggribende rapporter. Offentlig regulering kan skabe bu-

reaukrati og langsomme arbejdsgange, hvilket kan være en begrænsning for både selskab og kunde. Stive 

regler kan betyde, at selskabet ikke får foretaget de investeringer, der er bedst, eller må fokusere på andre 

ting end forvaltningen af opsparernes penge. Når der skal ansættes folk til at lave rapporter og beregnings-

grundlag til Finanstilsynet, stiger selskabets omkostninger. Omkostningerne bliver sendt videre til kunder-

ne, som dermed ender med at betale for de regler, der skal beskytte dem og deres opsparing. Også investe-

ringerne bliver begrænset, så der ikke er samme mulighed for at optimere afkast og dermed kundens pen-

sion. På trods af at reglerne er lavet for at hjælpe kunderne, er det altså i sidste ende dem, der må betale 

for de begrænsninger selskabet oplever i form af øgede omkostninger og tabt alternativafkast. 
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Den offentlige regulering kan også ses som en hjælp for selskaberne. Havde Finanstilsynet ikke krævet at 

pensionsselskaberne målte og rapporterede deres risiko og solvens, kunne mange selskaber i den seneste 

tid have været fældet af finanskrisen. På trods af at der allerede op gennem 1990’erne var opmærksomhed 

på de problemer, en faldende rente kunne betyde for pensionsselskaberne, var det ikke før IT-boblens brist 

i 2001-2002, at selskaberne for alvor blev opmærksom på de finansielle risici. Opmærksomheden kan skyl-

des, at den daværende krise gav selskaberne et wake-up call. Samme år indførte Finanstilsynet dog også 

trafiklyset, og det kan bestemt heller ikke udelukkes, at det har haft en indvirkning på selskabernes fokus. 

Meningen med trafiklyset var grundlæggende at sætte fokus på et risikojusteret mål for selskabets solvens, 

således at et selskab med mere risikable investeringer også skulle have et større kapitalgrundlag at tære på. 

Således kan trafiklyset have været en hjælp for pensionsselskaberne til at reducere deres risiko og dermed 

komme bedre igennem den finansielle krise. Også indførelsen af markedsværdier og nøgletal i de følgende 

år kan have været medvirkende til, at pensionsselskaberne er kommet lettere igennem den finansielle kri-

se, end de eller ville have gjort det. Det er netop disse regler og deres betydning for pensionsselskaberne, 

der vil blive analyseret i de næste afsnit. 

 

Generelt opfatter selskaberne den offentlige regulering som en begrænsning215. Pensionsselskabernes inte-

resseorganisation Forsikring og Pension bruger da også meget tid på at lobbye for selskaberne. Der bliver 

således ikke vedtaget en lov eller et nyt regelsæt, der har indflydelse på selskaberne, uden at Forsikring og 

Pension har været inde over og forhandle de bedst mulige vilkår ind i forslaget. På den måde sikrer selska-

berne sig at, begrænsningerne, som den offentlige regulering sætter, bliver så små som mulige. Det var 

bl.a. også Forsikring og Pension, der var initiativtager til at få det gule trafiklys annulleret i efteråret 2008. 

10.2 Markedsværdier og nye nøgletals indvirkning på risikostyringen 

I slutningen af 1990’erne begyndte en stime af ændringer i reglerne på pensionsområdet. Først blev PAL 

skatten indført, senere kom markedsværdierne til samt nye nøgletal, som pensionsselskaberne skulle rap-

portere. Ændringen af nøgletallene hang sammen med indførelsen af markedsværdier, idet beregnings-

grundlaget for nøgletallene ændrede sig med ændringen i balanceposterne. 

10.2.1 Markedsværdier 

Markedsværdierne blev bl.a. indført for at Finanstilsynet kunne få en mere korrekt vurdering af selskaber-

nes risici. F.eks. kan en opgørelse af den enkeltes bonuspotentiale være med til at vurdere, hvor stor en in-

vesteringsrisiko, den enkelte kan bære. For kontributionsprincippet er markedsværdier også afgørende, 

idet man lettere kan regne ud, hvor stor en del af et evt. overskud, egenkapitalen bør tildeles i forhold til 
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den risiko, egenkapitalen har påtaget sig. Samtidig reflekterer markedsværdierne også den reelle værdi, og 

dermed er fordeling af et overskud mere fair, da der ikke gemmer sig skjulte værdier nogen steder. 

Markedsværdierne har skabt klarhed omkring rentefølsomheden for hensættelserne, hvilket har haft stor 

betydning for selskabernes mulighed for at overleve store udsving i renten. Markedsværdierne har således 

sørget for, at der ikke længere er nogle skjulte risici i form af øgede forpligtelser til garanterede ydelser. Al-

le udsving i de finansielle markeder afspejles nu i balancen, hvilket derfor også har sat generelt større krav 

til risikostyringen og i særdeleshed ALM. 

Måden, hvorpå forpligtelser opgøres til markedsværdi, har fremhævet problematikken med høje rentega-

rantier. Før markedsværdierne blev indført, opgjordes hensættelserne udelukkende på grundlagsrenten, 

ikke på markedsrenten. Derfor blev risikoen ved en faldende markedsrente heller ikke synlig for hverken 

selskab eller medlemmer. Med indførelsen af markedsværdier blev det således tydeligt, at selskaber med 

høje garantier løb en langt større risiko end dem med lavere garantier. Selskaberne blev altså opmærk-

somme på, både hvordan værdien af aktiverne udviklede sig med markedet, og i særdeleshed hvordan for-

pligtelserne udviklede sig. 

10.2.2 Nøgletal 

Da man i 2002-2003 indførte markedsværdierne, gav det ikke mening stadig at have nøgletal, der byggede 

på de gamle regnskabsprincipper. Derfor lavede man i 2003 nye nøgletal, som udover at være blevet opda-

teret til de nye principper, også blev udbygget med nye forrentningsnøgletal. Nøgletallene har indvirkning 

på pensionsselskabernes risikostyring, idet de hjælper til at gøre selskabets finansielle styrke mere gen-

nemskuelig. Det er dog hovedsageligt medlemmer og andre interessenter, der får nytte af nøgletallene, 

idet selskabet selv kender de bagvedliggende tal og dermed den risiko, der afspejles. 

Som før nævnt, var en del af de nye nøgletal et følsomhedsskema. Heri skulle pensionsselskaberne anføre, 

hvorledes påvirkningen af det kollektive bonuspotentiale og bonuspotentialet på fripoliceydelser samt ba-

siskapitalen var ved forskellige hændelser. Hændelserne var udover scenarierne fra det gule lys tab på 

modparter, stigning i invalideintensiteten og ændringer i dødelighedsintensiteten. Således var nøgletallene 

med til også at skabe større opmærksomhed om de forsikringsmæssige risici og deres effekt på selskabets 

bonuspotentialer. 

10.2.3 Pensionssektorens reaktion på den nye regulering 

Markedsværdier og nøgletal blev indført i en meget turbulent tid for pensionsbranchen. Det er derfor også 

vanskeligt entydigt at sige præcist hvilken effekt, de enkelte tiltag har haft på selskabernes risikostyring. 

Krisen i 2001-2002 fik mange selskaber til at sælge ud af deres aktiebeholdning og i stedet søge sikkerhed i 

obligationer. Samtidig stillede trafiklyset større krav til selskabernes buffere. 

Pensionsselskaberne rapporterer hvert år bl.a. deres aktivsammensætning til Finanstilsynet. Tabel 16 ne-

denfor viser udviklingen fra 1999 til 2003. I årene 1999 til 2003 steg værdien af obligationsbeholdningen 
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hvert år. Derimod har værdien af aktiebeholdningen været mere fluktuerende. Værdien steg fra 1999 til 

2000, hvorefter den faldt indtil 2002, hvor den så igen steg fra 2002 til 2003. Afkastet på obligationerne har 

over hele perioden været positivt, hvilket har betydet en konstant stigning i værdien af obligationsbehold-

ningen. Aktiernes negative afkast i 2001 og 2002 slår igennem som et fald i værdien i aktiebeholdningen, 

mens denne stiger fra 1999 til 2000 samt 2002 til 2003. Endelig falder aktiernes andel af de samlede aktiver 

gennem hele perioden (bortset fra 2002-2003), mens obligationernes andel først falder fra 1999 til 2000 og 

derefter stiger frem til 2002, hvor den igen falder. 

Tabel 16: Udvikling i aktivsammensætning 

Beløb i mia. kr. 1999 2000 2001 2002 2003 

Kapitalandele i alt 273,6 295,5 229,9 137,2 169,7 

Ændring i aktiebeholdning 
 

8,0% -22,2% -40,3% 23,7% 

Afkast kapitalandele 40,1% 4,3% -15,6% -27,4% 20,9% 

Andel af aktiver i alt 35,9% 34,5% 26,3% 15,1% 17,1% 

Obligationer i alt 409,9 453,1 535,0 661,6 706,5 

Ændring i obligationsbeholdning 
 

10,5% 18,1% 23,7% 6,8% 

Afkast obligationer 1,7% 6,4% 6,9% 11,1% 5,3% 

Andel af aktiver i alt 53,8% 52,9% 61,1% 73,0% 71,0% 

Kilde:Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet, 2003, Markedsudvikling 2002 for livsforsikringsselskaber og 
tværgående pensionskasser 

Hvis man sammenligner ændringen i værdien af både aktie- og obligationsbeholdningen med afkastet for 

de to beholdninger, kan det ses, at der er en forskel i udviklingen. I år 2000 er begge beholdninger steget 

mere end afkastet kan gøres ansvarligt for. Samtidig er begges andel af de samlede aktiver faldet. Man må 

derfor gå ud fra, at der har været en stigning i præmieindbetalingerne i 2000, som har resulteret i, at der er 

blevet investeret i især alternative investeringer. I 2001 og 2002 faldt værdien, afkastet og andelen af ak-

tiebeholdningen. Faldet i værdien er dog større end det negative afkast, hvilket kunne tyde på et salg af ak-

tier. I samme periode stiger både værdi, afkast og andel af obligationerne til gengæld. Igen er der dog en 

forskel på niveauet for ændringerne, og det ser ud til, at der er blevet investeret i flere obligationer. Udvik-

lingen er illustreret i Figur 19 nedenfor. 
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Figur 19: Udvikling i aktivsammensætning 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet, 2003, Markedsudvikling 2002 for livsforsikringsselskaber og 
tværgående pensionskasser 

Figur 19 viser tydeligt, at ændringerne i både aktier og obligationer er større end det afkast, der er i 2001 og 

2002. Det må derfor konkluderes, at pensionsselskaberne har solgt ud af deres aktiebeholdning og i stedet 

købt obligationer i de to nævnte år. Grunden til dette kan være, at selskabernes investeringsstrategi gør, at 

de skal sælge aktier, når kurserne falder og købe, når de stiger. Det er meget sandsynligt, at dette kan være 

en del af forklaringen på det større fald i værdien af aktiebeholdningen end det negative afkast giver. I 2003 

er markedet vendt og aktierne stiger igen, men selskaberne køber stadig op i obligationer, dog mindre end 

tidligere. Dette kan være et tegn på, at der også er andre faktorer, der influerer på pensionsselskabernes 

køb af obligationer i denne periode. 

Indførelsen af trafiklyset i 2001, markedsværdierne i 2002 og 2003 samt de nye nøgletal i 2003 kan have 

været medvirkende til, at pensionsselskaberne over en bred kam har valgt at investere mere i obligationer. 

Den nye regulering har betydet, at selskaberne har skullet leve op til risikojusterede solvenskrav og er ble-

vet gjort mere opmærksomme på den risiko, de løber gennem markedsværdierne. Det har fået dem til at 

sælge ud af aktierne og købe op i obligationer, hvilket kan ses i Tabel 16. Det kan også ses, at frem til 2001 

lå aktieandelen på over 30% i gennemsnit, men siden faldet i 2001 er aktieandelen stadig ikke kommet til-

bage til de 30%, på trods af store aktiestigninger i 2003-2007. Det virker således som en generel tendens, at 

selskaberne er blevet mere forsigtige i deres investeringer, hvilket til dels kan tilskrives den offentlige regu-

lering. 

10.3 Trafiklysets indflydelse 

Den internationale finanskrise har haft en betydelig indvirkning på pensionsselskabernes investeringsafkast 

i 2008. Investeringsafkastet blev på minus 80 mia. kr. for den samlede pensionsbranche i 2008. Tabet skyl-

des primært et markant aktiekurstab på omkring 36% samt et stort tab på kreditobligationer. 
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Udviklingen i 2008 har gjort pensionsselskabernes økonomiske stødpuder mindre. Således blev selskaber-

nes kollektive bonuspotentiale nedbragt væsentligt i 2008. Det kollektive bonuspotentiale, der anvendes 

som en buffer i dårlige år, var fra 2004 til 2007 ellers blevet styrket, men var ultimo 2008 endda helt for-

svundet i nogle selskaber. Derudover var egenkapitalen i selskaberne vokset med 25 mia. fra 2004 til 2007, 

men pga. den finansielle krise led denne post også et stort fald, idet posten ved udgangen af 2008 var fal-

det med 21 mia. hvilket vil sige at næsten hele stigningen fra 2004 til 2007 er gået tabt i finanskrisen. 

 

I afsnit 9.4 er vist rentens indflydelse på pensionsselskabernes balance. I beregningen af trafiklyset indgår 

imidlertid flere parametre end renten. Nedenstående Tabel 17 viser værdiændringen på balancen på for-

skellige risikotyper i 2003 og 2008 i det røde risikoscenarie. 

Tabel 17: Værdiændring i balancen på forskellige risikotyper
216

 

Mio. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kredit- og modpartsrisiko 7.300 9.100 10.100 10.800 13.326 15.336 
Aktiekursrisiko 19.600 24.200 33.900 43.800 43.576 23.543 
Ejendomsrisiko 6.400 6.800 7.800 8.700 9.003 8.834 
Valutarisiko 1.800 2.400 3.400 4.000 3.840 2.697 
Risiko i dattervirksomheder 1.400 800 700 500 343 264 
Råvarerisiko 0217 0217 0217 100 486 63 
Samlet eksponering 36.500 43.300 55.900 66.900 70.474 50.737 
Kilde: (Finanstilsynet, 2009, Markedsudvikling 2008 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser) samt 
(Finanstilsynet, 2007, Markedsudvikling 2006 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser) 

Som det fremgår af Tabel 17 er pensionsselskaberne mest eksponerede over for et fald i aktiekursen i det 

røde scenarie. Således ville et aktiekursfald på 12% medføre en omkostning på 23,5 mia. kr. i 2008.  Ekspo-

neringen mod aktiekursfald stiger fra 2003 til 2006. Dette stemmer overens med Figur 2, hvor det ses, at 

aktieandelen stiger i samme periode. Det skal bemærkes, at eksponeringen over for et aktiekursfald er hal-

veret fra 2007 til 2008. Det skyldes dels, at værdien af aktierne er faldet drastisk i 2008, og at mange har 

solgt ud af deres aktiebeholdning samt købt aktieafdækning. Faldet i risikoeksponeringen skyldes således 

ikke at risikoen på aktier generelt er faldet. 

Udover aktiekursrisikoen er det kredit- og modpartsrisikoen samt ejendomsrisikoen, der har størst indfly-

delse på pensionsselskaberne. 

 

Figur 20 nedenfor viser udviklingen i den risikojusterede solvensdækning for pensionsselskaberne under ét. 

Den risikojusterede solvensdækning angiver, hvor meget basiskapitalen udgør i forhold til solvenskravet, 

når effekten af det røde risikoscenarie er indregnet. At solvensdækningen ultimo 2006 er 3,7 (vægtet gen-
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 Tallene fra tabellen er opgjort inklusive afledte finansielle instrumenter med de respektive aktivtyper som det un-
derliggende.  
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 Værdierne på nul skyldes, at tallene fra 2003 til 2006 kommer fra en anden kilde, der kun opgjorde sine tal i mia. kr. 
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nemsnit), viser derfor, at pensionsselskabernes samlede basiskapital er 3,7 gange større end det risikojuste-

rede røde solvenskrav.  

Figur 20: Udvikling i risikojusteret solvensdækning 

 

Kilde: (Finanstilsynet, 2007, Markedsudvikling 2006 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser) 

Som det ses af Figur 20 ovenfor, er solvensen generelt steget siden indførslen af trafiklyset i 2001, hvilket 

også kan ses af nedenstående Figur 21, der viser udviklingen i antallet af selskaber i hhv. grønt, gult og rødt 

lys. Som det ses af Figur 21, er det ganske få selskaber, der har været i rødt lys siden indførelsen af trafikly-

set, og det er ikke sket efter 2002. Når det gælder det mere ekstreme gule scenarie, ser tingene dog ander-

ledes ud. Da trafiklyset blev indført i 2001, var hele 40 pensionsselskaber i gult lys, mens kun 11 selskaber 

var i gult i 2002. Siden 2002 har kun ganske få selskaber været i gult lys. Udviklingen i det gule lys kan hen-

føres til flere årsager. Dels har udviklingen i de finansielle markeder i 2001 og 2002 været præget af mar-

kante aktiekursfald kombineret med faldende renter, hvilket satte pensionsselskaberne under pres. Dels 

var trafiklysene først lige indført i 2001/2002, hvorimod selskaberne i dag, i større eller mindre grad har 

indarbejdet risikoscenarierne i deres styring af markeds- og kreditrisici. 

Alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser var i grønt lys ved årsskiftet 2008, og kilder i 

branchen vurderer, at alle selskaber vil være i grønt ultimo 2009, da Finanstilsynet som bekendt har elimi-

neret det gule lys i perioden ultimo 2008 til ultimo 2010. 
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Figur 21: Selskaber i grønt, gult og rødt lys  

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet, 2008, Markedsudvikling 2007 for livsforsikringsselskaber og 
tværgående pensionskasser og Finanstilsynet, 2009, Markedsudvikling 2008 for livsforsikringsselskaber og tværgående 
pensionskasser 

10.3.1 Vurdering af trafiklyset som ”advarselslampe” 

Formålet med trafiklyset er fra Finanstilsynets side at sikre, at pensionsselskaberne kan klare store udsving i 

de finansielle markeder uden at gå konkurs inden for det kommende år. Således er formålet for trafiklyset 

at være en ”early warning indicator”. Finanstilsynet har med trafiklyset altså gjort det muligt for dem selv at 

vurdere, hvilke selskaber de skal holde et ekstra øje med det kommende år. 

For at vurdere hvorvidt trafiklyset kan bruges som en advarsel om en mulig forestående konkurs, er et ek-

sempel opstillet. Som udgangspunkt bruges Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP). Val-

get af netop denne pensionskasse skyldes, at den i en årrække var i gult lys. Det er derfor muligt at analyse-

re selskabets regnskaber og se, hvorvidt man udelukkende ud fra en solvensvinkel ville kunne se, at selska-

bet var i problemer, eller om Finanstilsynets stresstest var nødvendig for at opdage en muligt forestående 

insolvens. 

I Tabel 18 nedenfor ses udviklingen i udvalgte regnskabsposter for DIP fra 2002 til 2008. I 2002 havde man 

endnu ikke opdelt pensionshensættelserne i BF, BP og GY, så alle disse poster er samlet i GY. Endvidere skal 

det noteres, at DIP ikke før 2006 havde et kollektivt bonuspotentiale, som ellers er en vigtig buffer i tilfælde 

af faldende investeringsafkast. Fra DIP’s regnskaber er taget Finanstilsynets trafiklysvurdering ultimo hvert 

år fra 2003-2008. I 2002 har det ikke været muligt at finde, hvilket lys DIP var i, men ud fra de nederste sol-

vensberegninger kan det ses, at de formentlig var i enten gult eller rødt lys. I det gule scenarie havde DIP 

efter aktiekurs- og rentefald negativ egenkapital, men i det røde scenarie var egenkapitalen stadig på ca. en 

halv milliard. Dog tager Finanstilsynets trafiklysberegninger også højde for valutakursrisikoen og faldet i 
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ejendomsværdier, hvilket ikke er medtaget i udregningerne til dette eksempel. Dette kan betyde at DIP var 

i rødt lys i 2002. 

Tabel 18: Solvensopgørelse for DIP 

I mio. kr. 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Egenkapital 1.918,9 3.261,3 2.947,8 3.842,3 5.407,3 5.388,5 4.825,0 
Kollektivt Bonuspotentiale - - - - 1.521,5 3.883,2 531,1 
Bonuspotential på Fripoliceydelser - 154,6 196,5 133,0 355,9 3.866,6 2.515,5 
Garanterede Ydelser 17.720,9 16.811,0 18.826,0 21.018,1 18.648,1 11.729,3 14.613,3 
Samlede pensionshensættelser 17.712,2 17.819,3 19.774,4 21.889,3 21.772,5 21.900,6 19.531,0 
Solvenskrav 797,0 801,9 889,8 985,0 979,8 985,5 878,9 
        
Trafiklys  Gult Gult Gult Grønt Grønt Grønt 
        
Egenkapitalens dækning af  
solvenskravet 

1.121,8 2.459,4 2.058,0 2.857,2 4.427,5 4.403,0 3.946,1 

Effekt af gult lys på aktiver -1.172,8 -1.256,9 -1.647,9 -1.878,0 -1.703,6 -1.776,3 -1.310,4 
Egenkapitalens dækning af  
solvenskravet – efter gult scenarie 

-50,9 1.357,2 606,6 1.112,2 4.601,3 10.376,6 5.682,3 

Effekt af rødt lys på aktiver -618,8 -669,3 -847,1 -954,9 -888,3 -927,6 -729,8 
Egenkapitalens dækning af  
solvenskravet – efter rødt scenarie 

503,0 1.944,7 1.407,4 2.035,3 5.416,7 11.225,2 6.263,0 

Kilde: Egen tilvirkning med information fra Finanstilsynet, 2009, Enkeltregnskaber livsforsikring og tværgående pensi-
onskasser 2008 samt tidligere lignende rapporter 

Nederst i Tabel 18 er udregnet, hvorledes DIP’s egenkapital dækker solvenskravet218. Solvenskravet er ud-

regnet efter tommelfingerreglen, som siger, at ca. 4,5% af selskabets pensionshensættelser skal kunne 

dækkes af kernekapitalen. Idet solvenskravet i 2002 var på 797 mio. kr. og egenkapitalen på 1.918,9 mio. 

kr., havde selskabet en overdækning på 1.121,8 mio. kr. og var dermed solvent. Udfører man imidlertid Fi-

nanstilsynets stresstest219 på selskabet, ses det, at DIP i det gule scenarie er underdækket med 50,9 mio. 

kr., mens de i det røde scenarie stadig holder skindet på næsen med 503 mio. kr. Dog skal det huskes, at i 

disse beregninger er hverken valutakursrisikoen eller faldet i ejendomsværdier indregnet, hvorfor det ende-

lige resultat meget vel kan ende i en underafdækning efter det røde scenarie. Da DIP i 2002 hverken havde 

noget BF eller kollektivt bonuspotentiale, måtte egenkapitalen dække hele et eventuelt tab fra en gult/rødt 

scenarie, hvorfor selskabet også var særdeles sårbart. I 2003 begyndte DIP at opbygge et BF og fra 2006 og-

så et kollektivt bonuspotentiale. Den finansielle situation i selskabet var dog stadig så slem, at man indtil 

2006 var i det gule lys. 

Havde Finanstilsynets trafiklys ikke eksisteret, ville man udelukkende have kigget på, hvorvidt selskabet ul-

timo hvert år kunne dække solvenskravet. I alle årene fra 2002-2008 var egenkapitalen stor nok til at dække 
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 Normalt skal hele basiskapitalen dække solvenskravet, men for at simplificere eksemplet er her kun medtaget 
egenkapitalen, idet denne er den største del af basiskapitalen. 
219

 I det gule og røde scenarie er kun medtaget aktiekursfald og rentefald, og således vurderes virkningen af ejen-
domsprisfald ikke, hvilket dog kun ville forværre situationen. 
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solvenskravet, og DIP var derfor solvent. Havde markederne i 2003 oplevet et fald som det i 2001 eller 

2008, er det dog usikkert om selskabet stadig havde eksisteret. Stresstesten er således et vigtigt redskab for 

Finanstilsynet til at vurdere, hvor stor en risiko, der er, for at det enkelte selskab går konkurs. 

10.4 Fordele og ulemper ved trafiklyset 

Siden Finanstilsynet i 2001 indførte trafiklyset, er der sagt og skrevet meget om denne stresstest. Argumen-

terne går både for og imod testen, og dette afsnit vil belyse nogle af disse fordele og ulemper ved trafikly-

set. 

En styrke ved modellen er, at der er sat meget klare regler op for, hvornår der skal føres øget opsyn med et 

pensionsselskab. Så snart et selskab kommer i gult lys, bliver Finanstilsynets opmærksomhed rettet mod 

dette selskab. Tilsynet vil herefter kræve, at selskabet indberetter oftere end de halvårlige indberetninger, 

der som udgangspunkt er krav om. Dette er med til at identificere de selskaber, der har størst risiko for in-

solvens, før de er kommet for langt ud, til at kunne klare skærene. En konsekvens af trafiklyset er, at kapi-

talkravene er blevet øget, og at pensionsselskaberne derfor må reagere tidligere med at omlægge deres 

portefølje, end de ellers ville have gjort.220 Dette kan betragtes som en bagside ved modellen, da det læg-

ger restriktioner for investeringspolitikken. 

Faldende aktiemarkeder er en af de faktorer, der bidrager til at få pensionsselskaberne i gult lys. Da det kan 

kræve en sænkning af aktieandelen, at komme tilbage i grønt lys, kommer det til at virke som et dobbelt 

slag for selskabet, da salg af aktier i et faldende marked vil betyde tab på aktierne. Nationalbankens direk-

tør Nils Bernstein har udtalt, at en af ulemperne ved trafiklyset netop er, at mange pensionsselskaber hur-

tigt vil komme i gult lys i et faldende marked, hvilket vil få dem til at omlægge porteføljen til mindre risiko-

fyldte aktiver. Dette risikerer at forværre den negative spiral, der er i markedet, og samtidig vil selskaberne 

ikke få det optimale ud af salget, idet de har købt dyrt og sælger billigt.221 For et pensionsselskab, der tæn-

ker i meget lange horisonter, kan det tilmed virke nytteløst at måtte sænke deres aktieandel pga. trafiklyset 

for så et halvt år senere at kunne hæve den igen. Tidligere formand for Forsikring og Pension, Holger Dock, 

udtalte 1. december 2003 til Berlingske Tidende, at det er en ulempe for pensionsselskaberne, at Finanstil-

synet har skabt trafiklyset. Han mener, at problemet med trafiklyset og andre strikse regler indført af Fi-

nanstilsynet er, at de indskrænker pensionsselskabernes mulighed for at investere i aktier. Da aktier gene-

relt giver et højere afkast end andre aktiver over en lang investeringshorisont, mener Holger Dock, at det er 

i pensionskundernes interesse, at aktier udgør en forholdsvis høj del af selskabernes investeringer. Hermed 

viser trafiklyset ikke den positive side af aktieinvesteringer, hvilket kan få selskaberne til at investere min-

dre i aktier og dermed afskære kunderne fra et højere afkast 222. Derfor kan trafiklyset kategoriseres som en 
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 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen 
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 Nils Bernstein, 2006, Pensionssektorens rolle i samfundsøkonomien s. 9 
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Søren Funch, 2003, Strikse regler hæmmer investeringer 
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stresstest, der tester solvensen her og nu, men som ikke tager hensyn til den langsigtede investeringsstra-

tegi. 

I tråd med ovenstående er også, at det fleksible aktieloft medfører, at et pensionsselskab kun kan hæve de-

res aktieandel, hvis økonomien i selskabet er solid nok til at kunne håndtere eventuelle udsving i aktiekur-

serne, som f.eks. det gule og røde scenarie fra trafiklyset. Trafiklyset kan på dette grundlag ses som et sup-

plerende solvenskrav eller et risikojusteret kapitalkrav.  

Generelt har trafiklyset medført, at der skulle sættes mere fokus på pensionsselskabernes investerings-

mæssige risici og kravet til kapitalgrundlaget. Før trafiklyset blev indført, skulle to umiddelbart ens selska-

ber, men med hhv. en høj og en lav risikoprofil i investeringssammensætningen, opfylde samme kapitalkrav 

og aktivplaceringsregler.223(Rasmussen et al., 2009, Konkurrencen om pensioner 2009) Hverken solvensreg-

lerne eller investeringsreglerne var altså risikobaserede. Endvidere tog de gamle regler ikke hensyn til, at 

pensionsselskaber med mange 4,5% medlemmer har en langt større risiko end selskaber med lavere rente-

garantier og derfor burde have forskellige kapitalkrav. Det gør de nuværende regler derimod, idet opgørel-

sen af aktiver og passiver til markedsværdi sammen med trafiklyset bevirker, at selskaber med flere høje 

rentegarantier skal være ekstra påpasselige med deres risikostyring.  

Trafiklysene inddrager ikke diversifikationsfordele i risikoberegningen, idet de ikke tager højde for korrela-

tionen mellem aktivtyperne.224 Dermed overdrives den risiko, der er ved en given investeringsstrategi, og 

dette er endnu en faktor, der gør trafiklysmodellen mere forsigtig, end virkeligheden nødvendigvis kræver. 

Dette kan ses som positivt i det omfang, at en forsigtig model gør sandsynligheden for insolvens mindre. 

Men det kan også opfattes negativt, fordi en model, der er for pessimistisk i forhold til virkeligheden, kan 

fordre unødvendig afdækning eller unødvendig omlægning til mere sikre aktiver. Det kan føre til øgede om-

kostninger til pensionskunderne og utilstrækkelige afkast til at opfylde rentegarantierne. 

Som før nævnt er trafiklyset en simpel stresstest, der viser et øjebliksbillede af et pensionsselskabs økono-

miske situation. Den kan ikke anvendes til at beregne sandsynlighedsbaserede nøgletal såsom insolvens-

sandsynligheder på fremtidige tidspunkter. Dette betyder, at trafiklysmodellen ikke kan stå alene. Den er et 

redskab, der skal anvendes i risikostyringen i kombination med andre modeller, der kan tage højde for den 

langsigtede strategi, såsom ALM modeller, der kan modellere passiverne meget præcist ud i fremtiden. 

Derudover afhænger effekten af trafiklyset af pensionsselskabernes individuelle regelsæt og interne model-

ler. Hvis selskaberne har egne risikogrænser, der er hårdere end trafiklysets, betyder dette følgelig at testen 

ikke har den store betydning for selskabet. 

Pensionsbranchen er som sagt en af de mest regulerede brancher i Danmark,225 og der er hele tiden tiltag 

under overvejelse, der skal forbedre reguleringen af pensionsbranchen. Generelt kan det siges, at overgan-
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 Astrid K. Rasmussen, Jonathan Kahlke, Jan V. Hansen, et al, 2009, Konkurrencen om pensioner 2009 s. 33 
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 Per Søgaard-Andersen og Jens Bisgaard, 2006, Risikomodellering og -budgettering i et pensionsselskab 
225

 Astrid K. Rasmussen, Jonathan Kahlke, Jan V. Hansen, et al, 2009, Konkurrencen om pensioner 2009 s. 28 
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gen til markedsværdier i regnskabet og trafiklyset har iværksat en større bevidsthed om risikomåling og ri-

sikostyring i pensionssektoren226, og det er det, der er det vigtigste. Der kan være nok så mange stresstest 

eller modeller, der skal implementeres, men det er dog først når branchen er opmærksom på risiciene, at 

disse test vil gøre en forskel. Siden indførelsen af regelændringerne i starten af årtiet, er branchen i den 

grad blevet opmærksomme på disse risici. Denne opmærksomhed har udløst en mere bevidst styring af ak-

tie-, rente og valutarisiciene, bl.a. vha. finansielle instrumenter som swaps og optioner. 

10.4.1 Finansiel stabilitet og trafiklyset 

Som beskrevet i afsnit 6.4.1 blev der pr. 31.10.2008 indført en del regelændringer for pensionsselskaberne, 

kaldet Finansiel Stabilitet på Pensionsområdet. Dette indebar en midlertidig justering af den løbetidsaf-

hængige diskonteringssats (rentekurve), således at udviklingen i realkreditrenterne i et vist omfang afspej-

les i diskonteringssatsen. Årsagen til denne regelændring var, at det var vigtigt at sørge for at pensionssel-

skaberne ikke begyndte at sælge ud af deres realkreditobligationer og dermed skabte faldende kurser og 

stigende renter, både af hensyn til boligejerne, men også til pensionsopsparerne.227 Udover denne regel-

ændring er det også besluttet at suspendere indberetningen af det gule trafiklys og i stedet lade pensions-

selskaberne indberette kvartalsvist i stedet for den normale halvårlige indberetning. 

Begge regelændringer er etableret for at hindre, at pensionsselskaberne kom til at stå alt i en alt for dårlig 

situation i forbindelse med den finansielle krise og dermed sælge ud af deres mere risikofyldte aktiver. Sæt-

tes dette lidt på spidsen, kan man diskutere, hvor stor effekt en stresstest har, hvis den annulleres, når den 

for alvor begynder at have betydning. Hvis man alligevel ændrer reglerne i en krisetid, hvad nytter de så? 

Og hvad nytter det, at pensionsselskabets forpligtelser bliver mindre, hvis det skyldes en teknisk detalje, og 

at de reelle forpligtelser i virkeligheden ikke har ændret sig. Så ser det måske ud som om, pensionsselska-

bets solvens er forbedret på papiret, men i virkeligheden er den uændret. 

Det skal dog siges, at kritikken af disse regelændringer afhænger af, hvor megen vægt pensionsselskaberne 

lægger på trafiklyset i forhold til interne regler. Hvis de individuelle selskaber har egne regler, der er 

strammere end de regler Finanstilsynet har indført, så er f.eks. suspenderingen af det gule lys ikke så væ-

sentlig. 

