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Summary 

In the years 2008 and 2009 have largely been characterized by nervousness about the evolution of 

the economic situation worldwide. Developments resulted, among other things that there was an 

agreement on financial stability of pensions industry in Denmark, the intention was to create 

stability in the bond market. To ensure large unnecessary sale of bonds, as it would have affected 

the value of retirement savings as well as homeowners negative. 

 

This thesis intends to define when there is a financial crisis in a pension company. Overall, there is 

a financial crisis, when a pension fund can’t meet/comply with its future obligations. Similarly 

situations of crisis arise if a pension fund can not meet the legal requirements, which are available 

in connection with the operation. Work on this paper has given an insight into how past crises have 

arisen, based on fluctuations in the value of corporate investment objects as well as a portion of a 

central facilitation of its ability to take risks. Earlier crises have been instrumental in the 

implementation of calculation tools, for managing financial risk, to ensure against the same 

exposure by fluctuations in interest rates, fluctuations in stock prices and other factors that may 

affect their value. It is expected that the introduction of Solvency II will ensure better risk 

management, creating new synergies and to ensure pension savers a greater insight into the 

management of pensions. Implementation of corporate governance recommendations for the 

pensions industry will also ensure a better interaction between managers, social partners and 

members / pension customers.  

 
 
Developments in financial markets through 2008 had a negative impact on the Danish pension 

funds, including their return on investment. All pension funds have complied with their guaranteed 

rate, despite negative returns, which are covered by the use of drains on capital and the use of 

collective bonus potential. Company's reserves were weakened in 2008, although it is estimated that 

the companies are robust which is expressed by the risk scenario of the financial supervisory 

authority, in which all companies had a green light at the end of 2008.  

 

There is in this thesis put forward proposals that in the future may help to reduce the likelihood of 

situations of financial crisis. These include proposed development of options to ensure pension 

companies investment opportunities with long-term with a stable return. There are also proposals 

for change in the calculation of technical provisions, new taxes and increased regulation 
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Based on this thesis I conclude that a uniform tightening of regulation on pension industry is 

appropriate. The future tightening should recognize the domino effect that has previously been seen 

by falling stock prices. Adjustments should be made, because customers are highly dependent on 

their savings when their pension becomes payable.  
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1.0 Indledning 

2008 og 2009 har i høj grad været præget af nervøsitet omkring udviklingen i den økonomiske 

situation, på verdensplan. Udviklingen medførte at Lehman Brothers i september 2008 gik konkurs, 

efter The Federal Reserve valgte ikke at yde finansiel støtte, men der imod sætte et eksempel på 

moral hazard. Dette medførte, at tiltroen til de finansielle markeder forsvandt og afledte store fald 

på aktiemarkederne. Efterfølgende har The Federal Reserve været nødsaget til, at tilføre kapital i 

finansielle virksomheder, herunder AIG1. 

 

I Danmark har den forestående finansielle krise ligeledes haft stor indvirkning på den danske 

økonomi og betydet, at den danske regering har været nødsaget til at tilføre kapital til udvalgte 

brancher, for at sikre en fortsat udveksling af penge. Grundet manglende tiltro til de danske banker, 

var det ikke muligt at få refinansieret lån på interbankmarkedet. Bankpakken blev indført med den 

hensigt at sikre fortsat udlån, samt for at skabe tiltro hos den almene borger for indlån2.  

 

Udviklingen medførte ligeledes, at der blev indgået en aftale om finansiel stabilitet på 

pensionsområdet. Hensigten var at skabe ”ro på obligationsmarkedet”, for derigennem at sikre store 

unødvendige frasalg af obligationer, da det ville have påvirket pensionsopsparere såvel som 

boligejere negativt3. For at sikre forebyggende foranstaltninger er implementering af regler for god 

og effektiv selskabsledelse, ligeledes indført i pensions- og livsforsikringsselskaber. I 2012 træder 

reglerne for Solvens II i kraft, hvis hensigt er at mindske sandsynligheden for finansiel krise. 

 

1.1 Problemstilling og opgave tolkning 
 

1.1.1 Hvad er begrebet finansiel krise? 

Brugen af ordet finansiel og økonomisk krise dækker meget bredt og anvendes ligeledes som udtryk 

i mange sammenhænge. I øjeblikket anvendes betegnelse yderst ofte i det offentlige rum. I denne 

opgave vil betegnelsen ”finansiel krise” ligeledes blive anvendt som en bred definition i forbindelse 

med situationer, hvor pensions- og livsforsikringsselskabet ikke kan leve op til de forpligtigelser, de 

er underlagt ved drift af pågældende finansiel virksomhed.  

 

                                                 
1 Time (2009) 
2 Johannes Raaballe; Anders Grosen 2009 
3 Aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet 
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De forpligtigelser som pensions- og livsforsikringsselskabet er underlagt, er dels i forbindelse med 

de udstedende garantier overfor deres kunder. Pensionerne har en lang indbetalingsperiode og 

derefter en udbetalingsperiode, der typisk overstiger 10 år. Garantien oprettes ved kundernes 

oprettelse af en pensionsopsparing. Pensions- og livsforsikringsselskaberne skal derfor sikre en 

bagvedliggende forvaltning, der dækker garantien og dermed deres forpligtigelser. I en situation 

hvor værdien af deres investeringsobjektiver falder, herunder værdipapirer og ejendomme, kan 

aktiverne falde i en sådan grad, at deres forpligtigelser overstiger værdien af aktiverne. En sådan 

situation betegnes som finansiel krise4. 

 
I forbindelse med drift af finansiel virksomhed er der krav til selskabernes kapital, hvilket for 

pensions- og livsforsikringsselskaber fremgår af § 126 i lov om finansiel virksomhed. I juli 2007 

skete der en lovændring, således at der fremover fastsættes et individuelt krav til kapital i forhold til 

virksomhedens risici. Hvis et selskabs basiskapital er mindre end kravet til basiskapitalen, kan 

Finanstilsynet kræve en handlingsplan, der redegør for, hvorledes virksomheden vil tilbagebringe 

den økonomiske sikkerhed i virksomheden5. I en situation hvor det sker, kan der ligeledes være tale 

om finansiel krise. 

 

Når en krise har stort omfang og inkluderer flere finansielle virksomheder, kan det i forhold til den 

samlede økonomi have store konsekvenser. Det at flere virksomheder rammes af en krise, kan 

forklares ved at en ændring i enkelte faktorer, kan have betydning for flere finansielle virksomheder 

og medfører en samlet krisesituation. Ligeledes kan de finansielle virksomheder ”smitte” hinanden 

med økonomiske vanskeligheder, gennem eksempelvis samarbejder. Denne form for finansiel krise 

anvendes betegnelsen ”systemisk Krise”6 for. Der vil ligeledes være lignende eksempler, dette var 

blot eksempler for at definere betegnelsen finansiel krise i forhold til den øvrige opgave. 

 

1.1.2 Status i DK 

1.1.2.1 Arbejdsløshed 
Arbejdsløsheden har siden ultimo 2003 primært været faldende, hvilket er et udtryk for den øgede 

vækst, der har været i den danske økonomi. Medio 2008 vendte denne tendens, således at 

arbejdsløsheden atter begyndte at stige.  Status er, at ved en opgørelse medio 2009 foretaget af 

Danmarks Statistik, er ledigheden steget med 7.400 flere ledige i maj til juni måned. Dermed udgør 

                                                 
4 Østrup, Finn (2008) samt § 159 stk. 1 lov om finansiel virksomhed 
5 Østrup, Finn (2008) 
6 IMF 1998, kapitel IV 



7 

ledigheden per juni måned 105.100 personer, svarende til 3,8 procent af arbejdsstyrken. Denne 

stigning i ledigheden svarer til den foregående udvikling i det seneste halve år, med en 

gennemsnitlig stigning i ledigheden på ca. 7.000 personer per måned7.  
Figur 1 
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Kilde: Egen tilvirkning samt Danmarks Statistik  
 
Til trods for den løbende stigning i ledighedsprocenten, ligger den nuværende ledighed stadig på et 

lavt niveau sammenlignet med den foregående periode. Forventningerne til udviklingen i 

ledigheden er en fortsat stigning som følge af fortsat lavkonjunktur. Ledigheden forventes størst i 

bygge og anlægsbranchen samt servicesektoren. Med en ledighed på over 100.000 personer er den 

strukturelle arbejdsløshed passeret, og en længere periode med øget arbejdsløshed kan medføre en 

stigning i den strukturelle arbejdsløshed. Denne var følgerne efter den økonomiske krise i 

forbindelse med IT-boblen. Udviklingen i nuværende antal arbejdsløse, frygtes ligeledes at følge 

tendenserne fra samme krise, hvor de samlede antal ledige lå på ca.170.000. Vismændene mener, at 

tilførsel af 15 mia. kr. i 2010 og 2011 til offentlig bygge- og anlægsinvestering, som afledt effekt vil 

forventes, at medføre øget eller fastholdelse af beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren såvel som 

servicesektoren8.  

1.1.2.2 Renten 
Den danske renteudvikling siden ultimo 1989, viser et faldende renteniveau, ved sammenligning af 

Nationalbankens diskonto-, folio- samt udlånsrente. Nationalbanken har siden begyndelsen af 2009 

nedsat diskontorenten samt renten på udlån og indskudsbeviser 5 gange, som følge af køb af valuta i 

                                                 
7 Danmarks Statistik 
8 AE (2009) 
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markedet. Disse rentenedsættelser er sket efter, at den Europæiske Centralbank har nedsat renten9. 

Diskontorenten er således nede på 1,2 procent, hvilket er mere end en halvering siden 2007, og har 

ikke været på dette niveau siden 2003 og 2004. Dermed er rentespændet i forhold til ECB 

indsnævret markant. 

 
Figur 2: Rente udvikling 1 
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Kilde: Egen tilvirkning samt Nationalbanken 110 
 

Til trods for den lave rente er der stadig mulighed for yderligere rentesænkning. I USA er renten i 

øjeblikket nede på 0,0 procent.  ECB og Nationalbanken har været afventende med at nedsætte 

renten yderligere, for at være parate med yderligere rentesænkning om nødvendigt. Når der atter 

begynder at komme vækst, vil Nationalbanken formentlig foretage en løbende justering af renten. 

Justeringen skal dog ske forsigtigt således, at den optimisme en øget vækst medfører, ikke 

forsvinder.  

1.1.2.3 Aktiekurser 
Udviklingen i aktiekurserne har stor indflydelse på opgørelse af pensionsselskabernes værdier. 

Generelt er udviklingen i kurserne på aktiemarkederne, et fokusområde blandt mange, især den 

seneste tid hvor kurserne ikke har været til fordel for investorerne. Det har således medført en stor 

bevågenhed omkring udviklingen. 
 
 

                                                 
9 Nationalbanken 
10 Nationalbanken 
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Figur 3: Aktiekurser  
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Kilde: Egen tilvirkning samt Nationalbanken  
 
Ovenstående graf viser udviklingen det sidste store fald på aktierne tilbage i 2000-2001, hvor 

nuværende fald bringer aktiekurserne tilbage på nogenlunde samme niveau. Dette skyldes i høj grad 

de følgevirkninger, som den finansielle krise føre med sig. Der er blandt andet observeret store 

kursfald hos de store banker, herunder Danske Bank og Nordea i Danmark. De store kursfald 

skyldes blandt andet tab på udenlandske lån, herunder til Lehmann Brothers11.  

 

Regeringen har ved udarbejdelsen af de danske bankpakker forsøgt at skabe stabilitet i forhold til 

det finansielle marked i Danmark. Indførelsen af dette tiltag kan dog medføre yderligere aktioner, 

der går mod nationalisering af de danske banker frem for at lade markedskræfterne styre 

udviklingen12. Som led i risikostyring af porteføljeforvaltning er aktieandelen flere steder blevet 

nedbragt, dette gælder blandt andet hos PFA der i 2008 nedbragte porteføljen af risikofyldte aktiver 

fra 28 procent til 13 procent Denne styring sker for at sikre det garanterede afkast af kundemidler 

som PFA forvalter. Til trods for ændring i risikoen og tiltag for at afdække aktierisikoen i form 

aktiederivater, endte PFA stadig med et samlet negativt afkast i 200813. 

                                                 
11 Nationalbanken 
12 Dam, Anders (2009)  
13 Aktieflugt bag milliardafkast i PFA, Børsen 12.03.2009 
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1.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemstilling er der opstillet en række problemstillinger, der vurderes 

at være relevante i forbindelse med krise i pensionsselskaber. Der ønskes med afsæt i pensions- og 

livsforsikringsselskabernes nuværende økonomiske situation, som følge af den forestående 

finansielle krise at undersøge, hvilke foranstaltninger der kan foretages for at undgå en situation, 

hvor pensionsforpligtigelserne overstiger selskabernes aktiver 

 
Hovedspørgsmål: 
 
  Hvad kan pensionsselskaber gøre for at forebygge en finansiel krise, hvor  

pensionsforpligtigelserne overstiger aktiverne? 
  

Krisesituationer i økonomien generelt kan være svært at forudse eller forhindre for 

pensionsselskaber. Det der er væsentlig, er at foretage tiltag, der kan være med til at mindske store 

udsving i pensionsforpligtigelserne i forhold til de samlede aktiver. Tiltag i forbindelse med 

tidligere kriser skal dermed danne grobund for nye tiltag. De nye tiltag skal tage højde for de meget 

langt løbende forpligtigelser, som pensionsopsparingerne medfører.  

