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Abstract  

This thesis deals with solvency capital requirements and assets–liability management in 

Danish life insurance funds in respect to the European Union Solvency II legislation, which is 

expected to be implemented in the year 2012.  Moreover, it focuses on defined benefit plans, 

i.e. contracts with interest rate guarantees.  

   

Current EU Solvency I regulation is only a simple liability driven measure and ignores the 

investment risk. In Denmark, these shortcomings where solved by the traffic light stress test 

of the market value of balance sheet, which hence imposed additional solvency requirements.  

Solvency II regulation is also built on a stress test of the fair value of assets and liabilities in a 

balance sheet approach. The approach, however, incorporates all risks of the company and 

value the capital requirement by a standard model that is based on a Value-at-Risk approach. 

The standard model in the Solvency II framework, however, does not fit the risk profile of 

individual companies and therefore it will be possible to create an internal model to assess the 

capital requirements. The impact of the Solvency II framework is thereby expected to 

improve the internal risk management and internal control.   

The approach to investigate this is a theoretical and empirical analysis, where the theory and 

the empirical analysis are linked.  

Due to the scope and complexity of the problem, I will only deal with the savings part of the 

defined benefit plans. This also means that I will only deal with the market risk. The empirical 

analysis, however, ignores the credit- and counterparty risk in measuring the solvency capital 

requirement.  

The theoretical analysis investigates the problem with the interest rate guarantees and looks at 

the Danish legislation and guide lines in defining the fair value of the balance sheet. 

Furthermore, I look at the difference in the solvency regulation and define the theory about 

Value-at-Risk. 

The empirical analysis is based on a fictive insurance fund with two types of defined benefit 

plans with different interest rate guarantees. In order to incorporate reality, I use current 

market data to value and measure the assets and liabilities.  

 

The level of accruals of defined benefit plans is the incremental progress of a problem that is 

widely recognized. The problem is that the fair value of the technical provisions is sensitive to 

the movement in interest rates. When the interest rate guarantees are high, the problems with 
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the duration mismatch between the assets and the technical provision increase as the interest 

rates fall. This problem has been solved by lowering the level of guarantees on future benefits 

and thereby lowering the value of the technical provision, hence creating a bigger buffer on 

solvency capital. But the insurance funds’ assets are often not divided between the different 

guarantees.  This creates a conflict of interest between the different policy holders. Because 

when the interest rates are low the fund need to lower the risk on the asset portfolio, both to 

ensure that it is able to meet the future obligations and at the same time are able to meet the 

solvency requirement regulations. By using an internal Value-at-Risk model and the Solvency 

II standard model stress test, this problem is revealed by the difference in the volatility on the 

technical provisions but a similar higher volatility on the assets. Further, the two types of 

guarantees are impacted differently by the Solvency II stress test. The Value-at-Risk model, 

however, imposes a lot of problems that makes it imprecise. Moreover, it is a short sighted 

model used on long-term investments.  

The Solvency II standard model combined with an internal Value-at-Risk model, however, 

provides valuable information of the risk profile of the asset portfolio and the liabilities. 

Hence, an internal Value-at-Risk model is a forward-looking risk measure which can guide 

insures toward a better risk-return profile and insures can monitor their market risk better.      
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1. Indledning 

Livsforsikringsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser, herefter omtalt livsforsikringsselskaber eller blot selskaber, er underlagt love 

og regulering omkring investeringsaktivernes sammensætning, risiko og solvens. Samtidig er 

selskaberne stillet overfor betydelige udfordringer med at deres forpligtelser er langsigtede 

forpligtelser baseret på garantirenter i et marked der er præget af lave renter og volatile 

aktiemarkeder. Dette er en markedsudvikling der for det enkelte livsforsikringsselskab kan 

resulterer i henstillinger og en direkte overvågning fra Finanstilsynet. Derfor er risikomåling 

og risikostyring af livsforsikringsselskabers investeringssammensætning og afdækning af 

risiko et vigtigt element i ethvert livsforsikringsselskab.  

Tilsyn med livsforsikringsselskaber har de seneste år undergået en udviklingsproces. 

Processen startede allerede tilbage i 2001, hvor selskaberne overgik fra at opgøre 

forpligtelserne baserede på bogførte værdier til at opgøre forpligtelserne til markedsværdi. 

Derved blev det klart at den eksisterende praksis med opgørelse af de hensættelsesmæssige 

risici ikke afdækkende tilstrækkeligt selskabernes faktiske risikoeksponering. I Danmark 

valgte Finanstilsynet derfor, at indføre regler om den risikobaserede stresstest, populært 

kaldet trafiklystesten. Samtidig var der i EU enighed om at markedsværdiregnskaber giver det 

mest korrekte værdiansættelsesprincip, og da EU har en målsætning om at harmonisere det 

indre marked, har man i mange år arbejdet på de kommende Solvens II regler for 

forsikringsvirksomhed. Solvens II, der forventes at blive indført i 2012, er dog ikke blot en 

harmonisering af kapitalbindingsreglerne for den europæiske forsikringsbranche; formålet 

med Solvens II er også at styrke det enkelte forsikringsselskabs incitament til at udvikle 

metoder til måling af risiko og risikostyring. Derved forventes det at indføring af Solvens II 

vil føre til, at der lægges større vægt på risikostyring og intern kontrol i selskaberne, og at 

solvensopgørelsen i højere grad tilpasses det enkelte forsikringsselskabs overordnede 

risikoprofil.  

Solvensopgørelsen i Solvens II bygger på en generaliseret standardmodel som er baseret på en 

Value-at-Risk analyse. Standardmodellen tager dog ikke højde for det enkelte selskabs 

individuelle risikoprofil. Nærværende afhandling vil derfor, med udgangspunkt i Solvens II 

standardmodellens anbefalinger om stresstest af markedsrisikofaktorerne, redegøre for 

hvorledes en intern Value-at-Risk analyse af livsforsikringsselskabernes balance kan give 

selskaberne et nuanceret billede af balancens risiko og hvorledes denne information kan 

anvendes til risikostyring. 
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2. Problemformulering 

Hovedformålet med indeværende kandidatafhandling er at udarbejde en analyse af danske 

livsforsikringsselskabers måling og styring af aktiverne og passiverne i relation til Solvens II 

regelsættet.  

Baggrunden for de kommende Solvens II reglerne, er at de nuværende solvensregler ikke er 

risikofølsomme og desuden er blevet overhalet af den internationale udvikling inden for 

branchen. Solvens II regelsættet har derfor baseret opgørelsen af solvenskapitalkravet på en 

generaliseret standardmodel baseret på teorien bag Value-at-Risk. Idet, standardmodellen er 

en generaliseret model der ikke tager højde for det enkelte selskabs egenart og risikoprofil er 

der lagt op til at selskaberne kan udvikle interne modeller til opgørelse af solvenskravet. 

Intentionen med Solvens II regelsættet er dermed også, at forbedre livsforsikringsselskabernes 

interne risikomåling og risikostyring.  

For at analyser formålet med denne afhandling vil jeg gennem teoretisk og empirisk analyse, 

søge at besvare følgende hovedspørgsmål: 

1. Hvordan adskiller de kommende Solvens II regler sig fra de nuværende? 

2. Hvordan arbejdes der hen mod Solvens II reglerne? 

3. Hvilke fordele opnås ved at udvikle interne modeller baseret på Value-at-Risk? 

4. Hvilke problemstillinger opstår ved anvendelse af Value-at-Risk metoden? 

5. Hvilke muligheder for risikostyring giver en internt udviklet model? 

 

2.1 Afgrænsning 

Ovenstående problemformulering lægger op til en lang række interessante problemstillinger 

omkring risikostyring og måling af livsforsikringsselskabers risici. I denne afhandling har jeg 

valgt at fortage en række afgrænsninger, det enkelte livsforsikringsselskab i virkeligheden 

ikke kan fortage, men forsikringsselskaber er komplekse af natur, derfor har jeg af hensyn til 

omfang og kompleksitet valgt kun at fokusere på markedsrisiko elementerne i 

livsforsikringsselskaber. Markedsrisiko i sig selv er et meget bredt område når man taler om 

livsforsikringsselskaber. Alene kompleksiteten af et livsforsikringsselskabs aktiver og 

passiver har et omfang der gør at jeg har måtte afgrænset områderne, jeg vil beskæftige mig 

med. Jeg vil derfor undlade at beskæftige mig med, eller fortage dybdegående diskussioner af 

følgende: 
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Livsforsikringsselskabers forsikringskontrakter er i stigende grad overgået til unit-link 

kontrakter og kontrakter uden garantirenter. Jeg har fravalgt en dybdegående diskussion af 

dette emne, men vil blot konstatere at disse kontrakttypers popularitet er begrundet i 

markedsudviklingen. Fokus vil derfor specielt være rettet mod problemstillinger i relation til 

livsforsikringsselskaber med garantirenter. 

Jeg har valgt ikke at gå ind i en dybdegående diskussion af forsikringskontrakternes 

forsikrings-, administrations- og omkostningsmæssige elementer. Det betyder, at jeg alene vil 

beskæftige mig med opsparingsdelen af forsikringskontrakten. Jeg vil dog ikke komme ind på 

forsikringstagernes option på ophævelse/ genkøb af kontrakten selvom det er et meget omtalt 

emne indenfor teorien om livsforsikringsselskabernes risikostyring og risikomåling, idet dette 

gør passiverne meget komplekse. Derudover har jeg valgt også helt at se bort fra PAL – skat 

og inflation.   

 

Der vil i forbindelse med redegørelsen for Finanstilsynets trafiklysscenarier, den individuelle 

solvensopgørelse og Solvens II bliv anlagt et overordnet perspektiv. Det betyder blandt andet, 

at der ikke eksplicit vil blive udledt, hvorledes blandt andet Solvens II standardmodellen 

beregnes. Jeg har valgt først og fremmest at tage udgangspunkt i stresstesten af 

risikofaktorerne under markedsrisikoen og derved fokusere på tilsynets betydning for 

selskabernes solvenskrav opgjort ved en Value-at-Risk modellering. Det skal hertil nævnes at 

kredit- og modpartsrisiko omtales, da det er et vigtigt element af markedsrisikoen, men dette 

emne vil ikke blive behandlet empirisk.  

 

2.2 Struktur og metode 

Med afsæt i ovenstående problemformulering og afgrænsning indledes afhandlingen med 

teori og teoretiske analyser.  

Kapitel 3 indledes med en kort præsentation af selskabernes funktion og vigtighed i 

samfundet, hvilket leder hen til en definition af grundlagsrentebegrebet og de 

problemstillinger som er afledt heraf. I de efterfølgende afsnit gennemgås dele af teorien bag 

opgørelsen af selskabernes balance. Herunder omtales de gældende retningslinjer og 

lovgivningen vedrørende opgørelsen af selskabernes forpligtelser og baggrunden for 

aktivernes investeringssammensætning i relation til forpligtelserne. Herunder vil der også 

blive lagt vægt på en række af de udfordringer som selskaberne arbejder med. Specielt 

betydning af opgørelsen af forpligtelserne til markedsværdi. 
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I kapitel 4 gives en kort præsentation af de basale afledte finansielle instrumenter der indgår i 

selskabernes investeringssammensætning og som indgår i løsningen på udfordringerne som 

selskaberne arbejder med i relation til risikostyring. 

Kapitel 5 indledes med en overordnet gennemgang at de gældende regler for solvens-

kravopgørelsen og motivationen til den individuelle solvensopgørelse. Herefter henledes 

opmærksomheden på de kommende Solvens II regler, hvor der lægges vægt på processen hen 

mod Solvens II regelsætte og herunder sammenlignes den gældende stresstest af selskabernes 

balance med den stresstest som anvendes i QIS 4 prøveberegningerne til opgørelse af 

solvenskapitalkravet.  

Af hensyn til perspektiveringen over processen mod Solvens II og til den empiriske analyse i 

kapitel 9, ser jeg i kapitel 6 på en del af de effekter som er afledt af den nuværende 

markedssituation, eller mere specifikt af Finanskrisen. 

Da Solvens II reglerne og den empiriske analyse er baseret på en Value-at-Risk analyse, 

gennemgås i kapitel 7 noget af teorien bag Value-at-Risk. Her diskuteres de teoretiske 

overvejelser bag konfidensniveau og tidshorisont i Solvens II regelsættet samt teoretiske 

problemstillingerne ved Value-at-Risk. Den teoretiske gennemgang afsluttes herefter i kapitel 

8 med en opsummering. 

Kapitel 9 udgør den empiriske analyse. For at sammenholde teorien med en vis grad af 

virkelighed er den resterende del af analysen baseret på et caseeksempel, hvor der ud fra et 

fiktivt livsforsikringsselskab udarbejdes en balance, men hvor de anvendte finansielle faktorer 

er baseret på markedsdata. De anvendte data er hentet fra flere kilder. De anvendte 

diskonteringsrenter til opgørelse af forpligtelserne til markedsværdi er hentet fra 

Finanstilsynets hjemmeside. Data til aktiverne er hentet fra Datastram, 

www.nationalbanken.dk, www.nasdaqomxnordic.com og www.ejendomforeningen.dk. 

Datastream har givet data om aktiekurser og valutakurser, nasdaqomxnordic har givet data om 

obligationer, og ejendomsforening har givet data om totalafkast på ejendomsinvestering. 

CIBOR og swap rente data til beregning af en swapkontrakt er hentet via nationalbanken.  

Disse data anvendes indledningsvist til at vise hvorledes de markedsværdibaserede regnskaber 

påvirkes af renteskift og dermed vises en anvendelse af teorien i praksis. Herefter anvendes de 

indsamlede data til, at bestemme de risikofaktorer der anvendes til solvensopgørelsen ved en 

Value-at-Risk model. Denne er grundlaget for den efterfølgende ALM analyse af selskabet. 

Kapitlet afsluttes med nogle overvejelser om modeludvidelse, mens afhandlingens konklusion 

fremstilles i kapitel 10.  
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3. Livsforsikringsselskaber 

I dette kapitel vil der blive redegjort for nogle af de problemstillinger som de danske 

livsforsikringsselskaber står overfor. Derudover vil jeg introducere nogle begreber og 

retningslinjer som de danske livsforsikringsselskaber arbejder under. 

 

3.1 Livsforsikringsselskabernes funktion 

Det danske pensionssystems funktion er grundlæggende at sikre en indkomst når 

arbejdsevnen svigter. Pensionssystemet kan inddeles i tre grupper, hvor gruppe ét er de 

offentligt administrerede pensioner, gruppe to er de obligatoriske pensionsordninger i relation 

til beskæftigelse og gruppe tre er de private pensionsordninger
1
. 

Gruppe to og tre er opsparingsbaserede pensionsordninger som administreres af 

livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Livsforsikringsselskaber er kendetegnet ved, at de 

kun må sælge livsforsikringer eller tilsvarende produkter, og pengeinstitutterne er kendetegnet 

ved at de tilbyder rene pensionsopsparinger, hvor det kun er muligt at opspare via kapital- og 

ratepensioner
2
. 

Der er i alt 33 livsforsikringsselskaber i Danmark, og de administrerer lidt over 40 % af den 

samlede opsparingsbaserede pensionsopsparing i Danmark. De 28 er tværgående 

pensionskasser som typisk dækker ansatte inden for en bestemt branche eller en bestemt 

uddannelse
3
. 

Forsikringskontrakter i livsforsikringsselskaber indeholder typisk en kombination af 

opsparings- og forsikringsprodukter. Sammensætningen af de enkelte pensionsordninger 

afhænger af en række forskellige forhold, blandt andet om pensionsordningen er obligatorisk i 

overenskomst sammenhæng, eller om forsikringen er tegnet individuelt eller privat.  

Forsikringsprodukterne som primært er invaliditets- og dødsfaldsdækninger har til formål helt 

eller delvist at erstatte økonomisk risiko med stabilitet. Den risiko den enkelte 

forsikringstager er udsat for fordeles mellem forsikringstagerne og på den måde kan 

livsforsikringsselskaberne omfordele de økonomiske effekter af forsikringsrisici, da risikoen 

udlignes inden for fællesskabet. 

Foruden rollen som risikoudjævner mellem forsikringstagere, varetager livsforsikrings-

selskaberne funktionen som forvalter af forsikringstagernes opsparede midler. Gennem 

                                                           
1
 OEM(2003) 

2
 Pengeinstitutternes produkter ligger uden for denne afhandlings formål og vil ikke blive behandlet yderligere. 

3
 Finanstilsynet(2009) 
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stordriftsfordele kan selskaberne tilbyde muligheder for at diversificere investeringerne og 

opnå lavere transaktionsomkostninger, i forhold til hvad den enkelte kan opnå. 

Livsforsikringsselskaber indtager derved en vigtig position i det finansielle system, dels i 

form at risikoudjævner mellem forsikringstagere og dels som forvalter af langsigtede 

opsparing. Den forestående aldring af befolkningen, lave renter og den igangværende 

Finanskrise udfordrer imidlertid.  

 

3.2 Rentetilskrivning 

Traditionelle pensionsordninger administreres typisk i et investeringsfællesskab, hvor de 

løbende præmieindbetalinger typisk investeres i en portefølje af aktier, obligationer og 

ejendomme. Til forskel fra visse markedsrenteforsikringer eller unit-link forsikringer har 

forsikringstagere i et investeringsfællesskab ikke direkte indflydelse på portefølje-

sammensætningen og der er ikke knyttet bestemte aktiver eller investeringsafkast til den 

enkelte forsikring. Som følge heraf kan det forekomme naturligt, at hver forsikring har ret til 

et relativt afkast i forhold til forsikringens depot, svarende til det relative afkast. Det forhold, 

at alle forsikringstagers depoter løbende tildeles en fælles depotrente kaldes gennemsnits-

renteprincippet.
4
 

Når forsikringen etableres, aftales en præmieindbetaling fra forsikringstageren, og 

sammenhængen mellem de indbetalte præmier og de pensionsforsikringsydelser, som 

forsikringstageren vil modtage. Denne beregning er baseret på en række antagelser om 

invaliditetsrisiko, dødelighed samt rente og omkostningsforhold. Der forsøges derved 

foretaget en udjævning af afkast over tid, hvilket understøtter en stabil og forudsigelig 

udvikling i pensions- og forsikringsydelser. Udover gennemsnitsrenteprincippet er en lang 

række traditionelle forsikringer omfattet af en grundlagsrente
5
. 

 

3.2.1 Grundlagsrente 

I 1982 indførte livsforsikringsbranchen det fælles tekniske beregningsgrundlag, kaldet G82 

grundlaget. G82 blev udarbejdet af et antal aktuarer fra en række forskellige selskaber og blev 

stillet til rådighed for hele forsikringsbranchen. Store dele af branchen valgte at henholde sig 

til G82, som også finanstilsynet godkendte.  

                                                           
4
 Aktuarforeningen(2008) 

5
 Aktuarforeningen 
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Ud fra nogle beregningstekniske antagelser om forrentning, risiko og omkostninger, giver 

dette beregningsgrundlag et sammenhæng mellem præmier og ydelser. Således at 

forsikringstagerne modtager en garanterede ydelse ud fra præmieindbetaling
6
. 

Med denne betragtning er det oplagt at hævde, at der er tale om en ydelsesgaranti i de tilfælde 

hvor, selskabet anvender G82 som teknisk grundlag, fordi G82 bygger på ydelsesgarantier. Så 

enkelt er det dog ikke. Det er derimod væsentligt, hvad der er aftalt ved tegning af 

forsikringen. Idet livsforsikringsselskaberne opererer med både ydelsesgarantier og 

rentegarantier
7
. 

En rentegaranti giver forsikringstager en garanti for, at depotet hvert år forrentes med en 

nominel efter skat rente, der ikke er lavere end garantirenten. Hvorimod, en ydelsesgaranti 

giver forsikringstager en garanti for, at den gennemsnitlige årlige nominelle efter skat 

forrentning af depotet over hele forsikringens løbetid ikke er lavere end garantirenten. Ved 

afgivelse af en ydelsesgaranti, kan selskabet bedre modsvare år med dårlig afkast, da 

selskaberne så længe det tilskrevne i gennemsnit er lig garantirenten, kan tilskrive en årlig 

minimumsforrentning under den garanterede forrentning. Ved afgivelse af en rentegaranti skal 

forsikringstagerne derimod hvert år tilskrives rentegarantien, hvilket medfører, at selskabet 

som minimum skal opnå en forrentning svarende til garantirenten, da de ellers må trække på 

reserverne og i værste fald egenkapitalen (se afsnit 3.8). Tilskrives kunderne bonus, dvs. 

forøges forsikringstagernes indbetalte præmier, således at det tilskrevne beløb er større end 

det garanterede, vil dette implicit forøge de garanterede ydelser under afgivelse af en 

rentegaranti. Ved afgivelse af en ydelsesgaranti, vil de garanterede ydelser derimod være 

uafhængige af bonustilskrivninger. 

Da G82 blev skabt, syntes det forsvarligt at arbejde med en forudsat gennemsnitlig rente, som 

i det oprindelige beregningsgrundlag var baseret på en forudsat beregningsteknisk rente på 5 

%. Denne procentsats var inklusiv et omkostnings- og sikkerhedstillæg på 0,5 %, hvorfor den 

anvendte rente reelt var på 4,5 %. Dette skal ses i lyset af at obligationsrenten på dette 

tidspunkt var omkring 20 %. Herefter er obligationsrenten imidlertid stødt faldet. Figur 1, der 

illustrerer det risikofri afkast før pensionsafkastbeskatningen
8
, repræsenteret ved 

renteudviklingen på en 10-årig statsobligation, i forhold til den maksimale nominelle 

                                                           
6
 OEM(2003) 

7
 Krunke, Helle (Forlaget Thomson A/S, UfR ONLINE) 

8
 Med Pinsepakken i 1998 overgik pensionsselskaberne fra en realrenteafgift til 

pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) og med virkning fra 2001 indførtes en ensartet 15 % beskatning 
(Indeksobligationer og visse faste ejendomme var fritaget for PAL beskatning indtil 2008). 
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grundlagsrente efter skat på 4,5 %, viser at renten i store dele af perioden har været faldende 

og i perioder er mindre end grundlagsrenten.  

Som en reaktion på mange års faldende renteniveau blev der i 1992 indført en bestemmelse i 

EU's 3. livsforsikringsdirektiv om, at den maksimale grundlagsrente ikke må overstige 60 % 

af statsobligationsrenten efter skat i de enkelte lande tillagt et omkostnings- 

og sikkerhedstillæg på 0,5 % - point. Det medførte, at Finanstilsynet 1. juli 1994 fastsatte den 

maksimale grundlagsrente til 3 % og blev igen den 1. juli 1999 nedsat til 2 % 
9
. 

Figur 1: Renteudvikling for 10-årig (stående lån) DK Statsobligation for perioden januar 1987 til juli 2009  

 
Kilde: www.nationalbanken.dk, Egen tilvirkning 

 

Det skønnes at cirka fire millioner dansker i dag har en pensionsopsparing med rente- eller 

ydelsesgaranti
10

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

selskaberne tages under administration af Finanstilsynet eller ved, at få den enkelte 

forsikringstager til at opgive garantirenten. Andelen af forsikringstager med en garantirente på 

over 4 % er dog faldende
11

 da en lang række livsforsikringsselskaber, især tværgående 

pensionsselskaber, har tilbudt deres forsikringstagere at overgå til markedsrenteprodukter 

eller en grundlagsrente på 0 %. Samt det faktum, at alle ”nye” penge forrentes med lavere 

grundlagsrente. 

 

                                                           
9
 OEM(2003) 

10
 Berlinske(2009 A), (15. august 2009, Business, side 8) 

11
 Finanstilsynet(2009) 
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3.3 Bonus og bonusformer 

Forsikringer indeholder udover garantirenteelementet også et bonuselement. Den bonus det 

enkelte selskab vælger at tilskrive forsikringstagernes depot afhænger af selskabets 

bonuspolitik, sammensætningen af bonuspolitikken er dog ikke uden restriktioner. 

Overskudsfordelingen blandt ejerne og forsikringstagerne samt tilskrivningen imellem de 

enkelte forsikringsbestande skal som hovedregel foretages i overensstemmelse med det 

såkaldte kontributionsprincip, og det dertilhørende solidariske gennemsnitsrenteprincip. 

Kontributionsprincippet defineres todelt, som det beregningsmæssige og fordelingsmæssige 

kontributionsprincip. Det beregningsmæssige kontributionsprincip fastsætter den del af 

selskabets realiserede resultat som skal fordeles mellem ejerne og forsikringstagerne. Ved det 

fordelingsmæssige kontributionsprincip skal det realiserede resultat, som tilskrives de enkelte 

forsikringstager, fordeles i henholdt til eksempelvis det solidariske gennemsnitsprincip
12

.  

Forsikringskontrakterne skal være beregnet under forsigtighedsprincippet, hvor kontraktens 

præmieindbetalinger er fastsat på et beregningsmæssigt fornuftigt grundlag således, at et 

aktuarmæssigt overskud kan genereres. Dette overskud kan komme til udbetaling i tre 

forskellige former for bonus og betegnes forsikrings-, omkostnings- og rentebonus. 

Forsikringsbonus og tilskrives forsikringstagerne i de tilfælde, hvor den faktiske dødelighed 

og invaliditet er mindre end forventningerne i beregningsgrundlaget. 

Tilskrivning af omkostningsbonus kan forekomme i scenarier, hvor selskabernes faktiske 

afholdte administrationsomkostninger er mindre end det, som er fastsat i henhold til 

beregningsgrundlaget. Rentebonus kan tilskrives forsikringstagerne i perioder, hvor afkastet 

på selskabernes aktiver overstiger den garanterede nominelle minimumsforrentning og 

afhænger derfor at selskabets evne til at generer et større afkast end grundlagsrenten. 

Selskaberne indregner hermed en risikomargin, som skal sikre imod eventuelle fremtidige tab, 

da de indregnede dødeligheds- og invaliditetssandsynligheder, ikke på et senere tidspunkt i 

kontraktens løbetid kan ændres
13

. 

   

3.4 Livsforsikringsselskabernes balance 

Hovedposterne i balance for livsforsikringsselskaber er forenklet gengivet i figur 2, hvor det 

fremgår at forpligtigelserne (passivsiden) kan deles op i seks poster. 

 

                                                           
12

 Aktuarforeningen(2008) 
13

 OEM(2003) 
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3.4.1 Egenkapital 

Egenkapitalen kan defineres som det beløb, hvormed livsforsikringsselskabets samlede 

aktiver overstiger hensættelserne. Fordelingen af afkastet af investeringsaktiverne mellem 

ejerne og forsikringstagerne foretages, medmindre andet er aftalt, i henhold til det 

beregningsmæssige kontributionsprincip, hvorefter forsikringsbestanden tildeles en andel af 

det realiserede resultat, som er rimelig i forhold til, hvorledes bestanden har bidraget til 

resultatet. I rimelighedsvurderingen indgår, at egenkapitalen kan tage et såkaldt 

driftsherretillæg, der afspejler omfanget af den risiko, som påhviler egenkapitalen
14

. 

Egenkapitalen kan således som udgangspunkt i forhold til investeringsfællesskabet med 

forsikringstagerne ikke tage en større procentdel af afkastet af investeringsaktiverne end den, 

som forsikringstagerne får. Det egenkapitalen kan få herudover, skal være konkret begrundet, 

herunder i risikoen for et underskud i forhold til de forpligtelser, der påhviler egenkapitalen. 

Fordelingen af det realiserede resultat – efter at forsikringstagerne har fået forrentet deres 

depot – foretages først mellem ejerne og forsikringsbestanden og derefter mellem 

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

20. Fordelingen tager som hovedregel udgangspunkt i kontributionsprincippet
15

.  Ifølge 

kontributionsprincippet fordeles overskuddet blandt de berettigede parter efter de forhold, 

hvori de har bidraget til overskudsdannelsen
16

.   

                                                           
14

 Aktuarforeningen 
15

 Aktuarforeningen(2008) 
16

 FIL(2006) 
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Figur 2: Forenklet balanceopstilling for livsforsikringsselskaber 

Kilde: OEM(2003), egen tilvirkning 
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Hvis livsforsikringsselskaberne i et år ikke kan give egenkapitalen den driftsrisikoforrentning, 

den har anmeldt til Finanstilsynet, kan selskabet notere beløbet på en såkaldt skyggekonto – 

egenkapitalens skyggekonto. Hvis selskabet i senere år opnår tilstrækkelig godt resultat, kan 

egenkapitalen ud over den anmeldte årlige risikoforrentning få tilskrevet beløb, der er noteret 

på denne skyggekonto. Selskabet kan vælge, at beløbet på egenkapitalens skyggekonto 

forrentes
17

.  