10.5. Solvens II 

Dette afsnit vil skildre de overordnede rammer for Solvens II-projektet, der endeligt implementeres i 2012, 

efter den søjleopbygning, der er foreslået. Det nye solvenssystem vil tage afsæt i de tre søjler, der kendes 

fra Basel II-reglerne for banksektoren. De tre søjler er indbyrdes afhængige og alle medvirkende til at defi-

nere det samlede solvenssystem, hvor der er en interaktion mellem de kvantitative krav, tilsynets kvalitati-
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ve krav og den rolle, som de oplysningsmæssige krav spiller. De tre søjler er vist i Tabel 19, hvor også nøgle-

elementerne i dem er præsenteret. 

Tabel 19: Opbygning af Solvens II 

Søjle 1 – Kvantitative krav  Søjle 2 – Tilsynets rolle  

Søjle 3 – Tilsynsmæssig  

rapportering og oplysnings-

krav 

Aktiver og passiver til 

markedsværdi 

 

Solvenskrav (SCR) 

- Intern model 

- Standardmodeller 

 

Minimumskapital (MCR) 

 

Investeringsregler 

 

Tilsynsstandarder 

 

Risikostyring/ 

Interne kontroller 

 

Kapitalkrav 

Skønsmæssigt 

 

Stresstest 

 

Regnskabsregler (IASB) 

 

Offentliggørelse 

 

Markedsdisciplin 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Finanstilsynet, 2007, Orienteringsmøde om Solvens II 

10.5.1 Søjle 1 – Kvantitative krav 

De kvantitative forhold er placeret i søjle 1 og omfatter faktorer såsom værdiansættelsesstandarder, opgø-

relse af solvenskrav samt investeringsregler228. Et af de helt centrale punkter i Solvens II er, at aktiver og 

passiver skal opgøres til markedsværdi for at få en mere retvisende balance og dermed et mere reelt grund-

lag at basere risikostyringen på. Dette er som bekendt allerede implementeret i Danmark, men ikke i man-

ge andre EU-lande. Dermed er det et af de punkter der kan have stor betydning for reguleringen af den eu-

ropæiske pensionsbranche som helhed, men har mindre betydning for de danske selskaber. 

Et andet centralt punkt er opgørelsen af pensionsselskabernes solvenskrav. Fra EU-Kommissionens side er 

det foreslået, at der skal være to niveauer af kapitalkrav – et minimumskrav og et solvenskrav. Solvenskra-

vet, SCR (Solvency Capital Requirement), skal indeholde alle væsentlige kvantificerbare risici.229 Der er lagt 

op til, at de enkelte pensionsselskaber kan vælge, om de vil anvende en standard model til at opgøre deres 

SCR, eller om de vil bygge en intern model, der er tilpasset det enkelte selskab. Hvis der ikke leves op til 

SCR, vil det blive krævet af selskabet at det genetablerer så megen kapital, at kravet opfyldes. Dette skal 

ske i forhold til en konkret plan med en realistisk tidsramme.230 

Minimumskapitalkravet, MCR, er det lavest acceptable niveau for kapitalberedskabet i et pensionsselskab. 

Hvis pensionsselskabet ikke kan leve op til dette krav, kan det komme i alvorlige problemer, og tilladelsen 

til at drive forretningen videre kan blive inddraget. At have dette bundniveau for kapitalberedskabet sikrer, 

at der kan foretages et indgreb, mens der stadig er tilstrækkelige aktiver til at dække de forventede fremti-

dige pensioner. Der er foreslået forskellige metoder til beregning af MCR, men det er endnu uvist, hvordan 
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dette krav endeligt skal beregnes. Et af forslagene lyder på, at MCR skal beregnes som minimum 20% og 

maksimum 50% af SCR, ligegyldigt om SCR bliver beregnet via en intern model eller en standard model.231 

Investeringsregler indgår også som en del af søjle 1. Der henvises til det såkaldte ”prudent person” princip, 

hvor der skal investeres i aktiver med henblik på, at pensionskundens interesser varetages bedst muligt, og 

samtidigt kan dække hensættelserne. Pensionsselskaberne skal derudover være påpasselige i forhold til fi-

nansielle risici som følge af manglende spredning af aktiverne. Det er ikke planen, at Solvens II-reglerne skal 

have deciderede kvantitative begrænsninger som f.eks. de max 70% aktier, der kendes fra de danske regler. 

I stedet skal SCR give et incitament til diversificering, da beregningen af SCR implicit tager højde for spred-

ningen på forskellige aktivklasser.232 

10.5.2 Søjle 2 – Tilsynets rolle 

Søjle 2 omhandler tilsynets rolle og de mere kvalitative elementer i Solvens II, som f.eks. krav til forret-

ningsgange, procedurer for risikoovervågning samt interne kontroller. Målet med søjle 2 er at opnå en 

overordnet harmonisering af tilsynsmetoder landene imellem samt i forhold til andre finansielle områder. 

Søjle 2 skal tage hensyn til de risici, der ikke er med i søjle 1, dvs. risici med manglende fyldestgørende må-

lemetoder. Hvis sådanne risici ikke er medtaget under beregningen af SCR under søjle 1, skal tilsynsmyn-

dighederne have mulighed for at pålægge yderligere kapitalkrav på basis af dem i søjle 2.233 

Den fremtidige regulering ifølge Solvens II skal ikke kun sikre, at der er tilstrækkelig kapital til at imøde-

komme selskabernes risici (søjle 1), men tilskynde til, at selskaberne udvikler interne kontroller, og at risi-

kostyring bliver en integreret del af administrationen.234 Det forventes ifølge Solvens II, at alle selskaber skal 

foretage deres egne vurderinger af den risiko, de er udsat for, og af deres kapitalbehov (IRCA) både kvalita-

tivt og kvantitativt.235 

10.5.3 Søjle 3 – Tilsynsmæssig rapportering og oplysningskrav 

Søjle 3 handler om regnskabsregler og oplysninger til myndigheder og andre interessenter, der kan være 

med til at øge markedsdisciplinen. Selskaberne skal give verificerbare oplysninger, der er relevante for sel-

skabernes kapitalstyring. Oplysningerne kan inddeles i tre kategorier. 

Første kategori af oplysninger indeholder f.eks. mål for den finansielle tilstand og performance. Disse er ek-

sempler på de mere traditionelle rapporteringsmål for revisorer og lignende. Denne information inkluderer 

bl.a. resultatopgørelsen, balancen og cash flow opgørelser, dvs. oplysninger der er relativt standardiserede.  

                                                           
231

 Kilde er plancher fra summer school for aktuarer. 
232

 HM Treasury, 2006, Solvency II: a new framework for prudential regulation of insurance in the EU s. 41-42 
233

 HM Treasury, 2006, Solvency II: a new framework for prudential regulation of insurance in the EU s. 40 
234

 HM Treasury, 2006, Solvency II: a new framework for prudential regulation of insurance in the EU s. 39 
235

 IRCA – Individual Risk Capital Assessment – CEIOPS, 2006, Consultation paper 20 - draft advice to the European 
Commission in the Framework of the Solvency II project s. 21 



  
Side 110  

 
  

Anden kategori af oplysninger rummer mål for risikoprofilen, altså niveauet for risiciene. Herunder skal 

pensionsselskaberne oplyse om risikodiversifikation, dataanvendelse samt andre kritiske forudsætninger. 

Det kan komme til udtryk i Value at Risk-beregninger og stresstest af porteføljen. Denne kategori er knap så 

standardiseret som den første kategori. 

Den tredje og sidste kategori af oplysninger er mål for usikkerhed, nøjagtighed af tidligere estimater samt 

sensitivitet af nuværende og tidligere beregninger. Denne kategori er ikke så udviklet som de to andre, men 

ikke desto mindre er det oplysninger, der er med til at skabe et billede af selskabets position236. 

Den rapportering, der kræves ifølge Solvens II, inkluderer altså information ud over, hvad der generelt kræ-

ves af reglerne for regnskabsaflæggelse. Derfor vil kravene i søjle 3 påføre selskaberne en yderligere rap-

porteringsbyrde, end de hidtidige regler har gjort. Det diskuteres, hvor langt oplysningskravene kan stræk-

kes, og hvilke elementer af information der skal være offentligt tilgængelige. Det er en balancegang mellem 

at have tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, der sikrer muligheden for gennemsigtighed i en kompleks 

branche, uden at der er for mange detaljer, der kan medføre, at interessenter, som f.eks. konkurrerende 

selskaber, kan bruge den rapporterede information til ulempe for selskabet. Det kan derfor komme på tale 

at holde noget af det rapporterede fortroligt mellem selskabet og tilsynsmyndigheden.237 

10.5.4 Solvens II’s indflydelse 

Helt overordnet kan det siges, at Solvens II sigter mod en mere helhedsorienteret og økonomisk tilgang til 

risikobegrebet. Solvenskravet er i de nuværende regler baseret på en procentdel af hensættelserne238. Sol-

vens II-reglerne minder mere om trafiklysberegningerne, dog med flere risikofaktorer. Som tidligere nævnt 

skal alle væsentlige risici indgå i beregning af SCR (kapitalkravet). Disse risici er aktiekursrisici, renterisici, 

ejendomsrisici osv., som også anvendes i trafiklysberegningerne i dag. Dog vil stress-scenarierne højst sand-

synligt blive skærpet betydeligt i forhold til både de nuværende danske regler og de tidligere udgaver af 

Solvens II, hvilket delvist skyldes finanskrisen. Således arbejdes der på scenarier, der har ejendomsstød på 

25-30%, aktiekursstød på 45% samt stigninger/fald i renten på f.eks. hhv. +94%/-87% for en 1-årig obligati-

on og +51%/-34% for en 10-årig obligation.239 Der er dog kun tale om udkast til scenarier, da de skal be-

handles i EU-Kommissionen først. Dertil kommer nye risikofaktorer såsom revisionsrisici, dødelighedsrisici, 

risici forbundet med forlænget levetid, katastroferisici, risici ved fejlestimering og mange andre. Udgangs-

punktet for SCR-beregningerne er, at selskaber skal være i stand til at klare en såkaldt 200-års begivenhed, 

fastsat som 99,5% VaR-sandsynlighed indenfor 1 år. 

En anden dimension, som indgår i Solvens II-reglerne, er en mere ”blød” dimension, der minder om regler-

ne for individuelt solvenskrav og reglerne i FIL. Der kommer således et betydeligt krav om rapportering og 
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offentliggørelse samt gennemsigtighed, som ikke findes i pensionsbranchen i dag.  

 

Om Solvens II er positivt eller negativ for pensionsbranchen kan være vanskeligt at bedømme. Umiddelbart 

må det ses som positivt, at branchen med disse regler bliver mere realistisk, i forhold til de risici de er eks-

poneret for. Der er mange af de europæiske pensionsselskaber, der vil være nødt til at ændre radikalt på 

deres fremgangsmåder, da de i dag negligerer mange risikokilder. Alene det at skulle opgøre aktiver og pas-

siver til markedsværdi vil få en meget stor betydning. Det er muligt, at nogle europæiske selskaber vil få 

problemer med at overholde deres forpligtelser, når de opgøres til markedsværdi. Specielt frygter man for 

at de hollandske selskaber kan komme i problemer.240 

Det bliver endvidere spændende at se, hvilken indflydelse det får på markedet, når pensionsselskaber fra 

hele Europa skal ud og afdække deres aktie- og renterisiko. Specielt på swapmarkedet bliver dette interes-

sant, idet swaprenten har stor indflydelse bl.a. på værdiansættelsen af hensættelserne. Man må formode, 

at den øgede efterspørgsel på swaps vil få kursen på obligationer til at stige og dermed vil swaprenten fal-

de, hvilket fører til stigende hensættelser, idet swaprenten indgår i diskonteringsrenten for hensættelser-

ne. Det bliver ydermere spændende at se, om inflationen bliver påvirket af dette. Der er ifølge kilder i bran-

chen stor uenighed om hvorvidt inflationen vil stige eller ej. Grundet den store usikkerhed kan det derfor 

være farligt at positionere sig mod dette allerede i dag. 

I Solvens II-reglerne vil der som før nævnt være et valg mellem at anvende en standardmodel til beregning 

af SCR, eller at pensionsselskabet selv udarbejder en intern model til formålet. Det er klart, at en model der 

er specialiseret til det enkelte selskab, vil kunne give mere præcise resultater. At bygge en sådan model ta-

ger dog tid og er ressourcekrævende, og det er spørgsmålet, om de mere præcise resultater kan opveje de 

høje omkostninger. Hvis man udarbejder en intern model, skal den godkendes og superviseres af tilsynet, 

og den skal endvidere vedligeholdes, så den er up-to-date, ellers har den ingen berettigelse. 

Spørgsmålet er, om der er nogle selskaber i Danmark, udover måske ATP, der er store nok til, at det kan 

være rentabelt at bygge deres egen interne model. Nogle af de mindre selskaber kunne evt. gå sammen om 

at lave en intern model, men i realiteten vil det formentlig ikke kunne betale sig, da de enkelte selskaber er 

meget forskellige, både hvad angår bestande og investeringsportefølje. Endelig må man være kritisk over 

for en intern model. Begrundelsen til at opbygge sin egen model må være, at måle pensionsselskabets risi-

ko så nøjagtigt, at selskabet ikke behøver at hensætte nær så meget. Men det kan være farligt at stole for 

meget på resultaterne, da det er umuligt for en model at tage højde for scenarier, der aldrig er sket før. 

Dette sås tydeligvis under den nuværende krise, hvor vi har oplevet en udvikling, der aldrig er sket før. Hvis 

resultaterne af en intern model betyder, at et pensionsselskab kun hensætter lige nøjagtigt det nødvendi-

ge, kan en ekstrem hændelse medvirke til, at dette selskab får problemer med at opfylde garantierne. 
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11. Analyse af andre mulige risikostyringsmodeller 

Udover den offentlige regulering er pensionsselskaberne nødt til at have deres egne interne risikostyrings-

modeller for enten at supplere trafiklys og solvenskrav eller erstatte disse med mere komplicerede krav. In-

terne risikostyringsmodeller kan være udformet på mange forskellige måder. I det følgende analyseres tre 

eksempler på modeller, som selskabet kan anvende i sin risikostyring. 

11.1 Optionsteoretisk model 

Når Finanstilsynet bedømmer pensionsselskabernes solvenskrav, benytter de sig af den regnskabsmæssige 

opgørelse af selskabernes forpligtelser. Samtidig er Trafiklyset en en-periodisk stresstest, der derfor ikke 

tager højde for den risiko, som flere perioder giver, bl.a. risikoen for genkøb. Den regnskabsmæssige opgø-

relse tager heller ikke hensyn til forpligtelsernes fulde værdi, da den ikke indregner de optioner, der implicit 

ligger i forpligtelserne. En optionsteoretisk model opfatter derimod forpligtelserne som en pakke af optio-

ner, bestående af bl.a. en bonusoption og en genkøbsoption. Medregnes disse optioner, stiger værdien af 

forpligtelserne og en værdiansættelse med en optionsteoretisk model resulterer derfor i øgede krav til sel-

skabets kapitalbuffere. Det betyder samtidig, at der opstår en risiko for, at den regnskabsmæssige opgørel-

se undervurderer hensættelserne. 

At værdiansætte pensionsselskabernes forpligtelser med en optionsteoretisk metode er ikke i sig selv en 

risikostyringsmodel, men en måde hvorpå hensættelserne kan værdiansættes, således at selskaberne en-

ten skal forøge eller formindske deres kapitalbuffere. Som risikostyringsmodel kan man derimod fortsat 

benytte en deterministisk stresstest f.eks. efter Finanstilsynets scenarier. Forskellen på Trafiklyset og den 

optionsteoretiske model ligger dermed udelukkende i opgørelsen af selskabets forpligtelser og dermed i 

det kapitalkrav, der skal efterleves. 

 

11.1.1 Eksempler på modeller 

Forskellige teoretikere har forsøgt at opstille modeller, der inkorporerer optionerne i værdiansættelsen af 

pensionsselskabers hensættelser. Briys og de Varenne lavede i 1995 en model241, der værdiansatte garanti-

forpligtelserne, samtidig med at den tog højde for både opsparerens bonusoption og selskabets option på 

at gå konkurs. Imidlertid er modellen kun en en-periode model, hvorfor den ligesom Trafiklyset ikke ind-

regner genkøbsoptionen. Miltersen og Persson udviklede en fler-periodemodel i 2001242. Modellen har ind-

bygget en bonuskonto, hvortil der kan overføres i gode tider og tæres på i dårlige. Bonuskontoen udbetales 

dog i denne model ved pensionering, hvilket ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. 
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Endelig præsenterede Grosen og Jørgensen i 1997 en model, hvor unit-linkkontrakter blev værdiansat in-

deholdende en genkøbsoption. I 2000 videreudviklede de modellen til også at omfatte garanterede pensio-

ner med ret til bonus243. Modellen er fler-periodisk, og der er indskrevet en bonusudjævningsmekanisme, 

således at der kun tilskrives bonus i tilfælde af, at selskabets reserver overstiger en fast grænse. Et problem 

ved Grosen og Jørgensens model er, at investeringspolitikken antages at være passiv. Således vil aktivsam-

mensætningen ikke ændre sig over forpligtelsernes løbetid, hvilket er en urealistisk antagelse. 