 

1.2.1 Supplerende spørgsmål 

Der ønskes at skabe en opgave med udgangspunkt i opbygningen af det danske pensionssystem med 

hovedvægt på Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. I krisesituationer har 

selskabet stadig pligt til at udbetale den garanterede ydelse, samtidig med at værdierne af aktiverne 

falder. Håndteringen i en situation med krise betyder at pensionsselskaberne kan blive nødsaget til, 

at sælge ud af deres aktiver for at sikre opfyldelse af krav til solvens. Eftersom dette ikke 

nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige handling, ønskes der desuden at supplere med følgende 

spørgsmål: 

 
Supplerende spørgsmål: 
 
  

Hvornår er et pensionsselskab i krise? 
 
 

Der ønskes at definere, hvad der kendetegner en krisesituation i et pensionsselskab. Herunder 

ønskes at medtage gældende regnskabsregler og krav i forbindelse med overholdelse af solvens. 

Derudover krav til egenkapitalforrentning som krav til beregning af hensættelser. Lov om finansiel 

krise reguleres via lov om finansiel virksomhed. 
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Hvordan har tidligere finansielle kriser har haft indflydelse på de danske pensionsselskaber? 

 
 

Der har tidligere været lignende situationer, hvor pensionsforpligtigelserne har oversteget aktiverne. 

Der ønskes at drage erfaring fra tidligere situationer og hvordan disse er håndteret. Endvidere 

ønskes der at undersøge hvilken indflydelse tidligere kriser har haft. 

 

 
Hvis en krisesituation er indtruffet, hvordan håndteres situationen? 

 
 
I en situation, hvor der er tale om krise er det væsentligt at pensions- og livsforsikringsselskaber kan 

agere bedst muligt for at sikre de langsigtede forpligtigelser overfor pensionskunderne. Derfor er 

det væsentlig at vurdere hvordan en krisesituation håndteres. 

 
1.3 Afgrænsning 

Der vælges at tage udgangspunkt i det danske pensionsmarked og der vælges i begrænset omfang at 

drage paralleller fra lignende situationer i udlandet.  Ligeledes vælges der primært at tage 

udgangspunkt i pensions- og livsforsikringsselskaber. Disse selskaber har et betydelig omfang af 

den danske pensionsformue og disse er ligeledes de største parter der udbyder garantier i forhold til 

deres pensionskunder og forvaltningen af pensioner. 

 

Der vælges at tage udgangspunkt i den nuværende situation på det danske marked og til dels i det 

internationale marked. Det er ikke hensigten at inddrage nogen vidtgående redegørelse for, hvordan 

den nuværende økonomiske krise er opstået. I afsnittet omkring tendenser for krisesituationer i 

livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, suppleres der ligeledes ikke med nedgang i 

øvrige økonomiske forhold. 

 

Afhandlingens informationsindsamling er afsluttet den 01.08.09 
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2.0 Metode og modelvalg 
Kandidatafhandlingen har en samfundsvidenskabelig indgangsvinkel.  Det er afhandlingens formål, 

at behandle en finansiel krise i pensions og livsforsikringsselskaber ud fra teori og data.  

Nedenstående figur viser den metodiske referenceramme afhandlingen vil blive opbygget omkring, 

den såkaldte vidensproduktionsproces.  

 
Figur 4: Vidensproduktionsprocessen  
  
 

 
 
Kilde: Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, 1999 s. 29.    
 
I afhandlingen vil vidensproduktionsprocessen overordnet være baseret på en deskriptiv 

gennemgang af danske retsregler, hvilket bevirker at de primære informationskilder er sekundære 

data såsom lovgivning og bekendtgørelser. Der vil således være tale om en deduktiv analyse, hvor 

der tages udgangspunkt i gældende teori/lovgivning. Der vil ligeledes blive inddraget sekundære 

data i form af bøger, artikler og tidsskrifter.  Dette gøres for at få andres kvalificerede synsvinkler 

på problemstillingen, hvilket kan være med til at opnå en bedre forståelse for de gældende 

regler/love.  

 

Problemstilling 

Empiri/data Teori 

Konklusion - svar 

Tolkning 

Analyse 
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2.1 Opbygning og struktur 

Dette afsnit har til formål at præsentere de metodeovervejelser, der karakteriserer den overordnede 

procedure for udarbejdelsen af denne opgave. Overordnet giver dette kapitel et overblik over 

strukturen af indholdet i opgaven, der efterfølgende suppleres med en uddybende argumentation. 
 

Figur:5 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kapitel 1 indeholder en gennemgang af de rammer, som nærværende afhandling er udarbejdet 

indenfor. Det være sig en introduktion til opgaven samt selve undersøgelses området.  Ligeledes 

indeholder dette kapitel et kort resumé af opgaven, udført på engelsk. Kapitel 2 indeholder dette 
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I Kapitel 4 vil det 2. supplerende spørgsmål blive gennemgået, og har til hensigt at skildre tidligere 

finansielle kriser, der har været i pensions- og livsforsikringsselskaber. Kendetegn ved tidligere 

finansielle kriser i pensionsselskaberne i Danmark vil ligeledes blive belyst. Kapitel 5 omhandler 

corporate governance og årsagen til implementeringen. Efterfølgende bruges kapitel 6 til at 

analysere årsregnskaber fra de 3 største pensionsselskaber i Danmark, for at undersøge, hvordan 

pensionsselskaberne har været påvirket af den finansielle ustabilitet gennem år 2008.  

 

For at imødekomme den finansielle ustabilitet i år 2008, indførte Finanstilsynet tilpasning af 

regnskabsbekendtgørelsen. Kapitel 7 har til hensigt at skildre de offentlige tiltag der blev indført i 

2008 samt hvilken betydning det måtte have på driften af pensionsselskaber. Kapitel 8 omhandler 

hvilke forebyggende foranstaltninger der kan indarbejdes i driften af pensions- og 

livsforsikringsselskaber. Kapitel 9 har til hensigt at vurdere hvilke muligheder, der foreligger for 

pensionsselskaberne, når og hvis en finansiel krise indtræffer. 

 

Sidst bruges kapitel 10 til en sammenfatning af hele opgaven og har til hensigt at tydeliggøre den 

endelige vurdering. I kapitel 11 foretages der en perspektivering af opgaven og dennes opbygning, 

såvel som håndtering af denne. 
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3.0 Hvad er krise i et pensionsselskab? 

Dette afsnit har til formål at definere, hvornår et pensionsselskab er i en egentlig krise, samt at 

skabe indsigt i hvilke regler, der ligger til grund for driften af et pensionsselskab og hvordan der 

løbende føres tilsyn for at sikre, at virksomheden overholder disse krav. I dette afsnit vil regler for 

solvens ligeledes blive medtaget. 

 
3.1 Hvornår er et pensionsselskab i krise? 

Emnevalget i denne afhandling gør det til et væsentligt element at definere, hvornår der foreligger 

en finansiel krise i et pensionsselskab. Overordnet foreligger der en finansiel krise, når et 

pensionsselskab ikke kan dække/overholde sine fremtidige forpligtigelser. Ligeledes kan en 

situation med krise opstå, hvis et pensionsselskab ikke kan leve op til de lovmæssige krav, der 

foreligger i forbindelse med driften. 

 

I forbindelse med et pensionsselskab, kan disse forpligtigelser betegnes som, de aftaler der er 

indgået om garanteret afkast eller garanti af fremtidige ydelser. Garantien kan være baseret på en 

løbende pensionsindbetaling samt pensionsselskabets aftale om løbende garanteret afkast. En 

krisesituation kan opstå, hvor et pensionsselskab ikke generer tilstrækkeligt afkast til at opfylde de 

aftalte garantier, derved bliver selskabet nødsaget til, at dække disse tilsagn ved at bruge af tidligere 

hensættelser. Der ønskes at give et eksempel på hvordan pensionsselskaberne belastes alt efter 

hvilket produkt, de har tilbudt deres kunde. Hvis de finansielle markeder i et år giver et afkast på 10 

procent, vil dette betyde, at markedsrenteproduktet får tilskrevet et afkast på 10 procent på 

nuværende opsparing. Ved et traditionelt forsikringsprodukt vil pensionsopsparingen blive 

opskrevet med den gældende garanti eks. 4 procent, alt imens de 6 procent kan henføres til 

kollektive reserver. I det modsatte eksempel med negativt afkast på eksempelvis 5 procent, vil 

markedsrenteproduktet få et negativt afkast på 5 procent, det traditionelle produkt vil istedet få 

overført 4 procent i afkast fra de fælles reserver. 

 

Der kan ligeledes opstå en situation, hvor pensionsselskabets aktiver ikke er tilstrækkelige i forhold 

til de aftaler, der er indgået om fremtidige pensionsudbetalinger. Dette kan forekomme, hvor krav 

til forpligtigelserne stiger. Krav til pensionsselskabernes forpligtigelser ændres efter aftalens 

indgåelse ved for eksempel, at pensionskunden opnår længere levealder en forventet. Ligeledes vil 

pensionsselskabet have problemer med at opfylde pensionsforpligtigelserne i en situation, hvor 

kursen af selskabets portefølje falder. Denne situation kan opstå, hvor der sker uventede 
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makroøkonomiske ændringer der påvirker bredt i markedet, på trods af, at selskabet har forsøgt at 

skabe en portefølje med fornuftig diversificering samt risikodækning.  

 

Ovenstående er eksempler på situationer, hvor et pensionsselskab kan ende i en finansiel krise. De 

er hovedsageligt baseret på hændelser, som selskabet ikke direkte kan påvirke – udover at indregne 

usikkerheden omkring de fremtidige udbetalingers længder, samt sikre en diversificeret portefølje 

for at sikre optimal spredning. En krisesituation kan ydermere også opstå, hvor ledelsen i 

pensionsselskabet ikke lever op til dets ansvar ved, at de påtager sig for store risici, eller ikke har 

tilstrækkeligt overblik over driften og lader andre i selskabet påtage sig for store risici. Selskabet 

kan påtage sig for høje risici, ved at placere en for stor andel af de samlede aktiver, i aktiver med 

forholdsmæssig høj risiko, i forhold til selskabet samlede forpligtigelser. Det kunne eksempelvis 

forekomme med opjustering af aktier pga. forventning og optimisme om øgede aktiekurser, hvor 

risikoen overstiger selskabets normale risikoprofil. En sådan optimisme kan typisk ses i forbindelse 

med en periode med højkonjunktur hen imod slutningen, hvor der er en stemning af overoptimisme, 

der søger mod at sikre et højt og godt afkast istedet for, at foretage rationelle vurderinger af det 

fremtidige afkast, inden investering foretages14.  

 
3.2 Hvordan føres der tilsyn?  

Der føres tilsyn med pensionsselskaberne på samme vis, som der føres tilsyn med øvrige finansielle 

virksomheder. Det er Finanstilsynet, der fører dette tilsyn. I nedenstående afsnit ønskes at redegøre 

for, hvordan dette tilsyn føres samt Solvens II. Endvidere vil den bestående lovgivning for 

pensionsselskaber, der styres via lov om finansiel virksomhed, blive medtaget. 

 
3.2.1 Nuværende lovgivning 

Lov om finansiel virksomhed (FIL) regulere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

– pensionsselskaber. Driften af et pensionsselskab er underlagt en omfattende regulering. Denne 

regulering bliver skærpet løbende med den hensigt, at sikre korrekt beskyttelse af 

pensionsopsparere samt bidrage forbrugeren med nødvendig information, da pensionsområdet 

omfatter komplekse produkter15. Forsikringsaftaleloven (FAL) er ligeledes en vigtig del af 

lovgivningen idet, den henvender sig til forsikringstager/pensionskunder i forbindelse med 

aftaleindgåelse. Denne lov vil ikke blive gennemgået yderligere. 

 

                                                 
14 Østrup, Finn (2008) s. 37 
15 Forsikring og Pension (2008) 
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Af lov om finansiel virksomhed § 126 fastlægges der, hvor meget kapital et selskab til en hver tid 

skal besidde. De nuværende regler for et pensionsselskabs krav til mindst mulige kapital er opdelt i 

overholdelse af solvens og minimumskapital. Et traditionelt gennemsnitsprodukt beregnes ved 4 

procent af de samlede hensættelser tillagt en procentdel af risikosummen, således at det i praksis 

svarer til ca. 4,5 procent af hensættelserne, jf. FIL § 126, stk. 2. Ved pensionsprodukter med 

markedsrente er der givet et andet krav til solvens, hvilket skyldes, at der af selskabet ikke løbes 

nogen investeringsmæssig risiko. Beregningen foretages ud fra 1 procent af hensættelserne samt et 

tillæg som nævnt ovenfor. Det er tidligere nævnt i opgaven at de traditionelle produkter udgør 

hovedparten af selskabernes beholdning, hvorfor solvenskravet ofte vil være på 4,5 procent.  

 

Minimumskapitalkravet er fastsat til at udgøre ca. 24 mio. kr. dette gælder for alle 

pensionsselskaber, uanset hvilke produkter der udbydes. Det er jf. FIL § 127 den største værdi af 

solvenskravet og minimumskapitalkravet fastsat jf. FIL § 126, der afgør hvilket krav der er 

gældende som det faktiske kapitalkrav. Kernekapitalen i pensionsselskaber udgøres som hovedpart 

af egenkapitalen. Udover egenkapitalen indgår dog også særlige bonushensættelser jf. FIL § 134. 