   

3.4.2 Særlige bonushensættelser 

Livsforsikringsselskaber har mulighed for at anvende særlige bonushensættelser
18

, som en del 

af basiskapitalen – Basiskapitalen er en del af kapitalkravet som selskabet skal råde over til 

dækning af uforudsete forpligtelser over for forsikringstagerne. Selskaberne kan overføre hele 

eller en del af forsikringstagernes andel af det realiserede resultat til særlige bonus-

hensættelser, såfremt det kan rummes inden for det med kunderne aftalte. Særlige 

bonushensættelser er risikovillig kapital og skal dermed dække alle former for tab i selskabet i 

modsætning til kollektivt bonuspotentiale, som kun kan anvendes til at dække tab der kan 

henføres til forsikringsaftalerne (se nedenfor). Et selskab, som vælger at opbygge særlige 

bonushensættelser, skal enten knytte midlerne til forsikringerne individuelt eller kollektivt på 

en måde, så den enkelte forsikrings andel med tilhørende afkast til enhver tid kan beregnes. 

Den til den enkelte forsikrings tilknyttede andel af de særlige bonushensættelser skal 

overføres til forsikringen senest samtidig med udbetaling af ydelser
19

. 

 

3.4.3 Kollektivt bonuspotentiale 

Overskud fra formueafkast, administration eller forsikringsrisiko kan lægges til side som 

kollektivt bonuspotentiale i stedet for, at overskuddet med det samme tilskrives opsparingen 

som bonus. Kollektivt bonuspotentiale giver derfor selskaberne mulighed for at planlægge en 

jævn bonustilskrivning over tid
20

. Eventuelt underskud fra formueafkast vil kunne reducere 

det kollektive bonuspotentiale. Kollektivt bonuspotentiale er forsikringstagernes kollektive 

ufordelte reserver mod udsving i aktivernes værdi og negativ udvikling i forsikringsrisici og 

omkostninger. Såfremt det kollektive bonuspotentiale overskrider, hvad der skønnes 

                                                           
17

 OEM(2003) 
18

 Særlige bonushensættelser opdeles i type A og type B. Da der ikke er nogen selskaber, der benytter type A 
(Særlig bonushensættelser (type A) er ligestillet med ansvarlig lånekapital) omtales Særlige bonushensættelser 
(type B) som særlige bonushensættelser. 
19

 OEM(2003) 
20

 Aktuarforeningen 
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nødvendigt for at imødegå en ugunstig udvikling, skal der foretages fordeling til 

forsikringstagerne individuelt. 

 

3.4.4 Livsforsikringshensættelserne  

Livsforsikringshensættelserne opdeles i de tre underposter: Garanterede ydelser, 

bonuspotentiale på fremtidige præmieindbetalinger og bonuspotentiale på fripolicer. 

Garanterede ydelser omfatter de forpligtigelser som selskaberne har garanterede deres 

forsikringstagere, i henhold til G82 beregningsgrundlaget. Bonuspotentiale på fremtidige 

præmier knytter sig til de fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripolicer knytter sig til 

allerede indbetalte præmier. Sammenhænget mellem livsforsikringshensættelsernes tre 

underposter kan forsimplet beskrives således, at hvis diskonteringsrenten er lig med den 

garanterede rente, vil bonuspotentialerne være lig nul, og de garanterede ydelser vil være lig 

forsikringshensættelserne (retrospektive hensættelser). Er diskonteringsrenten større end 

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

præmier og/eller bonuspotentiale på fripolicer
21

. Bonuspotentialet på fripolicer kan anvendes 

til at modregne tab på aktiverne, hvis det kollektive bonuspotentiale ikke er tilstrækkeligt til at 

dække forsikringstagernes andel af evt. tab forudsat, at der er tale om en bestand af 

forsikringer tegnet på samme tegningsgrundlag, jævnfør kontributionsprincippet. 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier fremkommer som forskellen mellem markedsværdien 

af forsikringskontraktens fremtidige præmier og markedsværdien af de garanterede ydelser. 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier angiver derved den relative merforrentning, som 

selskabet kan generer på de fremtidige præmier. Er potentialet negativ undlades postering og 

regnskabsposten sættes lig nul
22

. 

 

3.5 Balancens aktiver 

Danske livsforsikringsselskaber er underlagt en række særlige bestemmelser om risikostyring 

og risikoprofil. Livsforsikringsselskabernes handlefrihed i forhold til anbringelse af midler er 

reguleret af Lov om finansiel virksomhed, jf. FIL §§ 158-169. Disse placeringsregler har til 

formål at sikre en spredning af risikoen, så der er en betryggende sikkerhed for, at selskaberne 

kan opfylde deres forpligtelser over for forsikringstagerne. Som minimum skal 

livsforsikringsselskaber have aktiver, der til hver en tid mindst svarer til værdien af de 

                                                           
21

 OEM(2003) 
22

 Aktuarforeningen 
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forsikringsmæssige hensættelser, jf. FIL § 159. Denne bestemmelse er både gældende for 

markedsrenteprodukter og gennemsnitsrenteprodukter.  

Aktiverne, der ligger til grund for dækning af hensættelserne, skal være udvalgt på en sådan 

måde, at der ikke foreligger en uforholdsmæssig stor afhængighed af en bestemt type af 

aktiver, et bestemt marked eller en bestemt investering.  

Der skelnes groft set mellem såkaldte guldrandede aktiver og ikke-guldrandede aktiver. Hvor 

der ikke er nogen grænser for guldrandede aktiver, er der en begrænsning på, at de ikke-

guldrandede aktiver maksimalt må udgøre 70 pct.
23

. Ud over grænser for de enkelte typer af 

aktiver er der også grænser for geografisk lokalisering af aktiverne, og i hvilken valuta de er 

denomineret.  

Selskabernes hovedformål er, at overfører købekraft fra de erhvervsaktive år til 

forsikringstagernes pensionsalder, og forsikringstagerne ønsker samtidig at få et så højt afkast 

som muligt og med så stor sikkerhed som muligt for de fremtidige pensionsudbetalinger.    

Ovenstående formål og reguleringen af aktivernes investeringssammensætninger samt lovens 

solvenskrav er nogle af de faktorer der tilfører en række begrænsninger for 

livsforsikringsselskabernes udvælgelse af aktiver sammen med det faktum at garantirenter 

indskrænker investeringsstrategierne som selskabet kan vælge, idet kravet om at leve op til 

forpligtelserne begrænser den risiko, som selskabet kan tillade sig at løbe. Derudover er 

matching af forpligtelserne begrænset af blandt andet likviditeten i markedet.  

 

3.5.1 Obligationer 

Obligationer er den største enkelte gruppe af aktiver af de samlede investeringsaktiver for 

danske livsforsikringsselskaber, hvoraf realkreditobligationer står for mellem 30-40 % og 

statsobligationer står for 10 -14 % af de samlede investeringsaktiver
24

.  

Forklaringen på at obligationer er den største gruppe af aktiver i livsforsikringsselskaberne, er 

blandt andet på grund af selskabernes investeringshorisont. Da forsikringstagerne normalt 

først begynder at forbruge af opsparingen ved pensionsalderen kan selskabernes investerings-

horisont generelt antages som lang og derfor opfylder netop lange obligationer en del af deres 

forpligtelser, da uanset om markedsrenten stiger eller falder giver en obligation et konstant 

cash flow
25

.  

Selskaberne ville derfor være i stand til at forsikre sig mod risiko for permanent faldende 

markedsrenter, hvis de kunne investere i aktiver med en varighed og betalingsprofil svarende 

                                                           
23

 FIL 
24

 Finanstilsynet(2009) 
25

 Det skal nævnes at inflation ikke indgår i denne betragtning. 
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til forpligtelserne. Da forpligtelserne ligner lange annuitets obligationer med hensyn til deres 

betalingsprofil, ville en optimal investering være ikke-konverterbare, fastforrentede 

obligationer med en varighed svarende til varigheden på forpligtelserne. Der eksisterer 

imidlertid ikke obligationer med samme varighed som hovedparten af forpligtelserne. Den 

bedste immuniseringsstrategi er derfor at konstruere en portefølje hvis betalingsstrøm ligner 

den for forpligtelserne mest muligt. 

Da der ikke eksisterer en ubegrænset mængde af danske statsobligationer med lang løbetid og 

idet det danske realkreditobligationsmarked er en af de mest likvide, med obligationer med 

lang løbetid, udgør netop realkreditobligationerne en betydelig andel af investeringsaktiverne. 

Den primære forskel på statsobligationer og realkreditobligationer er, at realkreditobligationer 

kan konverteres mens statsobligationer er inkonverterbare. Når man taler om at en obligation 

er konverterbar betyder det reelt at låntager i hele obligationens løbetid har en option til at 

indfri obligationen til kurs 100. Denne option udgør lidt af en udfordring for livsforsikrings-

selskaberne, idet en beholdning af realkreditobligationer ved rentefald giver en gradvist 

reduceret optionsjusterede varighed, og ved betydelige rentefald vil afkastet fra beholdningen 

være ganske lille sammenlignet med en langløbende statsobligation
26

. Ved rentestigninger vil 

realkreditobligationerne derimod hurtigt genvinde betydelig varighed og realisere et kurstab 

og et heraf følgende beskedent afkast. Realkreditobligationer kan dermed siges at have et 

asymmetrisk kursændringspotentiale. Denne asymmetri giver anledning til såkaldt negativ 

konveksitet, som giver anledning til betydelige problemer for livsforsikringsselskaberne, da 

negativ konveksitet giver anledning til, at livsforsikringsselskabets samlede konveksitets-

risiko stiger
27

.   

  

3.5.2 Aktier 

Den næststørste gruppe af investeringsaktiver er kapitalandele, med hovedvægt på 

udenlandske børsnoteret aktier, som udgør 10-20 % af investeringsaktiverne. De danske 

børsnoterede aktier udgør kun 2 – 5 %. De udenlandske børsnoterede aktier udgør altså en 

betydelig større andel af den samlede aktivsammensætning i modsætning til de danske 

aktier
28

. Forklaring er den velkendte porteføljeteori, hvor det gælder, at så længe aktivet ikke 

er perfekt korreleret er nøglen til at reducere risiko med hensyn til forventet afkast, 

diversifikation. Ved at diversificere på flere markeder opnår selskaberne en større 

diversifikation end den det er muligt at opnå på det danske aktiemarked.  

                                                           
26

 Christens, Michael (Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 6. udgave) 
27

 Søgaard-Andersen, P. & Bisgaard, J. (Finans/Invest 4/06) 
28

 Finanstilsynet(2009) 
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Livsforsikringsselskabernes investering i aktier er generelt en langsigtet investering. 

Investeringen i aktier er derfor en investering i fremtid dividende. Værdien af en andel af 

aktier kan siges at være lig med nutidsværdien af det cash flow som aktieejeren forventer at 

modtage. Der kan derfor argumenteres for, at værdien er lig med nutidsværdien af al fremtidig 

dividende. Ud fra en langsigtet betragtning kan det derfor argumenteres for at investering i 

aktier er væsentlig mere fordelagtig da aktier generelt giver et højere afkast end obligationer, 

men til gengæld har aktier også væsentlig større risiko. Der kan argumenteres for at det kun 

gælder på kort sigt, hvorimod med lange investeringshorisonter giver aktier både et højere 

afkast og risikoen er mindre end på obligationer. Denne argumentation får dog ikke selskaber 

med høje garantirenter til at skifte over til en større andel i kapitalandele, i perioder med lave 

renter. Hvilket selvfølgelig er begrundet i disse selskabers risikoaversion.   

 

3.5.3 Ejendomme 

Grunde og bygninger samt ejendomsaktieselskaber udgør op imod 8-9 % af 

investeringsaktiverne i de danske livsforsikringsselskaber. Investeringerne består i direkte 

ejendomsinvesteringer og investeringer i ejendomsaktieselskaber
29

.  

Investering i ejendomme har nogle egenskaber som passer til livsforsikringsselskaberne af 

flere grunde. Blandt andet er investeringer i ejendomme ofte en meget langsigtet investering, 

som giver et afkast der består i huslejeindtægt plus værdistigningen minus afskrivninger.  

Værdistigningen på ejendomme har indtil for nyligt været vurderet som en ren stigningstakt, 

men historisk udvikler priser på ejendomme sig med markedsudviklingen
30

, nogen mener 

endog at ejendomme er forward looking. Dvs. ejendomme er noget af det første der stiger 

efter en nedgang i økonomien, men ejendomme er også der prisfald ses først når økonomien 

oplever en nedgang. På trods af prisstigningstakten på ejendomme, kan investeringen give et 

løbende cash flow fra udlejningen. Da ejendomme har en levetid der, ved løbende 

investeringer, kan være stort set uenlig kan ejendommen være en god matching af lange 

forpligtigelser.  

 

3.6 Markedsværdibaserede regnskaber 

For at give et retvisende billede af livsforsikringsselskabernes økonomi og samlede risici 

opgøres både aktiver og passiver til markedsværdier. Når der rent regnskabsmæssigt benyttes 
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30

 Undervisningsplancher fra faget Boligøkonomi og – finansiering af Jens Lunde, Valgfag F82, Cand. Merc., 
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markedsværdier, vil alle udsving på de finansielle markeder og i de forsikringsmæssige risici 

blive afspejlet i regnskaberne. Herved bliver det tydeligt, at selskaber med mange 

forsikringstagere med høje garanterede ydelser løber større risici end selskaber med 

forsikringstagere med lave garanterede ydelser. Samtidig kan det registreres i regnskaberne, 

hvad den reelle værdi af aktiver er. 

Da aktier og obligationer handles på børser verden over er der ikke de store problemer med 

opgørelse af aktiver, da kurser let kan aflæses. Værdiansættelse af passiverne kan derimod 

ikke blot aflæse, da der for det første ikke findes et marked for handel med livsforsikrings-

forpligtelser, og da der for det andet heller ikke eksisterer ensartede internationale, anerkendte 

standarder for opgørelse af hensættelser til markedsværdi. Derfor beregnes de enkelte posters 

markedsværdier, som den bogførte værdi diskonteret med en løbetidsafhængig 

diskonteringsrente fastsat af Finanstilsynet eller en diskonteringsrente som det enkelte selskab 

estimer ud fra nulkuponrentestrukturen, jf. FiL § 189 stk. 2.  

Ved overgang til markedsværdibaserede regnskaber i 2001 var Finanstilsynets diskonterings-

rente oprindeligt en løbetidsuafhængig diskonteringsrente, men i forbindelse med en revision 

af regnskabsreglerne i 2004, som havde til formål at gøre de danske regnskabsregler for 

finansielle virksomheder forenelige med IAS/IFRS blev det nødvendigt med en løbetids-

afhængig diskonteringsrente
31

.  Diskonteringsrenterne beregnes for løbetider fra 3 måneder til 

og med 30 år. Fra år ét til år 30 beregnes løbetiderne med ét års interval. Hvor 

diskonteringsrenterne bliver fastlagt med udgangspunkt i den såkaldte euroswap rentekurve 

korrigeret for et dansk - tysk rentespænd mellem 10 årig statsobligationer (for specifikation af 

renteserier se bilag 1). Baggrunden for anvendelse af swaprenter korrigeret for rentespændet 

på statsobligationer, som rentekurve, er at markedsværdien af forpligtelserne skal værdi-

ansættes således, at en simuleret handel mellem uafhængig og vidende parter kan ske ud fra 

en pris, der kan fastlægges mellem de enkelte forsikringstagere og selskabet, i en situation 

hvor de er enige om en øjeblikkelig afvikling af forpligtelsen. Har selskabet stor kreditrisiko 

vil forsikringstagerne være villig til at afvikle deres tilgodehavender for en pris, der er lavere, 

end hvis der ikke er en høj kreditrisiko
32

. Da kreditrisikoen er et udtryk for investors risiko 

for, at miste en del eller hele hovedstolen og eventuelle rentebetalinger.  

Idet, swapkurven angiver de rentesatser, som førsteklasses banker låner hos hinanden og 

forskellen mellem swaprenten og renten på en statsobligation med en given løbetid afspejler 

den kreditrisiko, som er på den udstedende bank, kan de løbetidsafhængige diskonterings-
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renter siges at afspejle en rentestruktur korrigeret for den implicitte kreditrisiko
33

. Da 

likviditeten i euromarkedet er væsentlig bedre en det danske swapmarked afspejler kurven 

også det mest likvide rentemarked, og kurven kan derfor også anses, som upåvirkelig af 

danske enkeltinteresser. 

 

3.7 Inddeling i bestande 

Mange livsforsikringsselskaber har forskellige grundlagsrenter for individuelle 

forsikringstagere, som følge af nedsættelsen af den maksimale grundlagsrente og på grund af 

omvalg eller nytegning til lavere grundlagsrenter, eller til markedsrente. I forbindelse med 

forskelle mellem forsikringstagernes rentetilskrivning kan der opstå interessekonflikter. 

Gruppen af forsikringstager med lave garanterede renter kan nemlig i princippet indgå i 

investeringer med højere risiko end grupper med høje garantier. For eksempel vil de høje 

garantier i en situation med forholdsvist lave markedsrenter anspore til investering i 

obligationer frem for aktier, for fortsat at sikre opfyldelse af garantien. Selskaberne er 

nødsaget til at sænke risikoen, og dermed det forventede afkast for at kunne opfylde de 

udstedte 4,5 % garantirenter og samtidig være indenfor de foreskrevne solvensmæssige krav. 

Forsikringstager med en lavere garantirente vil således miste afkastmulighederne ved, at 

selskaberne undlader at holde en mere risikofyldt portefølje med et højere forventet afkast.  

Livsforsikringsselskaberne har forskellige løsningsmodeller på interessekonflikten, da der på 

tværs af grundlagsrenter er investeringsfællesskab. En mulighed er, at der indføres finansiel 

afdækning af de højeste grundlagsrenter, og der er garantibetaling via bonus, der er afhængig 

af grundlagsrenten og det aktuelle renteniveau. En anden mulighed er at selskaberne tilskriver 

bonus afhængig af grundlag, så højtforrentet grundlag tilskrives en bonus, der afspejler den 

risiko, de udgør for kollektivet. Selskaberne kan også vælge at inddele i bestande, så 

forskellige grundlag har forskellige investeringsstrategi med ensartet renteforhold. Det er også 

en mulighed at inddele i bestande, men med ensartet investeringsstrategi, og der føres derfor 

skyggeregnskab mellem bestandene med opdeling af aktiver, egenkapital, kollektivt 

bonuspotentiale mv. Hermed søges det at sikre, at der ikke systematisk omfordeles
34

.    

Figur 3, illustrer hvorledes livsforsikringshensættelsernes påvirkes af forskellige grundlags-

renter. Det ses at råderummet i investeringspolitikken er større på forsikringer med lave 

garantier end på forsikringer med høje, fordi bonuspotentialet på fripolice ydelserne er højere 

på forsikringer med lave garantier. Det illustrer altså hvorfor bestande med høje grundlags-
                                                           
33
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renter er betydelig mere risikoavers og dermed også kan være en styrende faktor for 

selskabets samlede investeringspolitik.  

 

 

3.8 Effekt af renteændring på passiver 

Ved faldende markedsrenter vil diskonteringsrenten falde, hvilket betyder, at hensættelserne 

til de garanterede forpligtelser stiger. Værdien af de garanterede ydelser vil dermed løbende 

blive påvirket af renteændringer. Ved fald i renten vil værdien af de garanterede ydelser stige, 

og bonuspotentialet på fripoliceydelser, og dermed evnen til at modstå tab på aktiverne vil 

falde og omvendt ved rentestigninger. Figur 4 illustrer hvordan passiver bliver påvirket ved et 

rentefald. Ved rentefald vil livsforsikringsselskabet få en kursgevinst på sin obligations-

beholdning, så værdien af aktiverne stiger. Kursgevinsten fordeles mellem ejerne og 

forsikringstagerne. Egenkapitalen og det kollektive bonuspotentiale stiger, men samtidig 

stiger værdien af de garanterede forpligtelser, fordi diskonteringsrenten falder. 

 

 

Egenkapital 

Kollektivt bonuspotentiale 

Bonuspotential på fripolicer/ 

fremtidige præmier  

Hensættelser til 

dækning af de 

garanterede ydelser 

Før rentefald Efter rentefald 

Særlig bonushensættelser 

Egenkapital 

Særlig bonushensættelser 

Kollektivt bonuspotentiale 

Bonuspotential på 

fripolicer/ fremtidige 

præmier 

Hensættelser til 

dækning af de 

garanterede ydelser 

Bonuspotential på fremtidige 

præmier og på fripolicer 

Garanterede ydelser 

Garanterede ydelser 

Bonuspotential på 

fremtidige præmier 

og på fripolicer 

Garanterede ydelser 

Bonuspotential på 

fremtidige præmier 

og på fripolicer 

Bonuspotential på 

fremtidige præmier 

og på fripolicer 

1,5 % - bestand 2,5 % -bestand 4,5 % -bestand 

Garanterede ydelser 

0,01 % - bestand 

Figur 3: Grundlagsrentens betydning for passiverne 

Figur 4: Effekt af renteskift på passiverne 

Kilde: Grosen, Anders/egen tilvirkning 

Kilde: Finanstilsynet(2001 A), egen tilvirkning 
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Det illustrer derfor også hvorfor høje grundlagsrenter er blevet et problem for livsforsikrings-

selskaberne, idet renten gennem en lang årrække har været faldende og dermed er værdien af 

de garanterede ydelser steget. Bonuspotentialet på fripolicer er blevet mindre, og det kan i 

yderste konsekvens betyde at basiskapitalen skal anvendes til hensættelser af de garanterede 

ydelser. Havde obligationsbeholdningen haft samme varighed som forpligtelserne, så ville 

værdien af aktiverne være steget lige så meget som værdien af forpligtelserne, men 

obligationsbeholdningens varighed vil ofte kun være på mellem 6 og 8, mens varigheden på 

forpligtigelserne ofte kan ligge på mellem 20 til 30 år.  

Et rentefald udløser ydermere en geninvesteringsrisiko, fordi når renten falder udløser det en 

kursgevinst som skal geninvesteres i aktiver med lavere rente og en varighed, der er kortere 

end forpligtigelserne. Det er særligt et problem, når en stor del af obligationsporteføljen består 

af realkreditobligationer, der kan konverters til en lavere rente ved rentefald og dermed får en 

meget kort varighed ved et stort rentefald. Høje grundlagsrenter giver derfor et problem med 

mismatch af varigheden på aktiv- og passivsiden
35

. 

 

4. Afdækning med finansielle instrumenter 

Livsforsikringsselskabernes målsætning for investeringsstrategien er, for hovedparten, at 

maksimere porteføljens afkast under hensyn til en acceptabel risiko. Investeringsstrategien er 

underlagt såvel eksterne som interne retningslinjer, hvor de eksterne er den offentlige 

regulering og den interne regulering fastsættes af bestyrelsen og ledelsen. Det er ledelsen og 

bestyrelsen der har ansvaret for at sætte rammerne for livsforsikringsselskabets investerings-

strategi og styringen af risikoen, derfor fastsætter de også rammerne for aktiv allokeringen på 

typer og lande samt hvorledes selskaberne kan afdække deres risiko ved brug af derivater.  

Anvendelse af forskellige derivater motiveres primært af behovet for hedging og 

immunisering og forsvarlig formuepleje
36

. I dette kapitel gennemgås en række af de mest 

basale derivater som selskaberne kan anvende til formålet. 

      

4.1 Instrumenter til afdækning af renterisiko 

Livsforsikringsselskaber har mulighed for at vælge forskellige instrumenter, når de ønsker at 

afdække deres renterisiko. Som tidligere nævnt opstår renterisikoen bland andet som følge af 

størrelsen på de garanterede ydelser. Selv om hensættelsernes risiko i et vist omfang opvejes 
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af selskabernes investeringer i nominelle obligationer, som udgør langt den største del af 

aktivporteføljen, er risikoen for at renten falder, den største risiko når selskabet har høje 

garantirenter. 

 

4.1.1 Renteswaps 

En “plain vanilla” renteswap er en kontrakt mellem 2 parter om udveksling af en serie faste 

rentebetalinger mod en serie variable rentebetalinger, der løbende fastsættes i forhold til den 

officielle referencerente.  

Renteswap er derfor et af de instrumenter som livsforsikringsselskaberne ofte anvender til at 

styre renterisikoen. Da forsikringstagernes indbetalinger til livsforsikringsselskabet skal 

forrentes med en fast grundlagsrente over hele forsikringens løbetid kan forsikringskontrakten 

opfattes som et fastforrentet annuitetslån. Ved at indgå en renteswap på den fastforrentet 

forpligtelse, og derved betale en variabel rente, kan selskabet nedsætte renterisikoen, idet den 

samlede nutidsværdi af forpligtelsen kan gøres uafhængig af rente udviklingen. En swap hvor 

der modtages en fast rente mod at betale en variabel rente kaldes en receiver swap.  

En anden årsag til at renteswap markedet er attraktivt for livsforsikringsselskaberne er, at 

selskaberne ofte har behov for at afdække store forpligtelser med lange løbetider og da swap 

markedet er et relativt likvidt marked, med swapkontrakter der kan have lange løbetider, kan 

swapmarkedet bruges som alternativ/supplement til obligationsmarkedet.  

I Danmark er realkreditobligationsmarkederne nogle af de mest likvide markeder for 

obligationer, hvilket gør at realkreditobligationer udgør en stor andel af livsforsikrings-

selskabernes samlede obligationsbeholdning. Realkreditobligationer er ofte konverterbare 

obligationer, som har den egenskab at højtforrentede obligationer har negativ konveksitet. 

Negativ konveksitet betyder, at kurstabet ved en rentestigning vil være forholdsmæssigt større 

end kursgevinsten ved et tilsvarende rentefald. I denne sammenhæng er renteswap og andre 

rentederivater en metode til at reducere den negative konveksitet.  

 

4.1.2 Swaption 

Swaptioner findes i en række forskellige former. Den europæiske type af swaptioner er swap 

komponenten en standard swap, som beskrevet ovenfor, hvis optionen udøves. Hvis der 

betales en fast rente og modtages variable rente, kaldes swaptionen for en payer swaption, den 

omvendte type kaldes receiver swaption. Den faste rente er aftalt ved optionens indgåelse, og 

den variable rente er typisk baseret på pengemarkedsrenten.  
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Optionskomponenten er typisk af europæisk type, som kun kan udøves på en bestemt dato. 

Strikerenten for optionen fastsættes på optionens indgåelsestidspunkt til swaprenten. Denne 

rente forventes at gælde ved optionens udløb. Ved udløb kendes den faste rente, og ud fra 

denne kan det afgøres om optionen skal udnyttes. En oplagt anvendelse af swaptioner er til 

hedging af fremtidige forpligtigelser. Et livsforsikringsselskab modtager indbetalinger der 

skal have en fast rente, og selskabet forventer at renten vil falde om tre måneder. Selskabet 

kan indgå en tre måneders swaption hvor den variable rente kan swappes til en fast rente. Det 

er derfor anvendeligt at indgå en receiver swaption, hvor den variable rente fastsættes til de 

aktuelle vilkår. 

En receiver swaption er et godt alternativ til livsforsikringsselskabernes brug af swaps, da 

swaption har den fordel at der opnås en gevinst ved store rentefald, uden at bidrage væsentligt 

til eksponeringen ved en rentestigning. Endvidere er der den fordel, at strike renten i 

swaptionen kan have relativt lange løbetider
37

.   

 

4.1.3 Caps/Floors/Collors 

Ved ønske om optionsafdækning er en cap eller en floor kontrakt et alternativ. En rente caps 

formål er at sikre at renten ikke overstiger et bestemt niveau, den såkaldt cap rate. 

Analogt til caps er rentefloors og -collars. En floor giver et payoff når den underliggende 

rente falder under et vist niveau. Både caplets og floorlets er porteføljer at optioner på renter. 

Collars er et instrument som garanterer at renten altid ligger mellem to renteniveauer. En 

collar er en kombination at en lang position i en cap og en kort position i en floor.  Caps og 

floors finder især anvendelse til risikostyring af porteføljer indeholdende swaps
38

.  