11.1.2 Den optionsteoretiske værdiansættelse 

Værdien af selskabets forpligtelser over for sine medlemmer ændrer sig en del, når der benyttes en opti-

onsteoretisk værdiansættelse i forhold til en regnskabsmæssig. Værdiansættelsen af en europæisk pensi-

onskontrakt kan deles op i flere elementer. For det første er der rentegarantien, som kan beskrives ved en 

risikofri nulkuponobligation. Derudover indeholder kontrakten en option på bonus i tilfælde af, at selskabet 

skulle få et afkast, der var bedre end det garanterede. En amerikansk kontrakt indeholder oveni dette også 

en genkøbsoption, således at kunden til enhver tid kan opsige sin pensionsordning. Forskellen mellem de to 

typer af kontrakter er illustreret i Figur 22. 

Figur 22: Værdi af amerikansk kontra europæisk kontrakt 

Værdi af amerikansk kontrakt 

Nulkuponobligation Bonusoption Genkøbsoption 

Værdi af europæisk kontrakt  

Kilde: (Grosen & Løchte Jørgensen, 2000, Fair valuation of life insurance liabilities: The impact of interest rate guaran-
tees, surrender options, and bonus policies) 

Hvis pensionsselskabet ikke formår at forrente de indbetalte præmier med mere end den garanterede ren-

te, har bonusoptionen ingen værdi. Således vil værdien af en europæisk kontrakt til enhver tid mindst svare 

til værdien af de garanterede ydelser. Jo højere afkast selskabet får, jo højere vil bonustilskrivningerne bli-

ve. En opsparer, der modtager store bonustilskrivninger, vil på kort sigt være mindre tilbøjelig til at skifte til 

et andet selskab, hvis han ikke her kan få de samme høje bonustilskrivninger. Hermed falder værdien af 

genkøbsoptionen244. Da de regnskabsmæssige hensættelser består af de garanterede ydelser og bonustil-

skrivningerne, vil en amerikansk kontrakt således til enhver tid være mindst det samme værd som de regn-

skabsmæssige hensættelser. Derfor vil en værdiansættelse af pensionsselskabernes forpligtelser med en 

optionsteoretisk model, som minimum give samme værdi som ved den regnskabsmæssige metode. Der-

med vil kapitalkravet, der skal sikre, at selskaberne overholder deres forpligtelser, også blive minimum det 

samme som efter den nuværende regnskabsmæssige metode. Eftersom alle pensionsselskaberne til en vis 
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grad udbetaler bonus, men samtidig fører en forholdsvis konservativ bonuspolitik, vil både bonusoptionen 

og genkøbsoptionen i den amerikanske kontrakt have en positiv værdi. Det betyder, at en værdiansættelse 

af selskabernes forpligtelser med den optionsteoretiske metode sandsynligvis vil give en højere værdi end 

den regnskabsmæssige metode. Hermed skal selskaberne altså også hensætte mere kapital for at være sik-

re på at honorere forpligtelserne. 

Der er grænser for, hvor meget højere værdien af hensættelserne er i den optionsteoretiske model i for-

hold til den regnskabsmæssige. Det afhænger af bonus- og investeringspolitikken og forholdet mellem dis-

konterings- og garantirenten. Er garantirenten f.eks. større end diskonteringsrenten, har genkøbsoptionen 

stort set ingen indflydelse på kontraktværdien, da det i en sådan situation ikke vil være fordelagtigt at ud-

nytte optionen. 

I Grosen og Jørgensens model fra 2000 er selskabets option på konkurs ikke inkluderet. Wejse viser dog, at 

konkursoptionen sænker værdien af den amerikanske option markant245. Således indsnævres forskellen 

mellem de to metoder, og i nogle tilfælde kan den optionsteoretiske model endda resultere i en lavere 

værdi end den regnskabsmæssige. 

11.1.3 Fordele og ulemper ved den optionsteoretiske model 

Typisk vil en værdiansættelse med en optionsteoretisk model resultere i en højere værdi af pensionsselska-

bets forpligtelser end ved en regnskabsmæssig model. Da Finanstilsynet kræver, at selskabet skal kunne 

dække omkring 4,5% af hensættelserne med basiskapitalen, betyder det også, at kapitalkravet vokser, når 

den optionsteoretiske model benyttes. 

At selskabet må have en større basiskapital for at leve op til de højere forpligtelser er en fordel, idet risiko-

en for, at selskabet går konkurs, naturligvis bliver mindre. En mindre risiko betyder nødvendigvis også et 

mindre afkast. Da selskabet skal hæve basiskapitalen, bliver der færre penge til at investere for, og dermed 

bliver opsparerens afkast forringet. Det er således vigtigt at finde balancen mellem en basiskapital, som er 

stor nok til at kunne formindske risikoen for konkurs til et passende niveau uden at reducere det investe-

ringsmæssige råderum for meget. 

En fordel ved den optionsteoretiske model er også, at den er fler-periodisk i modsætning til trafiklyset. Det 

betyder bl.a., at den tager hensyn til aktivernes udvikling i flere perioder efter hinanden i forbindelse med 

værdiansættelsen af de forskellige optioner. Dog antager Grosen og Jørgensens model, at investeringspoli-

tikken er passiv. Aktivsammensætningen forbliver således den samme gennem hele løbetiden, mens udvik-

lingen simuleres efter en antagelse om stiafhængighed. Antagelsen kan betyde, at værdiansættelsen af de 

indbyggede optioner bliver forkert. 

Økonomi- og Erhvervsministeriet udtalte i deres rapport om større valgfrihed i pensionsordningen, at mens 

Grosen og Jørgensen havde ret i deres påstand om, at pensionsselskaberne undervurderede deres forplig-
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telser ved ikke at tage højde for de indbyggede optioner, tog Grosen og Jørgensen heller ikke højde for sel-

skabets optioner som valg af bonus- og investeringspolitik246. 

11.1.4 Anvendelse af den optionsteoretiske model i en krisetid 

I en krisetid kan det være en fordel for pensionsselskabet, hvis de har værdiansat hensættelserne efter en 

optionsteoretisk model i stedet for den traditionelle værdiansættelse. Dette skyldes at selskabet er nødsa-

get til at have en større buffer, idet pensionshensættelsernes værdi er større når de værdiansættes med 

den optionsteoretiske model. Med en større buffer vil selskabet have bedre mulighed for at komme igen-

nem en finansiel krise uden f.eks. at skulle sælge ud af aktieporteføljen på et strategisk dårligt tidspunkt. Til 

gengæld kan en unødig stor buffer være en hæmsko for selskabet i opgangstider, hvor den ligger en dæm-

per på investeringsmulighederne. 

11.2 Value-at-risk 

VaR er en forkortelse for Value-at-Risk og angiver et statistisk mål for det maksimale tab, man kan lide in-

den for en vis periode med en valgt sandsynlighed, også kaldet et konfidensniveau. 

En x procent, y dages VaR på z mio. kr. betyder, at pensionsselskabet med x procent sandsynlighed højst vil 

tabe z mio. kr. inden for de næste y dage.247 Hvis et pensionsselskab f.eks. har en 95%, 1 års VaR på 50 mio. 

kr., betyder det, at der med 95% sandsynlighed højst vil indtræffe et tab på 50 mio. kr. i løbet af det næste 

år. Omvendt betyder det, at der er 5% sandsynlighed for, at tabet er større end 50 mio. kr. Hvor stort tabet 

er i efterfølgende tilfælde, siger VaR-målet ikke noget om. 

Illustreret ved 10.000 simuleringer er 95% VaR det 500. dårligste scenarie ud af de 10.000 simuleringer, 

hvilket i Figur 23 vil svare til et tab på -50 mio. kroner.  
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 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen, s.397 
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Figur 23: Simuleringsoutput, Value At Risk 

 

Kilde: PKA 

CVaR248 beskriver det gennemsnitlige tab i en given andel af de værste scenarier. I tilfældet med 10.000 si-

muleringer er CVaR 95% et udtryk for gennemsnittet af de 500 værste scenarier. I forhold til Figur 23 er 

CVaR 95% gennemsnittet af de tab, som overstiger tabet på 50 mio. kroner. CVaR angiver således fordelin-

gen af halen, dvs. fordelingen af de værste scenarier. 

 

En VaR-model kan også anvendes i forlængelse af trafiklyset. Som eksempel kan man tage et pensionssel-

skab, der er i grønt lys, men hvor et nettotab på 100 mio. kr. akkurat vil få selskabet i gult lys. Har pensions-

selskabet et 90 dages VaR på 100 mio. kr. ved et 99,5% konfidensniveau, betyder det, at der er 0,5% sand-

synlighed for, at pensionsselskabet inden for de næste 3 måneder kommer i gult lys eller det, der er værre. 

Hvis ovenstående VaR er fremkommet ved 10.000 simuleringer, vil det netop være det 50. dårligste scena-

rie, hvor nettotabet gav 100 mio. kr. 

VaR-målet kan beregnes analytisk, dvs. vha. en matematisk formel. Det kræver dog, at man simplificerer 

forudsætningerne så meget, at de bliver urealistiske. I praksis er simulering derfor den eneste måde at be-

regne et VaR-mål på. Det skyldes, at pensionsselskaberne har investeret i aktiver med asymmetriske afkast-

fordelinger, som f.eks. derivater og realkreditobligationer, og at hensættelsernes komplekse natur ikke kan 

beskrives ud fra gængse fordelinger. For at udregne VaR er det derfor nødvendigt at anvende en model, der 

kan frembringe de aktiver og passiver, som et pensionsselskabs balance består af.  
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11.2.1 Formål med VaR 

Der kan være mange formål med en VaR-model. Det åbenlyse formål er at lave en model, der kan kvantifi-

cere og understøtte styringen af et pensionsselskabs risici. Men derudover kan en VaR-model vise mange 

andre ting. F.eks. giver en VaR-model en mulighed for at kvantificere isolerede risici fra eksisterende aktiv-

klasser og hensættelser samt sammenspillet mellem risiciene, og i hvilken grad de diversificerer hinanden. 

Det betyder, at pensionsselskabet med VaR-modellen kan udregne troværdige sandsynligheder for, at sel-

skabet kommer i en situation, hvor solvenskrav overstiger basiskapital249, og de dermed kommer i rødt lys, 

gult lys osv. Endvidere kan VaR bidrage til en analyse af, hvilke typer af scenarier, der får pensionsselskabet 

i uføre. 

Et andet af hovedformålene med en VaR-model er at kvantificere de enkelte aktivers bidrag til porteføljens 

samlede risiko og forventede afkast. Sådanne analyser er vigtige i forhold til at fastsætte de enkelte aktivers 

andel af den samlede portefølje, hvorved VaR-modellen bliver en del af den strategiske aktivallokering. 

Desuden kan modellen benyttes til at analysere nye aktivklasser. VaR-modellen kan således være et nyttigt 

redskab (blandt flere) i forhold til investeringsstrategien i et pensionsselskab og ad hoc-analyser generelt. 

Ud over de nævnte formål kan det tænkes, at fremtidige opgørelser af individuelt solvensbehov og de in-

terne modeller under Solvens II vil være baseret på VaR eller et tilsvarende mål. Opbygningen af VaR kom-

petence kan derfor være et vigtigt skridt i forberedelsen til Solvens II. 

11.2.2 Opbygning af en VaR-model 

Nedenfor i Figur 24 vises en opbygning af en VaR model som den kan se ud. Det individuelle pensionssel-

skab250 kan selvfølgelig sætte sin model op, så den passer netop de behov, som selskabet har. 

Farverne i Figur 24 viser, hvordan de enkelte moduler er bundet sammen, og hvilke enheder der hører til 

hvilken model. 
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 VaR modeller bliver selvfølgelig ikke kun brugt at pensionsselskaber, men også af finansielle institutioner, og andre 
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Figur 24: Opbygning af en VaR model 

Kilde: PKA 

Rentemodellen (gul) leverer rentestrukturer til modellerne for de rentebærende aktiver (grå og lyserød) og 

hensættelserne (beige), mens simuleringsmodellen (lys blå) leverer korrelerede simuleringer til ejendoms-

modellen (mørk blå) og aktiemodellen (grøn). Herefter leverer modellerne for aktiverne og hensættelserne 

resultater pr. rentekurve til konsolideringstabellen (orange).  

I konsolideringstabellen bliver hver simulering mappet til én rentekurve251, således at modellen kan identi-

ficere markedsværdien af aktiver og hensættelser for hver simulering. Konsolideringstabellen samler også 

markedsværdierne i udgangspunktet for både aktiver, hensættelser og basiskapital. 

I resultattabellen bliver der ud fra data i konsolideringstabellen beregnet en ny basiskapital pr. simulering. 

De 500 værste basiskapitaler samles i et ark til brug for CVaR.  
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 Mapning betyder, at laves f.eks. 10.000 simuleringer, men der kun er 55 rentekurver, så skal hver af de 10.000 si-
muleringer vise, hvilken rentekurve, de renteafhængige produkter skal prises på. For at opnå dette anvendes det, der 
kaldes mapning, dvs. en tabel, som viser, at hvis simuleringen genererer en værdi på f.eks. 2,20 – 3,40, så betyder det, 
at obligationerne skal prises på kurve 23, hvorimod en værdi i et andet interval vil pege på en anden kurve. Årsagen til 
at udarbejde en mapning er, at det er tidsmæssigt umuligt at simulere på passiverne på policeniveau i et pensionssel-
skab. 
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Derefter kan den endelige VaR-rapport sættes op, så den indeholder f.eks. sandsynligheden for at solvens-

kravet overstiger basiskapitalen med anvendelse af hhv. 100% BF/kun en del af BF, VaR-fraktiler, Initial-

regnskab og CVaR. 

11.2.3 Ulemper ved VaR 

Der er mange meninger om Value-at-Risk. Nogle er positive, men mange er også negative. Nogle mener, at 

VaR skaber en falsk tryghed for risikostyringen. David Einhorn252 har udtalt, at VaR er at sammenligne med 

“an airbag that works all the time, except when you have a car accident.”253 Det, han hentyder til, er, at det 

er svært for en VaR-model at forudse de helt store kriser, da dette sker så sjældent, at informationen ikke 

er med i de historiske data, som bliver brugt til bestemmelse af mange af parametrene i modellen. En VaR-

model forudsætter altså, at man kan anvende historiske data til at forudsige fremtiden, hvilket erfaringen 

har vist, at man ikke altid kan. Dvs. at når finansverdenen sidste år oplevede 10 200-års-begivenheder på to 

uger, kan konsekvensen være, at antagelserne i en VaR-model kan være forkerte. Det er altså ikke selve 

modellen, der er forkert.254 

En VaR-model er ligeledes meget udsat for fænomenet ”Garbage in – Garbage out”, da kvaliteten af det re-

sultat, som modellen giver, i høj grad afhænger af, hvad modellen bliver fodret med.  

Som ophavsmand til en VaR-model kan man lave flere tiltag for at forbedre parametrene. Man kan bl.a. 

overveje tidshorisonten af de historiske data, man benytter til at udlede parametrene for modellen. Det er 

vigtigt ikke at anvende en for kort horisont, da det vil give statistisk usignifikante resultater, men horisonten 

skal heller ikke være for lang, for derved risikerer man, at der har været for mange strukturelle skift i sam-

fundet, og at man får parametre, der er misvisende i nutidens samfund. Endvidere kan man i simuleringen 

af aktier overveje, om man vil benytte den realiserede volatilitet eller den implicitte volatilitet på aktierne. 

Da implicit volatilitet er højere end realiseret volatilitet, vil modellen, der benytter den implicitte volatilitet, 

tage højde for, at markedet er mere volatilt, end man umiddelbart vil antage, hvis man bare ser på en tids-

serie af aktieafkast. 

Man bør også overveje, om korrelationerne på aktiverne skal være baseret på et almindeligt miljø eller et 

stresset miljø. Hvis de er baseret på et almindeligt miljø og man oplever et stresset miljø, er det klart, at ens 

portefølje taber mere, end hvad VaR-tallet indikerer, at man burde kunne tabe. Måske kunne begge scena-

rier inkorporeres i modellen, så man kunne se det maksimale tab både i en ”normal” situation og i en stres-

set situation. Der er ydermere en vanskelighed i at modellere de illikvide aktivtyper, såsom ejendomme, da 

datakvaliteten af historiske afkastdata er dårlig. Mange ejendomme bliver sat til at have en stabil værdi i 

løbet af året og bliver først reelt værdiansat i forbindelse med årsregnskabet, dvs. såkaldt ”stale pricing”. 