Disse hensættelser er opbygget af midler fra forsikringstagerne. De særlige hensættelser er 

ligestillet med egenkapitalen mht. dækning af tab og aflønning.  

 

Der stilles krav om, at livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal have et teknisk 

grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet, for beregning af hensættelser for den enkelte 

forsikringstager som for selskabet som helhed jf. FIL § 20, stk. 1. Det angives i FIL § 21, stk. 4, at 

de elementer der buges til at udføre beregningerne som rentesatser og omkostningssatser, skal være 

rimelige og betryggende for den enkelte forsikringstager. Pensionsselskabet skal således agere 

hensigtsmæssig i forhold til forsikringstagerne. Dette gælder også i forbindelse med forvaltning at 

der er fastsat bestemmelser jf. FIL §§ 158-169 for, hvordan pensionsselskabernes midler må 

anbringes. Investering af midlerne skal således ske på ”en hensigtsmæssig og for de forsikrede 

tjenlig måde således, at der er betryggende sikkerhed for, at selskabet til enhver tid kan opfylde sine 

forpligtigelser” jf. FIL § 158. Dette er en forebyggende foranstaltning, der skal sikre, at selskabet 

ikke kommer i en finansiel krise for afgivende pensionsforpligtigelser, ikke kan overholdes jf. FIL § 

159, stk. 1. Endvidere stilles der krav til, at selskabets forvaltning sker gennem en spredning af 

aktiver. FIL § 159, stk. 2 angiver, at de aktiver der ligger til grund for dækning af hensættelser, ” 

skal være udvalgt således, at de, set i forhold til arten af selskabets forsikringer, med hensyn til 

sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og sammensætning, at de er egnede til at sikre, at de 
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forsikrede kan fyldestgøres”. Det er heller ikke tilladt, at der ” foreligger en uforholdsmæssig stor 

afhængighed af en bestemt type af aktiver, et bestemt marked eller en bestemt investering”.  

 

Kravet til spredningen mellem aktivtyper gælder at obligationer, herunder realkreditobligationer, 

statsobligationer eller andre såkaldte ”guldrandede aktiver” mindst skal udgøre 30 procent jf. FIL § 

162 og § 163. Der er ligeledes grænser for geografisk placering af aktiver, samt i hvilken valuta de 

er denomineret i. Selskaberne skal sikre, at der føres et register over de aktiver, der er omfattet af 

FIL § 159, stk. samt § 160, stk. 1 nr. 3 jf. Fil § 167, stk. 1. Dette register skal afspejle de 

forsikringsmæssige hensættelser, og skal sikre at aktiverne dækker disse hensættelser. 

Finanstilsynet kan kræve dette register deponeret i en situation, hvor Finanstilsynet ønsker at fratage 

eller begrænse selskabets råderet over aktiverne. 

 

Pensionsselskaberne har i 2000 oplevet en lovændring indenfor investeringsreglerne således, at der 

blev indført mulighed for, at foretage aktieinvestering for op til 70 procent mod tidligere 50 procent 

som maksimum. Denne øgede mulighed for fleksibilitet betyder, at selskaberne har mulighed for at 

øge den investeringsmæssige risiko, hvis pensionsselskabets økonomi er solid nok til at modstå de 

udsving, der kan forekomme i aktiekurserne. 

 

For at Finanstilsynet kan vurderer hvordan livsforsikringsselskaberne og de tværgående 

pensionskassers investeringsmæssige risici er i forhold til deres kapitalgrundlag, indførte 

Finanstilsynet i 2001 det der kaldes ”trafiklysoplysninger” – rødt og gult scenarier. Dette betyder, at 

livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser skal foretage beregninger i forhold til 

deres investeringsrisici. Beregningerne foretages ved negativ og meget negativ markedsudvikling. 

Denne test er en såkaldt ”stresstest”, der har til formål at teste pensionsselskabernes økonomiske 

forhold på pågældende tidspunkt og skal sikre, at selskabet i de to scenarier stadig kan formå at 

opfylde kravet om de forsikringsmæssige hensættelser. 

 

Beregning af trafiklysene indeholder forskellige risikofaktorer vedrørende ændringer i for eksempel 

renter, aktie og obligationskurser og valutakurser – fælles er, at de alle har relation til de risici, der 

er forbundet med at foretage investeringer. Når beregningerne i de to scenarier foretages, skal 

selskabets formelle solvenskrav på 3 procent af de forsikringsmæssige hensættelser i forhold til de 

investeringsmæssige risici overholdes. Fastsættelse af kravet til solvenskrav på 3 procent, er baseret 

på forskellen i solvenskravet ved gennemsnitsprodukter og markedsrenteprodukter. Det betyder, at 

basiskapitalen skal kunne modstå det risikojusterede solvenskrav på 3 procent af hensættelserne, i 
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de to scenarier for at undgå at komme i rødt eller gult lys. Hvis et pensionsselskab kommer i gult 

lys, vil Finanstilsynet kunne bede om indberetning af risikoforhold sker per kvartal, istedet for som 

normalt, hvor der foretages halvårlige indberetninger. Det er ved udgangen af 2008 besluttet, at det 

fremover kun er scenariet ved rødt lys, der medfører Finanstilsynets indgreb. Hvis et 

pensionsselskab ikke kan opfylde kravet om dækning, af de forsikringsmæssige hensættelser og 

kommer i rødt lys, vil Finanstilsynet tage kontakt til selskabet og drøfte den forestående situation. 

Det er op til Finanstilsynet at vurdere om der skal foretages foranstaltninger, som at føre påbud om 

at selskabet ikke aktivt må øge den investeringsmæssige risiko, eller påbud om at selskabet skal 

nedbringe den investeringsmæssige risiko. Vælger Finanstilsynet at påbyde pensionsselskabet at 

foretage foranstaltninger, skal der ligeledes fastsættes en fristdag herfor jf. FIL § 249, stk. 1. Har 

selskabet ikke efterlevet de påbudte foranstaltninger indenfor fristdagen, og det vurderes, at de 

manglende handlinger kan medføre fare for de forsikrede, kan den samlede forsikringsbestand tages 

under administration. Dette sker for at sikre de forsikrede, hvilket fremgår af lov om finansiel 

virksomhed § 249, stk. 2. For at sikre de forsikrede kan Finanstilsynet ligeledes vælge at begrænse 

eller forbyde selskabets rådighed over aktiverne i selskabet. I den periode det tager selskabet at 

foretage de nødvendige foranstaltninger jf. FIL § 251, er det for pensionsselskabet ikke muligt, at 

sikre dækning for de forsikringsmæssige hensættelser indenfor den fastsatte tidsfrist. Finanstilsynet 

sikrer forsikringsbestanden ved, at tage denne under administration jf. FIL § 249, stk. 3. Ultimo 

2008 viste status at de 61 livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser alle var i stand til 

at klare ”stresstesten” og dermed opfyldte de krav der i forbindelse med beregning af rødt lys16. 

 

I ovenstående er der defineret, at pensionsselskaberne indenfor en fastsat fristdag skal have udført 

handlinger, for atter at kunne dække de forsikringsmæssige hensættelser. Det er dog ikke via lov om 

finansiel virksomhed defineret konkret hvilke handlinger, der kan foretages fra 

pensionsselskabernes side. Hvis beregning af trafiklys viser, at selskabet ikke overholder kravet til 

kapitalgrundlaget og det samtidig vurderes ikke at være muligt, at tilføre kapital fra selskabets 

beholdning af frie midler. Da må midlerne tilføres via alternative muligheder. Har 

pensionsselskabet foretaget risikofyldte investeringer og fald i aktiekurserne medfører at selskabet 

ved en yderligere negativ udvikling, ikke vil kunne opfylde kapitalkravet, da kunne salg af 

investeringsaktiver være en mulighed/nødvendighed. Det vil dog betyde, at selskabet realisere 

kurstab fra aktier, der på et senere tidspunkt, kunne have medført gevinst. Derfor kan denne løsning 

udføres på et uhensigtsmæssigt tidspunkt.  Ønskes der tilførsel af kapital, kan dette ske i form af 

                                                 
16 Finanstilsynet (2008) 
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aktiekapital eller i form af anden basiskapital. Aktiekapital kan tilføres fra bestående ejere eller fra 

nye investorer. Det er naturligvis en nødvendighed, at nuværende aktionærer eller interesserede 

investorer kan rejse den fornødne kapital. Dette kan ske ved at give mulighed for aktieemission, 

hvor selskabet udsteder nye aktier og derigennem får tilført ny kapital til virksomheden. Hvis det 

for selskabet ikke er muligt at få tilført kapital, vil en alternativ løsning være at opnå 

sammenlægning med et andet pensionsselskab, der har tilstrækkelig kapital hertil. Her gælder det, at 

der ikke må være tale om en kollektiv nedgang i økonomien hos de øvrige livsforsikringsselskaber 

eller tværgående pensionskasser. Sammenlægning kan medføre fordele i forhold til for eksempel 

stordrift eller udskiftning af dårlig ledelse. På grund af reglerne omkring tvangsakkord i lov om 

finansiel virksomhed jf. § 239, stk. 1 er det ikke muligt at gældsnedskrive i et livsforsikringsselskab 

eller en tværgående pensionskasse. 

 

Administrationen af livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser styres efter 

særregler i lov om finansiel virksomhed og reguleres efter §§ 253-258.  Når et pensionsselskab 

tages under administration udpeges der en eller flere til at administrere.  Som led i at skabe dækning 

for de forsikringsmæssige hensættelser kan administrator ligeledes forsøge at foretage en 

sammenlægning med et andet livsforsikringsselskab eller tværgående pensionskasse. Hvis dette 

ikke er muligt, kan der foretages et delsalg. Administrator har under administrationen mulighed for 

at foretage ændringer i fastsættelse af pensionstilsagn jf. FIL § 26, stk. 4, der angiver, at disse 

tilsagn skal fastsættes ”efter en fordeling af selskabets aktiver, der i det enkelte tilfælde må anses 

for rimelig under hensyn til forholdene i forsikringsbestanden, herunder indholdet af 

forsikringsaftalerne”.  Det vurderes at administrator må tilpasse de forsikringsaftaler, herunder 

garanti for renter, der tidligere er indgået, således at de matcher administrations boets aktiver og 

således, at forpligtigelserne herunder er rimelige. 

 
3.3 Solvens II  

Samarbejdet omkring det indre marked i EU har haft til hensigt at skabe et fællesskab, der har til 

formål at fremme den økonomiske vækst og beskæftigelsen. Dette skal ske gennem fri konkurrence 

og fri bevægelig for kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser. Det nuværende solvens system 

har til hensigt at skabe fælles vilkår i forhold til tilsyn og ensartet regulering på tværs af 

landegrænser.  

 

I øjeblikket arbejdes der på en forbedring af det nuværende solvenssystem. Hensigten er, at det 

fremtidige system skal tage højde for de faktiske risici, selskabet står overfor. Det fremtidige 
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solvenssystem vil blive baseret på søjlestrukturen, der kendes fra Basel II reglerne fra banksektoren. 

Der vil blive taget højde for en tilpasning mod specifikke forhold for forsikringsselskaber – 

herunder pensionsselskaber. I forhold til solvensbegrebet anlægges der en ”holistisk” tilgang hvilket 

medfører, at alle kvantitative og kvalitative forhold der øver indflydelse på forsikringsselskabets 

risikoprofil og dets evne til at modstå disse risici omfattes som del af solvenssystemet17. Ligeledes 

skal det være med til at sikre forbrugerbeskyttelse. Det er ledelsens ansvar, at den kapital der er 

tilgængelig, er tilstrækkelig. Øget tilsyn samt øget offentliggørelse kan være med til at skabe bedre 

markedsdisciplin. 

 

Reglerne bygger på 3 indbyrdes afhængige søjler18, der alle er med til at definere det samlede 

solvenstilsyn. Denne opbygning bevirker, at der skal tages særligt hensyn til interaktion mellem de 

kvantitative krav, kvalitative tilsyn samt den rolle som oplysningskravet spiller. Nedenfor ønskes at 

redegøre for indholdet i de enkelte søljer, der er illustreret i ovenstående figur. 

 

3.3.1 Søjle 1 

Denne søjle omfatter de kvantitative forhold som omfatter værdiansættelsesmetoder for 

hensættelser, opgørelse af kapitalkrav samt regler for investering. Hensigten er, at de faktiske risici 

virksomheden har, skal indregnes i hensættelserne. For at sikre en mulighed for at foretage 

sammenligninger, er det vigtig at aktiv og passiv i virksomheden fastsættes til markedskonsistente 

værdier.  Ensartede værdiansættelsesmodeller øger sammenligningsmuligheder på tværs af 

landegrænser. 

 

Ved opgørelse af krav til kapital skal virksomhedens faktiske risici, som virksomheden er udsat for 

indgå i denne opgørelse. Der bliver indført kapitalkrav i to niveauer; et solvenskrav (SCR) og et 

minimumskapitalkrav (MCR).  SCR er i princippet svaret på spørgsmålet: ” hvor stor skal den 

risikobærende kapital være, for at opnå en given grad af sikkerhed inden for en given tidshorisont”. 