 

4.2 Instrumenter til afdækning af aktierisiko 

Argumentet for at livsforsikringsselskaberne anvender aktiederivater er, at selskaberne ikke 

ønsker den kortsigtede aktierisiko. Hvis aktier på lang sigt har et højere afkast end 

obligationer, men aktiernes høje risiko afholder selskaberne for investering i aktier kan 

aktiederivater gøre det muligt at øge porteføljens aktieandel uden samtidig at eksponerer sig 

overfor de markante aktiekursfald, som selskaberne eksempelvis oplevede i 2008.  Hertil 

anvendes ofte futures og optioner
39

. 
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4.2.2 Optioner 

Put optioner til afdækning af risikoen for aktiekursfald er et derivat der som bekendt er en ret, 

men ikke en pligt til at afhænde aktierne ved et forud aftalt kursniveau. Put optionen giver 

derved en beskyttelse af solvensen. Selskabet skal dog huske at ved køb put option, er 

strategien også at man løbende sælger aktiebeholdningen i takt med at kursen falder og køber 

igen når kursen stiger. En anden, og nok mere anvendt, metode er derfor at sælge en call 

option og derved begrænse opsiden af aktiebeholdningen og benytte præmien på en put 

option. Derved er selskabets afdækning en såkaldt syntetisk forward. En tredje mulighed er en 

købt put option og et samtidig salg af en call option med en højere strike pris, på den 

underliggende aktie eller aktiebeholdning, kaldet en collared aktie, som er en sikret position. 

Der eksister et utal af optionsstrategier, men uanset hvordan selskaberne anvender optioner og 

futures i aktieporteføljen er det altid en afvejning af risiko og strategi.   

 

4.3 Instrumenter til afdækning af valutarisiko 

Livsforsikringsselskabernes investering i udenlandske aktiver, er også en investering i den 

bagvedliggende valuta. Da selskaberne typisk ikke er interesseret i valutarisiko, på grund af 

de store udsving i valutakurser der ofte er kortsigtede vælger selskaberne ofte helt at afdække 

denne risiko. 

Afdækning af valutarisiko sker ofte med enten terminskontrakter og future kontrakter i 

overensstemmelse med det såkaldte cost of carry princip, men optioner og valutaswaps er 

også instrumenter der kan anvendes i denne sammenhæng. 

 

5. Tilsyn med livsforsikringsselskaberne 

I dette kapitel gennemgås de kapitaldækningsregler, som livsforsikringsselskaberne er 

underlagt og de kommende Solvens II regler. 

 

5.1 Solvens I 

Den grundlæggende tankegang bag kapitaldækningsreglerne har hidtil været en ensidig 

fokusering på den forsikringsmæssige risiko. Solvenskravet er i henhold til lovgivningen på 

området blevet opgjort ud fra følgende kriterier: 

1. Risikovægtning af hensættelser og forretningsmæssigt fastsatte risikoelementer 

2. Minimumskapitalkrav 

3. Basiskapital opgjort efter regler beskrevet i Lov om Finansiel virksomhed, jf. FIL § 

126. 
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I de nuværende beregningsmetoder til opgørelse af kapitalkrav har risikofaktorerne primært 

bestået af de forsikringsmæssige hensættelser.  De gældende europæiske solvensregler - 

Solvens I tilsiger således, at solvensmarginen skal udgøre 4 % af forsikringshensættelserne. 

For unit-linked forsikringer, hvor selskaberne ikke bærer risikoen for investeringerne, er 

solvensmargenkravet 1 % af hensættelserne
40

. Metoden til opgørelse af solvenskravet kan 

siges at være orienteret mod selskabernes forretningsvolumen frem for selskabernes 

risikostruktur. Derfor indførte Finanstilsynet i 2001 et såkaldt risikobaseret tilsyn.  

 

5.2 Risikobaserede tilsyn (Trafiklys scenarier) 

I tillæg til kapitalkrav opgørelsen skal selskaberne fortage følsomhedsvurderinger af risici og 

kapitalforhold. Risikoscenarierne har til formål at belyse, om der er en hensigtsmæssig 

sammenhæng mellem livsforsikringsselskabernes investeringsrisici, kapitalgrundlag og 

forpligtelser. Risikoscenarierne kaldes populært trafiklys, og der er et gult og et rødt 

risikoscenario. 

Tabel 1 skal forstås således, at hvis et livsforsikringsselskab er i enten gult eller rødt scenarie 

er selskabets overdækning negativt, hvor overdækningen beregnes som basiskapitalen efter 

scenariet fratrukket kapitalkravet efter scenariet tillagt 3 % af hensættelserne efter scenariet
41

. 

Hvis overdækningen er positiv er selskabet i grønt lys. 

 

Tabel 1: Finanstilsynets trafiklys 

 Aktiver Gult scenarie Rødt scenarie 

Renterisiko nom. forrentede 

obligationer 

    

    

Kort (0-1)  ± 1, 43 % ± 1,00 % 

Mellemlang (1-3,6)  ± 1,18 % ± 0,85 % 

Lang (> 3,6)  ± 1,00 % ± 0,7 % 

Aktierisiko Aktiekursfald 30 % Aktiekursfald 12 % 

Valutarisiko VaR (99,5 %) VaR (99 %) 

Ejendomsrisiko Prisfald 12 % Prisfald 8 % 

Råvarerisiko Værdifald 45 % Værdifald 18 % 

Kredit- og modpartsrisiko 8 % af risikovægtede aktiver 8 % af risikovægtede aktiver 

Passiver     

Renterisiko ± 1,00 %  ± 0,70 % 

Kilde: Finanstilsynet, egen tilvirking 
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Hvis selskabet er i grønt lys, føres der almindeligt tilsyn med livsforsikringsselskabet, er 

selskabet derimod i gult lys vil Finanstilsynet anmode om kvartalsvis indberetning af 

oplysninger om investeringerne samt kapitalgrundlag og forpligtigelser. Kommer selskabet i 

rødt lys er investeringsrisiciene som udgangspunkt for store i forhold til kapitalgrundlaget og 

forpligtigelserne. I det tilfælde vil Finanstilsynet drøfte situationen med selskabet og herefter 

eventuelt påbyde selskabet at nedbringe risikoen. Selskabet vil endvidere skulle indberette 

hyppigere til tilsynet, typisk hver måned. Kan selskabet ikke leve op til lovens solvenskrav, 

vil det blive pålagt at udarbejde en plan for genopretning af kapitalen. Hvis Finanstilsynet 

ikke finder, at genopretningsplanen indeholder de nødvendige foranstaltninger for, at 

selskabets økonomiske stilling kan antages at blive genoprettet, skal Finanstilsynet påbyde 

selskabet at foretage de nødvendige foranstaltninger, herunder at skaffe mere ansvarlig 

kapital. Hvis selskabet ikke efterkommer dette påbud, eller hvis det ikke viser sig muligt at 

rejse ansvarlig kapital til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, skal Finanstilsynet 

udpege en administrator som overtager forsikringsbestandens administration.  

Administratoren skal sikre at forpligtigelserne svare til aktiver. Såfremt der ikke er nok 

aktiver til at dække forpligtelserne kan administratoren nedsætte forpligtelserne. Hvilket 

betyder, at garantierne på allerede tegnede forsikringer kan blive nedsat (Jf. FIL §§ 249-250).    

 

5.3 Individuel solvens 

I 2007 blev der indført regler om livsforsikringsselskabers opgørelse af individuel 

solvensbehov, også kaldet Solvens 1½. Formålet var at modernisere reglerne om 

livsforsikringsselskabernes kapitaldækning og styrke selskabernes risikostyring. Reglerne 

anses for at være en forløber for de principper, som forventes at indgå i Solvens II, se næste 

afsnit.  

Den individuelle solvensopgørelse er mere en principbaseret metode, der tager højde for de 

enkelte selskabers risikoprofil og samfundsmæssige forhold der har indflydelse på selskabet 

drift, på såvel opgørelsestidspunktet som fremadrettet. Livsforsikringsselskabernes bestyrelse 

og direktion er ved lov, jf. FIL § 126, forpligtet til at sikre, at der er tilstrækkelig basiskapital 

og at selskabet råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring. 

Minimumskapitalkravet og solvenskravet er uændret i forhold til tidligere, men solvenskravs-

opgørelsen er ændret. Ved solvensopgørelsen indregnes der kun de garanterede ydelser og 
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bonuspotentiale på fremtidige præmier. Der er dermed ikke længere krav til kapitaldækning af 

bonuspotentiale på fripolicer
42

.  

Der stilles ikke direkte metodekrav til opgørelsen af solvensbehovet og resultaterne skal ikke 

offentliggøres. Metoden til opgørelsen af det individuelle solvensbehov skal alene vurderes af 

selskabets bestyrelse og direktion, som godkender metoden. Det individuelle solvensbehov 

skal opgøres som et beløb, og skal indeholde alle relevante individuelle risikobaserede 

størrelser, hvor selskabet kan tage udgangspunkt i de enkelte forretningsområder med henblik 

på en vurdering af omfang og risiko.  

Metoderne til beregning af den økonomiske kapital også kaldet solvensbehovet, skal som 

udgangspunkt være baseret på modeller der kan beregne den kapital, der er nødvendig for, at 

forsikringstagerne med en høj grad af sandsynlighed ikke vil lide tab. 

Livsforsikringsselskaberne kan dermed tage udgangspunkt i mere eller mindre avanceret 

metoder. Finanstilsynet forventer dog, at store selskaber tager udgangspunkt i mere 

avancerede metoder.  

Tidshorisonten i modellen skal som udgangspunkt være på ét år, hvorfor Finanstilsynet også 

vurderer at en model baseret på stresstest af selskabet regnskab er en valid metode. Andre 

metoder kan være baseret på mere kortsigtet Value-at-Risk modeller eller langsigtede Asset-

liability modeller. Uanset hvilken model der vælges skal den være valid.   

Finanstilsynet ligger op til, at solvensbehovets niveau bliver knyttet op imod det røde trafiklys 

scenarie. For så vidt angår de risici, der er for de risikotyper der indgår i risikoscenariet. 

Hvorfor det kun er selskaber med en væsentlig større risiko end gennemsnittet, der vil få et 

større solvensbehov. Udover de risici der dækkes af det røde trafiklys scenarie, skal modellen 

også indeholde alle øvrige relevant risici, kvantitative som kvalitative, som øver indflydelse 

på selskabets risikoprofil
43

.  

Med individuel solvens er der dermed lagt op til at styring og organisering af det enkelte 

forretningsområde vil have stor betydning for selskabets mulighed for vurdering af faktiske 

risici og dermed give selskabet mulighed for at reducere relevante risici og dermed også 

kapitalkravet. 
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5.4 Solvens II 

Reglerne om individuel risikobaserede solvens har fra Finanstilsynets side været tænkt som 

første skridt hen mod implementeringen af Solvens II reglerne, der forventes taget i brug i de 

enkelte EU medlemslande i år 2012.  

Solvens II reglerne vil blive baseret på søjlestrukturen, der kendes fra Basel II reglerne fra 

banksektoren. Reglerne bygger på tre indbyrdes afhængige søjler, der alle er med til at 

definere det samlede solvenssystem, som illustreret i tabel 2. 

 

Tabel 2: Solvens II søjestruktur 

Søjle 1 – Kvantitative krav Søjle 2 – Kvalitative krav 

Søjle 3 – Tilsynsmæssig 

rapportering og 

oplysningskrav 

Aktiver og Passiver 

(markedsværdi)             

Solvenskrav (SCR)          

Standard model/Intern model 

Minimumskapital (MCR) 

Investeringsregler 

Tilsynsstandarder 

Risikostyring                  

Interne kontroller      

kapitalkrav               

(skønsmæssigt)                  

Stresstest 

Regnskabsregler                

(IASB)                  

Offentliggørelse 

Markedsdisciplin            

Konkurrence 

Kilde: Skjødt, Peter, Finanstilsynet(2007), Egen tilvirkning 

 

5.4.1 Søjle 1 – Kvantitative krav 

De kvantitative forholder, omfatter forhold som værdiansættelsesstandarder for hensættelser, 

opgørelse af kapitalkrav samt investeringsregler. Det centrale element i Søjle 1 er opgørelse af 

selskabernes kapitalkrav. EU Kommissionen har stillet forslag om, at der indføres kapitalkrav 

i to niveauer. Henholdsvis et solvenskapitalkrav (SCR) og et minimumskapitalkrav (MCR).  

SCR skal indeholde alle væsentlige kvantificerbare risici, og svare i udgangspunktet til 

opgørelse af økonomisk kapital og dermed kan SCR siges at være det bedste bud på den 

mindste kapital, som livsforsikringsselskabet skal være i besiddelse af for at forsikrings-

tagerne med en høj grad af sandsynlighed ikke vil lide tab.  

Kommissionen har forslået to modeltyper til beregningen af SCR. Den første er en 

standardmodel, der indebærer en fælles modelramme for alle medlemslande, men hvor 

modellens parametre kan tilpasse nationale forhold. Standardmodellen er i sagens natur ikke 

skræddersyet til de enkelte selskaber, hvorfor kommissionen har åbnet mulighed for, at 

selskaberne kan udvikle og anvende interne modeller
44

. 
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MCR er det laveste accepterede niveau for kapitalen i et selskab. Falder kapitalen under dette 

niveau, vil tilsynet have mulighed for at fratage selskabet ret til at drive forsikrings-

virksomhed, eller tage selskabets forsikringsbestand under administration. Formålet med 

MCR er at fastsætte et kontrolniveau, udover de tekniske hensættelser, der sikre, at et indgreb 

kan fortages, mens selskabet fortsat har tilstrækkelig aktiver til at imødekomme forsikrings-

tagernes tilgodehavender.  

Figur 5, der illustrer elementerne i søjle 1, er en illustration af elementernes samspil. I figuren 

er indlagt en risikomargin, som henviser til risikokomponenter som er systematiske. MCR 

skal være tilstrækkelig til at dække de markedskonsistente dele af risikokomponenterne altså 

de komponenter der er usystematiske, men også de komponenter der er systematiske. 

Forsikringsaftaler i et livsforsikringsselskaber indeholder, som nævnt en række risici, der gør 

at de fremtidige betalinger ikke er kendt med sikkerhed. Bland disse risici kan nævnes, 

forsikrings-, omkostnings- og operationelle risici. Risikomargin elementet er dermed indlagt 

som en sikring i værdiansættelsen af de tekniske hensættelser. Risikomarginen sikrer derved, 

at den samlede værdi af de forsikringsmæssige hensættelser svarer til det beløb, som selskabet 

måtte betale for, at overfører forpligtelserne til et andet selskab. Risikomarginen skal beregnes 

ved den såkaldte kapitalomkostningsmetode
45

.   

 

Sammenspillet mellem SCR og MCR består altså i, at der for tilsynsmyndighederne skal være 

en indgrebsmulighed, der gradvis skal indskærpes i form at en såkaldt laddder of 

intervention
46

. Stigen er en tre trins stige hvor, de enkelte trin skal fastslå hvor stor 

egenkapital der skal til for at dække de to kapitalkrav. Hvor forskellen mellem SCR og MCR 

skal være tilstrækkelig til at ladder og intervention kan anvendes. 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Cost-of-Capital: CoC kan defineres som det minimums afkastet porteføljen skal give for at betale for 
forpligtelserne.  Det forventede afkast af aktiverne kan estimeres ud fra CAPM. Hvor der i ligevægt gælder at 
det forventede afkast er en lineær funktion af systematisk risiko (β) indbygget i aktiverne. I QIS 4 antages en 
CoC (WACC) faktor på 6 % over den risikofrie rente. Emnet vil ikke blive behandlet yderligere. 
46

 Skjødt, Peter 
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5.4.2 Søjle 2 – Kvalitative krav 

Søjle 2 omhandler tilsynsmyndighedernes rolle og omfatter kvalitative elementer. Den del af 

selskabets risici, der kan afdækkes gennem forretningsgange, procedure for risikoovervågning 

og kvalitetssikringsforanstaltninger i relation til de risici der ikke er omfattet søjle 1. Under 

søjle 2 indgår derfor en vurdering af egen risiko og solvensvurdering (Own Risk and 

Solvency Assesment, ORSA), hvor selskaberne skal vurderer SCR og MCR ud fra selskabets 

faktiske risiko profil og hvis der anvendes en intern model skal selskabet løbende fortage en 

vurdering af de valgte forudsætninger der er valgt til beregning af SCR
47

. Den individuelle 

solvens som livsforsikringsselskaberne skal indberette til Finanstilsynet, er som sådan ikke 

underlagt kvalitetssikring fra Finanstilsynets side, men under Solvens II, skal Finanstilsynet 

aktivt vurdere de valgte modeller. ORSA er altså en tosidig proces der består af en intern 

vurderingsproces og et tilsynsværktøj for tilsynsmyndighederne.  

 

5.4.2 Søjle 3 – Tilsynsmæssig rapportering og oplysningskrav 

Søjle 3 vedrører regnskabsregler og oplysning til myndighederne, samt offentlighed. Der har 

til formål at øge markedsdisciplinen og konkurrencen. Den tilsynsmæssige rapportering skal 

således inkludere forskellige former for nøgleinformation, der er relevant for nøjagtigheden af 

selskabernes kapitalstyring. Nøgleinformationer der skal være i overensstemmelse med 

international regnskabsstander, der blandt andet handler om værdiansættelse af aktiverne og 

forpligtelserne.    
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Figur 5: Simpel illustration af solvenskravet under Solvens II 

Kilde: Deloitte(2009), egen tilvirkning 
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5.4.3 EU proceduren 

Solvens II projektets design og implementering, er afhængig af en konsensus udviklings-

procedure, en såkaldt Lamfalussy proces. Processen er en fire niveau procedurer, hvor der i 

niveau ét blev udarbejdet et rammedirektiv. Europakommissionen, som fremlægger de 

europæiske love med rådgivning fra CEIOPS
48

, udarbejdede det indledende rammedirektiv 

for Solvens II. Direktivet blev herefter godkendt af Europa parlamentet og af Europa rådet. 

Efter rammedirektivet blev aftalt, indtrådte niveau to i processen, hvor EIOPC
49

 – en komite 

af nationale økonomi- eller finansministre – udarbejdede en plan for implementeringen af 

rammedirektivet.  

Den daglige overvågning af forsikringsselskaber foretages af de nationale finanstilsyn, som 

kan udforme de nationale regler for tilpasning til standarderne udformet i niveau ét og niveau 

to med hjælp fra CEIOPS.  Niveau fire af processen, er efter den fulde implementering af 

projektet. Her skal Europakommissionen sikre at medlemsstaterne efterlever Solvens II 

reglerne.  

På nuværende tidspunkt er vi fortsat i niveau tre i processen. CEIOPS har senest gennemført 

den fjerde af forventet fem QIS
50

 rapporter. Rapporterne har til formål at undersøge effekten 

af Solvens II på selskabsniveau. QIS rapporterne gennemføres ved at selskaberne indberetter 

konsekvensberegninger med udgangspunkt i, den af CEIOPS strukturerede standardmodel. I 

QIS 4 valgte CEIOPS også at indlede en undersøgelse af anvendelsen af interne modeller ved 

at stille en række spørgsmål til selskaberne.  

Den fjerde runde af konsekvensberegninger, er i Danmark gennemført med deltagelse af 60 

selskaber. Selskaberne har generelt været positiv indstillet overfor standardmodellen, men den 

anses ikke for fuldt ud færdig udviklet
51

. 

 

5.4.4 Overblik over Solvens II i QIS 4 

Standardmodellens design til beregning af solvenskravet (SCR) er illustreret i figur 6. I 

figuren har jeg valgt kun at illustrer de elementer der vil blive omtalt, jævnfør afgrænsningen. 

Figuren med alle SCR moduler kan ses i bilag 2. 

 

 

                                                           
48

  CEIOPS = Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors 
49

  EIOPC = European Insurance and Occupational Pensions Committee  
50

  QIS = Quantitative Impact Studies 
51
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Solvenskapital kravet SCR beregnes som: 𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙  

Hvor Basis SCR (BSCR) er solvenskravet før justering for risikoabsorberende effekter af 

fremtidig overskudsdannelse og skat. Hvor der med risikoabsorberende effekter af fremtidig 

overskudsdannelse, blandt andet forstås anvendelse af bonuspotentiale på fripolicer og 

kollektivt bonuspotentiale.  

SCROperationel er operationelle risici, der kan defineres som risikoen for tab i forbindelse med 

fejl i interne processer, menneskelige og systemmæssige fejl eller eksterne fejl. Kravet til den 

operationelle risiko er, at den skal tage udgangspunkt i præmieindtægter og forsikrings-

mæssige hensættelser. Herunder specifikt, kan kapitalkravet ikke overstige 30 % af BSCR.  

Delelementerne i BSCR standardmodellen er overordnet baseret på risikobaseret kapital. 

Intentionen med modellen er derfor at det kvantitative solvenskrav (SCR) generaliseres til 

Value-at-Risk risikomåling hvor tidshorisonten er på 1 år og konfidensniveauet er fastsat til 

99,5 % (ruinsandsynlighed: 1:200 år). Hvor der tages højde for diversifikationseffekten 

mellem risikofaktorerne, ud fra forudbestemte korrelationer mellem de enkelte 

risikoelementer (se bilag 2). 
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Mktspread 
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Figur 6: Solvens II standardmodellens design 

Kilde: CEIOPS, egen tilvirkning 
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MCR´s design er ikke endeligt udarbejdet. I QIS 3 blev der udført en såkaldt modulær test og 

en kompakt test. Den modulære kalibres til 90 % VaR med de vigtigste risikomoduler. Den 

kompakte metode kalibrer 1/3 af SCR (svarende til 80 % VaR). I QIS 4 anvendte man den 

kompakte metode
52

. 

 

5.4.5 Interne modeller 

Eftersom Solvens II standardmodellen i sagens natur er nødsaget til at være en gennemsnitlig 

og relativ simpel model, er det hensigten at det enkelte livsforsikringsselskab skal have 

mulighed for selv at opgøre deres solvenskrav ved brug af interne modeller. Interne modeller 

er i praksis nok mest kendt fra pengeinstitutter, hvilket Basel II netop indså, og som EU 

kommissionen også har lagt op til. I forbindelse med den løbende implementering af Solvens 

II blev der, som sagt, indført regler om individuel solvens, hvilket kan ses som en indledende 

kampagne for at få livsforsikringsselskaberne til at udvikle risikostyringsmodeller der er 

tilpasse det enkelte selskabs risikoprofil. Anvendelse af interne modeller i Solvens II kræver 

dog, at selskaberne indsender en ansøgning til tilsynsmyndighederne. Vælger selskabet en 

helt eller delvis intern model skal tilsynsmyndighederne stille supplerende krav, som har til 

formål at forhindre, at selskaberne udvælger enkelt elementer
53

.  

 

5.5 Stresstest af risikofaktorer 

Ved opgørelse af solvenskapital skal der, jævnfør reglerne om Individuel solvens og de 

kommende Solvens II regler, tages hensyn til alle de risici, som livsforsikringsselskabet er 

eksponeret overfor.  

Overordnet kan der siges at være fem risikotyper: Kredit- og modpartsrisiko, markedsrisiko, 

forsikringsrisiko og operationel risiko. Den femte risikotype er likviditetsrisiko, altså risikoen 

for at selskaberne ikke kan leve op til deres forpligtelser. Likviditetsrisikoen er implicit en del 

af solvensopgørelsen, men hvis selskaberne ikke kan opfylde lovens solvenskrav, den 

langsigtede likviditetsrisiko (SCR), kan det siges at selskaberne er teknisk insolvente. Selvom 

et selskab er teknisk insolvent er det ikke det samme, som at selskabet ikke kan overholde 

sine kortsigtede forpligtelser (MCR). Men evnen til at kunne honorere alle kort- og 

langsigtede forpligtelser er vigtig for enhver virksomhed, for at kunne agere frit og udnytte 

lønsomme forretningsmuligheder Derfor er der i søjle 2 netop langt vægt på den interne 

risikostyring.  
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Da god risikostyring stiller krav til de risikofaktorer der måles på, er det vigtigt at der ikke 

bare indgår samtlige risikofaktorer, der skal også opstilles realistiske krav til målingen af 

risikoen. I QIS 4 II defineres en række markedschok til beregning af standardmodellen, der 

skal afspejle en realistisk hændelse. I dette afsnit vil jeg se på hvorledes risikofaktorerne 

under markedsrisiko samt kredit- og modpartsrisiko behandles i Solvens II og trafiklys 

scenarierne, men gennemgangen er ikke endelig
54

.  

 

5.5.1 Kredit- og modpartsrisiko 

Markedsrisiko er risikoen for tab eller for negative forandringer. Hermed forstås selskabets 

risiko i forbindelse med volatilitet på blandt andet aktier, fordringer (obligationer, 

realkreditobligationer og andre gældsinstrumenter), valutaer og ejendomme, samt andre 

finansielle instrumenter. I tillæg til markedsrisikoen følger kredit- og modpartsrisiko. 

Kredit- og modpartsrisiko vedrører primært finansielle instrumenter. Der opstår en 

modpartsrisiko ved indgåelse af finansielle kontrakter, og kreditrisikoen består i, at en 

modpart muligvis ikke lever op til sine forpligtelser.  

Ved opgørelse af trafiklysscenarierne og Solvens II kapitalkravet er der lagt stor vægt på 

netop kredit- og modpartrisikoen, fordi kredit- og modpartsrisiko har vist sig at have stor 

betydning for finansielle virksomheder. Ringe diversifikation af kreditrisiko har ofte været en 

af hovedårsagerne til at banker er gået konkurs. Livsforsikringsselskaberne har ikke for vane 

at blive likvideret, men er selskabernes portefølje af aktiver koncentreret i enkelte sektorer 

eller enkelte lande, kan kreditrisikoen få stor betydning.   

Målingen af kredit- og modpartsrisiko er generelt anderledes, end måling af den generelle 

markedsrisiko. Kvalificeringen af risikoen kan ske med flere forskellige metoder, blandt andet 

ved kredit rating. I modsætning til for eksempel statsobligationer bærer erhvervsobligationer 

kreditrisiko. Ved udstedelse af erhvervsobligationer lader virksomheder sig ofte kredit-

vurderet, idet en høj kreditværdighed kan give højere kurser og reducerer lånerenten. 

Samtidig giver det investorerne mulighed for at vurdere risikoen for, at den pågældende 

virksomhed går konkurs. Pengeinstitutter og kreditinstitutter undergår ligeledes kredit-

vurdering. 

I trafiklys scenarierne er kreditrisikoen på de enkelte gældsinstrumenter opgjort efter 

modparten og restløbetiden, hvor effekten på kapitalkravet er 8 % af de risikovægtede 
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 For en komplet redegørelse af risikoberegninger i forbindelse med Solvens II og trafiklys, henvises til 
vejledning om trafiklys (Finanstilsynet) og QIS 4 Technical specifiation (CEIOPS). 



Side 38 af 107 

 

markedsværdier
55

. De afledte finansielle instrumenter er specificeret under modpartsrisiko. 

Derivaterne opgøres som markedsværdien vægtet efter kontrakttype multipliceret med en 

faktor a. Faktor a er afhængig af modparten. Modpartsfaktorerne defineres således at central-

banker har faktor 0 og kreditinstitutter har faktor 1, og øvrige modparter har faktor 2,5.    

I QIS 4 standardmodellen er kredit- og modpartsrisiko indregnet i flere elementer. Under 

SCRmkt er der indregnet en koncentrationsrisiko (Mktkoncentration). Koncentrationsrisikoen 

henviser til porteføljens samlede beholdning af enkeltaktiver eller koncentrationen på en 

modpart. Koncentrationen vægtes ud fra aktivets rating fratrukket en koncentrationstærskel, 

hvilket medfører, at desto bedre rating aktivet har desto højere er koncentrationstærskelen og 

dermed tilfører aktivet mindre koncentrationsrisiko til porteføljen. I QIS 4 er 

koncentrationstærsklen på danske realkreditobligationer 40 %, mod 5 % på øvrige 

koncentrationer der har en AA-AAA rating.  

Under SCRmkt indregnes også spread risiko (Mktspread). Spread risikoen eller basis risikoen er 

risikoen på kapitalkravet som følge af yield-spread, der udtrykker en risikopræmie på 

eksempelvis realkreditobligationer. I modsætning til koncentrationsrisikoen, fokuseres her på 

risiko, som følge af kreditspænd set i forhold til en risikofri investering relateret til finansielle 

instrumenter og ikke på risikoen for manglende betalinger. Spread risiko afspejler risikoen for 

værdiændring af det instrument, som følge af en ændring i swapkurven i forhold til 

nulkuponrentestrukturen. Forskellen mellem swaprenten og en risikofri rente for en given 

løbetid afspejler derfor den kreditrisiko der er på swapkurven. Spread risikoen måles ud fra 

det enkelte instruments rating og varighed og giver dermed implicit den potentielle 

konkurssandsynlighed.  