Det kan medføre, at volatiliteten undervurderes. 
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VaR-modeller bliver også kritiseret for deres korte tidshorisont på typisk et år. Dermed kan de ikke anven-

des til at se på de langsigtede forhold, hvilket et pensionsselskab med deres langsigtede hensættelser er 

nødt til. Man skal derfor passe på ikke at komme til at overfortolke resultaterne fra VaR-modellen til at 

gælde på længere sigt. 

En af svaghederne ved stresstest-metoden (trafiklyset) er, at den overlader det til ”læseren” at foretage en 

subjektiv vurdering af, hvor radikalt scenariet er. Her kan en VaR-model hjælpe, men det er vigtigt, at den-

ne ikke står alene, da det vil give et for spinkelt grundlag at træffe sine beslutninger på. Det er netop dette, 

der har ført til en del kritik af VaR-modeller, idet ukritiske beslutninger i henhold til VaR-modeller har fået 

en del af skylden for den finansielle krise.255 

Når man har bygget en ny VaR-model256, er det vigtigt, at man tager sig tid til at lære den og dens styrker og 

svagheder at kende, før man begynder at stole for meget på modellen. Der bør inkorporeres en periode, 

hvor dens ”børnesygdomme” kan opfanges og modellen ændres på baggrund af disse, før den for alvor ta-

ges i brug. Derved skabes også erfaring i anvendelsen af modellen og en bevidsthed omkring, hvilke scena-

rier modellen håndterer godt, og hvilke scenarier den håndterer mindre godt. 

Vigtigt er det dog at huske på, at ”the greatest risks are never the ones you can see and measure, but the 

ones you can’t see and therefore can never measure.”257 

11.2.4 Anvendelse af VaR i en krisetid 

Som nævnt ovenfor kan en VaR-model være et nyttigt supplerende redskab til styringen af risikoen i et 

pensionsselskab. En VaR-model har dog en del svagheder i forhold til at blive anvendt i en kriseperiode. 

Dette gælder specielt, hvis krisen er af en karakter, der ikke er set før, eller ikke er set i lang tid. Eksempel-

vis bliver den nuværende finansielle krise sammenlignet med krisen i 1930’erne, men de to kriser kan ikke 

ligestilles, da der er nye problemområder ved denne krise. Dette betyder, at man ikke kan anvende data fra 

krisen dengang i forhold til den nuværende krise. Derudover gør strukturelle skift i samfundet også, at det 

ikke er muligt at anvende data fra tidligere tider på nuværende forhold. Overordnet set skal man være agt-

pågivende ved anvendelse af en VaR-model, hvis der er optræk til krise. Og uanset krisetid eller ej, bør en 

VaR-model aldrig stå alene. 

11.3 Scenariemodeller 

Scenariemodellers formål er at beskrive, hvorledes en ændring eller udvikling i markedsforhold indvirker på 

pensionsselskabets aktiver og forpligtelser samt deres indbyrdes forhold258. Ud fra de observerede scenari-

er kan selskabet således fastlægge sin risikostyring. Scenariemodeller kan deles op i deterministiske og sto-
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kastiske modeller. En deterministisk model beskriver et scenarie, der er forudsigeligt og ikke præget af til-

fældige valg. Modsat indeholder en stokastisk model tilfældige hændelser, hvortil der er knyttet forskellige 

sandsynligheder259. Finanstilsynets trafiklys er et eksempel på en scenariemodel af den deterministiske art. 

Denne type bruges primært til at beskrive worst-case scenarier, men kan også bruges til mere langsigtede 

konsekvensanalyser. Udviklingen i de langsigtede analyser kan være både statisk og dynamisk. I en statisk 

model ændres udviklingen ikke undervejs, mens den dynamiske model har mulighed for at indbygge for-

skellige ændringer i udviklingen, afhængigt af udviklingen i den forudgående periode. 

En stokastisk model simulerer udviklingen i pensionsselskabet ud fra en scenariestruktur, der giver forskel-

lige muligheder for ændringer. Den stokastiske tilgang til scenariemodellerne giver et mere realistisk billede 

af fremtiden, idet der introduceres et usikkerhedsaspekt i markedsudviklingen, samtidig med at korrelatio-

nen aktiverne imellem inddrages260. I Figur 25 nedenfor er et eksempel på en scenariestruktur illustreret. 

Det kan ses, hvorledes strukturen skaber flere muligheder for udviklingen jo længere en tidshorisont, der 

fokuseres på, samt at der i hver tidsperiode kan være mange forskellige mulige udviklinger fra udgangs-

punktet. 

Figur 25: Scenariestruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Den deterministiske tilgang til scenarieanalysen er som sagt af den mindre komplicerede art. For at pensi-

onsselskaberne skal supplere reglerne i trafiklyset, er det derfor den stokastiske tilgang, de bør fokusere på. 

11.3.1 Stokastiske scenariemodeller 

Pensionsselskaberne kan benytte stokastiske scenariemodeller til at forudsige, hvordan markederne kan 

udvikle sig i fremtiden. Ud fra de mulige fremtidige scenarier kan selskabet herefter fastlægge sin risiko- og 

afdækningsstrategi. 
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Forudsætningen for, at en stokastisk scenariemodel er brugbar, er først og fremmest, at den har de rigtige 

input. På aktivsiden kan inputtene bestå i lønudvikling, præmieindbetalinger og aktivernes risiko, afkast og 

korrelation samt selskabets investeringsstrategi. På passivsiden bør forpligtelser, grundlagsrente, dødelig-

hedsintensitet, invaliditetsintensitet og selskabets bonusstrategi indgå. Efter pensionsselskabet har valgt 

sine input, skal udviklingen i aktiver og passiver simuleres for at få et output, der giver et bud på, hvorledes 

fremtiden kan se ud. 

Figur 26: Opbygning af stokastisk scenariemodel 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra (Petersen & Hansen, 2004, ALM i pensionssektoren - en analyse af udvalgte 

ALM modeller) 

Inputtene i aktiverne frembringes ud fra en model, hvorefter de simuleres. Ved simuleringen af aktiverne 

simuleres de forskellige aktivklasser i en bestemt tidsperiode. Resultatet af denne simulering giver udover 

aktivudviklingen også diskonteringsrenten, som derefter kan bruges til at opgøre passiverne med. Proces-

sen gentages et højt antal gange for at finde den mest sandsynlige fremtidige udvikling. 

Kvaliteten af outputtet afhænger, ligesom for VaR-modellen, af kvaliteten af inputtet og af den metode, 

hvorefter aktiverne modelleres. Aktivmodeller findes i mange forskellige versioner. Disse kan være opbyg-

get som tidsseriemodeller eller stokastiske differentialligninger. Fælles for dem alle er, at de ud fra en simu-

lering finder frem til den mest sandsynlige udvikling i de finansielle markeder. Derefter kan pensionsselska-

berne afdække den risiko, der er ved de endelige scenarier. 

Det simpleste output en stokastisk scenariemodel kan give er en procentsats, der viser hvor ofte en given 

hændelse indtræffer. Det er dog mere brugbart for selskabet, hvis outputtet viser en sandsynlighedsforde-

ling af, hvorvidt hændelsen indtræffer. Dette giver selskabet mulighed for at specificere konfidensinterval-

let for det enkelte aktiv. I forbindelse med ekstreme hændelser, kan det være interessant for selskabet at 

vide, hvorfor nogle simuleringer udvikler sig radikalt. Dette kræver, at de enkelte simuleringer kan analyse-

res til bunds, hvorfor modellen bør lagre så meget data som muligt i forbindelse med hver enkelt simule-

ring. 

11.3.2 Fordele og ulemper ved flerperiodiske scenariemodeller 

Som det ofte er tilfældet, når man forsøger at modellere virkeligheden, afhænger kvaliteten meget af de 

inputs, man benytter. Når den fremtidige udvikling skal fastlægges, er det derfor også essentielt, at aktiver-

Input OutputAktiver modelleres Passiver opgøres 
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nes afkast, standardafvigelser, korrelation mm. fastsættes så præcist som muligt. Udover modellens inputs 

er valg af metode til aktivmodellering også afgørende for det endelige resultat. Nogle af modellerne er me-

get komplekse og derfor svære at implementere, mens andre er mere simple, men giver måske ikke et lige-

så korrekt billede af fremtiden. De meget komplekse modeller kræver et højt antal af simuleringer for at 

replikere virkeligheden bedst muligt. Det medfører at modellerne let kan blive meget tidskrævende og 

dermed mindre fleksible. Dette kan føre til at selskabet bliver nødt til at nedsætte antallet af simuleringer, 

hvormed kvaliteten af outputtet forringes. Der er således et trade-off mellem kompleksiteten og kvaliteten 

af resultatet. 

I forhold til Finanstilsynets trafiklys er de flerperiodiske scenariemodeller et godt supplement. Modellerne 

fokuserer på den langsigtede rentefølsomhed, hvormed pensionsselskaberne har mulighed for at lægge sin 

afdækningsstrategi for en længere periode. Således er den flerperiodiske scenariemodel hovedsageligt et 

langsigtet strategisk redskab, som giver selskabet indsigt i konsekvenserne af dets beslutninger over en 

længere tidshorisont. Sammenlignes den flerperiodiske scenariemodel med trafiklyset og en VaR model, 

giver den selskabet et langsigtet perspektiv, til forskel for de to andre, der udelukkende beskæftiger sig 

med det korte sigt. Således kan modellerne supplere hinanden, så pensionsselskabet har nogle gode red-

skaber til sin risikostyring både på kort og langt sigt. 

11.3.3 Anvendelse af flerperiodiske scenariemodeller i en krisetid 

De flerperiodiske scenariemodeller står sig godt i en krisetid. Det skyldes, at de er mere detaljerede, hvor-

med selskabet bedre kan vurdere hvilke dele af investeringsvirksomheden, der bliver ramt af krisen og hvil-

ke dele, der måske kan gå uden om krisen, og dermed bør satses mere på. Mere specifikt giver modellen 

pensionsselskabet mulighed for at modellere usikkerhed, inddrage korrelationer mellem aktiverne og mo-

dellere bonus- og investeringsstrategier. Således giver en flerperiodisk stokastisk scenariemodel en mere 

virkelighedsnær og dynamisk tilgang til selskabets risikostyring, hvormed muligheden for at modellere et 

krisescenarie forbedres. I forhold til pensionshensættelserne giver modellerne også pensionsselskabet et 

bedre indblik i, hvordan værdien af hensættelserne vil ændre sig på lang sigt i forbindelse med de pengepo-

litiske tiltag, som følger af en kriseperiode. 

11.4 Diskussion om risikostyringsmodeller og rentegarantier 

Der findes mange måder, hvorpå risikoen for pensionsselskaberne kan måles. Alle modeller har både forde-

le og ulemper, og endnu er den ultimative model ikke fundet. Da alle nuværende modeller er behæftet 

med usikkerhed, er der også stor usikkerhed ved selskabernes konkursrisiko. Endnu er et dansk pensions-

selskab aldrig gået konkurs, og der er udbredt enighed om, at de fleste selskaber nok kan opfattes som 

”Too Big to Fail”. I tilfælde af at staten vil redde pensionsselskaberne fra konkurs, er incitamentet til at ud-

vikle modeller til måling og metoder til styring af risiko begrænset. At der endnu aldrig er et selskab, der er 
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gået konkurs, kan dog tolkes, som at de modeller og metoder, der benyttes, er tilstrækkelige, og at der der-

for i realiteten slet ikke er noget problem. Spørgsmålet er så, om vi har lyst til at afprøve den teori. 

En sikker løsning på at mindske risikoen for, at danske pensionsselskaber går konkurs er, at kravet til den 

kapitalbuffer, selskabet skal have, øges. Da der er uenighed om, hvorledes selskabernes forpligtelser værdi-

ansættes korrekt, ville man være nødt til at tage den højeste værdi eller sætte en værdi, som helt sikkert lå 

over selv den mest pessimistiske værdiansættelse for at være sikker på at have kapital nok. Denne tilgang 

ville dog begrænse selskabernes investeringsmæssige råderum markant og dermed i sidste ende være en 

ulempe for opsparerne. At sætte kapitalkravet op for at kunne sikre, at selskaberne kan honorere sine for-

pligtelser, er dermed heller ikke nogen ultimativ løsning. 

Tilbage står vi med spørgsmålet om, hvorvidt selskaberne overhovedet bør give sine opsparere løfter om-

kring den fremtidige forrentning. Selvom løftet kan synes nok så ubetydeligt, når det fremføres, kan læng-

den på det betyde, at det bliver problematisk i det lange løb. Det oplevede man med de garanterede renter 

på 4,5%, som man uden problemer mente man kunne overholde, men som udviklingen blev, måtte man 

bare ti år senere sande, at man nok havde lovet lidt for meget. Det største problem er altså længden af ga-

rantierne. Skal selskaberne absolut afgive garanterede afkast til deres medlemmer, bør de derfor give kor-

tere garantier, eller som ATP har valgt at gøre det, udelukkende garantere en specifik forrentning af præ-

mieindbetalinger for hvert enkelt år. Samtidig bør en rentegaranti ikke gives som nominelle garantier, idet 

de så er meget følsomme over for ændringer i beskatningen, samtidig med at de reale afkast skal være til-

svarende højere, for at selskaberne kan overholde deres løfter. 

12.0 Konklusion 

Når en krise nærmer sig, må pensionsselskaberne sikre sig at de er velkonsoliderede, og at de har en særlig 

fokus på deres risikostyring.  Herunder skal de især være opmærksomme på matchet af varigheden på akti-

ver og passiver, som er en vigtig del af Asset Liability Management, ALM. Et af kendetegnene ved en krise 

er store udsving i de finansielle markeder, og dette kan trække aktiverne og passiverne i hver sin retning, 

hvis ikke varigheden er matchet. I dette speciale har vi forsøgt at belyse pensionsselskabernes anvendelse 

af ALM for at undgå solvensproblemer, og er kommet frem til, at en af årsagerne til pensionsselskabernes 

store problemer er deres afgivne rente- eller ydelsesgarantier. Dette problem bliver yderligere tydeliggjort i 

en kriseperiode. 

 

Ved en finansiel krise vil man typisk se, at aktiekurserne falder, da det økonomisk set går dårligt for virk-

somhederne. For at forsøge at få gang i økonomien igen sænker nationalbankerne renterne, hvormed pen-

sionsselskaberne får et geninvesteringsproblem. Dermed bliver pensionsselskaberne ramt på deres investe-

ringsafkast på både aktie- og obligationsporteføljen. De faldende renter betyder dog samtidig, at værdien af 
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obligationsporteføljen stiger, idet kurserne på de enkelte obligationer stiger. Det umiddelbare problem for 

pensionsselskaberne ligger således ikke i, at aktiverne falder. Derimod bruges renten også til at opgøre de 

enkelte poster i passiverne. Således er det største problem ved faldende renter, at renten hvormed pensi-

onsforpligtelserne tilbagediskonteres falder. Dermed stiger nutidsværdien af hensættelserne, og pensions-

selskaberne må derfor afsætte flere midler for at kunne honorere de fremtidige forpligtelser. Det er således 

en stor udfordring for pensionsselskaberne at sikre sig, at de stadig kan leve op til deres garantier, når de 

løber ind i en finansiel krise. 

Pensionsselskabernes investeringsstrategier antager for det meste en form for porteføljeforsikring. Således 

vil de ved en finansiel krise sælge ud af deres aktier, og i stedet købe op i obligationer. Dette betyder, at 

selskaberne får et mere sikkert fremtidigt afkast, men her og nu hjælper det ikke meget på de allerede af-

givne garantier. Pensionsselskaberne er derfor nødsaget til at tage højde for risikoen for en finansiel krise, 

med store fald i både renter og aktiekurser som følge, i deres langsigtede investeringsstrategi. For at sikre 

at selskaberne ikke bliver insolvente, må de først og fremmest have en buffer, der kan tæres på når værdi-

en af pensionshensættelserne stiger, og værdien af investeringsaktiverne falder. Denne buffer opbygges i 

form af egenkapitalen, et kollektivt bonuspotentiale og bonus på fripoliceydelser. For at opbygge disse buf-

fere er det vigtigt, at selskabet holder en konservativ bonuspolitik, hvor der kun tilskrives individuel bonus i 

tilfælde af, at bufferen er stor nok til at kunne klare et stort udsving i de finansielle markeder.  

For at opfylde rentegarantierne under en kriseperiode skal pensionsselskaberne således tænke langsigtet i 

investeringsstrategien, og sørge for at de har en buffer der er høj nok til at de kan holde disse langsigtede 

planer. 