Dette beløb svarer i udgangspunktet til opgørelsen af den såkaldte ”økonomiske kapital”, der fra et 

teoretisk synspunkt er det bedste bud på den mindste kapital, som selskaber skal være i besiddelse 

af, for at drive forretning med en kvantificeret lav konkurssanssynlighed. I en situation hvor et 

selskab ikke længere lever op til kravene i forhold til SCR, vil selskabet blive pålagt at udarbejde en 

                                                 
17 FSA 2006, s. 18-19 
18 Se bilag 1 for overblik over de tre søjler 
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plan for, hvordan virksomheden inden for en realistisk tidsramme kan genetablere et niveau for 

kapital, således virksomheden atter lever op til kravene i forhold til SCR19.  

 

MCR viser det mindste kapitalberedskab, som selskabet skal have, for at drive virksomheden med 

en kvantificeret lav konkurssandsynlighed. Formålet med MRC er at fastsætte et kontrolniveau ud 

over de tekniske hensættelser, hvor tilsynet har mulighed for at gribe i ind, hvis selskabets kapital er 

under kravet. Fastsættelse af dette krav sikrer, at tilsynet kan nå at gribe ind mens selskabet stadig 

råder over tilstrækkelige aktiver til at dække pensionskundernes tilgodehavender. 

 

Når pensionsselskaberne foretager beregning af SCR, skal denne indeholdes alle væsentlige 

kvantificerbare risici. Der er af kommissionen foreslået to mulige beregningsformer. Der er 

foreslået en standardmodel, der er baseret på en fælles modelramme for medlemslandende. 

Modellen giver mulighed for, at de enkelte lande kan tilpasse de enkelte parametre, således at det 

passer til hver enkelt nation. Denne standard model, udarbejdet af kommissionen giver kun 

pensionsselskaberne mulighed for i nogen grad at tilpasse til det enkelte selskabs forhold. Der er 

derfor ligeledes givet mulighed for at udarbejde interne modeller, hvilket i højere grad giver 

mulighed for at tilpasse modellen til selskabets risikoprofil, såvel på aktivsiden som passivsiden. 

Muligheden for at opnå lavere kapitalkrav samt de fordele fornuftig risikostyring giver, er med til at 

øge incitamentet til at udvikle interne modeller. Det enkelte selskab skal naturligvis sammenholde 

de mulige fordele egne modeller giver, mod de udgifter der er forbundet med udvikling samt 

vedligeholdelse af sådanne risikostyringsmodeller. 

 

En vigtig del af pensionsselskaberne er forvaltning af den indbetalte pensionsformue, 

investeringsregler indgår ligeledes i denne sølje. Det nye solvenssystem omfatter investering med 

udgangspunkt i det såkaldte ”prudent person-tankegang” hvilket betyder, at selskabet skal foretage 

placering i aktiver, med udgangspunkt i, at varetage pensionskundernes interesse bedst muligt. 

Ligeledes skal placeringen modsvare de tilsvarende forpligtelser. Selskaberne skal sikre, at de opnår 

spredning på forskellige aktivklasser således at risikoen passer til virksomhedens risikoprofil20.  

 
3.3.2 Søjle 2 - Tilsyn 

Denne søjle omfatter tilsynsmyndighedernes rolle samt kvalitative elementer, såsom krav til 

selskabernes forretningsgange, procedure for risikoovervågning samt interne kontroller. Hensigten 

                                                 
19 FSA, 2006 s. 31-32 
20 FSA 2006, s. 41-42 



23 

er, at skabe en overordnet harmonisering af metoder for at føre tilsyn. For søjle 2 gælder, såfremt 

der ikke foreligger en fyldestgørende beregningsformel, skal tilsynsmyndigheden have mulighed 

for, at fastlægge yderligere kapitalkrav, således at opgørelsen afspejler den egentlige eksponering 

overfor risici21. 

 

Udover at tilsynet sikrer, at virksomheden har den fornødne kapital til at modstå eventuelle risici, er 

hensigten ligeledes, at denne regulering skal medføre, at selskaberne udvikler interne kontroller og 

værktøjer til at måle og styre deres risici. Dette er tidligere set i Danmark, hvor trafiklyset blev 

indført i 2001 og dette værktøj eller en variation deraf anvendes i den interne risikostyring. Det er 

ligeledes hensigten, at hvert selskab skal foretage en individuel risiko- og kapitalvurdering med det 

formål at kunne identificere et forsvarligt kapitalniveau22. 

 

3.3.3 Søjle 3 

Søjle 3 omfatter regnskabsregler og oplysninger til myndigheder og offentligheden, der kan være 

med til at øge markedsdisciplinen. Dette betyder for forsikringsselskaber, at der sættes krav om 

oplysning af verificerbare nøgleinformationer, der er relevante i forhold til nøjagtigheden af 

selskabernes kapitalstyring. Det omfatter information omkring selskabernes mål for finansiel 

tilstand og performance. Det omfatter ligeledes mål for selskabernes risikoprofil, dataanvendelse 

samt andre kritiske forudsætninger. Ligeledes skal selskaberne sætte mål for de 

usikkerhedsfaktorer, der kan ramme dem, hvilket omfatter nøjagtighed af tidligere estimater samt 

følsomhed omkring tidligere og nuværende beregninger.   

 

De krav der stilles af tilsynsmyndighederne til selskaberne går ud over, hvad der normalt kræves i 

henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse. Det forventes at selskabernes åbenhed omkring blandt 

andet finansielle styrker og risici kan bidrage til forbedringer af markedsdisciplinen og 

markedsmekanismer. Denne øgede deling af informationer sætter højere krav til selskaberne23, 

herunder arbejdsbyrden i forbindelse med rapportering. Det er endnu ikke afklaret hvilke 

oplysninger, der udelukkende skal være tilgængelige for tilsynet og hvilke der bør være offentlig 

tilgængelige24. 

 

                                                 
21 CEIOPS 2006 s 4-6 
22 CEA 2006:1 s. 5 
23 Jørgensen-Harboe, Michael m. f. (2004) 
24 CEA, 2007, s. 2-3 
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3.3.4 Solvens II i forhold til krisesituationer 

I forbindelse med arbejdet omkring Solvens II bliver EU kommissionen suppleret af CEIOPS25, 

som består af repræsentanter fra forsikring og pensionskasser fra hvert medlemsland. Finanstilsynet 

er Danmarks repræsentant i dette udvalg.  CEIOPS opgaver er, at give EU kommissionen råd til 

hvordan implementering samt udformning af stander for Solvens II skal udformes. Hensigten med 

Solvens II er blandt andet at sikre gennemsigtighed. Gennemsigtighed sikres i forbindelse med 

udarbejdelse af de fremtidige standarder. Omverdenen har mulighed for at kommentere på CEIOPS 

foreløbige råd til EU kommissionen. De råd og indvendinger omverdenen kommer med, er 

ligeledes tilgængelige for den øvrige omverden. Dette ønske om åbenhed vurderes for værende 

hensigtsmæssigt, sammenholdt med det ønskede udfald af indførelsen af Solvens II. Det er alt andet 

lige med til at sikre, at der indføres nye arbejdsgange, der er afstemt med alle medlemslande, og 

derfor bør være med til at sikre et større engagement. Bearbejdningen af de nye tiltag må forventes 

at ske over en længere periode. 

 

CEIOPS har netop fremlagt ”consultation paper no. 62”, der indeholder råd til, hvordan 

pensionsselskaber og forsikringsselskaber skal forholde sig for at forhindre og foretage 

forebyggende foranstaltninger for en krisesituation, samt hvordan de skal forholde sig, hvis/når der 

indtræffer en krise. CEIOPS giver råd om at der overordnet, skal ske deling af viden på tværs af 

brancherne samt deling af viden med den øvrige omverden. Der rådes til, at der skabes et 

overordnet ”College of supervisor”, der skal sikre, at deling af relevant viden sker, samt at der forud 

for en krisesituation udfærdiges et redningsplan til af bringe selskaberne ud af en krise. 

Redningsplanen skal forud for en eventuel krise testes for, at sikre at den har den ønskede effekt. 

Dette paper no. 62 er i øjeblikket til debat og diskussion indtil 11. september 2009. 

 
3.4 IFRS 4  

ISAB arbejder ligeledes med at forbedre den nuværende standard af IFRS 4, der omhandler 

begrænsede bestemmelser for regnskabsmæssig behandling af forsikringskontrakter og væsentlige 

oplysningskrav. Nuværende standard indeholder fastsættelse af en regnskabsmæssig behandling, 

enkelte bestemmelser for måling og indregning, stiller krav til oplysninger i regnskabet, der har til 

hensigt at øge informationsværdien for regnskabsbrugerne. Forbedringerne har til hensigt at udligne 

den forskellighed der er i forbindelse med behandling af forsikringskontrakter på tværs af 

landegrænser, samt at opnå mulighed for at foretage sammenligninger. Ligeledes skal den 

                                                 
25 The Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors 
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fremtidige proces sikre, at der ydes troværdig og relevant information til regnskabsbrugerne af 

årsrapporterne, hvilket ikke gælder for alle pensionsselskaber i de forskellige lande. 

 

I forbindelse med tilpasningen af IFRS 4 II arbejder IASB ligeledes på andre projekter, der 

forventes at blive udført sideløbende. De individuelle projekter forventes at have en form for 

sammenspil på tværs, og derfor kan arbejdet med tilpasningen af IFRS 4 medføre, at dette kan 

bidrage med faglig viden til de øvrige projekter. IASB arbejder med øvrige projekter indenfor, 

måling til dagsværdi, præsentation af årsregnskaber mv. De nuværende udkast til IFRS giver udtryk 

for at det der har højeste prioritet er, hvordan den regnskabsmæssige behandling af 

forsikringskontrakter skal behandles. Det er dermed ikke af høj prioritet, at indarbejde alle aspekter 

i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for forsikringsselskaber. 

 

På nuværende tidspunkt behandler IFRS 4 forsikringskontrakter og IAS 39 behandler finansielle 

instrumenter – disse to IFRS’er er generelt direkte tilknyttet til forsikringskontrakter. Derudover 

behandler øvrige standarder andre relevante regler for eks. indregning af investeringsejendomme 

der reguleres via IAS 40 samt materielle anlægsaktiver hvilket reguleres efter IAS 16.  

 

En forsikringskontrakt defineres efter IFRS 4 efter følgende: ”en kontrakt, hvori en part 

(udstederen af forsikringskontrakten) påtager sig betydelig forsikringsrisiko ved aftale men en 

anden part(forsikringstageren) at kompensere for forsikringstageren, hvis en nærmere fastsat uvis 

fremtidig hændelse (forsikringsbegivenheden) har en ugunstig virkning for forsikringstageren” 

 

Ovenstående definition henleder til at et forsikringsprodukt skal behandles som et finansielt 

instrument, hvis produktet ikke indeholder en betydelig forsikringsrisiko. IFRS 4 suppleres af 

appendiks, der er med til at definere retningslinjerne for blandt andet begreberne ”betydelig 

forsikringsrisiko” og ”uvis fremtidige hændelse”. Appendiks B giver eksempler på hvilke 

kontrakttyper, der egentlig lever op til definitionen og ikke gør. Bilag 2 giver eksempler på 

forskellige forsikringskontrakter og herunder deres klassifikation. 

 

Det formodes ikke, at der vil ske ændringer i forhold til klassifikation af behandlingen af de enkelte 

forsikringskontrakter. Det skal dog fremhæves, at i forhold til tidligere, behandles 

debitorforsikringer under finansielle garantier, som er defineret af IAS 39 og behandles som 

finansielle instrumenter. Tidligere har behandlingen af debitorforsikringer været behandlet under 
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IFRS 4. Ligeledes har finansielle garantier tidligere været behandlet delvist under IFRS 4 samt IAS 

39. Opdelingen i IFRS 4 bestod af garantier uden risiko og IAS 39 omfattede garantier med risiko26. 

 

3.4.1 Ændringer ved IFRS 4 II 

Ved ændring i hensættelser skal der indregnes en risikomargen, der mindsker egenkapitalen. 

Risikomargen mindskes efterhånden som hensættelserne udbetales til den forsikrede eller at 

forsikringsbegivenheden ikke indtræffer. Hensættelserne føres separat i regnskabet. Det er 

opfattelsen at hovedreglen er, at bonus skal føres som en separat reserve i egenkapitalen. Det 

gælder, med mindre at selskabet har en forpligtigelse til at betale bonus til forsikringstagerne. Det 

vil ofte være gældende. Kontributionsreglen medfører, at bonus der tilskrives kontrakten, skal føres 

som en forpligtigelse. Dette gælder efter Steffensen (2001), der udtaler; ” at der på 

tegningstidspunktet skal være ækvivalens mellem de samlede præmier og ydelser inklusiv bonus 

målt på et markedsværdigrundlag. Dette markedsværdigrundlag udledes løst sagt så vidt muligt af 

de aktuelle markedsværdier og ”markedsparametre”, som observeres i det finansielle marked”27. 

Indførelsen af risikomargen vil påvirke selskabernes egenkapital, og ligeledes vil det betyde, at 

omverdenen kan få en øget indsigt i det enkelte selskabs risikovurdering foretaget af ledelsen. 