I standardmodellen er modpartsrisikoen SCRmodpart et selvstændig element. Under 

markedsrisiko modulet MKTspread, er der ikke taget højde for den egentlige modpartsrisiko 

eller konkurssandsynligheden for blandt andet derivater. Kapitalkravet som følge af 

modpartrisiko værdiansættes selvstændigt under SCRmodpart, hvor modpartsrisikoen opgøres 

ved hjælp af sandsynligheden for misligholdelse (PD), og tab givet misligholdelse (LGD), 

hvor sandsynligheden for misligholdelse udledes ud fra modpartens rating. 

I Solvens II standardmodellen er der dermed lagt stor vægt på kredit- og modpartsrisikoen, da 

en måling af denne risiko giver livsforsikringsselskaberne et risikostyringsværktøj til at 
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 Modparten deles op i statsobligationer, realkreditobligationer og andre gældsinstrumenter, der hver tildeles 
en vægt afhængig af løbetiden. Erhvervsobligationer vægtes med 1 for alle løbetider, og statsobligationer 
vægtes med 0 for alle løbetider. 
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vurdere diversifikationen på modparter og dermed får selskaberne et risikostyringsværktøj der 

kan skabe til en mere ”sikker” porteføljestyring
56

.   

 

5.5.2 Renterisiko 

I og med livsforsikringsselskabernes aktiver i hovedparten er investeringer i obligationer og 

det faktum at de tekniske hensættelser på passivsiden er rentefølsomme, er selskabernes rente-

risiko, en af risikokomponenterne der tilskrives størst betydning for selskabernes samlede 

risiko. 

Renterisikoen ved det røde trafiklysscenarie kan på rentebærende fordringer opgørs, som vist 

i tabel 1, ved at parallelforskyde rentekurven mest på de korte renter og mindst på de lange 

renter. Baggrunden herfor er, at de korte renter udsættes for større skift end lange renter. På 

passivsiden parallelforskydes rentekurven i alle løbetider med den samme rente, altså en 

parallelforskydning. Oprindeligt, var den af Finanstilsynets diskonteringsrente løbetids-

uafhængig, en flad diskonteringsrente. Løbetidsuafhængige diskonteringsrenter er en af de 

mest anvendte referencemodeller og formentlig årsagen til den oprindelige anvendelse. Det er 

efterfølgende blevet ændret til, at der skal anvendes en løbetidsafhængig diskonteringsrente 

og dermed den faktiske rentestruktur. Den bagvedliggende årsag er teorien om igen arbitrage - 

rentestrukturen giver et mere realistisk billede af virkeligheden.     

I standardmodellen for Solvens II har man valgt, at skift i rentekurven er specificeret ved 

bestemte proportionale skift i forskellige segmenter af rentestrukturen. De helt korte renter 

udsættes for det største skift, og de lange renter udsættes for de mindste skift. Altså en model 

der skal tage højde for twist i rentestrukturen, som igen er et forsøg på at løse problemet med 

de indbyggede arbitragemuligheder. Figur 7 viser Finanstilsynets løbetidsafhængige justeret 

diskonteringsrente (dato: 13-10-2009) og QIS 4 rentestigning og rentefaldet (til QIS 4 

beregningerne har CEIOPS udgivet en løbetidsafhængig rentestruktur med løbetider op til 80 

år, som selskaberne skal anvende i prøveberegningerne). Det bemærkes at renteskiftet ved 

rentestigningen giver et større chok på rentestrukturen end et rentefald.  

Markedsværdien af renterisikoen opgøres i standardmodellen ved beregning af scenarierne. 

Renterisikoen for renteskift er defineret som det udfald der giver det størst tab på 
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 Risikomåling og risikostyring af kredit- og modpartsrisiko er et emne der kan og bør tillægges stor vægt i 
livsforsikringsselskaberne, især for selskaber der anvender derivater og for selskaber der er underlagt 
begrænsninger i diversifikations muligheder. Emnet kan derfor også give anledning til mange spændende 
undersøgelser. 
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nettoværdien af aktiver, hvorved forstås, markedsværdien af aktiverne under rentescenariet 

fratrukket markedsværdien af hensættelserne under scenariet.   

Figur 7: QIS 4 stresstest af rentestrukturen 

 

Kilde: Egen tilvirkning.  

Anm.  Multi-faktor proportionale renteskift beregnet som: 𝑹 𝒕 𝒐𝒑/𝒏𝒆𝒅 = 𝑹𝟎 𝒕 ∙ (𝟏 + ∆(𝒕))  

 

5.5.3 Aktierisiko 

Aktierisiko opstår fordi aktieprisen er volatil og opgøres ved beregning af risikoen, der opstår 

som følge af systematisk og idiosynkratisk risiko.  

Trafiklysscenarierne og Solvens II tester denne risiko ved at stresse aktiebeholdning for 

derved at opfange den systematiske risiko. I QIS 4 bliver den idiosynkratiske risiko forsøgt 

opfanget i undermodulet der beregner koncentrationsrisikoen, hvorimod trafiklysten ikke 

eksplicit forholder sig til denne risiko.  

QIS 4 standardmodellen beregner den enkelte akties eksponering ved en antagelse om, at 

eksponeringen er givet ved forskellige aktieindeks. Det antages, at den enkelte aktie er 

afspejlet i indeksets markedsrisiko og at selskabet aktieporteføljes systematiske risiko kan 

udledes fra aktieindekset. Derved er aktierisikoen modelleret med en standard CAPM model 

hvor indekset der måles på har beta lig 1. Der stresstestes med 32 % chok på globale 

kapitalandele og 45 % på andre. Hvor de globale aktier, er aktier i OECD lande og andre 

aktier henviser til emerging markets, non-listed aktier, hedge funds og andre alternative 

kapitalandele.  

Scenariet for de globale aktier ligger dermed på niveau med det gule trafiklysscenarie og 

dermed betydeligt skrappere end de 12 %, som det røde scenarie stresstester med. 
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5.5.4 Valutarisiko 

Ved livsforsikringsselskabernes investeringer i udenlandske aktiver, udgør valutakurs-

bevægelserne en risiko som selskaberne må kvantificere. Valutarisiko kan med fordel 

udtrykkes ved valutakursvolatiliteten, men problemet med at opgøre valutakursvolatiliteten ud 

fra den historiske valutakurs er, at denne ikke nødvendigvis er retningsgivende for den 

fremtidige volatilitet. Alternativet er at fortage et estimat på den forventede fremtidige 

volatilitet. Den forventede volatilitet kan herefter bestemmes ved at tillægge de forskellige 

valutakurser en sandsynlighed.  

I de danske trafiklysscenarier anvendes derfor en Value-at-Risk måling af valutarisikoen, hvor 

der i det røde scenarie anvendes VaR opgjort ved niveau 99 %. I QIS 4 kvantificeres 

valutarisikoen i undermodulet SCRvaluta, hvor kapitalkravet på valutarisikoen stresstestes med 

chok på 20 % på ikke euro lande af nettoaktivet værdi, mens størrelsen på chokket for ERM II 

medlemslande er defineret lavere i QIS 4 beregningerne. Blandt andet er stødet på danske 

kroner specificeret til 2,25 %. 

 

5.5.5 Ejendomsrisiko 

Livsforsikringsselskaber i Danmark er nogen af de største private besiddere af udlejnings-

ejendomme, da selskaberne har visse fordele ved investeringer i udlejningsejendomme. Ud 

over udlejningsejendomme indgår også skov besiddelser og anden fast ejendom. 

Begrundelsen for at livsforsikringsselskaber invester i ejendomme, er blandt andet at 

ejendomme er med til at diversificerer porteføljen. Afkastet af en ejendomsinvestering består i 

prisstigningstakten minus afskrivninger plus lejeindtægt på ejendommen. Målingen af 

ejendommenes afkast, er ikke en simpel opgave da flere heterogene faktorer har indflydelse 

på afkastet, hvor blandt andet ejendommenes beliggenhed har en særlig betydning. En 

ejendomsinvestering er således underlagt en risiko ved den specifikke beliggenhed og andre 

specifikke forhold som lokalområdet og den generelle eller gennemsnitlige prisudvikling. 

Hvilket også gør at korrelationen mellem ejendomskategorier er behersket. Hoved-

risikofaktorerne på ejendomsinvestering kan siges at vedrører risikoen på prisen, risikoen på 

finansieringen, risikoen på udlejning og risiko på driften.  Ejendommen kan dermed siges at 

udgøre lidt af en udfordring, hvis man ønsker at måle den egentlige risiko.   

Ejendomsrisiko skal i Solvens II undergå en stresstest med 20 % chok, hvilket er noget højere 

end det røde trafiklys.  

 



Side 42 af 107 

 

6. Finanskrisen og pensionspakken 

Figur 8, som illustrer udviklingen i aktivsammensætningen i de danske livsforsikrings-

selskaber fra 2007 til 2008 viser tydeligt at finanskrisen har haft effekt på værdien af 

aktiverne. Kapitalandele er faldet fra 28 % til 17 % fra ultimo 2007 til ultimo 2008, som 

tilskrives det store fald på aktiemarkederne. Afkastet i 2008 var på børsnotet danske og 

udenlandske aktier på ca. minus 40 %.  

Førstepladsen blandt de mest anvendte aktiver er, som tidligere nævn realkreditobligationer 

og udenlandske børsnotede aktier har den næststørste vægt af den totale investerings-

sammensætning. Andelen af obligationer er steget med 6 %, i en periode hvor renterne er 

faldet ganske kraftigt, hvorfor obligationerne har bidraget til positivt til det samlede afkast. 

Det skal dog med, at procentdelen af statsobligationer faktisk faldt med over 2,5 %, hvorimod 

andelen af realkreditobligationer steg med over 7 %, så realkredit-obligationer udgør 37 % af 

de samlede investeringsaktiver. Det ses også, at procentdelen af afledet finansielle 

instrumenter er steget fra næsten nul til 4 % af den samlede aktivsammensætningen, hvilket 

tilskrives den faldende rente. Det mest bemærkelsesværdigt, er udviklingen i grunde og 

bygninger. Her ses det, at ejendomme ikke er faldet mere en 1 % af den samlede aktiv-

sammensætning, hvilket skal ses i lyset af store fald i ejendomsværdier. Det relative lille fald, 

tilskrives at en stor del af livsforsikringsselskabernes investering i ejendomme er via 

ejendomsselskaber, hvor de selskaber som har investeret i erhvervslejemål ikke har været 

ramt så hårdt af krisen på boligmarkedet.  

Det samlede investeringsafkast på nettoaktiver (ekskl. Unit-link) i 2008 blev på -3,1 %, 

hvilket er et historisk stort tab. Til sammenligning var tabet i 2001 på -1,7 %.    

 

 

 

Figur 8: De danske livsforsikringsselskabers aktivsammensætning i 2007 og 2008 

Kilde: Finanstilsynet(2009), egen tilvirkning, detaljeret se bilag 3 
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I august 2008 indgik Forsikring & Pension og økonomiministeriet en aftale om finansiel 

stabilitet på pensionsområdet, kaldet pensionspakken, her blev det besluttet at hjælpe de 

nødstedte livsforsikringsselskaber (og det danske realkreditobligationsmarked). Det blev 

blandt andet aftalt blandt parterne at Finanstilsynets diskonteringsrente til diskontering af 

forpligtigelserne skulle justeres. Figur 9, som viser de to løbetidsafhængige diskonterings-

rentekurver, viser at den justerede diskonteringsrente er højere en den ujusteret. Derved bliver 

selskaberne knapt så hårdt ramt af diskonteringsrenten, da markedsværdien af forpligtelserne 

bliver mindre. Beregningen af diskonteringskurven, ændres for løbetider ud til 2 år ved at 

anvende de faktiske renter på rentetilpasningsobligationer i Nykredit Realkreditindeks. Fra 7 

år og frem tillægges den nuværende diskonteringskurve et fast løbetidsafhængig spænd, der 

beregnes som 50 % af forskellen mellem det vægtede options justeret spænd (OAS) på 

obligationerne i realkreditindekset plus den 10-årige swaprente fratrukket den nuværende 10-

årige diskonteringsrente. Mellem 2-års og 7-års renterne findes diskonteringskurven ved 

interpolation. 

Figur 9: Finanstilsynets løbetidsafhængige diskonteringsrenter. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ændringen af diskonteringskurven giver derved livsforsikringsselskaberne et pusterum og 

samtidig er selskaberne eksponeret over for spændrisiko mellem realkreditobligationer, swaps 

og statsobligationer. Da realkreditrenterne i et vist omfang afspejles i diskonteringssatsen for 

forpligtelserne vil det øge selskabernes behov for at investere i danske realkreditobligationer 

og kan dermed være en del af forklaringen på at andelen af statsobligationer i investerings-

sammensætningen er faldet og andelen af realkreditobligationer er steget. 

Udover ændringen af diskonteringskurven indeholdt aftalen også følgende punkter
57

:  

- Styrket konsolidering: Loft over bonustilskrivning og aktiekøb 
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- Korrektion af realkredit-obligationsbeholdningen i opgørelse af de individuelle 

solvensbehov  

- Større vægt på solvensreglerne frem for trafiklys 

For at tilskynde til forsigtighed og konsolidering er der etableret et loft over bonus-

tilskrivningerne. Bonuspolitikken og fastlæggelse af kontorenter skal tilrettelægges, så 

selskaberne som udgangspunkt ikke påtager sig forpligtelser ud over det aftalte. Desuden 

lægge der strammere grænser for aktivt at hæve aktierisikoen for selskaber der ikke har 

kapital nok til at dække individuelt opgjort solvensbehov, med aktiekursstød på 30 %. 

Selskabernes portefølje af realkreditobligationer kan have en sammensætning, der afviger fra, 

hvad der ligger i de nye diskonteringsrenter, selskaberne skal derfor i deres individuelle 

solvens opgørelse tage højde for den resultatændring, der opstår ved ændring af 

diskonteringsrenterne. Det vil sige, at selskaberne skal holde øje med den øget likviditets-

risiko som følge af den øget basis risiko. 

Det sidste punkt i aftaleteksten, drejer sig om indberetningen til Finanstilsynet. Hvor, det 

blandt andet fremgår af der fremover skal lægges større vægt på opgørelse af individuel 

solvens frem for trafiklys og samtidig afvikle indberetningen af de gule trafiklys. Hvilket kan 

ses som endnu et skridt nærmere de nye Solvens II regler. 

En af konsekvenserne af den løbende implementering af Solvens II reglerne Danmark, vil på 

sigt betyde, at de danske livsforsikringsselskaber skal undergår skærpede stresstest i forhold 

til stresstesten i det røde trafiklys scenarie, da de omtalte stresstest scenarier der indgår i 

Solvens II projektet er strammere end stresstest scenarierne i det gule lys. Ifølge et udkast til 

en ny Solvensbekendtgørelsen skulle det røde trafiklys ændres, så selskaberne skulle kunne 

håndtere aktiefald på 32 %, ejendomsfald på 20 % og renteændringer på 1,25 %
58

. 

Solvensbekendtgørelsen er indtil videre ikke længere på tale, formentlig på baggrund af at 

selskaberne fortsat er ramt af det seneste års betydelige nedgang på aktiemarkederne og det 

faktum at renterne er historisk lav. Aftalen om Finansiel stabilitet er indtil videre forlænge til 

og med 2010
59

. 

 

7. Risikomåling og risikostyring 

Den simple model for selskabernes risiko har hidtil været Finanstilsynet trafiklys, som i 

praksis giver en tidlig advarsel om risikosituationen. Den simple stresstest giver dog ikke et 
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sandsynlighedsbaseret nøgletal for risikoen. Solvens II standardmodellen der har til intention 

at inddrage samtlige risikofaktorer i solvensopgørelsen og dermed et solvenskrav der afspejler 

den risiko der er i den aktuelle aktiv-passivsammensætning er dog i praksis ikke en Value-at-

Risk analyse og derfor heller ikke et sandsynlighedsbaseret mål som er direkte anvendelig i 

risikostyring af selskabernes risiko. Da formålet med Solvens II netop er at selskaberne 

forbedre deres risikostyring er der lagt op til at selskaberne anvender internt udviklet 

modeller, der er baseret på en Value-at-Risk analyse. Netop derfor er der, fra Finanstilsynets 

side, langt stor vægt på opgørelsen af den individuelle solvensopgørelse. Selskaberne er 

derved nødsaget til at udvikle modeller til opgørelse af individuel solvens. Hvor en model 

som tager udgangspunkt i en VaR modellen kunne være en oplagt. 

I Danmark eksistere der en række livsforsikringsselskaber, som kun har relativt lille antal 

medlemmer, ofte fordi selskabet kun servicerer en enkelt arbejdsmarkedsoverenskomst. 

Sådanne selskaber har ikke nødvendigvis en risikostyringsafdeling og nogle gang består 

investeringsafdelingen kun af 2-3 ansatte. Disse selskaber kunne med visse fordele vælge at 

købe en eksternt udviklet model, da de vil kunne opnå en mere detaljerer opgørelse af risiko 

og det må formodes at en ekstern model vil være nemmere at få godkendt hos Finanstilsynet. 

Omvendt vil en detaljeret risikostyringsmodel være tidskrævende at opdatere og det bør 

vurderes om den ekstra information modellen giver også vil blive benyttet. Desuden vil 

eksterne modeller formentlig være forbundet med betydelige omkostninger. Det vil derfor i 

mange tilfælde være tilstrækkeligt at udvikle relativt simple modeller, der samtidig har den 

fordel at de er nemme at videreformidle til både direktionen og bestyrelsen, som ofte er en 

forudsætning for, at modellen reelt kan fungere som risikostyringsværktøj. Det må dog 

forventes, at Solvens II reglerne og de afledte krav til risikostyring vil udgøre en udfordring 

flere af de helt små livsforsikringsselskaber og at de derfor i stigende grad vil søge hen imod 

de større administrationsselskaber. I dette kapitel vil jeg gennemgå en del af teorien af bag 

Value-at-Risk. 

 

7.1 Value-at-Risk 

VaR er det maksimale beløb livsforsikringsselskabet, med en given sandsynlighed risikerer at 

tabe for en given periode.  

Værdien af VaR-analyser ligger primært i rollen som fællesnævner for risiko, naturligvis 

under forudsætning af, at hele organisationen benytter samme grundlæggende typemodel. 

VaR er givet ved: )1( min0 RWVaR 
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W0 er initial formue og Rmin er værdien af afkast definerede ved PRRob  )(Pr min

60
. 

Hvis tid 0 er nu, så er porteføljens nuværende markedsværdi P0 .  Markedsværdi til tid 1, P1
, 

er ukendt og en tilfældig variabel, defineret ved sandsynligheds-fordelingen. Denne 

sandsynlighedsfordeling beskriver porteføljens markedsrisiko. Antages det, at P1  er 

normalfordelt, da gælder det, at VaR målet kan beskrives ved to tal, nemlig middelværdien og 

standardafvigelsen. Ønsker livsforsikringsselskabet at finde, hvor meget selskabet kan tabe 

med 0,05 % sandsynlighed, altså 99,5 % - fraktilen, kan VaR beregnes ved: )(576,2 0   p    

Hvor,   er den forventede værdi af porteføljen og p0
 er den nuværende værdi. 

Det gælder ofte at den forventede værdi   er tæt på den nuværende værdi p0
. Især inden for 

korte tidsperioder. Derfor er det en rimelig antagelse at p0 . 

VaR skrives derfor ofte som: 576,2  

Estimation af standardafvigelsen af porteføljens værdi er analog med at bestemme en 

porteføljes forventet afkast. Antages det, at  NXXX ,...,, 21  er en vilkårlig variabel, som har 

standardafvigelsen, i , og korrelationen, ji, . Antages det, at Y er en tilfældig variabel da 

gælder det at: aXbXbXbY mm  ...2211  

Standardafvigelsen af Y kan dermed skrives som:  



i

ji

j

jjiiii

i

bbb ,

2 ))((2)(   

Dette kan overføres til at estimere standardafvigelsen for porteføljes markedsværdi. Antag at 

porteføljen består af i  beholdninger i m aktiver og porteføljens samlede markedsværdi til tid 

1 er en tilfældig variabel, 1

1S , så er: mm SSSP 1

2

1

21

1

1

1 ...     

Det er nu muligt at finde standardafvigelsen ved, at definere den tilfældige variabel 1

1S .   

I forbindelse med de gennemgåede risikofaktorer, som renterisiko og valutarisiko, defineret 

som n risikofaktorer kaldet nøgle faktorer, med værdier på tid 1, defineret som iR1 . Skrives 

nøgle faktorerne på vektor form som: 
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For hver nøglefaktor må der eksistere en værdi funktion i , så; )(
11 RS ii   

Værdien af porteføljen kan dermed skrive som en funktion af nøglefaktorerne
61

: 





m

i

ii RP
1

11 )(  

På kort form kan værdien af porteføljen skrives som: )(
11 RP   

Funktionen θ kaldes for portefølje mapping funktionen. 

Antages nøglefaktorerne at være normalfordelt kan det samtidig antages at aktivernes afkast 

er lineære funktioner eller delta funktioner og dermed kan porteføljens VaR direkte anvendes 

sammen med traditionel portefølje analyse baseret på varians og kovarians.  

VaR kan derned skrives på matrix som: xxPstd  ´)(11   

x er krone eksponeringen og ∑ er en kovarians matrix og α er standardnormalfordelingen. 

. 

 

 

VaR-analysen er dermed en model, for en hvilken som helst konfidensgrad og en hvilken som 

helst horisont, der kan give et kvalificeret gæt på den underliggende porteføljes maksimale 

tab. 

 

7.1.1 Volatilitet og korrelation 

Den gennemgåede udledning af Value-at-Risk modellen viser at det helt centrale element i det 

sandsynlighedsbaseret nøgletalt, er volatilitent på risikofaktorerne. I Solvens II standard-

modellen har CEIOPS af flere årsager ikke inddraget netop volatiliteten for risikofaktorerne, 
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E(1P) 0p 

0,5 % sandsynlighed 

VAR(99,5 %) 

E(1P)-0p 

2,576σ(1P) 

Figur 10: Illustration af Value-at-Risk 

Kilde: www.riskglossery.com , egen tilvirkning 
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hvilket blandt andet skyldes at standardmodellen skal være en generel model, og det faktum at 

VaR ikke er direkte anvendelig på alle typer at risikofaktorer. Blandt andet er volatiliteten på 

ejendomme ikke en direkte målbar faktor. For at livsforsikringsselskaberne kan anvende 

Solvens II som et risikostyringsværktøj er de dog nødsaget til at forholde sig til netop måling 

af volitiliteten på markedsrisiko faktorerne.   

Hvis volatiliteten på en portefølje stiger vil også VaR stige, derfor er forudsigelsen af 

volatiliten et vigtigt element i risikostyring.  

Risikoen på basale finansielle variable som renter, valuta og aktier ændrer sig over tid. Figur 

11, som viser OMX Copenhagen indeksets afkastfordeling, illustrer at afkastet er centreret 

omkring nul for en stor del af observationerne, men hvis afkast fordelingen er normalfordelt, 

ville fordelingen være mere klokkeformet. Der er altså et relativt stor antal observationer i 

halen af observationerne. Denne hale i observationerne kan forklares ud fra to synspunkter. 

Den første er, at afkast faktisk ikke er approksimativt normalfordelt. Det andet synspunkt er, 

at tid ikke er stationær og fordelingen ændres over tid. Derfor vil turbulente perioder give 

resultater med mange observationer i hale enderne af fordelingen. Da begge synspunkter 

indeholder sandheder, er forudsigelse af den fremtidige volatilitet et vigtigt element i 

risikostyring.  

 

Figur 11: OMX Copenhagen´s afkastfordeling for perioden 30-10-2008 til 13-10-2009. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Der eksisterer en række forskellige metoder til estimation af volatiliten, de mest kendte 

metoder er: Moving Averages, GARCH og RiskMetics. Jeg vil her nøjes med at give en kort 

beskrivelse af RiskMetrics metoden, da denne anvendes til beregning af standardafvigelsen og 

kovarians i casen i kapitel 9.  

I RiskMetrics er varians er modeleret ved hjælp af Exponentially Weighted Moveing Average 

(EWMA) forudsigelse. Hvor forudsigelsen af volatilitetnen for tid t er et vægtet gennemsnit af 

tidligere forudsigelser, vægtet med λ og det sidste kvadrerede afkast. 
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𝑡 = 𝜆𝑡−1 +  1 − 𝜆 𝑟𝑡−1
2 , 

hvor λ kaldes decay factor. 

RiskMetrics er metoden, som JP Morgen anvender til at forudsige volatilitet og de har ud fra 

et stort antal undersøgelser fundet frem til en universal decay factor på 0,94 for daglige 

observationer. Hvilket gør metoden praktisk at anvende. Derudover har metoden en anden 

praktisk fordel, nemlig ved forudsigelse af kovarians og korrelation. Kovariansen bestemmes 

næsten på samme måde som volatiliteten, som
62

: 

12,𝑡 = 𝜆12,𝑡−1 +  1 − 𝜆 𝑟1,𝑡−1 ∙ 𝑟2,𝑡−1 

Og korrelationen kan dermed beregnes som: 

𝜌12,𝑡 =
12,𝑡−1

 1,𝑡−1 ∙ 2,𝑡−1

 

Ved estimering og forudsigelse af volatiliteten og korrelationen ud fra en analytisk metode 

som RiskMetric metoden opstår der en række problemer der blandt andet vedrører horisonten 

for VaR-skønnet. Hvis livsforsikringsselskabernes skal vurdere tabsrisikoen på ét års sigt, 

men risikoen vurderes på baggrund af den umiddelbare fortid, vil risikoen med andre ord 

være vurderet ud fra en historik der ikke nødvendigvis er udtryk for fremtiden. Hvis for 

eksempel den umiddelbare fortid har været turbulent vil korrelation mellem aktiverne stige og 

VaR målet vil underestimere den faktiske risiko. Et yderligere problem med metoden, er at 

VaR som udgangspunkt regnes på en dags sigt, hvorefter der skaleres op til års niveau. 

Skaleringen sker efter den såkaldte kvadratrodsformel. Formlen er eksakt for tids serier med 

observationer bestående af uafhængige, identisk fordelte variable. Det er en antagelse, der 

sjældent gælder, i praksis da markedspriserne kan antage ekstreme værdier. Metoden vil 

derfor tilføje en unøjagtighed til beregningerne da skaleringen enten vil over- eller 

undervurdere volatiliteten. En unøjagtighed der stiger med tidshorisonten      

I stedet for at anvende den umiddelbare fortid, kan der anvendes en historisk simulering. 

Hertil er det nødvendigt at anvende et stort antal observationer da livsforsikringsselskabernes 

investeringshorisont er meget lang, så risikoen bør derfor også estimeres ud fra en relativt 

lang horisont, så kortvarige fænomener på de finansielle markeder ikke påvirker risikoen. 

Omvendt skal estimations horisonten ikke være for lang, da ældre observationer kan 

repræsentere strukturelt anderledes tilstande, som ikke er repræsentative for fremtiden
63

.   
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Da historisk data ikke nødvendigvis er det bedste estimat for fremtiden, kan det være 

anvendeligt at forudsige volatiliteten ud fra forudsigelser baseret på data fra optioner.  

 

7.1.2 Tidshorisont og konfidensniveau 

Solvens II beregninger arbejder med en tidshorisont på 1 år og et konfidensniveau på 99,5 %, 

altså en insolvenssandsynlighed på 0,05 % på 12 måneders sigt. Valget af de kvantitative 

faktorer, er en arbitrer videnskab, men det gælder generelt at VaR stiger med enten en længere 

tidshorisont eller med et højere konfidensniveau.  

Banker rapportere typisk deres handels VaR på en daglig basis på grund af den høje 

omsætning i deres porteføljer. Livsforsikringsselskabernes porteføljer er derimod 

investeringsporteføljer der justeres langsomt og VaR skal derfor også afspejle den 

transaktionsperiode som porteføljen undergår. Horisonten kan derfor repræsenteres ved tiden 

det kræver at afdække markedsrisikoen. 

Den relative lange horisont i Solvens II standardmodellen, er altså fastsat som sådan, fordi 

VaR målet skal fange alle de risikofaktorer som livsforsikringsselskaberne er underlagt. 

Valget af konfidensniveauet afspejler risikoaversionen og omkostningerne ved et tab der 

oversiger VaR. Konfidensniveauet giver derved finanstilsynet en mulighed for tilsynsmæssig 

indgriben. Tidshorisonten afspejler den tid det kræver, at korrigere for livsforsikrings-

selskabernes risikoprofil. Forstået på den måde, at livsforsikringsselskabernes har lange 

forpligtelser og derfor en lang investeringshorisont der ikke kan omlægges fra dag til dag.  