 

Pensionsselskabernes investeringsstrategi skal, udover at give mulighed for at opbygge en tilfredsstillende 

buffer, også sørge for, at aktivernes rentefølsomhed matcher passivernes, således at renteændringerne gi-

ver den samme værdistigning i porteføljen af rentefølsomme aktiver, som den giver for pensionshensættel-

serne. Varighedsmatchet kan skabes på mange forskellige måder. Den simpleste måde ville være at investe-

re i lange obligationer, hvis varighed ville være på højde med forpligtelsernes. Problemet er dog, at der ikke 

eksisterer nok lange obligationer på det danske marked, og at de der findes, ikke har en varighed, der er li-

ge så høj som passivernes. Pensionsselskaberne må i stedet ty til rentederivater for at matche den lange va-

righed. Der kan benyttes flere forskellige slags derivater til at afdække renterisikoen. Mest almindeligt er 

det, at selskaberne benytter sig af swaps til at matche pensionshensættelserne. Swaps kan konstrueres så 

de matcher det enkelte selskabs hensættelser til garanterede ydelser samt bonuspotentialet til fremtidige 

præmier. Ønsker selskabet at matche alle pensionshensættelserne og således også bonuspotentialet på fri-

policeydelser, kan det i stedet vælge et instrument med en asymmetrisk afkastprofil såsom receiver swap-

tioner eller CMS Floors. 
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Pensionsbranchens problemer med at opfylde de afgivne garantier er ikke gået ubemærket hen. Man har 

derfor fra statens side forsøgt at regulere branchen, således at pensionsopsparerne ikke skulle opleve, at 

hele deres opsparing forsvandt i forbindelse med en konkurs. For at selskaberne havde et realistisk billede 

af, hvorvidt deres aktiver og passiver matchede, indførtes markedsværdierne derfor i pensionsregnskaber-

ne. Denne ændring har betydet, at renterisikoen er blevet tydeliggjort for selskaberne, og at de dermed har 

bedre mulighed for at tage højde for den i investeringsstrategien. 

Finanstilsynets trafiklys er et andet eksempel på den offentlige regulerings forsøg på at sikre pensionssel-

skabernes fortsatte overlevelse. Trafiklysets funktion er at stressteste selskaberne for at sikre sig, at de kan 

modstå store omvæltninger på de finansielle markeder. Siden indførelsen af trafiklyset i 2001er antallet af 

selskaber, der enten ikke kunne klare det gule eller det røde risikoscenarie faldet betydeligt. Stresstesten 

har betydet, at pensionsselskaberne måtte offentliggøre hvorvidt de var i grønt, gult eller rødt lys. Dette 

har givet selskaberne et incitament til at opbygge en buffer, der gjorde dem i stand til at klare de forholds-

vis store udsving, som det gule scenarie repræsenterer. Matchet mellem aktiverne og passiverne er også 

blevet påvirket, idet nettorentefølsomheden i kombination med de øvrige risikokomponenter i trafiklyset 

ikke skal være for stor, hvis selskabet skal være i grønt lys. Trafiklyset har, udover at være et incitament for 

selskaberne til at øge deres buffere og matche rentefølsomheden mellem aktiver og passiver, også været 

med til at gøre selskaberne opmærksomme på potentielle solvensproblemer. Således har selskaberne mu-

lighed for at konsolidere sig i tilfælde af, at de kommer i gult eller grønt lys, hvor de ellers måske ikke havde 

været opmærksomme på, hvor tæt de var på insolvens i tilfælde af en finansiel krise. 

Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse er et eksempel på, at trafiklyset har opfyldt sin funktion 

som varselsmekaniske. Selskabet overholdt tydeligvis Finanstilsynets solvenskrav, men var alligevel i flere år 

i gult lys, hvilket afslørede at store fald i de finansielle markeder ville kunne føre til insolvens. Havde Finans-

tilsynets trafiklys således ikke eksisteret, ville man udelukkende have kigget på, hvorvidt selskabet ultimo 

hvert år kunne dække solvenskravet. Hvis markederne i 2003 havde oplevet et fald som det i 2001 eller 

2008, er det usikkert om selskabet stadig havde eksisteret. Stresstesten er således et vigtigt redskab for Fi-

nanstilsynet til at vurdere hvor stor en risiko, der er, for at det enkelte selskab går konkurs. 

 

I 2012 ventes det, at EU’s fælles retningslinier for forsikrings- og pensionsbranchen, Solvens II, sættes i 

værk. Solvens II vil indeholde regler med kvantitative krav, om tilsynets rolle samt krav til tilsynsmæssig 

rapportering og oplysning. Nogle af de krav som Solvens II indeholder, er allerede i dag indført i den danske 

regulering. Dette er tilfældet for både markedsværdier og stresstest. Dog ser stresstesten i Solvens II ud til 

at blive en del hårdere end Finanstilsynets trafiklys, hvorfor selskaberne i fremtiden bliver nødt til at have 

en større buffer end på nuværende tidspunkt. Endnu er Solvens II ikke færdigudviklet, og det er derfor ikke 

muligt at redegøre for den fulde indflydelse, det vil have på pensionsbranchen. Branchen mener dog selv, 

at Solvens II vil få store konsekvenser. 
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Pensionsselskaberne har i mange tilfælde selv konstrueret risikostyringsmodeller, der hjælper dem med at 

holde øje med deres risikoeksponering, så de kan styre uden om solvensproblemer. I de seneste år har 

mange opbygget Value-at-Risk-modeller, hvilket kan vise sig at have været en god idé, idet Solvens II for-

mentlig kommer til at indeholde et krav om anvendelse af Value-at-Risk-baserede nøgletal. Dog skal man 

være varsom med anvendelsen af en VaR-model ved optræk til en stor krise, da den kan undervurdere risi-

ciene. Dette skyldes, at de helt store kriser sker så sjældent, at informationen ikke er med i de historiske da-

ta, som bliver brugt til bestemmelse af mange af parametrene i modellen. En VaR-model skal derfor altid 

suppleres med andre modeller. 

Det er blevet foreslået at hensættelserne skulle opgøres efter et optionsteoretisk princip, således at selska-

berne blev tvunget til, at have en større buffer, og dermed ville være mindre følsomme overfor udsving i 

markedet. Dette ville være en fordel i en krisetid da selskabet ville være bedre rustet til en kraftig nedtur i 

de finansielle markeder.  

Hvis ressourcerne er til det, kunne det være en fordel for selskaberne at gå hele linjen ud, og konstruere en 

intern flerperiodisk scenariemodel, der kan simulere meget nøjagtigt på selskabets situation. En sådan mo-

del er typisk meget kompleks, men giver selskabet et helt andet indblik i eksponeringen overfor de enkelte 

risikotyper på en længere tidshorisont. En flerperiodisk stokastisk scenariemodel giver pensionsselskaberne 

en mere virkelighedsnær og dynamisk tilgang til selskabets risikostyring, hvormed muligheden for at model-

lere et krisescenarie forbedres. 

 
Afslutningsvist kan vi konkludere, at pensionsselskaber anvender ALM i en krisetid ved at sørge for at kon-

struere deres investeringsstrategi således, at de kan honorere deres forpligtelser over for kunderne, selv 

når både obligationsrenter og aktiekurser falder. Det gælder for selskaberne om at få skabt et match mel-

lem varigheden på aktiverne og passiverne, enten via aktivinvesteringer eller ved afdækning vha. finansielle 

instrumenter, da dette er kilden til at være i stand til at opfylde deres afgivne garantier.  

Den offentlige regulering har spillet en aktiv rolle i at hjælpe pensionsselskaberne med at tydeliggøre deres 

risici, og har dermed gjort det lettere for selskaberne at se hvor de skal sætte ind. Det nyeste bidrag fra den 

offentlige regulering, Solvens II, vil endnu tydeligere fremhæve pensionsselskabernes nødvendige indsats-

områder, og skabe sammenlignelighed og åbenhed i branchen. Ikke kun i Danmark, men i hele EU. Til sidst 

kan pensionsselskaberne ved hjælp af egne interne risikostyringsmodeller få simuleret deres risikosituation 

mere nøjagtigt, og på den måde få endnu flere værktøjer til at styre uden om solvensproblemer. 

  



  
Side 128  

 
  

13.0 Litteraturliste 

 

Aktuarforeningen (2008). Det fordelingsmæssige kontributionsprincip, Aktuarforeningen. Link: 
http://www.aktuarforeningen.dk/portals/0/Det%20fordelingsm%C3%A6ssige%20kontributionsprincip
%20ver%203%202.doc  

Andersen, Carsten (2001). Humlebier og forsikringsgarantier, Finans/Invest, nr: 2, 33-34.  

ATP . Pension i danmark, Link: 
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/ATP/atp.dk/om/omatp/om/Virksomheden/Historie/Pensio
n_i_Danmark  

ATP (2008). Årsrapport 2007, Hillerød, ATP. Link: 
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/f5588c80493e4b818293e668267640dd/ATP_Aarsrapport_
2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f5588c80493e4b818293e668267640dd  

ATP (2009). Hvor meget betaler du? Link: 
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/ATP/atp.dk/privat/pens/atp/Hvor_meget_betaler_du  

Bach, Peder & Søgaard-Andersen, Per (2007). Risikoanalyse af ejendomme i investeringsporteføljer, Fi-
nans/Invest, nr: 6, 15.  

Baun, Henrik & Simonsen, Kåre K. (2001). Effektiv afdækning af pensionsgarantier, Finans/Invest, nr: 8, 24-
34.  

Bernstein, Nils (2006). Pensionssektorens rolle i samfundsøkonomien, Arbejdsmarkedspensionskonference,  

Bjerre-Nielsen, Henrik (2002). Hvad er finanstilsynets rolle på pensionsområdet? Link: 
http://Finanstilsynet.dk/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2002/Hvad-er-
Finanstilsynets-rolle-pa-pension/Ga-direkte-til-talen-her.aspx?sc_lang=da  

Briys, Eric & de Varenne, Francois (1995). On the risk of life insurance liabilities: Debunking some common 
pitfalls, Wharton Financial Institutions Center Working Paper,  

CEA (2007). CEA response to CEIOPS CP 15 to 19 inclusive  

CEIOPS (2006). Consultation paper 20 - draft advice to the european commission in the framework of the 
solvency II project, (9th ed.)  

Danmarks Nationalbank (2003). Finansiel styring i danmarks nationalbank, Danmarks Nationalbank  

Danmarks Nationalbank (2004). Finansiel stabilitet 2004, København, Danmarks Nationalbank  

Danmarks Nationalbank (2008). Åbning af 30-årig dansk statsobligation (4,5% stående lån 2039), Køben-
havn  

Danmarks Nationalbank (2008). Kvartalsoversigt 4. kvartal 2008  

Danmarks Nationalbank (2009). Finansiel stabilitet 1. halvår 2009  

http://www.aktuarforeningen.dk/portals/0/Det%20fordelingsm%C3%A6ssige%20kontributionsprincip%20ver%203%202.doc
http://www.aktuarforeningen.dk/portals/0/Det%20fordelingsm%C3%A6ssige%20kontributionsprincip%20ver%203%202.doc
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/ATP/atp.dk/om/omatp/om/Virksomheden/Historie/Pension_i_Danmark
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/ATP/atp.dk/om/omatp/om/Virksomheden/Historie/Pension_i_Danmark
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/f5588c80493e4b818293e668267640dd/ATP_Aarsrapport_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f5588c80493e4b818293e668267640dd
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/f5588c80493e4b818293e668267640dd/ATP_Aarsrapport_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f5588c80493e4b818293e668267640dd
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/ATP/atp.dk/privat/pens/atp/Hvor_meget_betaler_du
http://finanstilsynet.dk/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2002/Hvad-er-Finanstilsynets-rolle-pa-pension/Ga-direkte-til-talen-her.aspx?sc_lang=da
http://finanstilsynet.dk/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2002/Hvad-er-Finanstilsynets-rolle-pa-pension/Ga-direkte-til-talen-her.aspx?sc_lang=da


  
Side 129  

 
  

Danmarks Nationalbank (2009). Statens låntagning og gæld 2008, København, Danmarks Nationalbank  

Danmarks Statistik (2009). Danmark i tal 2009, Danmarks Statistik. Link: 
http://www.dst.dk/asp2xml/puk/udgivelser/get_file.asp?id=13448&sid=dkital  

Den Danske Aktuarforening (2006). Markedsværdier i livsforsikring og pension, Den Danske Aktuarforening. 
Link: http://www.aktuarforeningen.dk/Publikationer/tabid/83/Default.aspx  

Den Store Danske Encyklopædi . Arbejdsmarkedspension, Link: 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/L%C3%B8nteorier_og_-
systemer/arbejdsmarkedspension  

Den Store Danske Encyklopædi . Deterministisk model, Link: 
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_statistik/Operationsan
alyse_og_matematisk_programmering/deterministisk_model  

Dengsøe, Povl & Iversen, Claus (2009, 27. juni). Din pension har store skjulte omkostninger, Berlingske Ti-
dende, Dine Penge. Link: http://www.dinepenge.dk/pension/artikel/din-pension-har-store-skjulte-
omkostninger  

dinepenge.dk (2009, 28. september). Danske aktier på udsalg fra pensionskasser, Berlingske Tidende, Link: 
http://www.dinepenge.dk/aktier/artikel/aktier-pa-udsalg-pensionskasser  

Drijver, Sibrand J.; Haneveld, Willem K. K. & van der Vlerk, Maarten H. (2000). Asset liability management 
modeling using multi-stage mixed-integer stochastic programming,  

elex.dk (2008). Subprime - lånet, der væltede finansmarkedet, Link: http://www.elex.dk/subprime.htm  

Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning . Balance - passiver, Link: 
http://www.oav.dk/sw8691.asp  

Finanstilsynet (1994). Rapport om genkøbsfradrag, . København, Finanstilsynet;.  

Finanstilsynet (1999). Markedsudvikling 1999 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 
København, Finanstilsynet. Link: http://www.ftnet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-
PM/Presse-2000/Markedsudvikling-1999-for-livsforsikring.aspx  

Finanstilsynet (1999). Rapport om pensionsafkastbeskatning, renteudvikling og afgivne garantier, Køben-
havn, Finanstilsynet  

Finanstilsynet (2001). Eksempler på opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi. Link: 
http://www.finanstilsynet.dk/sw19328.asp  

Finanstilsynet (2002). Bekendtgørelse Om Kontributionsprincippet, Link: http://www.ftnet.dk/sw324.asp  

Finanstilsynet (2002). Markedsudvikling 2001 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 
København, Finanstilsynet. Link: http://www.ftnet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-
PM/Presse-2002/Markedsudviklingen-i-2001-for-livsforsik.aspx  

http://www.dst.dk/asp2xml/puk/udgivelser/get_file.asp?id=13448&sid=dkital
http://www.aktuarforeningen.dk/Publikationer/tabid/83/Default.aspx
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/L%C3%B8nteorier_og_-systemer/arbejdsmarkedspension
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/L%C3%B8nteorier_og_-systemer/arbejdsmarkedspension
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_statistik/Operationsanalyse_og_matematisk_programmering/deterministisk_model
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_statistik/Operationsanalyse_og_matematisk_programmering/deterministisk_model
http://www.dinepenge.dk/pension/artikel/din-pension-har-store-skjulte-omkostninger
http://www.dinepenge.dk/pension/artikel/din-pension-har-store-skjulte-omkostninger
http://www.dinepenge.dk/aktier/artikel/aktier-pa-udsalg-pensionskasser
http://www.elex.dk/subprime.htm
http://www.oav.dk/sw8691.asp
http://www.ftnet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2000/Markedsudvikling-1999-for-livsforsikring.aspx
http://www.ftnet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2000/Markedsudvikling-1999-for-livsforsikring.aspx
http://www.finanstilsynet.dk/sw19328.asp
http://www.ftnet.dk/sw324.asp
http://www.ftnet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2002/Markedsudviklingen-i-2001-for-livsforsik.aspx
http://www.ftnet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2002/Markedsudviklingen-i-2001-for-livsforsik.aspx


  
Side 130  

 
  

Finanstilsynet (2003). Markedsudvikling 2002 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 
København, Finanstilsynet. Link: http://www.ftnet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-
PM/Presse-2003/Markedsudvikling-i-2002-for-livsforsikri.aspx  

Finanstilsynet (2003). Rapport om nøgletal for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, Fi-
nanstilsynet. Link: 
http://www.finanstilsynet.dk/graphics/finanstilsynet/mediafiles/newdoc/rapporter_mm/6/rapport_re
v_nogletal_2003.pdf  

Finanstilsynet (2004). Rapport om bonus i livsforsikring, København, Finanstilsynet. Link: 
http://www.ftnet.dk/sw10832.asp  

Finanstilsynet (2005). Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger, København, Finanstilsynet. 
Link: www.folketinget.dk/samling/20042/almdel/ERU/Bilag/182/189617.PDF  

Finanstilsynet (2005). Rapport om bonus i livsforsikring. Link: http://www.ftnet.dk/sw11604.asp  

Finanstilsynet (2007). Markedsudvikling 2006 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 
København, Finanstilsynet. Link: http://www.ftnet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-
analyser/Analyser/MU-
2006/~/media/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/taler_artikler/artikler/Markedsudvikling-
2006_LivPen_endelig%20pdf.ashx  

Finanstilsynet (2007). Orienteringsmøde om solvens II  

Finanstilsynet (2008). Markedsudvikling 2007 for firmapensionskasser, København, Finanstilsynet. Link: 
www.ftnet.dk/graphics/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/taler_artikler/artikler/firmapensionskasser
_2007.pdf  