 

Måling af forsikringskontrakter forventes via oplægger fra IASB at skulle ske til den aktuelle 

afståelsesværdi (current exit value), hvilket defineres som ”det beløb, et forsikringsselskab ville 

forvente at betale på balancedagen for at overføre sine resterende kontraktmæssige rettigheder og 

forpligtigelser direkte til en anden virksomhed”. Det betyder, at pensionskunden får langt flere 

informationer omkring pensionen, hvilket er det primære formål frem for, at de angivende 

oplysninger kan anvendes til overførelse af pensioner til andet selskab. Det vil i de fleste tilfælde 

ikke være muligt, hvor tilhørsforholdet er baseret på faglige relationer. Selskabet skal ved opgørelse 

af de forsikringsmæssige forpligtigelser foretage opgørelsen på baggrund af aktuelle skøn over de 

fremtidige pengestrømme tilbagediskonteret for at reflektere den tidsmæssige værdi af penge og 

tillagt en risiko- og servicemargen.  

 

Delen af hensættelser der er baseret på aktuelle skøn, skal baseres på en sandsynlighedsvægtning af 

relevante scenarier, der afspejler forpligtigelsens usikkerhed med hensyn til størrelse og timing. 

Dette indebærer, at der i modsætning til de nuværende regler hvor der alene tages hensyn til den 

indre værdi, også skal tages hensyn til tidsværdien af de indbyggede optioner og garantier. 
                                                 
26 Deloitte 
27 Aktuarforeningen (2008) 
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Servicemargen giver selskabet mulighed for at opkræve en godtgørelse i forbindelse med, at 

selskabet leverer andre ydelser til forsikringstageren. 

 

3.5 Sammenfatning 

Der arbejdes fortsat med Solvens II og implementering heraf. Ifølge Finanstilsynets hjemmeside 

forventes Solvens II at træde i kraft 2. halvår i 2012. Gennem arbejdet er der løbende sket 

skærpende foranstaltninger for at tilnærme en ensartet regulering. Dette er blandt andet sket ved 

indførelse af internationale regnskabsregler. Fra januar 2005 skal alle børsnoterede selskaber 

indenfor EU således anvende disse regler udarbejdet af IASB. Der udføres tiltag for at sikre, at 

pensionsselskaberne i fremtiden bliver tvunget til at opnå synergi på tværs af branchen. Dette skal 

sikre at branchen som helhed skaber bedre videndeling blandt selskaberne samt den øvrige 

omverden. Ligeledes er de nuværende anbefalinger, at der udfærdiges arbejdsplaner/redningsplaner 

for hvordan der kan undgås kriser samt hvordan viden deles på tværs af branchen i forbindelse med 

en krise opstår. Rådet om indførelse af en redningsplan suppleres med øgede kapitalkrav der skal 

sikre en bedre risikostyring i de enkelte pensionsselskaber. 

 

Arbejdet med Solvens II forgår i EU kommissionen. Der samarbejdes blandt andet med CEIOPS, 

der skal udarbejde anbefalinger til de enkelte medlemslande. Der ønskes at opnå gennemsigtighed 

på tværs af landegrænserne indenfor EU, hvorfor reglerne ligeledes er fælles. Dette betyder, at 

bearbejdningen sker over en længere periode for at sikre, at de regler der indføres har været til debat 

ved relevante interessenter. Den løbende debat vurderes at danne grobund for et bedre engagement 

fra de enkelte selskaber. Ligeledes vurderes det, at den øgede gennemsigtighed kan medføre øget 

deling af information samt markedsdisciplin blandet de enkelte deltagere. Dette betyder alt andet 

lige, at slutbrugeren af pensionsopsparingen får adgang til flere informationer end tidligere ønsket 

af pensionsselskaberne. Dermed kan indførelsen af øget kontrol og gennemsigtighed give værdi til 

omverden samt pensionskunder om pensionsselskaberne. 

 

Om end implementeringen af Solvens II er et omfattende regelsæt, der skal anvendes på tværs af 

mange landegrænser, hvilket kræver tilpasning til de enkelte lande betyder, at det en lang proces for 

pensionsselskaberne samt deres interessenter. Dette betyder, at der må ventes længe på indførelse at 

det ”udvidede” regelsæt.  

 

Om end den lange ventetid på lancering af det endelige regelsæt, er den omfattende bagvedliggende 

proces med til at sikre indførelse af et regelsæt, der har til hensigt at skabe en styring af selskaberne 
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der sikre bedre risikostyring, skabe ny synergi samt sikre pensionskunderne en øget indsigt i 

forvaltningen af en væsentlig del af deres fremtidige økonomi. 
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4.0 Tidligere finansielle kriser 

Ovenstående afsnits indhold giver indsigt i nuværende regulering af livsforsikringsselskaber samt 

tværgående pensionskasser. Dette afsnit har til hensigt at skildre, hvilke tendenser der er 

kendetegnende for tidligere kriser, finansielle kriser og hvilke handlinger der blev indført for at 

imødekomme krisen. Ligeledes vil en vurdering af den nuværende krise i pensionsselskaber blive 

foretaget. 

 

4.1 Kendetegn ved tidligere kriser 

Hvis et livsforsikringsselskab eller tværgående pensionskasse ikke kan overholde krav til 

forsikringsmæssig hensættelser, vil der jævnfør ovenstående afsnit ske påbud for at selskabet kan 

genskabe kapitalen, således at de kan overholde kravene. Er dette ikke muligt vil Finanstilsynet 

sikre at en administrator overtager driften af selskabet. Det bliver således administrators opgave at 

administrere forsikringerne samt de aktiver, der skal dække tilgodehavende, indtil administrator har 

overdraget selskabet til et andet selskab eller har opstartet nyt selskab, der sikrer de fremtidige 

forsikringsforpligtigelser. 

 

4.1.1 Udsving i renten 

Det er tidligere nævnt, at størstedelen af livsforsikringsselskabernes og de tværgående 

pensionsselskaber har indgået aftaler med deres kunder om en minimumsforrentning, der er fastsat 

af deres indestående samt de løbende betalinger. Perioder med faldende renter har betydning for 

overholdelse af disse aftaler. Det var tilfældet i 1980´erne og 1990´erne, hvor der gennem en 

længere periode var faldende renter. De faldende renter kom som en afledt effekt, da 

centralbankerne i hovedparten af alle OECD-lande tilpassede deres pengepolitik med det formål, at 

sikre og fastholde en lav og stabil inflation – dette har generelt medført lavere nominelle renter28. I 

Danmark har deltagelsen i fastkurspolitik ved indførelse i 1982 betydet kraftigt rentefald, hvilket 

ligeledes kan henføres til indsnævringen af rentespændet til Euroen.  De faldende renter betyder, at 

det kan være svært for pensionsinstitutterne at opfylde de afgivne garantier. I en situation hvor 

renten er faldende, vil der være højere sandsynlighed for, at der sker udtræk af obligationer. Disse 

udtræk samt forsikringskundernes løbende indbetaling kan ikke geninvesteres til en rente over den 

garantirente, der tidligere er indgået aftale om. Det betyder, at hvis rentefaldet kun er kortvarig, 

gælder den lave forvaltning ”blot” for placering i perioden med lav rente, hvorimod den samlede 

                                                 
28 Økonomi- og Erhvervsministeriet(2003) 
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portefølje forrentes til en højere rente der er opnået ved tidligere investering. Da renteniveauet 

generelt er faldet siden 1980´erne, har det medført, at Finanstilsynet løbende har sat krav om 

nedsættelse af pensionsselskabernes garanterede mindste afkast. Indtil 1994 lå den garanterede rente 

efter fradrag for omkostninger på 4,5 procent Medio 1994 blev den garanterede mindste rente 

nedsat til 3 procent. Der skete ligeledes en tilpasning af renten i 1999, hvor renten blev nedsat til 2 

procent29. En typisk realkredit obligation har en varighed på 10-12 år, og pensionskontrakten har 

typisk en varighed på op til 40-50 år. Situationen hvor selskaberne ikke kan opfylde de afgivne 

garantier om mindste afkast opstår, når de ikke har mulighed for at anbringe indskud i en obligation 

uden konverteringsret med fastrente samt en varighed, der svarer til varigheden på de 

forpligtigelser, de har indgået med den forsikrede. 

 

4.1.2 Opjustering af aktieporteføljer 

Opjustering i aktieporteføljerne kan begrundes med de ovenfor omtalte faldende renter samt, at det 

bliver svært for pensionsselskaberne at opfylde forpligtigelserne til det mindste afkast, der er aftalt 

med kunderne. Tendensen gennem 1990´erne viser ligeledes, at pensionsselskaberne i øget grad 

valgte at placere aktiverne i aktier. Andelen af aktier var i år 1990 10,7 procent og steg i de 

efterfølgende år til højdepunktet på 34,4 procent ved udgangen af år 200030. Udover opjusteringen 

af aktieandele pga. et faldende niveau på renten, er der ligeledes øvrige forslag til hvorfor tendensen 

ændre sig gennem 1990´erne. 

 

Nuværende lovgivning giver pensionsselskaberne mulighed for at placere op til 70 procent i ”ikke-

guldrandede aktiver”, hvor man indtil juni 1998 blot kunne placere 40 procent i aktier. Denne 

grænse blev senere i 2000 hævet således, at aktier måtte udgøre 50 procent af de samlede aktiver. 

Det var i forbindelse med pinsepakken i 2001, at der blev givet mulighed for placering i op til 70 

procent i aktier, såfremt selskabets økonomi er solid nok til at modstå udsving i aktiekurserne. 

Lempelsen kunne for selskaber virke som en opfordring til at øge placeringen i aktier. Ligeledes 

medførte lempelsen, at Finanstilsynet indførte kontrol via trafiklyset. Liberaliseringen har ligeledes 

haft til hensigt, at øge incitamentet til at pensionsselskaberne tilfører risikovillig kapital til 

erhvervsvirksomheder31. Aktieandelen er steget i takt med indførelse af liberalisering. 

 

                                                 
29 Økonomi- og Erhvervsministeriet(2003) s. 438 
30 Jf. figur 3 
31 Økonomiministeriets udvalg (1999) 
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Pensionsselskaberne skal sikre forvaltning, der ikke er mere risikofyldt end, at selskabet til enhver 

tid kan overholde de forsikringsmæssige hensættelser. I pensionsselskaber der tilbyder deres kunder 

produkter med garanteret mindste afkast, investerer pensionsselskabet forsikringstagernes 

pensionsindbetalinger og pensionsformue. Udvælgelsen af portefølje skal ske gennem en tilpasset 

fordeling mellem aktier og obligationer således, at vægtene passer til den risikoprofil som selskabet 

ønsker at påtage sig, samt at det stemmer overens med krav til kapital. Investering medfører en 

risiko for tab. Investering i aktier medfører en forventning om forholdsvis højere afkast en ved et 

risikofrit aktiv. Investor forventer et risikotillæg for at påtage denne risiko, hvilket svarer til det 

merafkast investor forventer. Historisk set har aktier givet et højere afkast end obligationer. 

Merafkastet i Danmark har været mindre end merafkastet i for eksempel USA. Der er ligeledes 

heller ingen garanti for at de historiske afkast vil gentage sig, de kan således blot bruges som en 

indikator for tidligere afkast. Ved sammensætning af en portefølje i et livsforsikringsselskab eller 

tværgående pensionskasse, skal de sikre, at der sker en diversificering af aktiverne, der indgår i 

porteføljen. Selskabet kan således udvælge deres aktiver ved hjælpe af investeringsteorien den 

efficiente rand, der giver en sammensætning af portefølje med forventning om højest afkast i 

forhold til en bestemt fastsat risiko. Sker udvælgelse af porteføljen på denne måde, kan selskabet 

have en forventning om, at de ikke er så udsatte ved placering med risiko, når blot porteføljen er 

spredt over en lang række aktiver i forskellige aktivklasser. Når det samlede marked går ned, vil en 

vel diversificeret portefølje alt andet lige også gå ned, blot ikke i samme grad, som hvis der blot var 

placeret i få aktiver. Opfattelsen af at aktier er fordelagtige at investerer i, når det sker via en stor og 

vel diversificeret portefølje, er blevet hjulpet i troen siden 1980´erne frem mod år 2000, hvor 

aktiekurserne er steget meget. Aktieandelen i livsforsikringsselskaberne samt de tværgående 

pensionskasser er ligeledes steget i perioden. Siden slutningen af 1999 udgør aktier af de samlede 

aktiver 46 procent.  Aktieandelen er steget i perioder med stigende aktieafkast. Opjusteringen af 

aktieandelen kan ligeledes danne grobund i aktiekursernes udvikling, der kan have medført en 

optimisme på markedet. Optimisme omkring prisfastsættelsen af aktiver kan medføre en situation 

med en prisboble.  En situation med en boble er betegnet ved, at investor har en optimisme omkring 

priserne, og at priserne vil være højere i morgen end i dag. Vurderingen sker ikke ud fra en normal 

vurdering af indtjeningsmuligheder32. Et omslag fra optimisme til pessimisme kan medføre 

markante nedgange i aktivpriserne, der kan lede til en situation med konjunkturnedgang. I en sådan 

                                                 
32 Stiglitz, J (1999) s. 13 
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situation rammes investor med finansieret investering hårdt og efterspørgslen efter likvider kan 

herefter stige pga. øget ønske om sikkerhed33. 