 

7.2 Risikostyring 

Udover at VaR er et værktøj til måling af portefølje risikoen, er VaR også et værktøj til aktiv 

styring og vurdering af selskabernes risiko. Disse værktøjer inkludere marginal, incremental 

og component VaR.  

 

 7.2.1 Marginal Value at Risk 

For at måle effekten af ændringer i positioner på porteføljerisikoen, anvendes Marginal VaR. 

Marginal VaR defineres som ændringen i porteføljen som følge af at tage en ekstra krone 

eksponering på en given komponent. Sagt på en anden måde, så viser marginal VaR effekten 

af en marginal ændring af eksponering af den enkelte risikofaktor.  Der kan beregnes som: 

p

pi

i

i

RR

x

VaR
VaR




),cov(
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Den marginale VaR har nogle egenskaber der er anvendelige for livsforsikringsselskaberne, 

når de skal vurdere deres portefølje. Ved at dekomponere VaR porteføljen kan selskaberne, se 

de enkelte risikofaktors bidrag, hvilket svarer til beta. Hvorved selskabet kan se hvilke 

aktivklasser der bidrager til risiko og hvilke der reducere risikoen. De marginale VaR bidrag 

giver derved information om hvilke aktiver skal reduceres/forøges i porteføljen for at ændre 

risikoprofilen
64

. 

 

7.2.2 Incremental Value at Risk 

Incremental VaR er en udvidet metode til at evaluere effekten af en forslået ændring af 

porteføljen. Det kan kort sagt anvendes til at vurdere om det er nyttigt at medtage et aktiv i 

porteføljen.  

Incrementalt VaR kan approksimeres til: 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑅 ≈  ∆𝑉𝑎𝑅 ´ ∙ 𝑎, 

Hvor a er ændringen i et eller flere risikofaktorer. 

 

7.2.3 Component Value at Risk 

For at håndtere risiko, er det anvendeligt med en dekomponering af risiko i den initiale 

portefølje. Dette kan gøres med Component VaR, som beregnes som: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑅𝑖 = (∆𝑉𝑎𝑅𝑖) ∙ 𝑥𝑖  

 

Component VaR giver dermed en indikator på hvordan portefølje VaR, approksimativt ville 

ændre sig hvis den enkelte nøglefaktor var fjernet fra porteføljen.   

 

7.3 Evaluering af Value-at-Risk 

Selvom Value-at-Risk har en lang række gode egenskaber, med mulighed for at få et 

sammenligneligt risiko mål - diversificeret og udiversificeret - er de gode egenskaber også 

metodens svaghed. I VaR forudsættes som ofte, at de benyttede aktivers afkast er 

normalfordelt. Dette viser empiriske sammenligninger af de kumulative fordelinger også i en 

vis udstrækning er tilfældet, dog er der nogle karakteristika ved afkastfordelingen som der 

ikke tages højde for. Blandt andet vil normalfordelingen ikke tage højde for, at afkast generelt 

har fede haler og skævheder. Det betyder, at en afkastfordeling generelt har flere 

observationer i yderpunkterne samt højere koncentration af observationer omkring 

middelværdien i fordelingen. Derved vil VaR underestimerer den reelle tabsrisiko. Dette 

problem kan afhjælpes ved at fjerne de dårlige observationer eller vægt de nyeste 
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observationer højere end de gamle observationer, eller ved at indfører expected tail loss mål. 

Desuden bør VaR målet også opfølges af såkaldt backtesting.  

Ofte er VaR mål baseret på historiske observationer dog anerkendt som et mål for tab under 

normale markedsvilkår og ved indførsel af stresstestning bliver metoden mere fleksibel, 

overfor tab i ekstreme markedsvilkår. Generelt bør selskaberne være opmærksomme på at 

VaR målet ikke giver et nøjagtigt mål for det værste tab på porteføljen, men målet kan give 

nogle indikatorer af risikoen på porteføljen der kan fører til en bedre risikostyring, end det, 

den simple trafiklys test giver mulighed for. VaR målet er dog en vurdering af risikoen på en 

statisk portefølje og vil derfor alt andet lige være en kortsigt vurdering af den langsigtede 

risiko. Modellen kræver derfor konstant opdatering. Hvis selskaberne ønsker en mere 

langsigtet vurdering af risikoen vil det derfor være nødvendigt mere avanceret dynamiske 

ALM modeller.    

 

8. Opsummering 

I de foregående kapitler er gennemgået en række af de generelle udfordringer, som 

livsforsikringsselskaberne står over for og det står klart, at den lave rente, en voldsom 

finansiel krise og høje garantirenter er en enorm udfordring for de danske livsforsikrings-

selskaber. Disse er så store udfordringer, at der er blevet skabt en hjælpepakke fra staten. Hvis 

historien er et godt billede på fremtiden vil der formentlig også komme nye og måske endnu 

voldsommere kriser i fremtiden.  

Livsforsikringsselskabernes rentefølsomhed på passiverne og aktiverne og forsikringstagernes 

forventninger til rentetilskrivningen og selskabernes vigtige position i samfundet medfører 

samtidig at offentligheden og myndighederne generelt har en stigende interesse i, at 

selskaberne er sunde og drevet forsvarligt.  

For at beskytte interessenterne pålægges selskaberne derfor en lovgivning der primært har til 

formål at sikre, at selskabernes risiko - i forhold til forpligtelserne – ikke er for høj. 

Sammenlagt er markedsudviklingen, lovgivningen og forsikringstagernes forventninger i høj 

grad med til at diktere selskabernes investeringssammensætning. Der er derfor meget der taler 

for, at risikomåling og risikostyring bør være en vigtig og integreret del af selskabernes 

arbejdsværktøjer.  

Idet livsforsikringsselskaberne er relativt komplekse af natur, har den hidtidige kontrol med 

selskaberne været Finanstilsynets relativt simple trafiklystest, som har givet selskaberne og 
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Finanstilsynet en tidlig advarsel om risikosituationen, men testen giver ikke et særligt 

nuanceret billede af selskabets risikoprofil og testen inddrager ikke samtlige risikotyper.  

Med overgangen til det nye Solvens II system er det hensigten at selskabernes risiko-

vurdering i langt højere grad skal være selskabets ledelse og bestyrelses ansvar, hvor 

selskaberne kan vælge at anvende den i søjle 1 opstillet standardmodel til vurdering af 

solvenskapitalkravet, men da det alt andet lige vil være en fordel for alle interessenter at 

solvenskapitalkravet er i overensstemmelse med selskabets faktiske solvensbehov, er der 

givet mulighed for, at selskaberne kan udvikle interne modeller. Fordelen ved den interne 

model er både at selskaberne kan opnår et solvenskapitalkrav der er mere i overensstemmelse 

med risikoprofilen, og at den det giver mulig for et langt mere nuanceret billede at selskabet.  

I søjle 2 i Solvens II skal selskaberne, uanset om de anvender en intern model eller 

standardmodellen, forholde sig til selskabets faktiske risiko og Finanstilsynet skal forholde sig 

til metoden hvormed selskaberne vurderer deres risiko. Derfor er en intern model i en eller 

anden form en nødvendighed og det er derfor oplagt at basere en intern model på de 

anbefalinger som CEIOPS opstiller i standardmodellen.  Standardmodellen bygger på en 

Value-at-Risk model, men modellen tager ikke højde for de korrelerede variationer i de 

finansielle markeder, som det enkelte selskab undergår. Derfor må en intern VaR model være 

baseret på forudsigelser af volatilitet og korrelationer. Der eksisterer en række forskellig 

metoder til forudsigelse af volatilitet og korrelation, og det er klart at forskellige metoder 

giver forskellige resultater. Fremgangsmåden må derfor være baseret på selskabets egen 

vurdering. VaR modellen vil uanset fremgangsmåde være behæftet med en lang række 

usikkerheder om resultatets nøjagtighed, men på trods heraf vil en VaR model sammen med 

en stresstest give en lang række information om selskabets risikoprofil der kan være 

anvendelige i selskabernes risikostyring.  
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9. Case: Livsforsikringsselskabet A/S  

I dette kapitel vil jeg konstruere balancen for et fiktivt livsforsikringsselskab, kaldet 

Livsforsikringsselskab A/S. Til brug for analysen er der fortaget en række forsimplede 

antagelser om selskabet. 

Livsforsikringsselskabet A/S antages at være et forsikringsselskab, der består af to G 82 

bestande, med grundlagsrenter på 4,5 % og 1,5 %. Det antages yderligere, at selskabet har 

opdelt bestandene men med samme investeringsstrategi. Selskabet fører ikke skyggekonto og 

der hensættes ikke til Særlige bonushensættelser og egenkapitalforrentningen er på 10 % af 

afkastet. Ved negative afkast kan 100 % af bestandenes Bonuspotentiale på fripolicer 

anvendes.  Hver bestand har en retrospektiv reserve på 10.000 og den årlige præmie 

indbetaling er på 100. Restløbetiden for bestandene antages at være 80 år. Figur 12 illustrer 

udviklingen i 4,5 % bestandens cashflow, hvor det antages at der primo år 80 udbetales sidste 

rate af de garanterede ydelser. Under usikkerhed er størrelserne på de retrospektive reserver 

identisk med det prospektive reserver. I forsikringer med tilknyttede forsikringselementer 

udgør de retrospektive reserver fortsat en størrelse, som kan beregnes på basis af det 

historiske forløb. Ved beregning af de prospektive reserver må der derimod indlægges 

forudsætninger om de usikre hændelser, som forsikringselementerne vedrører
65

. Det antages 

derfor at forsikringen er en alderspension, der kan beregnes på basis af det historiske forløb, 

jf. afgrænsningen. (Tilsvarende figur for 1,5 % bestanden kan ses i bilag 4 eller i vedlagte 

Excel ark).   

 

Figur 12: Cash Flow profil for bestanden med 4,5 % grundlagsrente og nutidsværdien af cash flow 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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9.1 Livsforsikringsselskabet A/S balance til markedsværdi 

Markedsværdien af passiverne beregnes ved at tilbagediskontere det fremtidige cashflow med 

Finanstilsynets justeret diskonteringsrente. For cash flow ud over det 30. år anvendes den 30 

årige diskonteringsrente. De to bestande ser ud som vist i tabel 3. Bestanden med 4,5 % 

grundlagsrente antages at have eksisteret længere end bestanden med 1,5 % grundlagsrente. 

4,5 % bestanden har derfor større kollektivt bonuspotentiale og en større egenkapital. Det 

fremgår tydeligt af de to bestande, at diskonteringsrenten er lav. 4,5 % bestanden har hverken 

bonuspotentiale på fripolicer eller på fremtidige præmier. Det har været nødvendigt, at sætte 

kollektivt bonuspotentiale til 20.000 for 4,5 % bestanden da de garanterede ydelser langt 

overstiger de retrospektive hensættelser.  

Tabel 3: Simpel balance opstilling af Livsforsikringsselskabet A/S 

Bestanden med 4,5 % grundlagsrente 

Aktiver Passiver 

DKK Obligationer (60 %) 20.400 
4.000 Egenkapital 

8.968 Kollektivt bonuspotentiale 

DKK Aktier (20 %) 6.800 
0 

Bonuspotentiale på fremtidige 

præmier Udenlandske aktier (10 %) 3.400 

Ejendomme (10 %) 3.400 0 Bonuspotentiale på fripolicer 

Derivater (0 %) 0 21.032 Garanterede ydelser 

Aktiver total 34.000 34.000 Passiver total 

Bestand med 1,5 % grundlagsrente 

Aktiver Passiver 

DKK Obligationer (60 %) 6.540 
400 Egenkapital 

500 Kollektivt bonuspotentiale 

DKK Aktier (20 %) 2.180 
589 

Bonuspotentiale på fremtidige 

præmier Udenlandske aktier (10 %) 1.090 

Ejendomme (10 %) 1.090 5.411 Bonuspotentiale på fripolicer 

Derivater (0 %) 0 3.999 Garanterede ydelser 

Aktiver total 10.900 10.900 Passiver total 

    Kilde: Egen tilvirkning 
 

Bonuspotential på fremtidige præmier (BP) er beregnet som markedsværdien af cash flow til 

de fremtidige indbetalinger. De garanterede ydelser (GY) beregnes herefter som 

markedsværdien af det totale cash flow minus BP.  

Såfremt de garanterede ydelser overstiger de retrospektive hensættelser på 10.000 vil der ikke 

være mulighed for at hensætte til BP eller Bonuspotentiale på fripolicer (BF). 

Bonuspotentiale på fripolicer er beregnet som
66
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𝐵𝐹0 = 𝑚𝑎𝑘𝑠(0 ; 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑛𝑠æ𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 − 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑓𝑟𝑖𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛)   

Hvor markedsværdien af fripolicen beregnes som markedsværdien af det fremtidige cash 

flow. 

Kollektivt bonuspotentiale er beregnet som: 

𝐾𝐵𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 = 𝑚𝑎𝑘𝑠 0; 𝐾𝐵𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 + 0,9 ∙ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑡 + 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑓𝑟𝑎𝐵𝐹 , 

hvor 𝐾𝐵𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 = 500 for bestanden med 1,5 % grundlagsrente, og der tilskrives 90 % af det 

realiserede resultat. TagetfraBF er overført tab på Bonuspotentiale på fripolicer.  

Egenkapitalen er beregnet som: 

𝐸𝐾𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 = 𝐸𝐾𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 + 0,1 ∙ 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑡 + 𝐷æ𝑘𝑘𝑒𝑡𝑎𝑓𝐸𝐾, 

hvor 𝐸𝐾𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 = 400 for bestanden med 1,5 % grundlagsrente, og egenkapitalforrentningen er 

10 % af det realiserede resultat. DækketafEK er det beløb som egenkapitalen må dække, hvis 

Kollektivt bonuspotentiale og Bonuspotentiale på fripolicer ikke kan dække evt. tab.  

 

9.1.1 Aktiverne 

Fordelingen af aktiverne i initialbalancen, er som det fremgår af tabel 3, fordelt på 60 % 

obligationer og 30 % aktier og 10 % i ejendomme, hvor investeringerne i aktier er fordelt på 

20 % danske aktier repræsenteret ved OMX Copenhagen indekset og 10 % i udenlandske 

aktier er repræsenteret ved MSCI EUROPE. Aktieporteføljen er derfor antaget, at være 

repræsenteret ved en diversificeret portefølje i de to aktieindeks med beta lig 1, hvor der i er 

MSCI EUROPE valutapositioner fordelt på 50 % Euro, 20 % SEK og 30 % GBP af 

kapitalværdien.  

Investeringerne i obligationer er fordelt med 1/7 vægt på 7 obligationer. De udvalgte 

obligationer og den investeret andel fremgår af tabel 4. Ved beregning af obligationernes 

teoretiske nutidsværdi, anvendes en nulkuponrentestruktur (se bilag 10) estimeret ud fra en 

regressionsmodel med tre parametre, defineret som:  𝑛𝑡 𝛼, 𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + 𝛼3𝑡
2 hvor 

𝛼0, 𝛼1, 𝛼2 er konstanter
67

.  

 

 

 

                                                           
67

 Den anvendte estimeringsmetode af rentestrukturen er relativ simpel, i praksis vil man ofte anvende mere 
avanceret metoder så som Cubic Spline eller andre modeller så som BDT eller Ho-Lee modellen.  
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Tabel 4: Obligationsportefølje 

    1,5 % Bestand 4,5 % Bestand 

Porteføljesammensætning Vægt Investeret Antal Investeret Antal 

4 % Danske Stat st. lån 2010 0,143 934 881 2.914 2.748 

5 % Danske Kredit st. lån 2011   0,143 934 867 2.914 2.705 

6 % Danske Stat st. Lån 2011 0,143 934 823 2.914 2.567 

3 % Skibe INK st. lån 2012 0,143 934 891 2.914 2.778 

4 % Danske Stat st. Lån 2019   0,143 934 868 2.914 2.708 

7 % Danske Stat st. lån 2024   0,143 934 663 2.914 2.068 

4,5 % Danske Stat st. Lån 2039   0,143 934 830 2.914 2.589 

Sum 1 6.540 5.823 20.400 18.163 

Kilde: Egen tilvirkning, data hentet fra www.nasdaqomxnordic.com, dato: 13-10-2009  

Der er ikke medtaget konverterbare obligationer, da konverterbarer obligationer udover rente-

, kredit- og likviditetsrisiko også bidrager med en konverteringsrisiko, der skal modtages en 

betaling for. Optionselementet i konverterbare realkreditobligationer gør, at der er usikkerhed 

knyttet til de fremtidige betalinger
68

.      

 

9.2 Passivernes renterisiko 

Livsforsikringsselskaberne vil almindeligvis forsøge at immuniserer obligationsporteføljen, 

med henblik på at sikre værdien af passiverne eller blot basiskapitalen. Figurerne 13 og 14, 

som illustrer varigheden for obligationerne og hensættelserne for de to bestande ved 

forskellige parallelle renteskift, viser at der er betydelig varigheds mismatch. Ved en 

immuniseringsstrategi vil det være muligt at udvælge obligationernes vægt så varigheds 

mismatch mellem forpligtelserne og aktiver er mindre, men på grund af bestandenes lange 

varighed og det lille antal obligationer som indgår i analysen har jeg valgt at undlade at 

indfører en immuniseringsstrategi og blot vægtet hver obligation med 1/7. Selskaberne vil 

almindeligvis ikke have mulighed for at købe uanede mænger af obligationer med lang 

varighed, resultatet ville derfor være urealistisk. Obligationsporteføljen har en varighed på 6,2 

og de tekniske hensættelser, dvs. GY+BP, har en varighed på hhv. 29,7 for bestanden med 4,5 

% grundlagsrente og 22,3 for bestanden med 1,5 % grundlagsrente. Det fremgår tydeligt af de 

to figurer at, ved faldende renter stiger michmath mellem obligationsporteføljen og passiverne 

og omvendt ved en rentestigning. Ved rentefald stiger passiverne mere end obligations-

                                                           
68

 Det ligger uden for afhandlingens formål at prise konverterbar obligationer, men ved at inddrage 
realkreditobligationer ville obligationsporteføljen give et mere realistisk billede af livsforsikringsselskabernes 
obligationsportefølje. Da realkreditobligationer giver selskaberne en række udfordringer, som omtalt i afsnit 
3.5.1.   
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porteføljen, da passiverne er mere konvekse end obligationsporteføljen som er mindre 

konvekse.  

Figur 13: Varigheds mismatch på 4,5 % bestanden ved parallelle renteskift 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 14: Varigheds mismatch på 1,5 % bestanden ved parallelle renteskift 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Fra figur 14 fremgår det også, at de samlede livsforsikringshensættelser, dvs. GY+BP+BF, er 

langt mere konvekse end de tekniske hensættelser. Visse selskaber har en politik om ikke at 

kunne anvende 100 % af BF, ved tab, disse selskabers renterisiko på passiverne vil derved 

være betydelig højere. Livsforsikringsselskabet A/S har en politik om at BF indgår 100 % i 
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den økonomiske kapital. Der vil derfor ikke være de store udfordringer med konveksiteten fra 

passiverne. 

Figur 15 og 16, som illustrerer udviklingen i markedsværdien af posterne på passivsiden ved 

parallelle renteskift for de to bestande, viser igen at varigheds (og konveksitets) mismatch 

mellem aktiverne og passiver har stor betydning for den økonomiske kapital. Fra figur 15 ses 

det, at der ved et stort rentefald vil værdistigningen af de garanterede ydelser føre til, at det 

kollektive bonuspotentiale forsvinder og egenkapitalen derved må anvendes til dækning af 

hensættelserne til de garanterede ydelser (havde jeg sat det kollektive bonuspotentiale lavere 

ville bestanden relativt hurtigt opleve negativ egenkapital). Stigningen i kursværdien på 

obligationsporteføljen er langt fra tilstrækkelig til at opveje forøgelsen af passivernes 

beregningsmæssige værdi. Derudover ses det, at der selv ved en rentestigning på 2 % ikke vil 

være mulighed for bonuspotentiale på fripolicer og/eller fremtidige præmier. 

Omvendt, viser figur 16, at 1,5 % bestanden har en langt større buffer i form af bonus-

potentiale på fripolicer. Bonuspotentiale på fripolicer falder med faldende renter og stiger med 

stigende renter. Det illustrer derfor også hvorfor selskaber som har begrænsninger på hvor 

stor en andel af BF som kan anvendes til dækning ved tab, vil have en betydelig højere 

renterisiko på passiverne. Det bemærkes også af figur 16, at i modsætning til 4,5 % 

bestanden, så falder det kollektive bonuspotentiale med stigende renter og stiger med faldende 

renter, hvilket skyldes at afkastet fra obligationsporteføljen ikke opbruges af stigningen på de 

garanterede ydelser. Omvendt vil rentestigningen føre til nedskrivning af det KB.  Ved store 

rentestigninger vil BF flade ud, og tab på obligationsporteføljen begynder at trække på BF da 

KB vil være opbrugt.  Dermed er det det altså den enkelte forsikringstager, der må dække 

tabet når renten stiger. Det kan stille spørgsmålstegn ved, om omvalg til en lavere 

grundlagsrente, hvilket flere og flere selskaber tilbyder deres forsikringstager på grund af det 

nuværende lav rente miljø, er til forsikringstagerens fordel. Hvis formålet med en lavere 

grundlagsrente er at øge aktieinvesteringerne, er det kun en fordel såfremt der kan generes et 

højere afkast, men aktier er jo også betydelig mere risikofyldte og 1,5 % bestanden kan derfor 

blive ramt dobbelt. Omvendt er 4,5 % bestanden i det nuværende lav rente miljø en stor byrde 

for forsikringsselskaberne, hvilket koster forsikringstagerne på den fremtidige bonus. 
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Figur 15: Udvikling i passiverne ved parallelle renteskift for bestanden med 4,5 % grundlagsrente 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 16: Udvikling i passiver ved parallelle renteskift for bestanden med 1,5 % grundlagsrente 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

9.3 Data og databehandling 

Risikomålings proceduren af de udvalgte risikofaktor for Livsforsikringsselskabet A/S, 

gennemgås i dette afsnit. For at simplificerer risikomålingen af risikofaktorerne anvendes 

mapping af positionerne, hvor værdierne af portefølje positionerne udskiftes med 

eksponeringer overfor risikofaktorerne. Hvis et livsforsikringsselskab skulle måle risikoen for 

hvert enkelt aktiv i aktivporteføljen og derefter aggregere vil beregningen af VaR blive meget 

mere kompleks og omfangsrig. Da mange positioner undergår ens risikofaktorer er en 
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mapping af positioner til et mindre antal eksponeringer en simplificering, hvormed der ikke 

sker betydelig tab af risiko information.  

 

9.3.1 Mapping af renterisiko 

Ved opgørelse af solvenskravet for Livsforsikringsselskabet A/S, er obligationsporteføljen 

forsimplet til at udgøre de 7 obligationer, som vist i tabel 4, obligationerne er alle stående lån 

med forskellige udløbsdato.  Da jeg ønsker at analysere obligationsporteføljens følsomhed 

overfor forskellige renteændringer langs rentestrukturen anvendes key rate metoden til 

mapping portefølje positionerne. 

Udgangspunktet for key rate metoden, er at der udvælges en række key rates, som vurderes at 

have betydning for porteføljens kursfølsomhed. Det kan eksempelvis være et antal key rates 

svarende til de toneangivende danske statsobligationer. Baggrunden for anvendelse af key 

rates, er at Macaulay og Fisher-Weil varigheden måler prisfølsomheden overfor bestemte 

urealistiske skift i hele rentestrukturen. Da renteændringer i praksis ofte varierer over 

rentestrukturen, kan prisfølsomheden dekomponeres ud fra forskellige segmenter langs 

rentestrukturen, kaldet key rates. Prisfølsomheden over for en given ændring i en af disse key 

rates og renter med løbetider tæt på, kaldes key rate risikoen. Metoden har dog den svaghed at 

den ignorer de indbyrdes korrelationer mellem rentestrukturens renter, men i en value-at-Risk 

sammenhæng, hvor der tages hensyn til de indbyrdes korrelationer giver metoden en mapping 

af cash flow så porteføljevægtene på de enkelte nulkuponrenter, som er udvalgt som key rates, 

er i overensstemmelse med nulkuponrenterens volatilitet og korrelationerne mellem 

nulkuponrenterne. Der opnås derved en diversifikationsgevinst, hvis korrelationerne mellem 

nulkuponrenterne er mindre end 1, hvilket betyder, at renteændringen ikke sker fuldstændigt 

parallelt eller proportionalt, som Macaulay og Fisher-Weil varigheden forudsætter.   

Mapping af cash flow udføres ved, at ydelser der forfalder mellem de udvalgte key rates, 

interpoleres til standardløbetiderne. De mappede ydelser beregnes altså ud fra den 

interpolerede volatilitet på terminerne, hvor den interpolerede volatilitet kan opfattes som 

volatiliteten på en portefølje bestående af de omkringliggende nulkuponrenter. Den 

interpolerede volatilitet beregnes som: 

𝜎 =  𝑥𝑝
2 ∙ 𝜎𝑖

2 +  1 + 𝑥𝑝 
2
∙ 𝜎𝑗

2 + 2 ∙ 𝑥𝑝 ∙ (1 + 𝑥𝑝) ∙ 𝜌𝑖𝑗 ∙ 𝜎𝑖 ∙ 𝜎𝑗  ,      

hvor 𝜎𝑖  og 𝜎𝑗  er volatiliteten fra den i´te henholdsvis den j´te nulkuponrente, 𝜌𝑖𝑗  er 

korrelationen mellem nulkuponrenterne, og 𝑥𝑝  er porteføljevægte.  
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Ved at beregne den interpolerede volatilitet på de mellemliggende terminer ud fra et vægtet 

gennemsnit, kan det mappede cash flow bestemmes ud fra porteføljevægtene som beregnes 

ved en iterativ procedure
69

.     

Da passivernes cash flow er beregnet med helårlig diskret rentetilskrivning, tilbagediskonteret 

med en rentestruktur med løbetiderne 1,2,…, 30 år, på beregningsdato 13-10-2009, har jeg 

valgt at beregne kursfølsomheden på obligationsporteføljen med de samme 1,2,…, 30 

løbetider som key rates. Beregningen af obligationsporteføljens mappede cash flow på de 30 

key rates kan ses i vedlagte Excel ark eller bilag 11.  

Derudover har jeg valgt at risikoaggregeringen af renterisikoeksponering, kan antages at 

undergå ens volatilitet. Forstået på den måde, at obligationsporteføljen, passiverne og andre 

renteinstrumenter antages at kunne mappes under samme risikofaktor. Hvor de estimerede 

rentevolatiliteter for år 1,2,…, 30 er beregnet ud fra observationer af Finanstilsynets justeret 

diskonteringsrenter, med den i afsnit 7.1.1 omtalte RiskMetrics metode. Rationalet bag dette 

er, at den justerede diskonteringsrentestruktur er estimeret ud fra swaprenter, renter på 

statsobligationer og realkreditobligationer. Derved antages der perfekt korrelationen mellem 

den nulkuponrentestruktur som passiverne diskonteres med og den rentestruktur obligations-

porteføljen diskonteres med, samt enhver anden given rentestruktur. Dette vil i praksis ikke 

blive accepteret som en valid metode, så hvis Livsforsikringsselskabet A/S ønsker at anvende 

en intern model til solvenskravopgørelse efter Solvens II reglerne, og indsendte en ansøgning 

til Finanstilsynet med ovenstående forudsætninger ville den blive afvist. Da selvom om 

korrelationen mellem eksempelvis, en nulkuponrentestruktur og Finanstilsynets rentestruktur 

er stor, er den langtfra perfekt. På trods heraf antages det at ved, at forudsige rentevolatiliteten 

ud fra den justeret diskonteringsrente for hver af de 30 key rates og korrelationerne mellem 

disse, opnås et meningsfuldt risikoestimat for renterisikoen
70

.        

        

9.3.2 Mapping af aktier og valuta 

Ved mapping af en aktierportefølje kan eksponering på risikofaktoren estimeres ved at 

udskifte risikoeksponering på de enkelte aktier med en position i et aktieindeks, så 

eksponeringen estimeres ud fra hældningskoefficienten fra regressionen på aktieafkastet fra 

aktieindekset.  