Finanstilsynet (2008). Markedsudvikling 2007 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 
København, Finanstilsynet. Link: http://www.ftnet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-
analyser/Analyser/MU-
2007/~/media/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/statistik/8/MU2007_LIPE%20pdf.ashx  

Finanstilsynet (2009). Enkeltregnskaber livsforsikring og tværgående pensionskasser 2008, København, Fi-
nanstilsynet. Link: http://finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Statistik-om-
sektoren/2008/Livsforsikringsselskaber-Statistisk-materiale-2008.aspx  

Finanstilsynet (2009). Genkøbsfradrag, Link: http://www.Finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Oplysninger-for-
virksomheder/Oplysningstal-om-forsikring-og-pension/Genkobsfradrag.aspx?sc_lang=da  

Finanstilsynet (2009). Markedsudvikling 2008 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 
København, Finanstilsynet. Link: http://www.ftnet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-
analyser/Analyser/MU-2008/~/media/Tal-og-fakta/2009/MU2008_LIVPEN.ashx  

Folketingets Europaudvalg (2002). Notat 5.11.2002, Folketingets Europaudvalg. Link: 
http://euo.stenere.dk/upload/application/pdf/0f625de2/20030140.pdf  

Forsikring & Pension . Historien om skat og pension, Link: 
www.forsikringogpension.dk/Pension/pensionsabc/Skat_og_pension/Sider/Historien_om_skat_og_pe
nsion.aspx  

http://www.ftnet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2003/Markedsudvikling-i-2002-for-livsforsikri.aspx
http://www.ftnet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2003/Markedsudvikling-i-2002-for-livsforsikri.aspx
http://www.finanstilsynet.dk/graphics/finanstilsynet/mediafiles/newdoc/rapporter_mm/6/rapport_rev_nogletal_2003.pdf
http://www.finanstilsynet.dk/graphics/finanstilsynet/mediafiles/newdoc/rapporter_mm/6/rapport_rev_nogletal_2003.pdf
http://www.ftnet.dk/sw10832.asp
http://www.folketinget.dk/samling/20042/almdel/ERU/Bilag/182/189617.PDF
http://www.ftnet.dk/sw11604.asp
http://www.ftnet.dk/graphics/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/taler_artikler/artikler/firmapensionskasser_2007.pdf
http://www.ftnet.dk/graphics/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/taler_artikler/artikler/firmapensionskasser_2007.pdf
http://www.ftnet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-2007/~/media/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/statistik/8/MU2007_LIPE%20pdf.ashx
http://www.ftnet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-2007/~/media/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/statistik/8/MU2007_LIPE%20pdf.ashx
http://www.ftnet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-2007/~/media/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/statistik/8/MU2007_LIPE%20pdf.ashx
http://finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Statistik-om-sektoren/2008/Livsforsikringsselskaber-Statistisk-materiale-2008.aspx
http://finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Statistik-om-sektoren/2008/Livsforsikringsselskaber-Statistisk-materiale-2008.aspx
http://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Oplysninger-for-virksomheder/Oplysningstal-om-forsikring-og-pension/Genkobsfradrag.aspx?sc_lang=da
http://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Oplysninger-for-virksomheder/Oplysningstal-om-forsikring-og-pension/Genkobsfradrag.aspx?sc_lang=da
http://www.ftnet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-2008/~/media/Tal-og-fakta/2009/MU2008_LIVPEN.ashx
http://www.ftnet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-2008/~/media/Tal-og-fakta/2009/MU2008_LIVPEN.ashx
http://euo.stenere.dk/upload/application/pdf/0f625de2/20030140.pdf
http://www.forsikringogpension.dk/Pension/pensionsabc/Skat_og_pension/Sider/Historien_om_skat_og_pension.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/Pension/pensionsabc/Skat_og_pension/Sider/Historien_om_skat_og_pension.aspx


  
Side 131  

 
  

Forsikring & Pension . Ordbog: Særlige bonushensættelser, Link: 
http://www.forsikringogpension.dk/statistik/Sider/ordbog.aspx?ord=S%C3%A6rlige%20bonushens%C
3%A6ttelser  

Forsikring & Pension . Pensionsinstitutter, Link: 
www.forsikringogpension.dk/Pension/pensionsabc/Det_danske_pensionssystem/Sider/Pensionsinstit
utter.aspx  

Forsikring & Pension (2008). Finanskrise og pension, Link: 
http://www.forsikringogpension.dk/PRESSE/TEMAER/FINANSKRISE_OG_PENSION/Sider/Finanskrisen.
aspx  

Forsikring & Pension (2009). Hvad betyder finanstilsynets trafiklys? Link: 
http://www.forsikringogpension.dk/Presse/Temaer/Finanskrise_og_pension/Sider/Hvad_betyder_Fin
anstilsynets_trafiklys.aspx  

Forsikring & Pension (2009). Pension og skattereform, Link: 
www.forsikringogpension.dk/Presse/Temaer/Pension%20og%20skattereform/Sider/Pension_og_skatt
ereform.aspx  

Forsikringsrådet (1999). Udtalelse fra forsikringsrådet om rentegarantiproblemet Link: 
http://www.ftnet.dk/sw546.asp  

Forsikringsselskabet Danica (2009). Årsrapport 2008, Kgs. Lyngby, Danica Pension. Link: 
http://www.danicapension.dk/koncernsider  

Funch, Søren (2003, . Strikse regler hæmmer investeringer, Berlingske Tidende, Business. Link: 
http://www.business.dk/diverse/strikse-regler-haemmer-investeringer  

Funch, Søren (2004, 2. marts). Topdanmark til angreb på rentegarantien, Berlingske Tidende, Business. pp. 
4.  

Grosen, Anders & Løchte Jørgensen, Peter (2000). Fair valuation of life insurance liabilities: The impact of 
interest rate guarantees, surrender options, and bonus policies, Insurance: Mathematics and Econom-
ics, nr: 26 (1), 37-57.  

Hansen, Simon & Marcus, Steen (2003). Risikostyring i pensionskasser med market value risk modellen, Fi-
nans/Invest, nr: 8, 7-10.  

HM Treasury (2006). Solvency II: A new framework for prudential regulation of insurance in the EU, London  

Hoevenaars, Roy P. M. M.; Molenaar, Roderick D. J. & Steenkamp, Tom B. M. (2003). Simulation for the long 
run,  

Hull, John C. (2007). Fundamentals of futures and option markets, (6th ed.), Pearson Prentice Hall.  

IDA . Pensionsprodukter, Link: 
http://ida.dk/ansat/ansaettelsesvilkaar/pension/Sider/pensionsprodukter.aspx  

http://www.forsikringogpension.dk/statistik/Sider/ordbog.aspx?ord=S%C3%A6rlige%20bonushens%C3%A6ttelser
http://www.forsikringogpension.dk/statistik/Sider/ordbog.aspx?ord=S%C3%A6rlige%20bonushens%C3%A6ttelser
http://www.forsikringogpension.dk/Pension/pensionsabc/Det_danske_pensionssystem/Sider/Pensionsinstitutter.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/Pension/pensionsabc/Det_danske_pensionssystem/Sider/Pensionsinstitutter.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/PRESSE/TEMAER/FINANSKRISE_OG_PENSION/Sider/Finanskrisen.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/PRESSE/TEMAER/FINANSKRISE_OG_PENSION/Sider/Finanskrisen.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/Presse/Temaer/Finanskrise_og_pension/Sider/Hvad_betyder_Finanstilsynets_trafiklys.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/Presse/Temaer/Finanskrise_og_pension/Sider/Hvad_betyder_Finanstilsynets_trafiklys.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/Presse/Temaer/Pension%20og%20skattereform/Sider/Pension_og_skattereform.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/Presse/Temaer/Pension%20og%20skattereform/Sider/Pension_og_skattereform.aspx
http://www.ftnet.dk/sw546.asp
http://www.danicapension.dk/koncernsider
http://www.business.dk/diverse/strikse-regler-haemmer-investeringer
http://ida.dk/ansat/ansaettelsesvilkaar/pension/Sider/pensionsprodukter.aspx


  
Side 132  

 
  

Industriens Pension (2009). Mål og investeringsramme, Link: 
http://www.industrienspension.dk/forside/om_industriens_pension/o_investeringer/o_mal_og_inves
teringsramme.htm  

Industriens Pension (2009). Ordbog, Link: 
http://www.industrienspension.dk/forside/om_industriens_pension/varktojer/ordbog2009.htm  

Investeringsforeningsrådet . Aktie, Link: http://www.ifr.dk/composite-1352.htm  

Investeringsforeningsrådet . Indeksobligation, Link: http://www.ifr.dk/composite-544.htm  

Investopedia.com . Scenario analysis, Link: http://www.investopedia.com/terms/s/scenario_analysis.asp  

IT- og Telestyrelsen . Statstidende, Link: www.Statstidende.dk  

Jepsen, Henrik G. (2006). Bør pensionsselskaber anlægge et nyt verdenssyn? Finans/Invest, nr: 2, 10-13.  

Juristernes og økonomernes pensionskasse (2007). Mere at vide - pensionsvalg 2007 Link: 
http://www.djoef.dk/~/media/Documents/Joep/Pensionsvalg2007Mereatvide.ashx  

Juristernes og økonomernes pensionskasse (2008). Ægtefællepension Link: http://www.djoef.dk/Joep-
Pension/Ompension/Giftellerskilt/~/media/Documents/Joep/Aegtefaellepension.ashx  

Jyllands Posten (2008, 20. september). Ingen indskydergaranti til pensionsopsparere, Jyllands Posten, Ind-
land. Link: http://jp.dk/indland/article1443780.ece  

Københavns Universitet (2006). Bachelorprojekt i livsforsikringsmatematik på aktuarstudiet forår 2006. 
Link: www.math.ku.dk/~mogens/Opgavebeskrivelse.doc  

Lassen, Laurits H. (2007, 21. december). Gigantiske summer i alternative investeringer, Berlingske Tidende, 
Business. Link: http://www.business.dk/finans/gigantiske-summer-i-alternative-investeringer  

Lund, Jesper (2000). Optioner til afdækning af pensionsselskabernes rentegarantier, Finans/Invest, nr: 1, 13-
18.  

Lund, Jesper (2000). Styring af pensionsselskabernes rentegaranti,  

Lund, Jesper (2002). Anvendelse af derivater til risikostyring i L&P sektoren  

Lund, Jesper (2002). Markedsværdier og investering - finansielle risici og asset-liability mismatch  

Melchior, Peter (2001). Eksempel på rentedækning i praksis - PKA-pensionskasserne har i sommer købt en 
CMS floor, Finans/Invest, nr: 8, 22-23.  

Miltersen, Kristian R. & Persson, Svein-Arne (2001). Guaranteed investment contracts: Distributed and undi-
stributed excess return, (2nd ed.)  

Nielsen, Jakob (2003). Aktieafkastbeskatning og placeringsregler for pensionsselskaber, Danmarks Statistik, 
Modelgruppen.  

http://www.industrienspension.dk/forside/om_industriens_pension/o_investeringer/o_mal_og_investeringsramme.htm
http://www.industrienspension.dk/forside/om_industriens_pension/o_investeringer/o_mal_og_investeringsramme.htm
http://www.industrienspension.dk/forside/om_industriens_pension/varktojer/ordbog2009.htm
http://www.ifr.dk/composite-1352.htm
http://www.ifr.dk/composite-544.htm
http://www.investopedia.com/terms/s/scenario_analysis.asp
http://www.statstidende.dk/
http://www.djoef.dk/~/media/Documents/Joep/Pensionsvalg2007Mereatvide.ashx
http://www.djoef.dk/Joep-Pension/Ompension/Giftellerskilt/~/media/Documents/Joep/Aegtefaellepension.ashx
http://www.djoef.dk/Joep-Pension/Ompension/Giftellerskilt/~/media/Documents/Joep/Aegtefaellepension.ashx
http://jp.dk/indland/article1443780.ece
http://www.math.ku.dk/~mogens/Opgavebeskrivelse.doc
http://www.business.dk/finans/gigantiske-summer-i-alternative-investeringer


  
Side 133  

 
  

Nocera, Joe (2009, 2. januar). Risk mismanagement, The New York Times, Link: 
http://www.nytimes.com/2009/01/04/magazine/04risk-t.html?_r=1&pagewanted=print  

Pedersen, Kåre (2008, 31. oktober). Lene E. kaster populær redningskrans ud til boligejerne, Politiken, Link: 
http://www.information.dk/170512  

PensionDanmark (2009). Kursværn, Link: http://www.pension.dk/da/Medlemmer/Tilpas-din-pension/Saml-
dine-opsparinger/kursvaern/  

Petersen, Michael F. & Hansen, Morten S. (2004). ALM i pensionssektoren - en analyse af udvalgte ALM 
modeller,  

PFA (2002). Årsrapport 2001, København, PFA  

PFA (2009). Andre investeringer, Link: http://www.pfa.dk/om+pfa/investeringer/andre+investeringer  

PKA (2009). Aktivsammensætning - ejendomme, Link: 
http://www.pka.dk/pka/public/forside/pensionskasserne/investeringer_00/aktivsammensaetning_00/
ejendomme_fordeling_00.htm?kasse=07  

Politiken (2009). Tidslinie, Link: http://politiken.dk/indland/fakta_indland/article574925.ece  

Preisel, Michael; Jarner, Søren F. & Dengsøe, Chresten (2007). ATP's nye pensionsmodel: Investment-driven 
liabilities i praksis, Finans/Invest, nr: 5, 22-27.  

PriceWaterhouseCoopers (2007). PKA - introduktion to solvency II  

Ramlau-Hansen, Henrik & Pedersen, Jesper S. (1993). Behovet for et kursværn i livsforsikring, Finans/Invest, 
nr: 6, 14-18.  

Rasmussen, Astrid K.; Kahlke, Jonathan; Hansen, Jan V.; Seiersen, Anne & Schaarup, Jonas Z. (2009). Kon-
kurrencen om pensioner 2009, København, Forsikring & Pension  

Regeringen (2000). Et bæredygtigt pensionssystem, København, Regeringen. Link: 
http://www.oem.dk/publikationer/pensionpixi/pensionsyst.pdf  

Risk Glossary . Asset-liability management, Link: 
http://www.riskglossary.com/link/asset_liability_management.htm  

Risk Glossary . Futures, Link: http://www.riskglossary.com/  

Roy, Sayonton . Asset liability management in risk framework, Link: 
http://www.coolavenues.com/know/fin/sayonton_13.php3  

Skatteministeriet (2009). Pensionsformuen, Link: 
http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/3324.html  

Skovgaard, Lars E. (2009, 2. oktober). SP-pengenes skæbne afgøres i næste uge, Berlingske Tidende, Dine 
Penge. Link: http://www.dinepenge.dk/pension/artikel/sp-pengenes-skaebne-afgores-naeste-uge  

http://www.nytimes.com/2009/01/04/magazine/04risk-t.html?_r=1&pagewanted=print
http://www.information.dk/170512
http://www.pension.dk/da/Medlemmer/Tilpas-din-pension/Saml-dine-opsparinger/kursvaern/
http://www.pension.dk/da/Medlemmer/Tilpas-din-pension/Saml-dine-opsparinger/kursvaern/
http://www.pfa.dk/om+pfa/investeringer/andre+investeringer
http://www.pka.dk/pka/public/forside/pensionskasserne/investeringer_00/aktivsammensaetning_00/ejendomme_fordeling_00.htm?kasse=07
http://www.pka.dk/pka/public/forside/pensionskasserne/investeringer_00/aktivsammensaetning_00/ejendomme_fordeling_00.htm?kasse=07
http://politiken.dk/indland/fakta_indland/article574925.ece
http://www.oem.dk/publikationer/pensionpixi/pensionsyst.pdf
http://www.riskglossary.com/link/asset_liability_management.htm
http://www.riskglossary.com/
http://www.coolavenues.com/know/fin/sayonton_13.php3
http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/3324.html
http://www.dinepenge.dk/pension/artikel/sp-pengenes-skaebne-afgores-naeste-uge


  
Side 134  

 
  

Society of Actuaries (2003). Professional actuarial speciality guide asset-liability management, Society of 
Actuaries  

Søgaard-Andersen, Per & Bisgaard, Jens (2006). Risikomodellering og -budgettering i et pensionsselskab, Fi-
nans/Invest, nr: 4, 10-17.  

Sørensen, Carsten & Jensen, Bjarne A. (2000). Hvorfor skal pensionsopsparere betale for generende rente-
garantier? Finans/Invest, nr: 2, 18-23.  

Sparinvest (2007). Strategisk asset allocation - kort fortalt, (2nd ed.) Link: 
http://www.sparinvest.dk/data/816110/7637/SAA_-_Kort_fortalt.pdf  

Sparnord . Sparnord: Ordforklaring, Link: 
https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/rente/noegletal/ordforklaring  

Staten (2009). Arbejdsmarkedspensioner, Link: 
https://www.borger.dk/Emner/Pension/typerafpension/Sider/Arbejdsmarkedspensioner.aspx?  