 
4.1.3 Beskatning af pensionsopsparing 

Beskatning har til hensigt at sikre, at der ikke sker en skævvridning i forhold til beskatning af øvrige 

opsparingsformer. Ved udarbejdelse af pinsepakken var regeringens hensigt ligeledes at indsnævre 

dette spænd. Der skete en skærpelse af beskatningen af pensionsopsparing. Det medførte at 

opgørelsen for beskatning af obligationer blev ændret fra et reelt til et nominelt princip, med en fast 

rente nominel sats på 26 procent Realrenteafgiftsbeskatningen blev afskaffet som følge af 

udviklingen i rente og inflations niveau, der havde medført kraftigt fald i den effektive beskatning 

af pensionsopsparing. På aktierne blev der i forhold til tidligere indført en afgift på 5 procent af 

afkastet på aktier i pensionsordninger.  Til trods for disse skattemæssige ændringer var der stadig et 

skattemæssigt incitament til at vælge placering i aktier frem for obligationer34. I år 2001 indførtes 

der atter en ændring i beskatningen af pensionsordninger. Der indførtes en beskatning på 15 procent 

PAL-skat, der betales af det løbende afkast på en pensionsordning. PAL-skatten på de 15 procent 

opkræves af alle aktiver i pensionsformuen. Dermed blev den tidligere ulighed på beskatning af 

pensionsordninger afskaffet, og dermed er beskatningen ikke længere med til at påvirke valg af 

aktiver ved investeringsbeslutninger35. Ændringen af beskatning af det løbende afkast med en 

fastafgift kontra realrenteafgiften på obligationer påvirker ligeledes pensionsselskabernes krav til at 

skabe gode afkast på forvaltningen. Dette presser pensionsselskaberne, da renteniveauet generelt i 

denne periode har været faldende. 

 
4.2 Tidligere krise i pensionsselskaber i DK 

Ovenstående afsnit har til formål at skildre hvilke tendenser, der har gjort sig gældende, i 

forbindelse med tidligere kriser i pensionsselskaber i Danmark. Den første og rigtig store krise i 

pensionsselskaber i Danmark opstod efter, at der som tidligere skrevet var en øget tendens til at 

anbringe i aktier. Afkastet på aktier gennem 1990´erne har jf. figur 3 været højt. Fra primo 2000 og 

frem til primo 2003 skete der imidlertid en ændring, hvor der oplevedes store aktiekursfald. Samlet 

oplevedes der et aktiekursfald på 41 procent i denne periode. Dette store aktiekursfald betød, at 

pensionsselskaberne oplevede et markant fald i egenkapitalen, hvilket skyldes en stor del af deres 

forsikringsmæssige hensættelser faldt i værdi. I denne periode faldt livsforsikringsselskaberne og de 

tværgående pensionsselskabers egenkapital således fra 16,7 procent af de forsikringsmæssige 
                                                 
33 Østrup, Finn (2008) s. 37 punkt 2.2.5 
34 Økonomiministeriets udvalg (1999) 
35 Økonomi- og Erhvervsministeriet(2003) 
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hensættelser ved udgangen af 1999 til kun 8,8 procent ved udgangen af 2002. Nedgangen i 

investeringsresultatet i år 2001 var 10,6 mia. kr.. Dette resultat kan bruges til sammenligning med 

de foregående år, hvor investeringsresultatet har været mellem 47 mia. kr. til 117 mia. kr.36 I 2001 

gav det ligeledes et samlet negativt års resultat på 16,4 mia. kr., hvilket er det største negative 

resultat sammenlignet med de 5 foregående år. I år 2002 formåede pensionsselskaberne at opnå et 

positivt resultat på 11,6 mia. kr., dette til trods for, at der gennem året stadig var store aktiekurs fald. 

Det positive afkast kan istedet henføres til en reduktion i aktieandelen samt et positivt afkast på 

obligationer og ejendomsinvestering. I år 2001 var der 1 selskab, der ikke kunne opfylde 

Finanstilsynets krav til det røde trafiklys og i år 2002, var der 2 selskaber. Der var ligeledes 40 

selskaber i 2001, der ikke kunne leve op til kravet ved gult lys og i år 2002, var andelen reduceret til 

11. De selskaber der ved beregning af risiko ligger i gult lys, skal udarbejde en genopretningsplan 

for, hvordan virksomheden atter kan leve op til disse krav. Selskaberne i rødt lys bliver tvunget til at 

sælge yderligere ud af deres aktieandele for at reducere deres påtagne risiko. Situationen med flere 

pensionsselskaber i krise ændredes i takt med, at pensionsselskaberne tilpassede deres risiko og 

aktiekurserne igen i år 2003 begyndte at give positive afkast jf. Figur 3. 

 

For at imødekomme fremtidige situationer med krisetilstande i forbindelse med faldende 

aktiekurser som nævnt ovenfor, indførte pensionsselskaberne og myndighederne en række tiltag. 

Disse tiltag gennemførtes på et tidspunkt hvor pensionsselskaberne allerede befandt sig i en 

situation med faldende kurser. De første tiltag skete således i 2001. 

 

De større pensionsselskaber begynder i større omfang at anvende afledte finansielle instrumenter, 

herunder derivater for at afdække rente-, aktie- og kursrisiko. Disse instrumenter afdækker 

pensionsselskabernes risiko i situationer, hvor de ikke kan leve op til deres krav om mindste afkast 

jf. aftale indgået ved pensionsprodukter med garanteret afkast. Pensionsselskaberne kan indgå 

swaptioner, der sikrer selskaberne en fast udbetaling, hvis renten falder under et fast aftalt niveau. 

De afledte finansielle instrumenter kan betegnes som en forsikring, pensionsselskaberne indgår. 

Dermed bliver pensionsselskabernes finansielle strategier mere avancerede, for derigennem at 

kunne modstå de udsving, der kan være.  

 

Den øgede finansielle styring af myndighederne er blandt andet indførelse af stresstest jf. tidligere 

afsnit, herunder Finanstilsynets indførelse af trafiklyset. I forlængelse af trafiklyset indførtes der 
                                                 
36 Finanstilsynet (2002) 
 



34 

endvidere nye værdiansættelsesregler. Dette betyder, at pensionsselskaberne efter år 2003 skal 

indregne både aktiver og passiver til markedsværdi37. Opgørelserne af de forsikringsmæssige 

hensættelser betyder, at det for pensionsselskaberne skaber øget gennemsigtighed og skaber et 

realistisk billede af bonuspotentialer, samt sætter krav til øget anvendelse af avanceret finansiel 

styring, da et regnskab baseret på markedsværdi alt andet lige vil udvise større udsving.  

 

Pensionsselskaberne har ligeledes fået mulighed for at indregne særlige bonushensættelser i 

basiskapitalen. Det betyder at bonuspotentialet fra fripoliceydelser kan anvendes i reserver i 

situationer med tab. De særlige hensættelser bruges til at modregne tab på aktiver, hvor det 

kollektive bonuspotentiale ikke er tilstrækkelig til at dække forsikringstagernes andel af tab38. Dette 

sikrer, at pensionsselskaberne ved at kunne anvende bonuspotentialet fra fripoliceydelser, har fået 

ekstra reserver til at modstå tab ved indførelse af en regnskabsteknisk opdeling frem for at forøge 

kapitalgrundlaget. Hensigten er at skabe øget gennemsigtighed på pensionsområdet. De forskellige 

udbydere af pensionsordninger har dog forskellige opbygninger, og det betyder, at det for 

pensionskunderne kan være svært at gennemskue pensionsselskabernes opbygning. Derfor er der 

sket en opdeling af pensionsselskaberne i 3 grupper: Livsforsikringsselskaber, 

arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Alle 

pensionsselskaber er underlagt lov om finansiel virksomhed. Den forskellige opbygning og ejer 

struktur de forskellige selskaber imellem betyder, at udbytte og overskudsdeling sker forskelligt. 

Der er indført en informationsbekendtgørelse for at sikre, at forsikringstagerne af pensionsselskabet 

er vel informeret om deres rettigheder og pligter39. 

 

Pensionsselskaberne valgte ligeledes at udvide deres produkter således, at de også henvender sig til 

kunder med markedsrenteprodukter. Produkterne indeholder en afkasttilskrivning, der er baseret på 

reelt afkast eller en garanti i form af sikret positivt afkast. Lanceringen af disse produkter havde til 

hensigt at flytte risikoen i forhold til afkast fra pensionsselskabet over på den enkelte 

pensionskunde. De nye produkter med markedsrenteafkast kom ligeledes efter, at Finanstilsynet 

sænkede grundlagsrenten til 1,5 procent i 199940. Pensionsselskaberne har dog stadig en stor andel 

af pensionskunder, hvor der stadig skal leveres et mindste afkast på 4,5 procent. Dette betyder for 

pensionsselskabet, at der kan opstå interessekonflikter mellem pensionskunderne, i forhold til 

                                                 
37 Finanstilsynet (2002) 
38 Finansiel stabilitet 2003 
39 Finansiel stabilitet 2003 
40 Finansiel stabilitet 2003 
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selskabets investeringsstrategi. Kunder med et lav garanteret afkast vil alt andet lige ønske at påtage 

en øget investeringsrisiko for at imødekomme forventning om et højere afkast. Nogle af 

pensionsselskaberne har valgt at imødekomme denne interessekonflikt ved, at foretage en opdeling 

af pensionskunderne efter størrelsen af den afgivne garanti, der er knyttet til deres pensionsordning. 

Det giver pensionsselskaberne mulighed for at udføre en tilpasset investeringspolitik, der er i 

overensstemmelse med de afgivne garantier41. 

 

Markedsrenteprodukterne blev lanceret med henblik på at oprettede nye ordninger samt 

konvertering af bestående ordninger med garanteret afkast til markedsrenteproduktet. I denne 

forbindelse ændrede pensionsselskaberne produktudbud således, at det ikke længere er muligt at 

opnå aftale med højt mindste afkast. I forbindelse med lanceringen oplevedes det, at 

pensionsselskaberne anvendte et massivt markedsføringsmæssigt tiltag for at vække bestående 

kunders interesse for at skifte til markedsrente42. Dette forsøges ved at tydeliggøre, at 

pensionskunderne får øget mulighed for selv at påvirke investeringsstrategien, der ligger bag 

forvaltningen af deres pensionsopsparing. Det giver pensionskunderne en mulighed for at opnå et 

højere afkast end tidligere muligt. Forsikring og Pension vurderer at 80 procent af indbetalingerne 

indbetales på pensionsprodukter med markedsrente43. Deres opgørelse viser ligeledes en løbende 

stigning fra år 2002, hvor indbetalingen lå på 5,8 mia. kr. til 2006, hvor indbetalingen var 16,8 mia. 

kr.. Indbetalingen er målt i bruttopræmier. 

 

Det øgede fokus på at give pensionskunderne mulighed for at yde indflydelse på forvaltningen af 

egen pension, hvilket giver en forventning om øget afkast, samt behov for øget gennemsigtighed 

omkring blandt andet omkostninger. Dette bakkes op af økonomi og erhvervsministeriets rapport 

fra maj 2003. Bremer-udvalgets rapport fremlagde en række forslag til ændringer indenfor 

pensionsområdet. Det fremhæves i rapporten, at pensionskunder med en rentegaranti indirekte 

betaler for denne garanti, da de frasiger sig muligheden for at opnå et højere afkast, ved at forvalte 

pensionen med en tilpasset investeringsstrategi44. Finanstilsynet har ikke deltaget i denne offentlige 

debat omkring pensionsprodukter med indbygget garanti. Lovgivningen har ikke stillet krav, men 

det er fokusområdet, at kunderne får en rimelig behandling og sikkerhed for, at pensionsinstitutterne 

kan leve op til deres forpligtigelser45. 

                                                 
41 Finansiel stabilitet 2003 
42 Faurdal, Lisbeth (2006) 
43 Forsikring og Pension (2008) 
44 Økonomi- og Erhvervsministeriet (2003) 
45 Finanstilsynet (2002) 
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Finanstilsynet opfordrer omvendt til, at pensionsselskaberne til trods for at de ikke er børsnoterede, 

følger anbefalinger for god selskabsledelse corporate governance. Dette skyldes, at 

pensionskunderne vil bære størstedelen af risikoen ved virksomhedens drift. Ligeledes skal 

bestyrelsen træffe beslutning om pensionsselskabets risikoprofil. Det er dermed direktionen, der 

skal sikre, at disse retningslinier overholdes. Det er ikke direktionen, der fastsætter virksomhedens 

risikoprofil. For at sikre øget information til pensionskunderne udgiver Pensionsmarkedsrådet en 

pjece ”Hvad ved du om din pension”, der giver oplysninger omkring forvaltning, opbygning af 

pensionsmarkedet mv. Ligeledes udbredes brugen af Pensionsinfo, hvor pensionskunder kan hente 

samlet information om deres pensioner, hvilket øger gennemsigtigheden. 

 

4.3 Ledelsen  

Ovenstående afsnit giver indblik i faktorer der kan have været medvirkende til de tidligere kriser 

herunder vurdering af hvilken betydning muligheden for opjustering af aktieandel i forhold til den 

samlede portefølje har, udsving i renten samt ændringer i forhold til den løbende 

pensionsbeskatning. Det bør i denne sammenhæng ligeledes vurderes, om den interne ledelse og 

driften af selskabet kan have indflydelse, på om et pensionsselskab kommer i en situation, der 

betegnes som en krisesituation. Dette afsnit har derfor til formål, at vurdere om nuværende regelsæt 

om ”god selskabsledelse” overholdes, samt vurderer om en god uddannelse og stor erfaring kan 

betyde, at et pensionsselskab kan undvige fra at komme i en situation med økonomisk ustabilitet. 