                                                           
69

 Christensen, Michael (Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 6. udgave) 
70

 En langt bedre metode ville være at anvende forskellige rentevolatiliteter for aktiverne og passiverne. Da 
volatiliteten på markedets faktiske nulkuponrentestruktur vil give et bedre estimat på VaR for 
obligationsporteføljen. Denne simplificering vil derfor afspejles i resultat.  
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Derved er porteføljeafkastet:   𝑅𝑝 =  𝑤𝑖 ∙ 𝛽𝑖 ∙ 𝑅𝑚 +  𝑤𝑖 ∙ 𝜖𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1    

Til estimering af risikoeksponering overfor aktier i Livsforsikringsselskabet A/S har jeg, 

forsimplet antaget, at aktieporteføljes afkast er fuldt ud afspejlet i OMX Copenhagen og 

MSCI EUROPE. Hvor eksponeringen overfor valutakurser er fordelt på 50 % euro, 20 % 

SEK og 30 % GBP i MSCI EUROPE.  

For at beregne kapitalværdien af valutapositionerne, beregnes effekten på markedsværdien af 

aktiepositionen ved at ændre valutakursen og holde aktiekursen konstant:  

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎 =  𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑘𝑢𝑟𝑠 − 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑘𝑢𝑟𝑠 ∙ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑏𝑒𝑜𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔  

 

De beregnede valutapositioner mappes herefter på hver deres selvstændige risikofaktor og 

summen at de tre positioner lægges til portefølje værdien af den udenlandske aktie-

eksponering. Derved bliver markedsværdien af den udenlandske aktieeksponering mindre ved 

tab på eksponering overfor valutakurser og større ved gevinster fra valutakurser. 

 

9.3.3 Resultater af volatilitets og korrelations forudsigelser 

Ved forudsigelse af volatilitet og korrelationen mellem aktiverne anvendes RiskMetric 

metoden, hvor det med observationer af den umiddelbare fortid, her repræsenteret ved daglige 

observationer for perioden 30. oktober 2008 til 13. oktober 2009, beregnes et out of sample 

estimat for volatiliteten.  

Denne metode er ikke direkte anvendelig på investeringer i ejendomme, idet der ikke 

eksisterer daglige observationer for total afkastet på ejendomme, derfor har jeg valgt at 

simulere nogle daglige observationer for ejendomsinvesteringen. Dette gøres ved, at bruge det 

årlige total afkast opgjort i IPD - ejendomsindekset
71

, et indeks der udarbejdes i samarbejde 

med Ejendomsforeningen Danmark og som måler total afkast af direkte ejendomsinvestering. 

Observationerne der anvendes i indekset er tal fra de 25 største ejendomsaktør og indekset 

repræsenterer derved ca. 41 % af det totale professionelle ejendomsmarked i Danmark. Ud fra 

årlige observationer for år 2000 til og med år 2008 beregnes middelværdien og standard-

afvigelsen, som jeg bruger til at simulerer det daglige afkast (se bilag 5). Det skal bemærkes 

at den anvendte metode er mere end problematisk, men her skal målet for 

                                                           
71

 IPD: Investment Property Databank: www.ejendomsforeningen.dk  
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ejendomsinvesteringer blot se som en illustration. En alternativ metode når der indgår 

ejendomsinvesteringer, ville være en Monte Carlo simulering af aktivporteføljen
72

.        

De simulerede afkast af ejendomsinvesteringen resulterer i korrelationer med aktivporteføljen, 

som ikke er fuldstændig overensstemmelse med forventningerne. Teoretisk er relationen 

mellem prisen på ejendomme og udviklingen i de lange renter en invers relation, idet stigende 

priser fører til faldende renter og omvendt, men det skal med i betragtningen at stigende priser 

fører til mindre byggeri og dermed højere huslejeindtægter (i et effektivt marked). Da det 

danske marked for udlejning af ejendomme ikke er effektivt, er det omsonst at sige noget om 

de egentlige forventninger.  

Resultatet af forudsigelsen af kovariansen og volatiliten, er en årlig standardafvigelse på 4,28 

% og en korrelation med den et årige rente er på 0,43 og korrelation med den 30 årige rente er 

på 0,22 samt negativ korrelation med aktie markedsindeksene og valutaerne, med undtagelse 

af GBP (se bilag 7 eller vedlagte Excel ark). Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at 

volatiliteten måske er lidt overvurderet, på grund af det store fald i afkastet i 2008. Generelt 

forsøges effekterne af finanskrisen at blive elimineret ved at anvende afkast over middel ved 

estimering af volatiliteten. De beregnede korrelationen mellem aktier og ejendomme er 

derimod negative. Hvorvidt korrelationen mellem ejendomme og aktier er positivt eller 

negativt korreleret vil ikke blive diskuteret her. Den bedste konklusion må være, at 

investeringer i ejendomme, i et eller andet omfang, vil have en korrelation med markeds-

udviklingen der er mindre end 1 og derfor giver en diversifikationsgevinst. 

Volatiliteten på renterne langs rentestrukturen er, som forventet, et invers billede af 

udviklingen i rentestrukturen, hvor de korte renter er de mest volatile og de lange rente de 

mindst volatile, se figur 18. Idet volatiliteten langs rentestrukturen er et invers billede af 

udviklingen i rentestrukturen er mapping af aktiver og passiver på samme risikofaktor i 

praksis ikke et godt mål for risiko, da forudsætningerne bag den justerede diskonteringsrente 

og markedets nulkuponrenter ikke er ens. Korrelationerne langs løbetiderne på rentestrukturen 

(se bilag 6) er høje, hvilket antyder tilstedeværelse af ensartede forudsætninger bag afkastet. 

Korrelationerne er tæt på én for løbetider tæt på og aftagende for korrelationer med større 

spredning. Disse høje korrelationer mellem løbetiderne illustrer hvorfor varighed er en god 

approksimation for prisfølsomheden, men varighed tager ikke højde for volatiliteten som ikke 

                                                           
72

 Monte Carlo simuleringen kræver et meget stort antal observationer, hvilket gør beregningen meget 
tidskrævende. Metoden giver dog ikke nødvendigvis et resultat der er mere ”rigtigt” da ejendomme giver lidt at 
et Moral Hazard problem. Det må antages at selskaber der har investeringer i ejendomme har langt mere 
kendskab til afkastet af ejendommene, men de har nødvendigvis ikke et bedre kendskab til ejendommens 
faktiske markedsværdi da denne først kendes ved et salg.   



Side 65 af 107 

 

er konstant over tid. VaR målet på key rates vil derfor forbedre forklaringsgraden af pris-

følsomheden i forhold til den mere simple varighedsbetragtning. Det store antal key rates der 

anvendes her, vil dermed også øge diversifikationsgevinsten på VaR målet, men et mindre 

antal key rates vil være tilstrækkeligt da ikke alle risikofaktorer nødvendigvis giver en 

anvendelig information om porteføljen. Derfor vil key rates repræsenteret ved de 

toneangivende renter ofte være tilstrækkelig.    

 

Figur 17: Volatilitet langs rentestrukturen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Den forudsagte årlige volatilitet for OMX Copenhagen er beregnet til 18,2 % og for MSCI 

EUROPE er den på 14,3 % og korrelationen mellem de to aktieindeks er på -0,0007. Det vil 

altså sige at det danske aktiemarked ikke er påvirket af det europæiske aktiemarked. Det er 

dog ikke et fuldstændig realistisk resultat. Begrundelsen for det noget mistænkelige resultat, 

er at MSCI EUROPE er en langt mere diversificerede portefølje end OMX Copenhagen. Da 

det må gælde at en meget diversificeret portefølje har færre ”fede” haler i afkastfordelingen 

end en mindre diversificeret portefølje. Et andet problem, ligger i forhold til mapping af de to 

indeks som markedsindeks, en mere korrekt metode ville være at vægte eksponering i OMX 

overfor MSCI, problemet ved dette er dog, at den høje koncentration på det danske 

aktiemarked ikke ville blive opfanget. I Solvens II standardmodellen forsøges dette opfanget 

af koncentrationsrisikoen i undermodulet MKTkonc og bør som minimum opfanges under sølje 

2. Der vil derfor i den praktiske risikostyring være fordele ved at anvende flere aktieindeks 

som risikofaktorer, end blot et enkelt markedsindeks. Under disse forbehold accepteres 

resultatet her. (Korrelationsmatrice, volatilitet og varians-kovariansmatrice se bilag 6, 7 og 8 

eller vedlagt Excel ark) 
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9.4 Solvensopgørelse 

Ved opgørelse af solvenskravet, inden for rammerne af Solvens II reglerne, er der som sagt 

mulighed for, at livsforsikringsselskaberne kan udvikler interne modeller eller delvist interne 

modeller frem for at beregne solvenskravet ud fra den standardmodel som CEIOPS kommer 

frem til. Ud fra den balance der er opstillet for Livsforsikringsselskabet A/S vil jeg undersøge 

betydningen af at anvendende en internt udviklet VaR model udsat for de markedschok 

opstillet i QIS 4.  

I figur 5 (afsnit 5.4.1) blev det vist at den økonomiske kapital eller overdækningen i selskabet 

kan defineres som: 𝐸𝐾 + 𝐾𝐵 + 𝐵𝐹 − 𝑆𝐶𝑅. Hvor SCR er det beregnet solvenskrav, defineret 

under søjle 1 i Solvens II reglerne. SCR der beregnes, som netto effekten på aktiver og 

passiver reduceret med de risikoreducerende effekter, er med andre ord en vurdering af 

funding risiko. Det kan også defineres som risikoen for, at værdien af aktiverne ikke vil være 

tilstrækkelig til dækning af passiverne.  

Ved beregning af den interne model kan funding risikoen beregnes som: 

𝑉𝑎𝑅 =  𝐶𝑉𝑎𝑅𝑖 − 𝐶𝑉𝑎𝑅𝑃
𝑛
𝑖=1 , 

hvor CVaRi er component VaR fra den i´te aktivklasse og CVaRp er de tekniske hensættelsers 

bidrag
73

, dvs. passiverne eksklusivt (EK+KB+BF). 

For at undersøge diversifikationsgevinsten ved en intern udviklet model, beregnes også en 

delvist intern VaR, hvor standardmodellens korrelationsmatrice anvendes. Den delvist interne 

VaR model beregnes ved først, at bestemme den udiversificerede VaR på de enkelte 

risikofaktorer ved: 

𝑉𝑎𝑅𝑖 =  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙 𝑉𝑎𝑅𝑖 − 𝜔𝑖 ∙ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙 𝑉𝑎𝑅𝑝
𝑛
𝑖=1 , 

hvor 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙 𝑉𝑎𝑅𝑖 er aktiv i’s individuelle udiversificerede VaR og 𝜔𝑖  er aktiv i’s vægt i 

aktivporteføljen.  

Den diversificerede VaR beregnes så som:  𝑉𝑎𝑅𝑑𝑒𝑙𝑣𝑖𝑠 =  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑀𝐾𝑇 ∙  𝑉𝑎𝑅𝑖 ∙ (𝑉𝑎𝑅𝑖)𝑡 , 

hvor CorrMKT er standardmodellens korrelationsmatrice. 

Fra figur 19 og 20 ses det at, VaR er lavere ved den interne model end den delvist interne 

model. Diversifikationsgevinsten ved at tage udgangspunkt i selskabet risikoprofil er på 22,3 

% for 4,5 % bestanden og på 20,5 % for 1,5 % bestanden, før stresstesten. Der er altså ikke 

                                                           
73

 Der vil ikke blive indregnet en risikomargin og jeg vil kun se på markedsrisikofaktorer og dermed ikke 
inddrage kredit- og modpartsrisiko og jeg vil også se bort fra operationel risiko. 
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tvivl om fordelene ved at udarbejde en internt udviklet model, der er i overensstemmelse med 

selskabets risikoprofil. 

 

Figur 18: Bestanden med 4,5 % grundlagsrente 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figur 19: Bestanden med 1,5 % grundlagsrente 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Ovenstående figurer er beregnet med en delta-normal antagelse, men som det blev vis i figur 

13 og 14, er de tekniske hensættelser mere konvekse end obligationsporteføljen. Derfor vil 

risikoen blive over- eller undervurderet. Dette er ikke det helt store problem i dette tilfælde da 

konveksiteten ikke udgør en betydelig faktor, men hvis selskabet havde haft en stor 

beholdning af realkreditobligationer og eksotiske derivater, ville konveksitet udgøre en 

betydelig risikofaktor og antagelsen om linearitet ville kraftigt fejl vurderer risikoen. 

Standardmodellen i Solvens II er en lineær model, men ved en intern model må det antages, at 

der vil blive stillet krav om en delta-gamma VaR da det give et bedre mål for den faktiske 

risiko. Det vil desuden også give et bedre mål i risikostyringsprocessen. Tabel 5, opstiller 

forskellen på funding risikoen ved en delta-normal og en delta-gamma VaR samt de to 

bestandes økonomiske kapital før og efter stresstesten. Det bemærkes først og fremmest at 

konveksiteten har en begrænset effekt. Det bemærkes også at konveksiteten ved Rned 

stresstesten for 1,5 % bestanden reducerer funding risikoen, forklaringen på det noget 

kontraintuitive resultat er, som det blev vist i figur 16, at BP stiger med faldende renter og 

dermed vil BP fordele den fremtidige betalingsrække jævnt over tid og dermed reducere 

konveksiteten på de tekniske hensættelser. Omvendt er de tekniske hensættelser i 4,5 % 
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bestanden langt mere konvekse, da de mellemliggende betalinger er reduceret med BP og 

dermed er der placeret flere betalinger i hver sin ende af betalingsrækken.  

 

Tabel 5: Intern model og den økonomiske kapital 

4,5 % Bestanden Delta-normal Delta-gamma EK+KB+BF KB+BF 

Stresstest Rned 3.197 3.056 1.672 0 

Før stresstest 4.045 4.092 12.968 8.968 

Stresstest Rop 3.603 3.553 13.795 9.795 

      

  1,5 % Bestanden Delta-normal Delta-gamma EK+KB+BF KB+BF 

Stresstest Rned 1.177 1.185 3.976 3.576 

Før stresstest 1.399 1.411 6.311 5.911 

Stresstest Rop 1.221 1.220 5.718 5.318 

      

  Kilde: Egen tilvirkning 

Solvenskravet kan herefter, meget forsimplet i forhold til standardmodellen
74

, for 4,5 % 

bestanden opgøres til 9.795 − 3553 = 6.727. Bestanden vil derfor ved rentestigningschokket 

opfylde solvenskravet da bestanden har en overdækning på 12.968 − 6.727 = 6.242.  

Fortages samme beregning ved Rned
75

 fås 0 − 3.056 = −3.056, hvilket kan defineres som 

surplus at risk og dermed er solvenskravet på 12.968 + 3.056 = 16.025, hvilket betyder at 

bestandens aktiver med 0,05 % sandsynlighed ikke vil være tilstrækkelig til at dække 

passiverne over de næste 12 måneder, hvis bestanden var udsat for et markedschok svarende 

til det, selskaberne oplevede under Finanskrisen i 2008. Dermed er bestanden i dag teknisk 

insolvent. Her indtræder den såkaldte ”ladder of intervention” og søjle 2 i Solvens II. 

Det bemærkes, at når der anvendes delta-normal bliver solvenskravet faktisk større end ved 

delta-gamma solvenskravet ved Rned chokket på 4,5 % bestanden. Der er altså et indbygget 

problem i modellen, når selskabet er insolvent.   

Der kan herefter med god grund stilles spørgsmålstegn ved om SCR svare til solvensbehovet 

og herunder bør det enkelte selskab overveje om stresstesten er i overensstemmelse med de 

faktiske risici. Det vil desuden ofte gælde at korrelationen i stressede perioder er meget høje, 

derfor kan der argumenteres for at diversifikationsgevinsten er for høj efter markedschokket 

og dermed undervurderes funding risikoen. Hvilket forklarer de høje korrelationer i 

standardmodellen.    

                                                           
74

 Standardmodellen reducerer SCR modulerne med de risici reducerende effekter. Hvilket reducerer det 
samlede kapitalkrav. Hvis standardmodellen skal følges skal, der bland andet beregnes en VaR på KB+BF og 
kapitalkravet vil være funding risikoen minus VaR på de risici reducerende effekter (se bilag 2). 
75

 Egenkapitalen medregnes ikke da den ikke er risikoreducerende.  
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For 1,5 % bestanden er solvenskravet ved Rop på 5.318 − 1.220 = 4.098 og overdækningen 

er på 2.214, ved Rned er solvenskravet på 2.391 og overdækningen er på 3.920. Bestanden har 

dermed større risiko på den økonomiske kapital ved en rentestigning end ved et rentefald. 

 

9.5 Asset/liability management (ALM) 

Søjle 2 i Solvens II, som blandt andet ligger op til at selskaberne internt udvikler 

risikostyringsmodeller i tillæg til solvensopgørelsen, ligger dermed op til at selskaberne 

anvender VaR som risikostyringsmodel. Her gælder det om at udvise en vis grad af 

forsigtighed når selskaberne arbejder i ALM universet. Idet der hurtigt kunne konkluderes at 

en høj VaR på aktiverne vil reducere solvenskravet, hvilket kunne foranledige en højere andel 

af aktier i porteføljen. Derfor er funding risikoen og stresstesten to afhængige komponenter i 

risikostyringen.   

I det følgende vil jeg af hensyn til simplificering nøjes med at antage linearitet, og dermed 

antages det at konveksitet ikke udgør en betydelig faktor. 

Figur 21 og 22, som illustrer solvenskravet ved forskellige varigheder på obligations-

porteføljen og ved forskellige porteføljeandele i obligationsporteføljen, viser at aktiv-

porteføljen ved lav varighed selvfølgelig stiller krav om en høj andel af økonomisk kapital, og 

måske noget overraskende, at en lav varighed og en høj andel i aktier og ejendomme giver et 

lavere solvenskrav end en lav andel i aktier og ejendomme. Forklaringen skal findes i at 

risikoen ved en lav varighed på obligationsporteføljen forøger risikoen på de korte renter, som 

er betydelig mere volatile end de lange renter, og der skal derfor hentes en del risikoreduktion 

fra diversifikationsgevinsten. Dette ses også ved, at 1,5 % bestanden ved høje varigheder vil 

drage gevinst af en høj andel i aktier og ejendomme, mens 4,5 % bestanden ved høje 

varigheder vil reducerer solvenskravet ved samtidig at reducere andelen i aktier og ejen-

domme. Forklaringen på forskellen mellem de to bestande skyldes, at 1,5 % bestanden har 

størst funding risiko ved en rentestigning, mens 4,5 % bestanden har størst risiko ved et 

rentefald. Det laveste solvenskrav for 4,5 % bestanden opnås ved en varighed på 16 på 

obligationsporteføljen og en porteføljevægt på 90 % i obligationer. Det ses yderligere, måske 

noget foruroligende, at 4,5 % bestanden kun kan overholde solvenskravet ved en varighed på 

obligationsporteføljen på minimum 12 og en andel i aktier og ejendomme på mindre end 20 

%. I denne diskussion bør det nævnes, at chokket ved et rentefald kan anses som kraftigt 

overvurderet i forhold til det meget lave renteniveau. Samtidig kan der argumenteres for, at et 
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chok på 32 % for aktier og 20 % for ejendomme, er for lavt i forhold til de historiske største 

tab.  

Figur 20: Solvenskrav for 1,5 % bestanden ved forskellige investeringsstrategier 

 

Kilde: Egen tilvirkning. ANM.: Vægtfordelingen mellem danske og udenlandske aktier og 

ejendomme er konstant og der er ikke medregnet valutarisiko 

 

Figur 21: Solvenskrav for 4,5 % bestanden ved forskellige investeringsstrategier 

 

Kilde: Egen tilvirkning ANM.: Vægtfordelingen mellem danske og udenlandske aktier og 

ejendomme er konstant og der er ikke medregnet valutarisiko 
 

De to figurer illustrerer dermed også, som tidligere omtalt, at gennemsnitsrente miljø og 

forskellige grundlagsrenter skaber interessekonflikter mellem de to bestande. Da 1,5 % 

bestanden har en buffer på den økonomiske kapital der giver mulighed for en langt friere 

handlingsmulighed end 4,5 % bestanden har, og 4,5 % bestanden under Solvens II 

solvenskravet vil ligge pres på selskabets solvens og dermed selskabets mulighed for 

handlefrihed, vil 4,5 % bestandens ”behov” hurtigt vægte tungt i investeringsstrategien.  
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Ved vurdering af risikoen er det anvendeligt, at opdele risikoen på risikofaktorer. Tabel 6 der 

viser den udiversificerede VaR for de enkelte risikofaktorer for de to bestande illustrere, at 

risikoen på renterne og aktierne udgør langt den største andel af den samlede funding risiko. 

Det viser også at risikoen på obligationsporteføljen langt overstiger risikoen på de tekniske 

hensættelser, idet varigheden på obligationsporteføljen er lavere end varigheden på 

passiverne. Derudover ses det, at risikoen på ejendomme er mindre end porteføljeandelen 

tilskriver samt, at risikoen på valutapositionerne er lille, hvilket selvfølgelig skyldes at 

størstedelen af de udenlandske investeringer er i Euro. 

 

Tabel 6: Udiversificeret VaR før stresstest 

 
4,5 % bestanden 

 

1,5 % bestanden 

 Risikofaktor VaR VaR i pct. Risikofaktor VaR VaR i pct. 

 Renter 2.639 35,6 Renter 967 38,7 

 OMXC 3.185 43,0 OMXC 1.021 40,9 

 MSCI E 1.161 15,7 MSCI E 372 14,9 

 Ejendomme 375 5,1 Ejendomme 120 4,8 

 DKEUROS 0 0,0 DKEUROS 0 0,0 

 DKSEK 8 0,1 DKSEK 2 0,1 

 DKGBP 46 0,6 DKGBP 15 0,6 

 Total 7.413 100 Total 2.497 100 

 Kilde: Egen tilvirkning 

Opdelingen på risikofaktorer for den diversificerede VaR, som ses i tabel 7, viser nogenlunde 

samme billede, men her ses det at porteføljens diversifikationsgevinst er meget høj. Funding 

risikoen er faldet fra 7.413 til 4.045, en diversifikationsgevinst på 54,6 %. Tabellen viser også 

at bidraget fra de danske aktier procentmæssigt er steget mens bidraget fra udenlandske aktier 

er faldet. Koncentrationen på de danske aktier er altså en risikofaktor der bidrager med over 

40 % af risikoen fra aktiverne selvom de danske aktier kun udgør 20 % af portefølje-

sammensætningen. De udenlandske aktier, der er langt mere diversificeret, bidrager med lidt 

over 5 % af risikoen, men udgør 10 % af porteføljesammensætningen. Det samme gælder 

ejendomme som også udgør 10 % af porteføljesammensætningen, men kun bidrager med 2 % 

af risikoen. Den langt største diversifikationsgevinst hentes altså primært fra de udenlandske 

aktier og ejendomme. Heraf kan en del af diversifikationsgevinsten kan tilskrives valuta-

eksponeringen. 
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Tabel 7: Component VaR før stresstest 

  4,5 % bestanden   1,5 % bestanden   

Risikofaktor 
CVaR 

bidrag 

CVaR i 

pct. Risikofaktor 
CVaR 

bidrag 

CVaR i 

pct.   

Renter 1.961 48,5 Renter 731 52,2   

OMXC 1.779 44,0 OMXC 570 40,8   

MSCI E 199 4,9 MSCI E 64 4,6   

Ejendomme 83 2,1 Ejendomme 27 1,9   

DKEUROS 0 0,0 DKEUROS 0 0,0   

DKSEK 2 0,1 DKSEK 1 0,1   

DKGBP 21 0,5 DKGBP 7 0,5   

Total 4.045 100 Total 1.399 100   
Kilde: Egen tilvirkning 

For at give en bedre forklaring er det anvendeligt at se på Component VaR bidraget for 

aktivporteføljen, samt beta bidrag på porteføljen, og volatiliteten fra aktiverne og passiverne 

på henholdsvis aktivporteføljen og passiverne samt den totale volatilitet på funding risikoen, 

som opstillet i tabel 8. Det bemærkes først at volatiliteten i kolonne 5 og beta bidrag i kolonne 

4 et tæt knyttede. Den lave varighed på obligationsporteføljen betyder at aktivporteføljen 

kraftigt påvirkes af en renteændring og derfor er beta bidraget meget højt og dermed er 

obligationsporteføljens den langt overvejende grund til porteføljens risiko. De ses også at de 

udenlandske aktiers beta er meget lav. Hvorimod den danske aktieportefølje bidrager med en 

betydelig højere beta og dermed overstiger CVaR bidraget, vægten på porteføljen. Bidraget 

fra ejendomme er meget lav, hvilket blandt andet hænger sammen med diversifikations-

effekten og den lave volatilitet. Bidraget fra valutaeksponeringen udgør kun en begrænset del 

af den samlede diversificerede VaR, men da bidraget stammer fra positionen i de udenlandske 

aktier er det altså med til at gøre positionen mere volatil end aktiepositionen i sig selv. Derfor 

er det ofte selskaberne politik at afdække denne risiko og derved skabe et mere stabilt afkast.  

Fra kolonne 7, ses det at volatiliteten på de tekniske hensættelser for 1,5 % bestanden er 

højere end volatiliteten for 4,5 % bestanden, hvilket igen hænger sammen med at varigheden 

er lavere. Hvorimod den totale aktiv-passiv volatilitet er højere for 4,5 % bestanden. Under 

disse forudsætninger vil det altså for dette selskab være en fordel, enten at øge varigheden for 

obligationsporteføljen med obligationer med lang varighed og dermed reducerer volatiliteten 

eller at søge et globalt minimum ved, at øge porteføljevægten på ejendomme og udenlandske 

aktier og reducere porteføljevægten på primært danske aktier og specielt også på obligationer 

med kort varighed.   
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Tabel 8: Aktivernes CVaR, beta og volatilitets bidrag og aktivernes og passivernes volatilitet 

              

Aktiver Vægt CVaR Beta σi(pf) Passiver σp Diversificeret VaR 

Obligationer 60 % 64,9 % 1,081 7,3 % 4,5 % bestanden 3,5 % 1.884 

OMXC 20,0 % 30,0 % 1,500 10,2 % 1,5 % bestanden 4,2 % 502 

MSCI E 9,3 % 3,4 % 0,360 2,4 % Aktiver σpf Diversificeret VaR 

Ejendomme 10,0 % 1,4 % 0,140 0,9 % 4,5 % bestanden 6,77 % 5.929 

DKEUROS 0,00 % 0 % 0,000 0,0 % 1,5 % bestanden 6,77 % 1.901 

DKSEK 0,11 % 0,04 % 0,371 2,5 % Netto σf Diversificeret VaR 

DKGBP 0,6 % 0,3 % 0,606 4,1 % 4,5 % bestanden 12 % 4.045 

Total 100 % 100 % 1 
 

1,5 % bestanden 9 % 1.399 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ulempen ved at blot at søge en global minimums risiko portefølje er dog at der ikke tages 

højde for det forventede afkast. Det kan derfor være anvendeligt at vurdere aktivernes risiko 

justeret afkast.  

Sharpe ratio er det traditionelle mål der anvendes her. Sharpe ratio tager dog ikke højde for 

diversifikationen derfor kan det i tillæg til Sharpe ratio målet være praktisk med et 

diversificeret risikojusteret afkast, der både kan anvendes til at søge den optimale portefølje 

og til at rangordne aktiverne. Det diversificeret risikojusterede afkast beregnes som
76

: 

𝑟 𝑖 =
𝜔𝑖 ∙ 𝑟𝑖
𝑀𝑉𝑎𝑅𝑖

 

I tabel 9 ses, at de danske aktier og de udenlandske aktier stort set er lige attraktive 

investeringer, set i forhold til det forventet afkast og risikoen. Investering i ejendomme er dog 

den mest attraktive investering. Det indikerer dermed at positionen i OMXC og MSCI E skal 

reduceres og at positionen i ejendomme skal forøges, hvis selskabet ønsker at maksimere 

Sharpe ratio og reducere risikoen
77

. Dermed vil der heller ikke opstå interessekonflikt med 1,5 

% bestanden.     

Tabel 9: Forventet afkast per MVaR bidrag 

Aktiver Vægt 
Forventet 
afkast, ri 

MVaRi ωi∙ri/MVaRi 

OMXC 20 % 14,5 % 0,26 0,111 

MSCI E 10 % 7,1 % 0,06 0,113 

Ejendomme 10 % 5,8 % 0,02 0,238 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
76

 Søgaard-Andersen, P. & Bisgaard, J. (Finans/Invest 4/06) 
77

 Jorion, Phillipe (McGraw Hill, 3. udgave) 
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Hvis jeg ved omlægning af porteføljen, under forudsætning om at obligationsporteføljevægten 

fastholdes på 60 pct. og vægten på de enkelte obligationer fastholdes, søger at minimerer 

solvenskravet opnås en sammensætning af porteføljen som vis i tabel 10. 