Staten (2009). Folkepension, Link: 
https://www.borger.dk/EMNER/PENSION/TYPERAFPENSION/FOLKEPENSIONFOERTIDSPENSIONMM/F
OLKEPENSIONOGTILLAEG/Sider/Folkepension.aspx  

Tanggaard, Carsten; Engsted, Tom & Nielsen, Jens P. (1998). Hvad praktikere bør vide om horisontens be-
tydning for den institutionelle opsparing, Finans/Invest, nr: 8, 29-34.  

Topdanmark . Kursværn, Link: 
http://www2.topdanmark.dk/privat/forsikringer/pension/pensionsinfo/kursvaern/  

Torp, Jonas (2001, 7. august). Pensionskasser køber rentedækning for milliarder, Børsen, Finans. pp. 14.  

Torp, Jonas (2002, 6. november). Grebet strammes om pensionsbranchen, Børsen, pp. 22.  

Vitoft, Carsten (2007). Her får du højest afkast på pensionen, Penge Og Privatøkonomi, nr: 11 Link: 
http://penge.dk/node/1192  

Wejse, Dan (2004). Er en garantirente over markedsrenten altid en fordel? Finans/Invest, nr: 2, 19-22.  

Wikipedia . Bond (finance), Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance)  

Wikipedia (2009). Det private beredskab, Link: 
http://da.wikipedia.org/wiki/Det_Private_Beredskab_til_Afvikling_af_N%C3%B8dlidende_Banker,_Sp
arekasser_og_Andelskasser  

Wilson, Richard C. (2008). How do I use a rollercoaster swap? Link: 
http://www.investopedia.com/ask/answers/08/rollercoaster-swap.asp  

Wind, Lars & Gosvig, Mads (2004). Pensionssektorens syn på derivater, Finans/Invest, nr: 8, 13-17.  

 Ældresagen (2009). Ny pensionsalder, Link: 
http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/raadgivning/vaerdatvide/private_pensioner/detdanskepensi
onssytem/nypensionsalder/Sider/Default.aspx 

http://www.sparinvest.dk/data/816110/7637/SAA_-_Kort_fortalt.pdf
https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/rente/noegletal/ordforklaring
https://www.borger.dk/Emner/Pension/typerafpension/Sider/Arbejdsmarkedspensioner.aspx?
https://www.borger.dk/EMNER/PENSION/TYPERAFPENSION/FOLKEPENSIONFOERTIDSPENSIONMM/FOLKEPENSIONOGTILLAEG/Sider/Folkepension.aspx
https://www.borger.dk/EMNER/PENSION/TYPERAFPENSION/FOLKEPENSIONFOERTIDSPENSIONMM/FOLKEPENSIONOGTILLAEG/Sider/Folkepension.aspx
http://www2.topdanmark.dk/privat/forsikringer/pension/pensionsinfo/kursvaern/
http://penge.dk/node/1192
http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance)
http://da.wikipedia.org/wiki/Det_Private_Beredskab_til_Afvikling_af_N%C3%B8dlidende_Banker,_Sparekasser_og_Andelskasser
http://da.wikipedia.org/wiki/Det_Private_Beredskab_til_Afvikling_af_N%C3%B8dlidende_Banker,_Sparekasser_og_Andelskasser
http://www.investopedia.com/ask/answers/08/rollercoaster-swap.asp
http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/raadgivning/vaerdatvide/private_pensioner/detdanskepensionssytem/nypensionsalder/Sider/Default.aspx
http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/raadgivning/vaerdatvide/private_pensioner/detdanskepensionssytem/nypensionsalder/Sider/Default.aspx


  
Side 135  

 
  

Økonomi- og Erhvervsministeriet (2003). Større valgfrihed i pensionsopsparingen, København, Schultz In-
formation. Link: http://www.oem.dk/publikationer/html/pensopspar/index.htm  

Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007). Bekendtgørelse Om Finansielle Rapporter Fra Forsikringsselskaber 
Og Tværgående Pensionskasser,  

Økonomi- og Erhvervsministeriet (2008). Bekendtgørelse Om Finansielle Rapporter for Forsikringsselskaber 
Og Tværgående Pensionskasser,  

Økonomi- og Erhvervsministeriet (2009). Pressemeddelelse: Aftale om finansiel stabilitet på pensionsområ-
det, Link: http://www.oem.dk/sw26813.asp  

Økonomi- og erhvervsministeriet & Forsikring & Pension (2008). Aftale mellem økonomi- og erhvervsmini-
steriet og forsikring & pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet  

  

http://www.oem.dk/publikationer/html/pensopspar/index.htm
http://www.oem.dk/sw26813.asp


  
Side 136  

 
  

Bilag 

Bilag 1 

 

Opsparingsprodukter i livsforsikringsselskaber 

Selskab Markedsrenteprodukter Gennemsnitsrenteprodukter 

Danica DanicaLink, DanicaBalance DanicaTraditionel 

PFA PFA Invest, Unit Link, DitValg PFA KundeKapital 

Nordea Liv og Pension Vækstpension, Link, Mix Pension med gennemsnitsrente 

SEB Markedspension, Link Traditionel, Tidspension 

AP Pension AP NetLink Traditionel 

Topdanmark Profilpension, Unit link Klassisk 

Skandia Link, Match Bonuspension 

Alm. Brand Investeringsordning Fastrente 

Kilde: Egen tilvirkning, selskabernes hjemmesider 
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Bilag 2 

 

 

Pensionsindskud 1998 – 2008 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. 

Kapitalpensionsordninger: 

- Privattegnede 11.289 7.999 7.663 7.211 6.984 7.011 7.098 7.491 7.674 7.615 6.816 

- Arbejdsgiveradm. 8.951 7.233 7.593 8.082 8.231 8.295 8.513 8.769 9.133 9.622 9.969 

I alt 20.240 15.232 15.256 15.292 15.215 15.306 15.611 16.260 16.807 17.237 16.784 

Ordninger med løbende udbetaling: 

- Privattegnede 5.877 7.514 8.548 9.491 10.224 10.726 12.835 16.027 16.673 18.269 15.210 

- Arbejdsgiveradm. 23.753 29.017 33.347 37.539 42.157 47.470 53.645 59.892 68.145 74.779 80.925 

I alt 29.630 36.531 41.894 47.030 52.381 58.196 66.480 75.919 84.818 93.048 96.135 

ATP 6.248 6.281 6.304 6.482 6.510 6.611 6.676 6.744 7.205 7.263 7.210 

Samlede pensionsindskud ekskl 

DMP/SP 
56.118 58.044 63.454 68.804 74.106 80.112 88.768 98.923 108.830 117.547 120.129 

DMP/SP 6.203 6.400 6.861 7.157 7.444 7.661 0 0 0 0 0 

Samlede pensions-indskud inkl. 

DMP/SP 
62.321 64.444 70.315 75.961 81.550 87.773 88.768 98.923 108.830 117.547 120.129 

Kilde: http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html?rel 

  

http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html?rel
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Bilag 3 

Nøgletalskategorier Tidligere nøgletal Nye nøgletal 

Afkastnøgletal 

Afkast før pensionsafkastskat 

Afkast efter pensionsafkastskat 

Afkast efter korrigeret pensionsaf-

kastskat 

Afkast før pensionsafkastskat 

Afkast efter pensionsafkastskat 

Omkostningsnøgletal 

(og resultatnøgletal) 

Omkostningsprocent 

Omkostninger beregnet som ren-

temarginal 

Omkostninger per forsikret 

Omkostningsresultat 

 

Omkostningsprocent af præmier 

Omkostningsprocent af hensættelser 

Omkostninger per forsikret 

Omkostningsresultat 

Forsikringsrisikoresultatet 

Risikonøgletal Risikoresultat 
 

Konsolideringsnøgletal 

(og kapitalstrukturnøgletal) 

 

Bonusreserve 

Egenkapitalreserve 

Solvensgrad 

 

Bonusgrad 

Kundekapitalgrad 

Ejerkapitalgrad 

Overdækningsgrad 

Solvensdækning 

Forrentningsnøgletal 

(før skat) 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapitalforrentning 

Egenkapitalforrentning (efter skat) 

Forrentning af forsikringsmæssige 

hensættelser 

Forrentning af medlemskonti 

Forrentning af efterstillede kapitalind-

skud 

Forrentning af særlige bonushensæt-

telser af type A 

Forrentning af særlige bonushensæt-

telser af type B 

Kilde: Finanstilsynet, 2003, Rapport om nøgletal for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 
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Bilag 4 

Den første forsikring er en præmiebetalt forsikring, der tegnes af en 30 årig mand. Den aftalte præmie frem til 

alder 65 år er på 30.000 kr. årligt. 

I situation 1 genkøbes efter 3 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 98.000 kr. 

I situation 2 genkøbes efter 6 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 210.000 kr. 

I situation 3 genkøbes efter 15 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 600.000 kr. 

I situation 4 genkøbes efter 27 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 1.500.000 kr. 

Den anden forsikring er en indskudsbetalt forsikring med en engangsindbetaling på 100.000 kr. 

I situation 5 genkøbes efter 3 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 115.000 kr. 

I situation 6 genkøbes efter 9 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 149.000 kr. 

Erhvervelsesomkostninger (erhv.) beregnes for at tage højde for allerede afholdte omkostninger ved tegnin-

gen, som kunden endnu ikke har betalt. 

Transaktionsomkostninger (transakt.) beregnes for at tage højde for omkostninger ved at skulle opgøre værdi-

en af forsikringen. 

Kursværn beregnes for at tage højde for, at de tilbageblivende forsikringstagere kan påføres et tab ved salg af 

aktiver i en situation, hvor aktivernes værdi er faldende. 

Risikoværn beregnes for at tage højde for, at de tilbageblivende forsikringstagere kan påføres et tab på grund 

af helbredstilstanden hos den der genkøber. 

 

Selskab 

Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 Situation 5 Situation 6 

Genkøbs- 

elementer 

Samlet 

fradrag 

Genkøbs- 

elementer 

Samlet 

fradrag 

Genkøbs- 

elementer 

Samlet 

fradrag 

Genkøbs- 

elementer 

Samlet 

fradrag 

Genkøbs- 

elementer 

Samlet 

fradrag 

Genkøbs- 

elementer 

Samlet 

fradrag 

Alm. 

Brand 

Liv og 

Pension 

A/S 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.571 0 1.571 0 1.571 0 1.571 0 1.571 0 1.571 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.571 1,60% 1.571 0,70% 1.571 0,30% 1.571 0,10% 1.571 1,40% 1.571 1,10% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

AP Pensi-

on 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.375 0 1.375 0 1.375 0 1.375 0 1.375 0 1.375 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.375 1,40% 1.375 0,65% 1.375 0,23% 1.375 0,09% 1.375 1,20% 1.357 0,92% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

0   0   0   0   0   0   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

http://www.ftnet.dk/sw2768.asp
http://www.ftnet.dk/sw2768.asp
http://www.ftnet.dk/sw2768.asp
http://www.ftnet.dk/sw2768.asp
http://www.ftnet.dk/sw2768.asp
http://www.ftnet.dk/sw2769.asp
http://www.ftnet.dk/sw2769.asp
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0   0   0   0   0   0   

Danica 

Pension 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.200 1,20% 1.200 0,60% 1.200 0,20% 1.200 0,10% 1.200 1,00% 1.200 0,80% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

Variabel   variabel   variabel   variabel   variabel   variabel   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

Danica 

Pension I 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.200 1,20% 1.200 0,60% 1.200 0,20% 1.200 0,10% 1.200 1,00% 1.200 0,80% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

0   0   0   0   0   0   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

Lærernes 

Pension 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

0   0   0   0   0   0   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

Nordea 

Liv & Pen-

sion 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.433 0 1.433 0 1.433 0 1.433 0 1.433 0 1.433 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.433 1,50% 1.433 0,70% 1.433 0,20% 1.433 0,10% 1.433 1,20% 1.433 1,00% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

PFA Pen-

sion 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.000 1,00% 1.000 0,50% 1.000 0,20% 1.000 0,10% 1.000 0,90% 1.000 0,70% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

http://www.ftnet.dk/sw2772.asp
http://www.ftnet.dk/sw2772.asp
http://www.ftnet.dk/sw2773.asp
http://www.ftnet.dk/sw2773.asp
http://www.ftnet.dk/sw2774.asp
http://www.ftnet.dk/sw2774.asp
http://www.ftnet.dk/sw2776.asp
http://www.ftnet.dk/sw2776.asp
http://www.ftnet.dk/sw2776.asp
http://www.ftnet.dk/sw2778.asp
http://www.ftnet.dk/sw2778.asp
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PFA So-

raarneq 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.000 1,00% 1.000 0,50% 1.000 0,20% 1.000 0,10% 1.000 0,90% 1.000 0,70% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

PKA+ 

Pension 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.335 0 1.335 0 1.335 0 1.335 0 1.335 0 1.335 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.335 1,40% 1.335 0,60% 1.335 0,20% 1.335 0,10% 1.335 1,20% 1.335 0,90% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

0   0   0   0   0   0   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

SEB Link 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.250 0 1.250 0 1.250 0 1.250 0 1.250 0 1.250 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.250 1,30% 1.250 0,60% 1.250 0,20% 1.250 0,10% 1.250 1,10% 1.250 0,80% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

0   0   0   0   0   0   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

SEB Pensi

on 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

  1.250   1.250   1.250   1.250   1.250   1.250 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.250 1,30% 1.250 0,60% 1.250 0,20% 1.250 0,10% 1.250 1,10% 1.250 0,80% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

Skandia 

Link 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

  1.420   1.420   1.420   1.420   1.420   1.420 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

                        

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

                        

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

                        

http://www.ftnet.dk/sw2779.asp
http://www.ftnet.dk/sw2779.asp
http://www.ftnet.dk/sw2766.asp
http://www.ftnet.dk/sw2766.asp
http://www.ftnet.dk/sw2770.asp
http://www.ftnet.dk/sw2771.asp
http://www.ftnet.dk/sw2771.asp
http://www.ftnet.dk/sw2781.asp
http://www.ftnet.dk/sw2781.asp
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Skandia 

Liv 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

  1.420   1.420   1.420   1.420   1.420   1.420 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

                        

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   Variabel   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

                        

Topdan-

mark Liv 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.507 0 1.507 0 1.507 0 1.507 0 1.507 0 1.507 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.507 1,54% 1.507 0,72% 1.507 0,25% 1.507 0,10% 1.507 1,31% 1.507 1,01% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

variabel   variabel   variabel   variabel   variabel   variabel   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

Topdan-

mark Link 

Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: Erhv.: Kr.: 

0 1.507 0 1.507 0 1.507 0 1.507 0 1.507 0 1.507 

Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: Transakt.: I pct.: 

1.507 1,54% 1.507 0,72% 1.507 0,25% 1.507 0,10% 1.507 1,31% 1.507 1,01% 

Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   Kursværn:   

variabel   variabel   variabel   variabel   variabel   variabel   

Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   Risikoværn:   

0   0   0   0   0   0   

Kilde: Finanstilsynet, 2009, Genkøbsfradrag 

 

  

http://www.ftnet.dk/sw2782.asp
http://www.ftnet.dk/sw2782.asp
http://www.ftnet.dk/sw2783.asp
http://www.ftnet.dk/sw2783.asp
http://www.ftnet.dk/sw2784.asp
http://www.ftnet.dk/sw2784.asp
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Bilag 5 

 

4,5% garanteret rente Passiver primo Passiver efter aktiekursfald (gult lys) Passiver efter aktiekursfald (rødt lys) 

Egenkapital 100 100 100 
Kollektivt bonuspotentiale 150 60 114 

Garanterede ydelser 500 500 500 
Bonuspotentiale på fremti-
dige præmier 

0 0 0 

Bonuspotentiale på fripoli-
ceydelser 

0 0 0 

Hensættelser i alt 500 500 500 

Passiver i alt 750 660 714 

 

 

1,5% garanteret rente Passiver primo Passiver efter aktiekursfald (gult lys) Passiver efter aktiekursfald (rødt lys) 

Egenkapital 100 100 100 
Kollektivt bonuspotentiale 150 60 114 

Garanterede ydelser 198 198 198 
Bonuspotentiale på fremti-
dige præmier 

81 81 81 

Bonuspotentiale på fripoli-
ceydelser 

221 221 221 

Hensættelser i alt 500 500 500 

Passiver i alt 750 660 714 
 Kilde: Egen tilvirkning
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Bilag 6 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: CEIOPS, 2006, Consultation Paper 20 s. 9 

Værdiansæt-
telse af risiko-
kompo-nenter 
der kan hedges 

Solvenskrav 
(SCR) 

Værdiansættel-
se af risiko-
kompo-nenter 
der ikke kan 
hedges 

Overskydende kapital 

Minimumskapital (MCR) 

Bedste skøn 

 

Markeds-

værdi af 

hensættelser 

Risikomargen 
Markedsværdi af 
aktiver 

Aktiver til rådighed 

for SCR/MCR 

 

Aktiver der dækker 

de forsikringsmæssi-

ge hensættelser 

 