 

Ledelsen i de danske pensionsselskaber består som i de fleste øvrige virksomheder i Danmark af et 

”halvtandetstrenget” ledelsessystem46. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og 

kontrollerer, at direktionen overholder og lever op til den overordnede strategi. Det er direktionen 

der har den daglige ledelse af selskabet.  For pensionsselskaber består en stor del af den daglige 

ledelse i at sikre at der sker optimal forvaltning af pensionsmidler indenfor fastsatte 

risikoparametre. Den daglige ledelse har stor indflydelse på driften af pensionsselskaberne og har 

dermed indflydelse på valg af investeringsstrategi. Det kan for ledelsen være mere attraktivt at 

forvalte en stor portefølje gennem en avanceret investeringsstrategi sammenlignet med tidligere 

porteføljer, der traditionelt rummer mere sikre aktiver som obligationer. Det øgede fokus på 

selskabernes regnskaber og det derigennem løbende garanterede afkast til pensionskunderne, kan 

ligeledes være et incitament for, at ledelsen bliver påvirket til at ændre investeringsstrategien til at 

rumme højere risiko for, at øge forventningen om et højere afkast over tid. Dermed kan 

                                                 
46 Københavns fondsbørs (2005) 
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liberaliseringen af aktieloftet have medvirket til, at ledelsen har handlet med opjustering af aktier 

uden at tage højde for den øgede risiko, der følger med. Pinsepakkens hensigt var, at 

pensionsselskaberne i stigende grad ville investere i erhvervsvirksomheder gennem 

aktieinvestering. For ledelsen i pensionsselskaberne kan hensigten ved aktieplacering i 

erhvervsvirksomheder omvendt være en interesse i at yde indflydelse i det danske erhvervsliv eller, 

at skabe en ekspansiv strategi. Dette vil give større indflydelse til ledelsen. Placering i 

erhvervsvirksomheder udenfor Danmark kan ligeledes betyde øget samspil med samarbejdspartnere 

i udlandet, hvilket medfører udlandsrejser.  

 

Ovenstående er faktorer, der kan påvirke ledelsens incitamenter til at foretage risikofyldte 

handlinger, der kan påvirker selskabets økonomiske stilling. Omvendt kan pensionsselskabernes 

kunder have ønske om, at pensionsselskabets ledelse skal føre en investeringsstrategi, der medfører, 

at pensionsselskabet kan levere et højere og mere stabilt afkast end konkurrenterne. Ligeledes kan 

pensionskunderne have personlige præferencer i forbindelse med valg af investering, som de ønsker 

at pensionsselskabet skal efterleve. Det kan blandt andet gælde at udvise miljømæssige hensyn eller 

at foretage etiske korrekte investeringer. Pensionskunderne har mulighed for, at forsøge at præge 

direktionen og bestyrelsen ved de årlige generalforsamlinger. Spørgsmålet er, om pensionskunderne 

har en forventning om højere afkast end muligt er, i forhold til den risiko selskabet kan påtage sig 

samt, hvis pensionskunderne kunne præge strategien for investering, ville pensionsselskabet måske 

påtage sig større risiko end tidligere set. Det vurderes at, hvis dette er tilfældet, og ledelsen påtager 

risiko efter ønske fra pensionskunderne, da vurderes det at ledelsen stadig vil blive gjort ansvarlig i 

perioder, hvor selskabets aktiver falder i værdi.  

 

4.4 Sammenfatning  

Det vurderes at tidligere kriser, der er opstået på baggrund af udsving i værdien af selskabernes 

investeringsobjekter såvel som led i en central lempelse af selskabernes mulighed for optagelse af 

risiko. Tidligere kriser har således dannet grobund for efterfølgende implementering af værktøjer, 

der sikrer mod samme påvirkning ved udsving i renten, udsving i aktierkurser samt andre forhold, 

der kan påvirke selskabernes værdi.  
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5.0 Corporate governance 
Dette afsnit vil indledes med en kort gennemgang af, hvad corporate governance er samt årsagen til 

implementeringen. Derefter vil betydningen af implementeringen af corporate governance 

redegørelsen kort blive vurderet. Til sidst vil corporate governance -anbefalingerne blive vurderet.  

 

5.1 Hvad er Corporate governance? 

Corporate governance kan oversættes til god selskabsledelse. Corporate governance handler om 

selskabsstyring, som omfatter spillereglerne mellem interessenterne. Interessenter er blandt andet 

aktionærer, bestyrelse, medarbejdere, direktion samt revisor. Inden for regnskabsteorien er begrebet 

forholdsvis nyt og kom først rigtig til debat i Danmark år 2001. Inden for regnskabsaflæggelsen 

handler corporate governance om, at give investorer og interessenter større viden omkring 

selskabsstyrelsens sammensætning, funktion og indretning. Diskussionen omkring corporate 

governance -redegørelsen startede, da den første rapport omkring god selskabsledelse udkom i 

200147 og indeholdte anbefalinger omkring god selskabsledelse. Danmark har i forhold til EU’s 4. 

direktiv været på forkanten, idet at corporate governance -anbefalingerne allerede blev et krav for 

børsnoterede virksomheder i 2002. Anbefalinger blev i 2005 ændret efter udgivelse af København 

fondsbørs rapport om god selskabsledelse48 49. Disse anbefalinger er i dag indarbejdet i 

oplysningspligt for børsnoterede virksomheder jf. OFA § 36 og senest er ÅRL § 107 b vedtaget 

hvilket sætter krav til oplysningspligt i ledelsesberetningen50, hvor OFA § 36 blot kræver 

redegørelsen i årsrapporten51. 

 

Argumenterne til implementering af redegørelsen i årsrapporten var at give de danske virksomheder 

større mulighed for at sikre kapitalfremskaffelse og mulighed for at opnå en international 

varedeklaration. Idet lovgivningen inden for selskabsledelse ikke er ens mellem de forskellige 

lande, vil corporate governance -redegørelsen alt andet lige give de udenlandske investorer en 

mulighed for at få indblik i selskabsstyringen i de danske virksomheder. En stor fordel for de 

danske virksomheder er den tilnærmelsesvise tostrengede ledelsesmodel, i Danmark, hvor 

bestyrelsen er uafhængig af ledelsen. For at tiltrække udenlandske investorer er det nødvendigt, at 

der i virksomhederne sker tilpasning til de internationale krav herved kravet om corporate 

                                                 
47 Nørby-udvalget (2001) 
48 Københavns fondsbørs (2005) 
49 Se de enkelte anbefalinger i bilag 3  
50 Vedtaget 6. juni 2008 
51 Riise, Thomas (2008) 
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governance-redegørelse, for at gøre forståelsen af selskabsstrukturen gennemskuelig og 

sammenlignelig. De overordnede anbefalinger er målrettet mod en anden selskabsform end 

pensionsselskaber. I livsforsikringsselskaberne er ejerne arbejdsmarkedets parter og de tværgående 

pensionsselskaber, hvor det er medlemmerne, der er ejere af selskabet, og medlemmerne har ikke 

mulighed for frit at trække deres andel ud af selskabet for at foretage alternative placeringer. 

Ligeledes har pensionsselskaberne ikke behov for at tiltrække kapital fra eksterne investorer. 

Pensionsselskaberne sørger i overordnet forstand for, at forvalte selskabets/medlemmernes midler 

og har ikke samme behov for at sikre tilgang af kapital fra eksterne investorer, som andre 

selskabstyper.  

 

5.2 Lovens betydning for ledelsesberetningen  

Det er op til selskabet selv, at vurdere om de konkret vil forholde sig specifikt til hver enkelt 

anbefaling eller blot på et overordnet niveau. 

Corporate governance-redegørelsen er reguleret af det, der kaldes "soft law". Det betyder, at 

redegørelsen er reguleret af en blanding af et fuldt reguleret marked og de fri markedskræfter. 

Redegørelsen fungerer efter følg eller forklar princippet. Selskaberne tvinges således ikke til at 

følge anbefalingerne, men indirekte tvinges selskaberne til at tage stilling til anbefalingerne. I 

forhold til juridiske bindende regler giver anbefalingerne selskaberne mulighed for, at tilpasse sig 

de dynamiske omgivelser og giver det enkelte selskab mulighed for større fleksibilitet.  Traditionelt 

set er ledelsesberetningen styret, af det der kaldes "hard law", hvor der for børsnoterede 

virksomheder er pligt til at rapportere omkring specifikke områder. Den såkaldte "soft law" betyder, 

at corporate governance-anbefalinger i større grad vil være overladt til de fri markedskræfter. Dog 

er et antal af anbefalingerne allerede lovpligtige ifølge aktieselskabsloven. 

 

5.3 Corporate governance anbefalinger 

Tiltag i Danmark for god selskabsledelse: 

Pensionsmarkedsrådet har nedsat en arbejdsgruppe der i 2004, der på baggrund af Bremer-udvalgets 

anbefalinger skulle vurdere om en tilpasning af anbefalingerne til pensionsselskaberne var 

hensigtsmæssigt. Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende tilpasning af 

arbejdsmarkedspensionsselskabernes definition af god selskabsledelse: 
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”De mål, et pensionsinstitut styres efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer 

samspillet mellem pensionsinstituttets ledelse, arbejdsmarkedets parter og pensionsinstituttets 

medlemmer/kunder52.” 

 

Danske anbefalinger: 
• Bestyrelsens og direktionens opgave og ansvar 
• Bestyrelsens sammensætning 
• Bestyrelsens størrelse, uddannelse og bestyrelsens og direktionens aflønning 
• Bestyrelsens arbejdsform 
• Åbenhed og gennemsigtighed 

 
Overordnet er disse anbefalinger i tråd med de generelle anbefalinger for god selskabsledelse. Dog 

er der sket tilpasninger i forhold til at sikre en tæt informationsdeling med kerneinteressenterne. 

Ligeledes er fokus på pensionsselskabets investeringsstrategi og løbende tilpasning af denne en del 

af anbefalingerne under bestyrelsens og direktionens opgaver. Der opfordres endvidere til, at der 

sker en vurdering af bestyrelsens sammensætning i antal og medlemmernes egenskaber såvel som 

aflønning.  Ligeledes opfordres der til at pensionsselskaberne sikre åbenhed og gennemsigtighed til 

deres kerneinteressenter. Dette anbefales at ske gennem information i passende mængder formuleret 

forståeligt i forhold til interessenterne.  

 

OECD har ligeledes udarbejdet et sæt internationale anbefalinger til anvendelse i de 30 

medlemslande. Dette er for at sikre økonomisk stabilitet samt demokrati i pensionssektoren. De 

overordnede anbefalinger om god selskabsledelse skal sikre, at virksomhederne lever op til 

værdibegreberne om blandt andet åbenhed, gennemsigtighed, ansvarlighed og ligebehandling, der 

svarer til OECD`s værdibegreber53. OECD har, for at imødekomme de forskelle der er i forbindelse 

med driften af pensionsselskaber udarbejdet et særligt regelsæt af anbefalinger til denne branche54. 

Dette regelsæt er baseret på samme princip som de ”normale” anbefalinger med følg og forklar 

princippet. Anbefalingerne er udarbejdet med en begrundelse for, samt vejledning til opfyldelse af 

de enkelte anbefalinger.  Senest er anbefalingerne i 2009 blevet revurderet og opgraderet, for at 

implementere de kompetencer der er opstået ved løbende anvendelse af anbefalingerne samt 

udvikling af lovgivningsmæssig karakter siden første lancering i 2002. Den forstående finanskrise 

og de uhensigtsmæssigheder der er i forhold til corporate governance, er der ligeledes taget højde 

for.  

                                                 
52 Pensionsmarkedsrådet (2004) 
53 OECD (2004) 
54 OECD (2006) 
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Anbefalinger fra OECD55 

• Identification of responsibilities 
• Governing body 
• Accountability 
• Suitability 
• Delegation and expert advice 
• Auditor 
• Actuary 
• Custodian 

 

Det vurderes at nuværende opgradering sker i forbindelse med øget fokusering på risiko, ikke alene 

risiko i forbindelse med forvaltning, men ligeledes risiko i forbindelse med omverdenens faktorer 

som miljømæssige ændring, ændringer af politisk karakter samt regulerende ændringer. Der 

opfordres til udførelse af retningslinier for at sikre integritet, ærlighed samt retfærdig deling af 

information. Det vurderes ikke, at denne opfordring er nytænkende, men snarere en ny opfordring 

til ledelsen om at sikre god selskabsledelse. Dette skal ske gennem effektiv sammensætning af 

ledelsesorganet, retningslinier og processor skal nedskrives for at mindske interessekonflikter og 

sikre en passende ansvarlighed. Ligeledes skal der løbende ske tilsyn og overvågning af selskabet 

samt sikre at interessenterne herunder medlemmerne løbende modtager tilstrækkelig og relevant 

information.  