Tabel 10: Omlagt portefølje 4,5 % bestanden 

Aktiver Vægt i pct. CVaR bidrag Beta σi(pf) 

Obligationer 60,0 % 82,9 % 1,382 8,3 % 

OMXC 5,2 % 2,5 % 0,487 2,9 % 

MSCI E 12,6 % 7,6 % 0,603 3,6 % 

Ejendomme 21,3 % 6,4 % 0,301 1,8 % 

DKEUROS 0,0 % 0,00 % 0,000 0,0 % 

DKSEK 0,1 % 0,01 % 0,100 0,6 % 

DKGBP 0,8 % 0,5 % 0,700 4,2 % 

Total 100 % 100 % 1,000 6,03 % 

Før omlægning Funding risiko EK+KB+BF KB+BF σf 

Rned 3.197 1.672 0 74 % 

R 4.045 12.968 8.968 12 % 

Rop 3.603 13.795 9.795 10 % 

Efter omlægning Funding risiko EK+KB+BF KB+BF σf 

Rned 2.920 2.133 0 53 % 

R 3.396 12.968 8.968 10 % 

Rop 3.299 14.256 10.256 9 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Fra tabellen ses det at vægten på ejendomme og udenlandske aktier er steget, mens vægten på 

danske aktier er faldet. Denne omlægning resulterer dermed i en reduceret volatilitet på aktiv-

porteføljen og dermed er volatiliteten på funding risikoen ved rentefaldschokket blevet 

betydelig mindre, og solvenskravet er faldet fra 16.165 til 15.885. Volatiliteten ved rente-

stigningschokket er også faldet og dermed vil omlægningen også være en fordel for 1,5 % 

bestanden. 4,5 % bestanden er dog stadig teknisk insolvent.  

Det ville faktisk være muligt at minimerer solvenskravet betydeligt ved at reducere 

obligationsporteføljen til nul, og øge investeringerne i ejendomme og aktier tilsvarende. 

Ifølge dette vil ejendomme altså være et langt bedre hedge end en obligationsportefølje med 

lav varighed.   

Det fremgår af ovenstående, at ved at minimere risikoen fra danske aktier, bidrager 

obligationsporteføljen nu med en langt større andel af aktivporteføljens samlede risiko, 

hvilket illustrerer at aktivernes høje risiko primært stammer fra obligationsporteføljen.  

Inden man begynder at omlægge obligationsporteføljen til aktier og ejendomme skal man 

huske på at det i figur 21 og 22 blev vist at aktier og ejendomme, specielt for 4,5 % 

bestanden, ved stresstest ikke var så attraktiv ved højere varighed. Samt at VaR analysen alt 
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andet lige er en kortsigtet, fikseret, vurdering af en langsigtet investering. Det ændrer dog 

ikke ved, at den meget lave volatilitet på forpligtelserne og den høje volatilitet på obligations-

portefølje gør at obligationsporteføljen er et meget dårligt hedge af forpligtelserne, og en 

omlægning af porteføljen til en mindre volatil portefølje må være vejen frem, idet 4,5 % 

bestanden er ekstremt risikoavers. 

For at kunne vurdere hvorfor obligationsporteføljen er så lidet attraktiv, er det anvendeligt at 

se på component VaR langs rentestrukturens løbetider.  

 

Figur 22: CVaR fra obligationsporteføljen og passiverne langs rentestrukturen for 4,5 % bestanden 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 22 illustrer klart problemet med obligationsporteføljen. Store andele af obligations-

porteføljen er placeret i obligationer med kort løbetid, og dermed med høj rentevolatilitet og 

en høj geninvesteringsrisiko til følge. Figuren viser også CVaR for de tekniske hensættelser 

langs rentestrukturens løbetider og det viser dermed at obligationsporteføljen er meget ringe 

til at replikerer risikoen på passiverne, specielt på lang sigt. Vurderet ud fra de marginale VaR 

bidrag langs rentestrukturens løbetider, som er vist i figur 23, er obligationernes MVaR kurve 

tæt på passivernes MVaR kurve, her skal man huske på at obligationsporteføljen er et forsøg 

på at hedge passiverne og det ville derfor være at fortrække hvis afstanden mellem MVaR 

bidragene var større, altså hvis MVaR bidragene på obligationsporteføljen var mindre langs 

rentestrukturens løbetider, da obligations-porteføljen dermed ville være mindre rentefølsom 

på de korte renter
78

.  

                                                           
78

 Bemærk også i denne sammenhæng, at forsimplingen med at mappe aktiver og passiver på samme 
risikofaktorer udlader en vigtig pointe her. Idet, volatiliteten på den justeret diskonteringsrenten alt andet lige 
vil være højere end volatiliteten på markeds nulkuponrenter, pga. kreditrisikoen. Hvilket betyder at MVaR(A) 
bidraget langs rentestrukturens løbetider faktisk ville være endnu mindre end MVaR(P) bidraget. Det gør 
dermed at passiverne faktisk ville være afdækket betydelig bedre hvis obligationsporteføljen var mappet på 
markeds nulkuponrentestruktur. Det betyder også, at hvis obligationsporteføljen bestod af en stor beholdning 
realkreditobligationer ville kreditrisikoen fører til øget volatilitet langs rentestrukturens løbetider for 
obligationsporteføljen og det betyder derfor i princippet at realkreditobligationer passer dårligere til afdækning 
af risikoen på passiverne end statsobligationer. Hvilket samtidig forklarer vigtigheden af spread risikoen. 
(Spread mellem den beregnede nulkuponrentestruktur og den justeret diskonteringsrentestruktur se bilag 10) 
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Figur 23: MVaR bidrag langs rentestrukturen for 4,5 % bestanden 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Havde det været muligt at investerer i en obligationsportefølje med en varighed på 16 ville 

billedet have set ud som i figur 24 og 25. Hvor det fremgår at CVaR på de korte renter er 

reduceret betydeligt og CVaR på de lange renter er øget. Obligationerne er dermed langt 

bedre til at hedge forpligtelserne. 

 

Figur 24: CVaR fra obligationsportefølje med varighed på 16 og passiverne langs rentestrukturen for 4,5 % 

bestanden 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Figur 25: MVaR bidrag langs rentestrukturens løbetider ved en varighed på 16 på obligationsporteføljen for 4,5 % 

bestanden 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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9.5.1 Afdækning af risiko med derivater 

Såfremt det ikke er muligt at forøge varigheden på obligationsporteføljen ved investeringer i 

lange obligationer, må det bedste alternativ derfor være afdækning af risiko med derivater. 

Det kunne eksempelvis være anvendeligt for 4,5 % bestanden at afdække risikoen ved et 

rentefald, ved at indgå en receiver swap kontrakt og derved reducerer/forøge den samlede 

porteføljes varighed. Her eksemplificeret ved en kontrakt med en hovedstol på 10.000 

(svarende til de retrospektive hensættelser) og en løbetid på 10 år, hvor der på det faste ben 

modtages en rente på 4,5 % og på det variable ben betales CIBOR + 1,5 % (Den faste kupon 

er over den aktuelle markedsrente).  

Tabel 11 som, illustrer funding risikoen før og efter stresstest med og uden swap, viser klart at 

afdækningen af renterisikoen med swap kontrakten vil reducerer volatiliteten og dermed også 

reducerer solvenskapitalkravet ved et rentefalds chok. Omvendt vil swapkontrakten øge 

volatiliteten ved en rentestigning, dog i langt mindre grad. Så længe diskonteringsrenten 

ligger under 4,5 % vil en rentestigning dermed kun øge volatiliteten begrænset, idet 

hensættelserne vil falde med stigende diskonteringsrente. Hvis diskonteringsrenten overstiger 

de 4,5 % vil bestanden opleve en betydelig stigning i volatiliteten ved en rentestigning (se 

bilag 12). Derfor vil en swap med en længere løbetid også medføre højere volatilitet ved en 

rentestigning og lavere volatilitet ved et rentefald. Derfor bør indgåelse af swap kontrakter 

også være begrundet i forventningerne til renteudviklingen og/eller ved løbende at afdække 

risikoen på swappen med caps/floors/collars.     

 

Tabel 11: 4,5 % bestanden med og uden swap 

Før Swap Funding risiko EK+KB+BF KB+BF Volatilitet 

Rned 3.197 1.672 0 74,2 % 

R 4.045 12.968 8.968 12,1 % 

Rop 3.603 13.795 9.795 10,1 % 

Efter Swap Funding risiko EK+KB+BF KB+BF Volatilitet 

Rned 3.441 2.744 0 48,7 % 

R 4.081 12.968 8.968 12,2 % 

Rop 3.373 12.444 8.444 10,5 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

En anden forklaring på, at en swap kontrakt reducerer volatiliteten ved et rentefald er, at det 

øger konveksiteten på aktiverne. Man skal dog huske på, at den øgede konveksitet på 

aktiverne skyldes at swappen flytter betalinger i tid og dermed reduceres de mellemliggende 

betalinger på betalingsrækken til den korte rente. Hvilket alt andet lige vil fører til en højere 
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geninvesteringsrisiko
79

. Den øget varighed ved et rentefald vil derfor reducere risiko-

aversionen overfor den store vægt på danske aktier, men som det også fremgår af tabellen er 

risikoen ved et rentefald fortsat størst og bestanden er fortsat teknisk insolvent.  

 

Alternativet til afdækning af renterisikoen kunne være en afdækning af risikoen for tab på 

aktiebeholdningen. Som eksempel herpå anvendes en syntetisk forward, som beskrevet i 

afsnit 4.2.2 (se bilag 13), på OMX Copenhagen indekset med et år til exercise med at-the-

money strike pris. 

Tabel 12: 4,5 % bestanden med og uden syntetisk forward 

Før option Funding risiko EK+KB+BF KB+BF Volatilitet 

Rned 3.197 1.672 0 74,2 % 

R 4.045 12.968 8.968 12,1 % 

Rop 3.603 13.795 9.795 10,1 % 

Efter option Funding risiko EK+KB+BF KB+BF Volatilitet 

Rned 4.966 4.514 464 24,1 % 

R 4.049 12.968 8.968 12,1 % 

Rop 5.458 16.637 12.637 10,5 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Fra tabel 12 fremgår det at optionen reducerer
80

 volatiliteten betydeligt, dog ikke nok. 

Bemærk at funding risikoen ved stresstest er højere end før stresstesten hvilket er et resultat af 

gevinsten på optionerne. Det bør nævnes i denne sammenhæng at optioner ikke er den rene 

mirakelkur, da der samtidig er mulighed for at tabe 100 % af investeringen og dermed er det 

en meget risikofyldt investering. Dette kan dog være svært at tolke af stresstesten. Brugen af 

optioner bør derfor ske med stor forsigtighed. Der kan argumenters for at brugen af swap og 

derivater generelt vil forøge modpartsrisikoen og dermed vil en del af risikoreduktionen 

forsvinde, men det bør medtages i den betragtning at det ofte er praksis om marking to market 

på derivater
81

, som burde reducere modpartsrisikoen. Denne praksis kan dog øge den 

operationelle risiko. Swappen medføre dog en øget spread risiko og en øget likviditetsrisiko.   

 

9.6 Modeludvidelser 

Det gennemgåede case eksempel viser en lang række interessante elementer af hvorledes 

livsforsikringsselskaberne kan anvende Value-at-Risk modellen og stresstesten til aktivt at 

måle og styre deres aktiver og dermed opnå et lavere solvenskapitalkrav. Den anvendte model 

                                                           
79

 Under den gældende rentestruktur. 
80

 Optionen mappes på OMXC risikofaktoren med en eksponering beregnet som ∆𝑃 = 𝑆 ∙ 𝛿, hvor S er aktiens 
pris og 𝛿 er optionens delta. 
81

 På OTC Swaps stiller livsforsikringsselskaberne ofte obligationer som sikkerhed. 
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og de forsimplende antagelser ligger dog op til en række videre analyser. Jeg kan blandt andet 

næve at modellen klarer sig dårligt når bestanden er insolvent. Det er desuden klart at flere 

risikofaktorer vil give en langt højere grad af information om risikoeksponeringen på enkelte 

aktiver. Selskaberne bør derfor vurdere om det i forbindelse med risikostyring ikke er en 

fordel at mappe aktieeksponeringen på de aktieindeks aktien er handlet og måske helt ned på 

brancheniveau for at opnå en så høj grad af information som muligt. Der er i casen anvendt 

langt færre aktivtyper end dem et typisk selskab har i deres portefølje og kan derfor give 

anledning til mange undersøgelser, herunder især betydningen af konverterbare realkredit-

obligationer. Ved at inddrage kredit- og modpartsrisikoen kan selskaberne også opnå 

informationer der kun overfladisk er behandlet i casen.  Valget af informationsmængden må 

dog være en overvejelse om hvor kompleks selskabet ønsker at modellen skal være og om 

informationerne vil blive brugt til noget.  

Den anvendte model tager ikke højde for, at volatilitet og korrelationer i stressede perioder er 

forskellige fra det der kan måles i ”normale” tilstande. Det bør derfor overvejes om volatilitet 

og korrelation bør stresses når solvenskravet opgøres ved stresstest, for derved at opnå en 

mere realistisk model.       

 

10. Konklusion 
Ad 1, 2)

 Denne kandidatafhandling har taget udgangspunkt i livsforsikringsselskaber, der har 

tegnet deres forsikringskontrakter på det såkaldte G82 beregningsgrundlag, et beregnings-

grundlag der ved sin oprindelse bland andet forudsatte at høje markedsrenter var en slags 

naturlov. Forsikringskontrakter tegnet på det der i dag er høje garantirenter har de seneste år 

vist sig at være lidt af en udfordring for disse selskaber. Disse udfordringer er steget i takt 

med, at markedsrenten er faldet og de er især er kommet til udtryk i forbindelse med den 

meget turbulente periode i efteråret 2008, under Finanskrisen. Faldende renter, faldende 

ejendomsværdier og kraftige fald på verdens aktiemarkeder var en cocktail der ramte 

livsforsikringsselskaberne så hårdt, at selskaberne fik deres helt egen redningspakke, kaldet 

pensionspakken. Pensionspakken giver midlertidigt selskaberne en større buffer, da man ved 

at ændrer på diskonteringsrenten til værdiansættelse af selskabernes forpligtelser reducerede 

markedsværdien af de garanterede ydelser. Ved helt at droppe det gule trafiklys i stresstesten 

af selskabernes risiko skal aktiver og passiver kunne modstå et mindre markedschok og 

derved mindre tilsyn fra Finanstilsynet. Pensionspakken medførte dog også at selskaberne 

fremover skal ligge langt mere vægt på den såkaldte individuelle solvensopgørelse. Den 

individuelle solvensopgørelse, der også kaldes Solvens 1½ og anses for en forløber for de 
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kommende Solvens II regler, betyder at selskaberne skal opgøre deres solvens ved en model 

der med en høj grad af sandsynlighed sikrer at forsikringstagerne ikke lider tab og som skal 

medtage alle typer af risici. Det er derfor oplagt at selskaberne tager udgangspunkt i den 

model, som Solvens II reglerne også lægger op til kan anvendes. Det vil sige at 

solvenskapitalkravet opgøres ud fra en Value-at-Risk model.  

Solvens II reglerne er baseret på et søjlesystem med 3 søjler, hvor der i søjle 1 opstille nogle 

kvantitative elementer der primært bygger på en standardmodel til opgørelse af 

solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet. Søjle 2 er de kvalitative regler, hvor den i 

søjle 1 opstillede model og forudsætningerne bag modellen skal vurderes af såvel selskaberne 

selv og af det nationale finanstilsyn. Da en del af ansvaret for selskabets solvens er lagt i 

hænderne på selskabets ledelse og bestyrelse, er det samtidig en forudsætning at selskaberne 

skal anvende solvensopgørelsen til intern kontrol og risikostyring. Idet standardmodellen ikke 

er baseret på det enkelte selskabs risikoprofil og heller ikke er baseret på de finansielle 

markeders variationer, vil der uden tvivl ligge en lang række af fordele ved at anvende internt 

udarbejdede modeller til solvensopgørelsen, og det må desuden være en forudsætning for, at 

modellen kan anvendes til risikostyring.  

Søjle 3 behandler offentliggørelse og regnskabsstandarder, og har til formål blandt andet at 

sikre, at forudsætningerne bag værdiansættelse af forpligtelserne til en markedsværdi så vidt 

muligt er markedskonsistent. I Danmark har der siden 2004 været lagt vægt på at 

værdiansættelse af forpligtelserne sker i overensstemmelse med internationale standarder, og 

det har været praksis at Finanstilsynet offentliggør selskabernes resultater af trafiklys 

stresstesten. Det næste skridt på vejen mod Solvens II reglerne er derfor at stresstesten, som 

måler selskabernes evne til at modstå et markedschok, der er i overensstemmelse med de 

anbefalinger der er opstillet i CEIOPS’ prøveberegninger. En stresstest der alt andet lige vil 

betyde strammere kapitalkrav.          

Ad 3)
 Ud fra en empirisk analyse af et fiktivt livsforsikringsselskabs med to forsikrings-

bestande med forskellige grundlagsrenter, men med samme investeringsstrategi, er det blevet 

vist at fordelen ved at anvende en internt udarbejdet model baseret på selskabets korrelerede 

variationer, udledt under antagelse om normalfordeling, i de finansielle markeder er mange. 

For det første giver det selskabet informationer om den fremtidige funding risiko. For det 

andet opnår selskaberne information om aktiverne og passivernes risikopåvirkning af 

kapitalkravet når de stresstester balancen med de markedschok der er defineret i 

prøveberegningerne og som må definerer lovens solvenskapitalkrav og minimums-

kapitalkravet, altså kapitalkravet på både kort- og langsigt. Der opstår yderligere den fordel at, 
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der opnås et solvenskapitalkrav der er markedskonsistent og tilpasset selskabets risikoprofil, 

og dermed burde det give et mindre solvensbehov end det standardmodellen vil give.  

Ad 4)
 Det viser sig dog også at VaR modellen ikke er uden problemer. For det første er der de 

velkendte problemstillinger ved antagelsen om normalfordeling og skalering af observationer 

til årlige observationer, og for det andet er det ikke alle former for aktiver der er direkte 

målbare observationer. Her tænkes specielt på ejendomme, som har såkaldt sløve priser. 

Forudsætningerne bag forudsigelserne af korrelationen og volatiliten er altså med til at 

påvirke resultatet af tabs sandsynligheden. Det viser sig desuden, at det er vigtigt at tage 

stilling til om den anvendte model er en delta-normal eller delta-gamma model, da det kan få 

stor betydning for resultatet. Det er i den sammenhæng også vist at forudsætningerne bag 

passiverne har indflydelse på resultatet. Det er klart at delta-gamma metoden giver den største 

nøjagtighed, men i tilfælde af insolvens vil metoden undervurdere risikoen.  

Det største problem med VaR modellen er dog, at det er en relativ kortsigtet model, da den 

anvender en fikseret portefølje. Dette kan være problematisk, da de langsigtede 

forudsætninger, altså volatiliten og korrelationen, er meget forskellige på kort- og langsigt, og 

livsforsikringsselskabernes investeringshorisont er som regel meget langsigtet.  

Ad 5)
 På trods af problemstillingerne, vurderes det at en intern VaR model vil give et rimeligt 

højt informationsniveau, afhængig af de anvendte antal risikofaktor. En VaR model baseret på 

markedsdata, giver langt mere nuanceret information end de informationer både 

trafiklystesten og Solvens II standardmodellen giver. Ved brug af key rate metoden og VaR 

opnås blandt andet en langt mere avanceret vurdering af obligationsporteføljens 

prisfølsomhed. I casen blev det vist, at den lave volatilitet på passiverne og en høj volatilitet 

på obligationsporteføljen (pga. obligationsporteføljens lave varighed) gjorde at 

obligationsporteføljen ikke er et godt hedge af passiver. Det var faktisk så dårligt, at det var 

langt bedre at have en større porteføljevægt på aktier og ejendomme. Det blev også vist at 

investeringsfællesskabet mellem de forskellige grundlagsrenter skaber en interessekonflikt der 

bliver tydeliggjort af forskelle i solvenskapitalkravet ved hhv. et rentestignings- og et 

rentefaldschok. Dette er en interessekonflikt som kan afhjælpes ved porteføljeoptimering, 

baseret på den kortsigtede risiko/afkast tradeoff. Dermed kan den interne VaR modellen 

anvendes til porteføljeomlægning/-optimering der kan have til formål enten at øge/reducere 

risikoen på de enkelte aktiver eller blot at reducere det samlede solvenskapitalkrav. 

Sammenlagt vurderes det at Solvens II regelsættet vil have indvirkning på både kapitalkravet, 

den interne risikokontrol og ikke mindst på selskabernes risikostyring.   
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Bilag 1: Specifikation af renteserier82
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Bilag 2: Uddrag af QIS 4 Technical Specifications83 
 

Standardmodellens design 
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Operationel risiko: 

 

 

 

BSCR beregningen: 
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Markedsrisiko modulet, SCRmkt 
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Bilag 3: Investeringsaktivernes sammensætning og afkast i Danske 

livsforsikringsselskaber
84
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Bilag 4: Cash flow 1,5 % bestanden 
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Garanteret pension -547,2526848 
   

Tid 

Balance, 
begyndelse af 

året Præmie Rentetilskrivning i året 
Total i slutning af 
året 

1 10000,0 100,0 151,5 10251,5 

2 10251,5 100,0 155,3 10506,8 

3 10506,8 100,0 159,1 10765,9 

4 10765,9 100,0 163,0 11028,9 

5 11028,9 100,0 166,9 11295,8 

6 11295,8 100,0 170,9 11566,7 

7 11566,7 100,0 175,0 11841,7 

8 11841,7 100,0 179,1 12120,9 

9 12120,9 100,0 183,3 12404,2 

10 12404,2 100,0 187,6 12691,7 

11 12691,7 100,0 191,9 12983,6 

12 12983,6 100,0 196,3 13279,9 

13 13279,9 100,0 200,7 13580,6 

14 13580,6 100,0 205,2 13885,8 

15 13885,8 100,0 209,8 14195,6 

16 14195,6 100,0 214,4 14510,0 

17 14510,0 100,0 219,1 14829,1 

18 14829,1 100,0 223,9 15153,1 

19 15153,1 100,0 228,8 15481,9 

20 15481,9 100,0 233,7 15815,6 

21 15815,6 100,0 238,7 16154,3 

22 16154,3 100,0 243,8 16498,2 

23 16498,2 100,0 249,0 16847,1 

24 16847,1 100,0 254,2 17201,3 

25 17201,3 100,0 259,5 17560,9 

26 17560,9 100,0 264,9 17925,8 

27 17925,8 100,0 270,4 18296,1 

28 18296,1 100,0 275,9 18672,1 

29 18672,1 100,0 281,6 19053,7 

30 19053,7 100,0 287,3 19441,0 

31 19441,0 -547,3 283,4 19177,1 

32 19177,1 -547,3 279,4 18909,3 

33 18909,3 -547,3 275,4 18637,5 

34 18637,5 -547,3 271,4 18361,6 

35 18361,6 -547,3 267,2 18081,6 

36 18081,6 -547,3 263,0 17797,3 

37 17797,3 -547,3 258,8 17508,8 

38 17508,8 -547,3 254,4 17216,0 

39 17216,0 -547,3 250,0 16918,8 

40 16918,8 -547,3 245,6 16617,1 

41 16617,1 -547,3 241,0 16310,9 
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42 16310,9 -547,3 236,5 16000,1 

43 16000,1 -547,3 231,8 15684,6 

44 15684,6 -547,3 227,1 15364,4 

45 15364,4 -547,3 222,3 15039,4 

46 15039,4 -547,3 217,4 14709,6 

47 14709,6 -547,3 212,4 14374,8 

48 14374,8 -547,3 207,4 14034,9 

49 14034,9 -547,3 202,3 13690,0 

50 13690,0 -547,3 197,1 13339,9 

51 13339,9 -547,3 191,9 12984,5 

52 12984,5 -547,3 186,6 12623,8 

53 12623,8 -547,3 181,1 12257,7 

54 12257,7 -547,3 175,7 11886,1 

55 11886,1 -547,3 170,1 11508,9 

56 11508,9 -547,3 164,4 11126,1 

57 11126,1 -547,3 158,7 10737,5 

58 10737,5 -547,3 152,9 10343,2 

59 10343,2 -547,3 146,9 9942,8 

60 9942,8 -547,3 140,9 9536,5 

61 9536,5 -547,3 134,8 9124,1 

62 9124,1 -547,3 128,7 8705,5 

63 8705,5 -547,3 122,4 8280,6 

64 8280,6 -547,3 116,0 7849,4 

65 7849,4 -547,3 109,5 7411,7 

66 7411,7 -547,3 103,0 6967,4 

67 6967,4 -547,3 96,3 6516,4 

68 6516,4 -547,3 89,5 6058,7 

69 6058,7 -547,3 82,7 5594,1 

70 5594,1 -547,3 75,7 5122,6 

71 5122,6 -547,3 68,6 4643,9 

72 4643,9 -547,3 61,5 4158,1 

73 4158,1 -547,3 54,2 3665,1 

74 3665,1 -547,3 46,8 3164,6 

75 3164,6 -547,3 39,3 2656,6 

76 2656,6 -547,3 31,6 2141,0 

77 2141,0 -547,3 23,9 1617,6 

78 1617,6 -547,3 16,1 1086,4 

79 1086,4 -547,3 8,1 547,3 

80 547,3 -547,3 0,0 0,0 
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Bilag 5: Simuleret daglig prisudvikling og total afkastfordeling for 

ejendomme 

 

IPD - indeks 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Totalt afkast 
         

Alle ejendomme 10.2 11.4 9.5 7.3 6.6 18.0 17.8 10.2 3.1 
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Bilag 6: Korrelationsmatrice for løbetider langs rentestrukturen 

 

Løbetid 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år ∙∙∙ 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år 

1 år 1 
                   

2 år 0,9979 1 
                  

3 år 0,9979 0,99985 1 
                 

4 år 0,9974 0,9992 0,99975 1 
                

5 år 0,9959 0,99748 0,99857 0,99954 1 
               

6 år 0,9922 0,99339 0,99526 0,99722 0,999056 1 
              

7 år 0,9828 0,98342 0,98646 0,98995 0,993845 0,9978 1 
             

∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ 1 
            

19 år 0,9653 0,96969 0,9718 0,97411 0,976426 0,9781 0,9771 ∙∙∙ 1 
           

20 år 0,9575 0,96279 0,96503 0,96752 0,97008 0,9721 0,9717 ∙∙∙ 0,999606 1 
          

21 år 0,948 0,95431 0,95672 0,95943 0,962303 0,9648 0,9651 ∙∙∙ 0,998041 0,99951 1 
         

22 år 0,9354 0,94307 0,94568 0,94864 0,951869 0,9549 0,956 ∙∙∙ 0,99477 0,99739 0,99932 1 
        

23 år 0,9189 0,92802 0,93085 0,93411 0,937747 0,9414 0,9435 ∙∙∙ 0,988957 0,99292 0,99642 0,999 1 
       

24 år 0,8969 0,90766 0,91074 0,91433 0,91845 0,9228 0,9261 ∙∙∙ 0,979345 0,98488 0,99024 0,995 0,998636 1 
      

25 år 0,867 0,87981 0,88318 0,88716 0,891828 0,897 0,9017 ∙∙∙ 0,964034 0,97143 0,97897 0,9863 0,992938 0,998028 1 
     

26 år 0,8262 0,84137 0,84507 0,84949 0,854799 0,861 0,8672 ∙∙∙ 0,940187 0,94978 0,9599 0,9703 0,980477 0,989836 0,9971 1 
    

27 år 0,7702 0,78805 0,79211 0,79704 0,803064 0,8104 0,8185 ∙∙∙ 0,903665 0,91583 0,92898 0,9429 0,957369 0,971805 0,9852 0,9957 1 
   

28 år 0,6934 0,71428 0,71873 0,7242 0,731029 0,7396 0,75 ∙∙∙ 0,848776 0,86389 0,88055 0,8986 0,918019 0,938405 0,959 0,9784 0,9937 1 
  

29 år 0,5898 0,61388 0,61872 0,62475 0,632419 0,6423 0,6552 ∙∙∙ 0,768621 0,787 0,80756 0,8303 0,855232 0,882376 0,9113 0,9409 0,9688 0,991 1 
 

30 år 0,4549 0,48226 0,48745 0,49398 0,502449 0,5137 0,5291 ∙∙∙ 0,656947 0,67871 0,70332 0,7309 0,761762 0,796142 0,834 0,8748 0,9169 0,9566 0,98764 1 

 

 

Den fulde matrice kan ses i vedlagte Excel ark. 
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Bilag 7: Korrelationsmatricen og standardafvigelse på risikofaktorerne  

 

 

σ Risikofaktor  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år ∙∙∙  27 år 28 år 29 år 30 år OMXC MSCI E Ejendomme DKEUROS DKSEK DKGBP 

16,0 % 1 år 1                                       

11,5 % 2 år 0,998 1 
                 

  

10,1 % 3 år 0,998 1 1 
                

  

8,8 % 4 år 0,997 0,999 0,9998 1 
               

  

7,5 % 5 år 0,996 0,997 0,9986 0,9995 1 
              

  

6,1 % 6 år 0,992 0,993 0,9953 0,9972 0,9991 1 
             

  

4,9 % 7 år 0,983 0,983 0,9865 0,9899 0,9938 0,9978 1 
            

  

4,5 % 8 år 0,987 0,987 0,9898 0,9926 0,9955 0,998 0,998 1 
           

  

5,5 % 9 år 0,99 0,991 0,9921 0,9937 0,995 0,9953 0,992 0,9968 1 
          

  

∙∙∙  ∙∙∙   ∙∙∙  ∙∙∙  ∙∙∙  ∙∙∙  ∙∙∙  ∙∙∙  ∙∙∙  ∙∙∙  ∙∙∙  1 
         

  

1,9 % 27 år 0,77 0,788 0,7921 0,797 0,8031 0,8104 0,819 0,8245 0,833 ∙∙∙ 1 
        

  

1,8 % 28 år 0,693 0,714 0,7187 0,7242 0,731 0,7396 0,75 0,7557 0,7645 ∙∙∙ 0,9937 1 
       

  

1,6 % 29 år 0,59 0,614 0,6187 0,6248 0,6324 0,6423 0,655 0,6605 0,6695 ∙∙∙ 0,9688 0,991 1 
      

  

1,5 % 30 år 0,455 0,482 0,4874 0,494 0,5024 0,5137 0,529 0,5339 0,543 ∙∙∙ 0,9169 0,9566 0,9876 1 
     

  

18,2 % OMXC 0,037 0,05 0,0465 0,0414 0,0345 0,0245 0,009 0,0216 0,0309 ∙∙∙ 0,0672 0,0716 0,0756 0,0784 1 
    

  

14,2 % MSCI E -0,036 -0,019 -0,021 -0,0237 -0,0273 -0,0322 -0,04 -0,031 -0,025 ∙∙∙ 0,089 0,1084 0,1298 0,1516 -0,0007 1 
   

  

4,3 % Ejendomme 0,43 0,418 0,4171 0,4156 0,4133 0,4092 0,402 0,4043 0,4192 ∙∙∙ 0,3437 0,3144 0,2741 0,2206 -0,2467 -0,194 1 
  

  

0,1 % DKEUROS 0,088 0,103 0,104 0,1055 0,1074 0,11 0,114 0,1003 0,1034 ∙∙∙ 0,1028 0,0977 0,09 0,0789 -0,0807 -0,246 -0,062812 1 
 

  

8,0 % DKSEK -0,182 -0,178 -0,181 -0,1861 -0,1922 -0,2007 -0,213 -0,198 -0,197 ∙∙∙ -0,2139 -0,21 -0,202 -0,1874 0,6659 0,5909 -0,307154 -0,1536262 1   

9,1 % DKGBP 0,293 0,319 0,3186 0,3185 0,318 0,3168 0,314 0,315 0,3172  ∙∙∙ 0,3359 0,3256 0,3076 0,2793 0,1903 0,4499 0,062038 0,0462403 0,184 1 

                       

Den fulde matrice kan ses i vedlagt Excel ark. 
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Bilag 8: Årlig Varians - kovariansmatrice 

 

Kovarians 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år ∙∙∙ 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år OMXC MSCI E Ejendomme DKEUROS DKSEK DKGBP 

1 år 0,02558 0,01832 0,01617 0,01403 0,01189 0,00976 ∙∙∙ 0,00408 0,00365 0,00323 0,0028 0,00238 0,00195 0,00152 0,0011 0,00108 -0,0008 0,0029421 1,68E-05 -0,002346 0,004276 

2 år 0,01832 0,01317 0,01162 0,01008 0,00854 0,00701 ∙∙∙ 0,00295 0,00265 0,00235 0,00205 0,00174 0,00144 0,00114 0,00084 0,00105 -0,0003 0,0020533 1,416E-05 -0,00164 0,003336 

3 år 0,01617 0,01162 0,01026 0,0089 0,00755 0,0062 ∙∙∙ 0,00262 0,00235 0,00208 0,00182 0,00155 0,00128 0,00101 0,00075 0,00086 -0,0003 0,0018083 1,265E-05 -0,001478 0,002945 

4 år 0,01403 0,01008 0,0089 0,00773 0,00656 0,00539 ∙∙∙ 0,00228 0,00205 0,00182 0,00158 0,00135 0,00112 0,00089 0,00066 0,00066 -0,0003 0,0015639 1,113E-05 -0,001315 0,002554 

5 år 0,01189 0,00854 0,00755 0,00656 0,00557 0,00459 ∙∙∙ 0,00194 0,00175 0,00155 0,00135 0,00116 0,00096 0,00076 0,00057 0,00047 -0,0003 0,0013202 9,623E-06 -0,001154 0,002165 

6 år 0,00976 0,00701 0,0062 0,00539 0,00459 0,00378 ∙∙∙ 0,00161 0,00145 0,00128 0,00112 0,00096 0,0008 0,00064 0,00048 0,00027 -0,0003 0,0010772 8,118E-06 -0,000992 0,001777 

∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ 

23 år 0,00408 0,00295 0,00262 0,00228 0,00194 0,00194 ∙∙∙ 0,00077 0,00071 0,00064 0,00058 0,00051 0,00045 0,00038 0,00032 0,00026 0,00014 0,0004718 3,642E-06 -0,000471 0,000866 

24 år 0,00365 0,00265 0,00235 0,00205 0,00175 0,00175 ∙∙∙ 0,00071 0,00065 0,00059 0,00053 0,00048 0,00042 0,00036 0,00031 0,00026 0,00016 0,0004248 3,326E-06 -0,000436 0,000797 

25 år 0,00323 0,00235 0,00208 0,00182 0,00155 0,00155 ∙∙∙ 0,00064 0,00059 0,00054 0,00049 0,00044 0,00039 0,00034 0,00029 0,00025 0,00019 0,0003778 3,011E-06 -0,000401 0,000729 

26 år 0,0028 0,00205 0,00182 0,00158 0,00135 0,00135 ∙∙∙ 0,00058 0,00053 0,00049 0,00045 0,00041 0,00036 0,00032 0,00028 0,00024 0,00022 0,0003308 2,695E-06 -0,000367 0,00066 

27 år 0,00238 0,00174 0,00155 0,00135 0,00116 0,00116 ∙∙∙ 0,00051 0,00048 0,00044 0,00041 0,00037 0,00034 0,0003 0,00027 0,00024 0,00024 0,0002838 2,379E-06 -0,000332 0,000591 

28 år 0,00195 0,00144 0,00128 0,00112 0,00096 0,00096 ∙∙∙ 0,00045 0,00042 0,00039 0,00036 0,00034 0,00031 0,00028 0,00025 0,00023 0,00027 0,0002367 2,062E-06 -0,000297 0,000522 

29 år 0,00152 0,00114 0,00101 0,00089 0,00076 0,00076 ∙∙∙ 0,00038 0,00036 0,00034 0,00032 0,0003 0,00028 0,00026 0,00024 0,00022 0,0003 0,0001896 1,746E-06 -0,000262 0,000453 

30 år 0,0011 0,00084 0,00075 0,00066 0,00057 0,00057 ∙∙∙ 0,00032 0,00031 0,00029 0,00028 0,00027 0,00025 0,00024 0,00023 0,00022 0,00033 0,0001425 1,429E-06 -0,000227 0,000385 

OMXC 0,00108 0,00105 0,00086 0,00066 0,00047 0,00047 ∙∙∙ 0,00026 0,00026 0,00025 0,00024 0,00024 0,00023 0,00022 0,00022 0,03307 -2E-05 -0,0019201 -1,761E-05 0,0097354 0,003157 

MSCI E -0,0008 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 ∙∙∙ 0,00014 0,00016 0,00019 0,00022 0,00024 0,00027 0,0003 0,00033 -2E-05 0,02024 -0,0011812 -4,2E-05 0,0067578 0,005838 

Ejendomme 0,00294 0,00205 0,00181 0,00156 0,00132 0,00132 ∙∙∙ 0,00047 0,00042 0,00038 0,00033 0,00028 0,00024 0,00019 0,00014 -0,0019 -0,0012 0,0018317 -3,226E-06 -0,001057 0,000242 

DKEUROS 1,7E-05 1,4E-05 1,3E-05 1,1E-05 9,6E-06 9,6E-06 ∙∙∙ 3,6E-06 3,3E-06 3E-06 2,7E-06 2,4E-06 2,1E-06 1,7E-06 1,4E-06 -2E-05 -4E-05 -3,226E-06 1E-06 -1,48E-05 5,06E-06 

DKSEK -0,0023 -0,0016 -0,0015 -0,0013 -0,0012 -0,0012 ∙∙∙ -0,0005 -0,0004 -0,0004 -0,0004 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0002 0,00974 0,00676 -0,0010569 -1,482E-05 0,0064636 0,00135 

DKGBP 0,00428 0,00334 0,00294 0,00255 0,00217 0,00217 ∙∙∙ 0,00087 0,0008 0,00073 0,00066 0,00059 0,00052 0,00045 0,00038 0,00316 0,00584 0,0002422 5,061E-06 0,0013497 0,008321 

 

Den fulde matrice kan ses i vedlagt Excel ark.
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Bilag 9: Opstilling af risikofaktorer til beregning af VaR: (4,5 % bestanden) 

 

       

0,5%-
faktil 2,5758 

     

          
    

Faktor Obl. 
OMX

C 
MSCI 

E Ejend. Valuta Aktiver Passiver Netto  Årlig Volatilitet 
MVaR 

(A) 
MVaR                

(P) CVaR 

1 år 1761 

    
1761 441 1496 16,0% 0,34 0,39 422,57 

2 år 5542 

    
5542 448 5273 11,5% 0,25 0,28 1236,69 

3 år 3049 

    
3049 454 2776 10,1% 0,22 0,25 546,43 

4 år 2765 

    
2765 458 2490 8,8% 0,19 0,22 417,73 

5 år 333 

    
333 460 57 7,5% 0,16 0,19 -33,13 

6 år 321 

    
321 460 45 6,1% 0,13 0,15 -29,41 

7 år 309 

    
309 458 34 4,9% 0,10 0,12 -25,19 

8 år 297 

    
297 457 23 4,5% 0,09 0,12 -24,43 

9 år 283 

    
283 458 9 5,5% 0,12 0,14 -31,11 

10 år 449 

    
449 458 174 5,6% 0,12 0,14 -11,71 

11 år 1957 

    
1957 457 1683 5,4% 0,12 0,14 162,31 

12 år 172 

    
172 455 -101 5,3% 0,11 0,13 -41,94 

13 år 163 

    
163 452 -108 5,1% 0,11 0,13 -41,56 

14 år 155 

    
155 448 -114 5,0% 0,11 0,13 -41,01 

15 år 244 

    
244 444 -22 4,9% 0,10 0,12 -30,26 

16 år 1144 

    
1144 443 878 4,6% 0,10 0,12 59,00 

17 år 59 

    
59 441 -206 4,3% 0,09 0,11 -43,62 

18 år 56 

    
56 439 -208 4,0% 0,09 0,10 -40,98 

19 år 53 

    
53 437 -209 3,8% 0,08 0,10 -38,27 

20 år 50 

    
50 434 -210 3,5% 0,07 0,09 -35,54 

21 år 48 

    
48 436 -214 3,2% 0,07 0,08 -33,37 

22 år 46 

    
46 438 -217 3,0% 0,06 0,08 -31,15 

23 år 44 

    
44 440 -220 2,8% 0,06 0,07 -28,88 

24 år 42 

    
42 442 -223 2,5% 0,05 0,06 -26,57 

25 år 41 

    
41 445 -226 2,3% 0,05 0,06 -24,20 

26 år 39 

    
39 447 -229 2,1% 0,04 0,05 -21,79 

27 år 38 

    
38 450 -232 1,9% 0,04 0,05 -19,32 

28 år 37 

    
37 453 -234 1,8% 0,03 0,04 -16,81 

29 år 36 

    
36 456 -237 1,6% 0,02 0,03 -14,26 

30 år 865 

    
865 8024 -3950 1,5% 0,02 0,03 -199,14 

OMXC 
 

6800 
   

6800 0 2594 18,2% 0,26 
 

1778,97 

MSCI 
  

3400 
 

-232,00 3168 0 1208 14,2% 0,06 
 

198,69 

Ejend. 
   

3400 
 

3400 0 1297 4,3% 0,02 
 

83,00 

DKEUR 
    

0,84 1 0 0,32 0,1% 0,00 
 

0,00 

DKSEK 
    

36,93 37 0 14,09 8,0% 0,06 
 

2,39 

DKGBP         194,23 194 0 74,08 9,1% 0,11   20,53 

Sum 20400 6800 3400 3400 0 34000 21032 12.968 

 
  

Diversificeret 
VaR 

4045 

         
  Aktiver Passiver 

         
Risiko 2302 732 
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Bilag 10: Rentestruktur til beregning af den teoretiske pris på obligationerne og 

den justerede diskonteringsrentestruktur. 
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Bilag 11: Illustration af key rate metoden 

 

 

Lineære renteændringer og key rates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskydning af nulkuponrentestrukturen med lineær renteændringer og key rates 
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Uddrag af beregning af nøglerente varighed og nøglerente konveksitet på obligationsporteføljen. (Se Excel fil under arket Obligationer) 

  
R 

 
0,01 0,01 0,01 

 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Løbetid Ydelse Rentest. NV 0 år NV 1 år NV 2 år NV … 26 år NV 27 år NV 28 år NV 29 år NV 30 år NV 

0,0767 46,41 0,0148 46,4 9,2329 46,35 0,7671 46,35 0,0000 46,36 … 0,0000 46,3550 0,0000 46,3550 0,0000 46,3550 0,0000 46,3550 0,0000 46,3550 

0,0904 183,40 0,0149 183,2 9,0959 183,15 0,9041 183,16 0,0000 183,16 … 0,0000 183,1605 0,0000 183,1605 0,0000 183,1605 0,0000 183,1605 0,0000 183,1605 

0,2192 43,36 0,0152 43,2 7,8082 43,21 2,1918 43,22 0,0000 43,22 … 0,0000 43,2187 0,0000 43,2187 0,0000 43,2187 0,0000 43,2187 0,0000 43,2187 

1,0767 46,41 0,0176 45,5 0,0000 45,55 9,2329 45,50 0,7671 45,54 … 0,0000 45,5453 0,0000 45,5453 0,0000 45,5453 0,0000 45,5453 0,0000 45,5453 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

7,0959 72,07 0,0313 57,9 0,0000 57,90 0,0000 57,90 0,0000 57,90 … 0,0000 57,8968 0,0000 57,8968 0,0000 57,8968 0,0000 57,8968 0,0000 57,8968 

8,0822 46,41 0,0331 35,7 0,0000 35,66 0,0000 35,66 0,0000 35,66 … 0,0000 35,6583 0,0000 35,6583 0,0000 35,6583 0,0000 35,6583 0,0000 35,6583 

8,0959 72,07 0,0332 55,3 0,0000 55,34 0,0000 55,34 0,0000 55,34 … 0,0000 55,3400 0,0000 55,3400 0,0000 55,3400 0,0000 55,3400 0,0000 55,3400 

9,0822 46,41 0,0348 34,0 0,0000 34,00 0,0000 34,00 0,0000 34,00 … 0,0000 34,0046 0,0000 34,0046 0,0000 34,0046 0,0000 34,0046 0,0000 34,0046 

9,0959 72,07 0,0349 52,8 0,0000 52,77 0,0000 52,77 0,0000 52,77 … 0,0000 52,7719 0,0000 52,7719 0,0000 52,7719 0,0000 52,7719 0,0000 52,7719 

10,0822 46,41 0,0364 32,4 0,0000 32,36 0,0000 32,36 0,0000 32,36 … 0,0000 32,3638 0,0000 32,3638 0,0000 32,3638 0,0000 32,3638 0,0000 32,3638 

10,0959 940,09 0,0364 655,2 0,0000 655,15 0,0000 655,15 0,0000 655,15 … 0,0000 655,1509 0,0000 655,1509 0,0000 655,1509 0,0000 655,1509 0,0000 655,1509 

11,0849 46,41 0,0378 30,7 0,0000 30,75 0,0000 30,75 0,0000 30,75 … 0,0000 30,7491 0,0000 30,7491 0,0000 30,7491 0,0000 30,7491 0,0000 30,7491 

11,0986 37,35 0,0378 24,7 0,0000 24,73 0,0000 24,73 0,0000 24,73 … 0,0000 24,7282 0,0000 24,7282 0,0000 24,7282 0,0000 24,7282 0,0000 24,7282 

12,0849 46,41 0,0391 29,2 0,0000 29,18 0,0000 29,18 0,0000 29,18 … 0,0000 29,1838 0,0000 29,1838 0,0000 29,1838 0,0000 29,1838 0,0000 29,1838 

12,0986 37,35 0,0391 23,5 0,0000 23,47 0,0000 23,47 0,0000 23,47 … 0,0000 23,4691 0,0000 23,4691 0,0000 23,4691 0,0000 23,4691 0,0000 23,4691 

13,0849 46,41 0,0403 27,7 0,0000 27,68 0,0000 27,68 0,0000 27,68 … 0,0000 27,6754 0,0000 27,6754 0,0000 27,6754 0,0000 27,6754 0,0000 27,6754 

13,0986 37,35 0,0403 22,3 0,0000 22,26 0,0000 22,26 0,0000 22,26 … 0,0000 22,2559 0,0000 22,2559 0,0000 22,2559 0,0000 22,2559 0,0000 22,2559 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

23,1068 37,35 0,0447 13,6 0,0000 13,59 0,0000 13,59 0,0000 13,59 … 0,0000 13,5935 0,0000 13,5935 0,0000 13,5935 0,0000 13,5935 0,0000 13,5935 

24,1068 37,35 0,0444 13,1 0,0000 13,10 0,0000 13,10 0,0000 13,10 … 0,0000 13,0980 0,0000 13,0980 0,0000 13,0980 0,0000 13,0980 0,0000 13,0980 

25,1068 37,35 0,0441 12,7 0,0000 12,65 0,0000 12,65 0,0000 12,65 … 1,0685 12,6196 0,0000 12,6521 0,0000 12,6521 0,0000 12,6521 0,0000 12,6521 

26,1068 37,35 0,0435 12,3 0,0000 12,28 0,0000 12,28 0,0000 12,28 … 8,9315 12,0105 1,0685 12,2489 0,0000 12,2817 0,0000 12,2817 0,0000 12,2817 

27,1096 37,35 0,0429 12,0 0,0000 11,97 0,0000 11,97 0,0000 11,97 … 0,0000 11,9741 8,9041 11,7003 1,0959 11,9401 0,0000 11,9741 0,0000 11,9741 

28,1096 37,35 0,0421 11,7 0,0000 11,73 0,0000 11,73 0,0000 11,73 … 0,0000 11,7323 0,0000 11,7323 8,9041 11,4540 1,0959 11,6977 0,0000 11,7323 

29,1096 37,35 0,0411 11,6 0,0000 11,56 0,0000 11,56 0,0000 11,56 … 0,0000 11,5558 0,0000 11,5558 0,0000 11,5558 8,9041 11,2718 1,0959 11,5205 

30,1096 867,28 0,0399 266,8 0,0000 266,77 0,0000 266,77 0,0000 266,77 … 0,0000 266,7659 0,0000 266,7659 0,0000 266,7659 
 

266,7659 8,9041 259,9793 

Nutidsværdi 
 

6539,92 
 

6539,89 
 

6538,02 
 

6537,76 … 

 
6539,61 

 
6539,61 

 
6539,61 

 
6539,60 

 
6533,10 

Nøglerente varighed 
 

4,6 
 

0,00 
 

0,29 
 

0,33 … 

 
0,0469 

 
0,0474 

 
0,0483 

 
0,0493 

 
1,0582 

Konveksitet 
 

0,7 
 

0,0006 
 

0,04 
 

0,05 … 

 
0,0070 

 
0,0071 

 
0,0072 

 
0,0074 

 
0,1580 

ΔP 
  

-299,8 
 

-0,25 
 

-18,97 
 

-21,55 … 

 
-3,0651 

 
-3,0956 

 
-3,1547 

 
-3,2192 

 
-69,0326 
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Mapping af obligationsporteføljen 1,5 % bestanden 
     

         

Tid Cash flow 
Disk. 

renter PV af cash clow Volatilitet 
Interpoleret 

volatilitet Porteføljevægt Mellemregning 
Mappet 
ydelse 

0 
 

0,9989 0 0,15995 
   

0 

0,0767123 46,40735 0,9989 46,35502283 
 

0,159952216 1 0 
 

0,090411 183,40481 0,9987 183,1604696 
 

0,159952216 1 0 
 

0,2191781 43,36202 0,9967 43,21873749 
 

0,159952216 1 0 
 

1 0 0,9829 0 0,15995 
   

564,632532 

1,0767123 46,40735 0,9814 45,54534614 
 

0,156485263 0,923665722 -2,1676E-07 
 

1,090411 1064,5194 0,9812 1044,455863 
 

0,155866164 0,910029815 -2,5139E-07 
 

1,2191781 910,60242 0,9785 891,0669768 
 

0,150046634 0,781776512 -5,1614E-07 
 

2 0 0,9612 0 0,11476 
   

1776,69295 

2,0767123 46,40735 0,9593 44,52085069 
 

0,113725847 0,923366872 1,2835E-08 
 

2,090411 971,06704 0,959 931,2706154 
 

0,113541535 0,909681152 1,4932E-08 
 

3 0 0,9355 0 0,1013 
   

977,442554 

3,0794521 46,40735 0,9333 43,31081096 
 

0,100240267 0,920669594 1,0342E-08 
 

3,0931507 989,39038 0,9329 922,9969834 
 

0,100057002 0,907108813 1,6636E-08 
 

4 0 0,9065 0 0,08792 
   

886,510817 

4,0794521 46,40735 0,9041 41,95495104 
 

0,086869701 0,920739732 7,5247E-09 
 

4,0931507 72,067677 0,9036 65,12317014 
 

0,086687771 0,907071306 8,7717E-09 
 

5 0 0,8749 0 0,07464 
   

106,733398 

5,0794521 46,40735 0,8723 40,48251339 
 

0,073599643 0,920875036 1,0622E-08 
 

5,0931507 72,067677 0,8719 62,83442647 
 

0,073419579 0,907228073 1,2446E-08 
 

6 0 0,8415 0 0,0615 
   

102,936771 

6,0794521 46,40735 0,8388 38,92430826 
 

0,060472222 0,921170974 4,9131E-08 
 

6,0931507 72,067677 0,8383 60,41312584 
 

0,060295125 0,907571183 5,7325E-08 
 

7 0 0,8067 0 0,04857 
   

99,0987575 

7,0821918 46,40735 0,8039 37,30455873 
 

0,048314849 0,9197734 -2,271E-08 
 

7,0958904 72,067677 0,8034 57,89683333 
 

0,048272113 0,906371657 -2,6001E-08 
 

8 0 0,7713 0 0,04545 
   

95,1578954 

8,0821918 46,40735 0,7684 35,65833543 
 

0,046224955 0,916468212 -4,4994E-07 
 

8,0958904 72,067677 0,7679 55,33995884 
 

0,046353857 0,902574895 -5,1713E-07 
 

9 0 0,7357 0 0,05486 
   

90,8567501 

9,0821918 46,40735 0,7327 34,00462437 
 

0,054926153 0,91385939 3,6391E-07 
 

9,0958904 72,067677 0,7323 52,77192152 
 

0,054936953 0,899579503 4,1712E-07 
 

10 0 0,7003 0 0,05565 
   

143,851733 

10,082192 46,40735 0,6974 32,36383229 
 

0,055532849 0,918036034 8,9992E-08 
 

10,09589 940,08589 0,6969 655,1508748 
 

0,055513361 0,904371523 1,0347E-07 
 

11 0 0,6655 0 0,05423 
   

627,24626 

11,084932 46,40735 0,6626 30,749061 
 

0,05410733 0,915326042 9,6296E-08 
 

11,09863 37,346949 0,6621 24,72820139 
 

0,054088006 0,90166461 1,1021E-07 
 

12 0 0,6317 0 0,05282 
   

55,2194708 

12,084932 46,40735 0,6289 29,18376142 
 

0,052697749 0,915351637 1,0024E-07 
 

12,09863 37,346949 0,6284 23,46907262 
 

0,052678599 0,901693908 1,1473E-07 
 

13 0 0,5991 0 0,05142 
   

52,4043543 
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13,084932 46,40735 0,5964 27,67536515 
 

0,051301001 0,915380417 1,0463E-07 
 

13,09863 37,346949 0,5959 22,25585437 
 

0,051282039 0,901726851 1,1975E-07 
 

14 0 0,5679 0 0,05003 
   

49,6935835 

14,084932 46,40735 0,5653 26,23328463 
 

0,049917963 0,915412863 1,0952E-07 
 

14,09863 37,346949 0,5649 21,09609546 
 

0,0498992 0,901763991 1,2536E-07 
 

15 0 0,5382 0 0,04866 
   

78,2984848 

15,087671 709,3695 0,5357 380,019088 
 

0,048420208 0,912534553 1,3603E-07 
 

15,10137 37,346949 0,5353 19,99262567 
 

0,048382022 0,898864709 1,5506E-07 
 

16 0 0,5103 0 0,04588 
   

366,667318 

16,10137 37,346949 0,5076 18,95567245 
 

0,045596182 0,898916631 1,7173E-07 
 

17 0 0,4841 0 0,04311 
   

18,8563406 

17,10137 37,346949 0,4816 17,98498011 
 

0,042828198 0,898983964 1,9279E-07 
 

18 0 0,4598 0 0,04036 
   

17,8922769 

18,10137 37,346949 0,4574 17,08227121 
 

0,040081617 0,899072659 2,2002E-07 
 

19 0 0,4372 0 0,03763 
   

17,0402444 

19,10411 37,346949 0,435 16,24617355 
 

0,037353626 0,89646538 2,6231E-07 
 

20 0 0,4166 0 0,03494 
   

16,1646302 

20,10411 37,346949 0,4145 15,48137164 
 

0,034686821 0,896617813 2,812E-07 
 

21 0 0,3977 0 0,0325 
   

15,4063112 

21,10411 37,346949 0,3959 14,78508944 
 

0,032246648 0,896825948 3,3343E-07 
 

22 0 0,3807 0 0,03009 
   

14,716151 

22,10411 37,346949 0,3791 14,15659269 
 

0,029849967 0,897115134 4,055E-07 
 

23 0 0,3655 0 0,02775 
   

14,129795 

23,106849 37,346949 0,364 13,5935231 
 

0,0275024 0,894824806 5,1922E-07 
 

24 0 0,352 0 0,02547 
   

13,5333825 

24,106849 37,346949 0,3507 13,09801692 
 

0,025232645 0,89543754 6,695E-07 
 

25 0 0,3403 0 0,02328 
   

13,0413981 

25,106849 37,346949 0,3392 12,66761712 
 

0,023055967 0,896354461 8,8976E-07 
 

26 0 0,3304 0 0,02121 
   

12,6123069 

26,106849 37,346949 0,3294 12,3017397 
 

0,021001993 0,897767971 1,2153E-06 
 

27 0 0,3221 0 0,01929 
   

12,2747347 

27,109589 37,346949 0,3213 11,99943652 
 

0,01910637 0,897442951 1,7359E-06 
 

28 0 0,3156 0 0,01759 
   

11,9296845 

28,109589 37,346949 0,315 11,76265743 
 

0,017433001 0,901308457 2,4664E-06 
 

29 0 0,3108 0 0,01616 
   

11,6636956 

29,109589 37,346949 0,3104 11,59143573 
 

0,016045251 0,908388144 3,6161E-06 
 

30 0 0,3078 0 0,01509 
   

277,295424 

30,109589 867,27914 0,3076 266,7659016 
 

0,015092234 0 0 
 

Nutidsværdi 
  

6540 
    

6540 
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Bilag 12: Værdi af Swap ved parallelle renteskift 
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Bilag 13: Illustration af syntetisk forward 
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