 

5.3.1 Vurdering af brugen af anbefalinger 

I nedenstående afsnit vil alle anbefalingerne ikke blive inddraget. Der er valgt at inddrage enkelte 

eksempler. Nedenfor er et udkast af to anbefalinger indenfor hovedområderne for 

sammensætningen af bestyrelsen samt bestyrelsesarbejde. Her er et eksempel på to anbefalinger, 

som er handlinger, ledelse skal forholde sig til: 

  

IV. Bestyrelsesformandens opgaver: Det anbefales, at bestyrelsesformanden påser, at det enkelte 

bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetence bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet 

til gavn for selskabet. 

V. Bestyrelsens sammensætning indeholder anbefalinger inden for rekruttering og valg af 

bestyrelsesmedlemmer, introduktion og uddannelse til medlemmerne, samt anbefalinger omkring 

sammensætningen, som blandt andet antal, alder med mere. 

 

                                                 
55 OECD (2009 A) 
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Ved en gennemgang af pensionsselskaberne PFA Pension, Danica Pension, Nordea Liv & Pension 

samt Pension Danmark er erfaringen, at pensionsselskabernes evne til at skabe gennemsigtighed 

indenfor Corporate governance er begrænsede. Det er for regnskabslæseren muligt at opnå indsigt i 

sammensætningen af de enkelte bestyrelser og til dels hvilke øvrige bestyrelser de enkelte deltager 

i, samt til dels information om øvrigt erhverv. Det har kun været muligt at opnå indsigt i 

bestyrelsesmedlemmernes uddannelsesmæssige baggrund i Danica Pension.  

 

Ovenstående udvalgte anbefalinger stræber mod at sikre en sammensætning af bestyrelse, der 

rummer de for nødende kompetencer til at udføre det arbejde bestyrelsesopgaven medfører, samt at 

de enkelte medlemmer i bestyrelsen bidrager med individuelle kompetencer. Det har ikke været 

muligt at skabe indsigt i, hvordan de enkelte selskaber sammensætter bestyrelser samt hvilken grad, 

der er fastsat rammer for uddeling af opgaver, medlems antal, uddannelses programmer til nye 

medlemmer eller maksimums krav til deltagelse i øvrig bestyrelsesarbejde. 

 

Den nuværende sammensætning af bestyrelse i de 4 nævnte pensionsselskaber viser, at de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer udover eget erhverv ofte deltager i en lang række øvrige bestyrelser. I 

Danica Pension er det en tendens, at bestyrelsesmedlemmerne ofte deltager i bestyrelsesarbejde i 

flere af koncernens øvrige datterselskaber Dette er med til at sikre indsigt i koncernen generelt samt 

sikre vidensdeling mellem de forskellige døtre. Omvendt kan det betyde, at medlemmerne kan have 

svært ved at skelne det forskellige bestyrelsesarbejde fra hinanden, ligeledes kan det medføre 

ensartethed.  

 

Variationen i antal af bestyrelsesposter de enkelte bestyrelsesmedlemmer besidder varierer fra 

pensionsselskab til pensionsselskab. Bestyrelsesmedlemmerne i Danica Pension har generelt flere 

bestyrelsesposter end bestyrelsesmedlemmer i de øvrige pensionsselskaber. Sven Lystbæk fra 

Danske Bank koncernen besidder i alt 12 bestyrelsesposter. Det vurderes, at de enkelte bestyrelser 

bør sætte retningslinier for det maksimale antal bestyrelsesposter, et medlem må besidde for 

derigennem at sikre, at medlemmerne kan udfylde opgaven som bestyrelsesmedlem i hver enkelt 

bestyrelse. 

 

Sammensætningen af bestyrelsesmedlemmerne i PFA Pension samt Pension Danmark giver indblik 

i at de private arbejdsmarkedspensioner samt offentlige har bestyrelsesmedlemmer, der besidder 

faglig relevant erfaring. Der er overenskomstparter samt repræsentanter for lønmodtagerne. Ved de 

private arbejdsmarkedspensioner er bestyrelsesmedlemmer under forbundsformænd i 
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fagforbundene og administrerende direktører i arbejdsgiverorganisationer. For de offentlige 

arbejdsgivers repræsentanter, er der ét tilfælde af en borgmester i bestyrelsen i Pension Danmark. 

Denne deltagelse i bestyrelserne tilfører kendskab fra de faglige fagforbund, der har kendskab til de 

enkelte overenskomster, samt tilfører erfaring og kendskab fra de forskellige brancher. Dette giver 

et bedre fundament for at opfylde pensionskundernes/medlemmernes forventninger samt behov til 

pensionsordningen. Disse bestyrelsesmedlemmer er ofte i besiddelse af ledelseserfaring, der 

stammer fra deres daglige beskæftigelse. De medarbejdervalgte eller repræsentanter for 

medlemmerne er med til at præsentere de enkelte medlemmers behov samt forventninger. 

 

Det er anbefalet, at de enkelte bestyrelser består af et antal af medlemmer, der sikrer, at alle 

bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at indgå aktivt i arbejdet, således at arbejdet udføres på en 

effektiv måde. Arbejdsgruppen bag Pensionsmarkedsrådet anbefaler, at bestyrelsen normalt består 

af 5 til 7 medlemmer samt medarbejderrepræsentanter56. Se bilag 4 for fordelingen af medlemmer i 

de 4 omtalte pensionsselskaber. 

 

Blandt de udvalgte pensionsselskaber er der stort udsving i antallet af bestyrelsesmedlemmer samt 

anvendelse af medarbejderrepræsentanter. Danica Pension anvender 8 medlemmer, hvoraf de 4 er 

medarbejder repræsentanter. Pension Danmark har 15 medlemmer og disse medlemmer 

repræsenterer forbundsformænd, en borgmester samt gruppeformænd. Dermed er der et bredt udsnit 

af brancher, de udbyder pensioner til.  

 

Pensionsselskaberne kan ved offentliggørelse af informationer på deres hjemmeside sikre, at 

interessenterne modtager relevante informationer omkring driften af selskabet. Ligeledes bør 

årsrapporten danne ramme for en samlet opgørelse over udviklingen det seneste år. Fælles for de 

udvalgte pensionsselskaber er, at årsrapporten for 2008 rummer information om selskabernes valgte 

investeringsstrategi samt information om løbende tilpasning af forskellige aktivklasser i løbet af år 

2008. Dette giver interessenterne mulighed for at følge udviklingen i strategien, der udføres. 

Selskabernes investeringsstrategi der er fuldt op af en egentlig Corporate Social Responsibility, 

giver indblik i, hvilken politik ledelsen over tid vil anvende for at agere indenfor selskabet sociale 

ansvar. Politikken rummer ofte målsætninger indenfor selskabets kunder, det marked de opererer i, 

medarbejdere, samfund/omverden og miljø. Ligeledes gælder at selskaberne har lavet en opgørelse 

over bestyrelsesmedlemmerne i årsrapporten, der er stor forskel i, hvor meget data der udleveres om 

                                                 
56 Pensionsmarkedsrådet (2004) 
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de enkelte medlemmer fra selskab til selskab. Pension Danmark er ligeledes gennemsigtig omkring 

aflønning af bestyrelsesarbejdet. Det fremgår således af årsregnskabet. Generelt gælder, at 

mængden af data om de enkelte medlemmer sagtens kan øges således, at alle selskaberne oplyser 

om varighed for besiddelse af bestyrelsespost, alder, hvordan udvælgelsen er sket samt uddannelses 

og praktisk baggrund. Ligeledes bør pensionsselskaberne fremover sikre, at der foreligger en 

redegørelse for de enkelte corporate governance-anbefalinger 

 

5.4 Sammenfatning 

Anbefalingerne omkring corporate governance opfordrer selskaberne til at redegøre for deres 

stillingtagen ovenstående anbefalinger. Det har ved gennemgang givet indtryk af, at 

pensionsselskaberne i nogen grad anvender disse anbefalinger. En stadig øget deling af data vil give 

mulighed for at vurdere de enkelte bestyrelsesmedlemmers faglighed bedre. Ved en sammenligning 

mellem de udvalgte pensionsselskaber giver det indblik i, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer alt 

andet lige må rumme en faglighed set ud fra det antal af poster, de besidder. Samtidig vurderes det, 

at der bør sættes et maksimum for besiddelse af antal bestyrelsesposter for derigennem at sikre, at 

der udføres effektiv bestyrelses arbejde. 

 

Det vurderes at sammensætningen af den enkelte bestyrelse er væsentlig, faglighed og uddannelse 

bør ligge til grund for udvælgelsen. 

 

Generelt gælder at pensionsselskaberne ikke har information offentligt tilgængelig angående deres 

strategi indenfor Corporate governance. De anbefalinger selskaberne i nogen grad anvender, er en 

del af selskabets årsregnskab, det fremgår dog ikke tydeligt at oplysningerne deles som led i 

redegørelse for corporate governance-anbefalingerne. Anbefalingerne skal fra 2009 indgå i 

selskabernes ledelsesberetning, hvilket alt andet lige vil medføre en øget fokusering herpå.  

 

Pensionsselskaberne kan bruge corporate governance til at sikre et hensigtsmæssigt sammenspil 

mellem ledelsen, arbejdsmarkedsparterne samt medlemmerne/pensionskunderne. Med mål for at 

sikre, at der i fremtiden kan ydes gode pensionsudbetalinger. 
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6.0 Regnskaber57 

Ovenstående afsnit indeholder de tiltag livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser 

har indført siden den første krise i Danmark i 2000-2003. Tendenserne viser, at pensionsselskaberne 

i takt med en stigning i aktiekurserne ligeledes har opjusteret aktieandelen frem til år 200858. 

Opjusteringen betyder, at aktieandelen ved udgangen af år 2007 udgjorde en andel på samme 

niveau som ved udgangen af år 2000. Nedgangen i aktiekurserne i løbet af 2008 vil alt andet lige 

have haft en indvirkning på pensionsselskaberne på samme vis som tidligere omtalt. Derfor er 

formålet med dette afsnit at danne et overblik over, hvilken påvirkning nedgangen i aktiekurserne 

har medført på pensionsselskaberne. For at foretage denne vurdering anvendes 

pensionsselskabernes netop offentliggjorte regnskaber59. Der er valgt at vurdere de 3 

pensionsselskaber, der ved udgangen af 2007, var de største pensionsselskaber målt på 

bruttopræmier og balancesummer i forhold til det samlede marked60. Der vil således blive foretaget 

en vurdering i årsregnskaberne for PFA Pension, Danica Pension og Nordea Liv og Pension. De 

ovenstående selskaber har mulighed for at tilbyde individuelle ordninger samt 

arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger efter aftale med arbejdsgiver. Der tilbydes ligeledes 

private ordninger. 

 

6.1 Løbende indbetalinger 

Der har generelt været et øget fokus på, hvilke muligheder der er for at foretage opsparing til en 

pension, samt hvilket behov der er for løbende at spare op til alderdommen. Pensionsselskaberne 

har løbende oplevet en øget indbetalingsrate. Indbetalingerne i 2008 følger samme tendens som de 

foregående år, at der er sket en stigning på samlet 10 procent i indbetalingerne, hvilket er fordelt 

over en øget andel af indbetalinger, der sker via arbejdsgiver administrerede ordninger og omvendt 

et mindre fald i privattegnede ordninger61.  

 

Denne tendens er gældende for PFA, der i år 2008 oplever en mindre stigning i indbetalingerne på 

2,1 procent sammenlignet med år 2007. Denne stigning skal sammenlignes med deres forventninger 

på 6-8 procent For de øvrige pensionsselskaber gælder det ligeledes, at de har oplevet en samlet 

stigning på præmieindbetalinger fra deres pensionskunder. Generelt ses der en stor stigning i 

                                                 
57 Se bilag 5  
58 Østrup, Finn (2008) 
59 Finanstilsynet har endnu ikke offentlig gjort en samlet nøgletalsopgørelse for 2008 
60 Finanstilsynet (2008) 
61 Forsikring og Pension (2008)  
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indbetalingerne over en 5-årig periode Indbetalingerne har generelt været stigende fra år til år. Den 

øgede stigning kan blandt andet skyldes pensionskundernes opmærksomhed på nødvendigheden af, 

at foretage opsparing, løbende stigning i indbetaling grundet stigning i lønniveau og dermed 

stigning i indbetaling udnyttelse af fradrags muligheder i forhold til skat. Pensionsselskabernes 

fremtidige forventninger til indbetalingsniveauet er, at det fortsat vil stige. Denne forventning 

stemmer overens med den løbende udvikling i forhøjelse af den % -vise indbetaling på 

arbejdsgiveradministrerede ordninger, der via overenskomst forhandlinger løbende er steget. 

Nuværende tiltag ved den nye skattereform vil betyde, at indbetalingspræmierne alt andet lige vil 

blive fordelt anderledes fra år 2010 grundet ny maksimal indbetaling på 100.000 kr. på en 

ratepension. Det betyder, at overskydende indbetaling kan/skal ske til en livrente. De gamle 

fradragsregler fra ratepensionen videreføres på pensionsordninger med livslang udbetaling. 

 

6.2 Omkostninger 

Gennemsigtighed i pensionsselskaberne, herunder mulighed for at kunne følge udviklingen i de 

løbende omkostninger, har været meget omdiskuteret efter udarbejdelse af rapporten ”Større 

valgfrihed i pensionsopsparing”. Pensionsselskaberne har således fået øget fokus på 

omkostningerne for pensionskunderne og den øgede gennemsigtighed har alt andet lige medført et 

øget fokus på at mindske omkostningerne. Der er på flere pensionsselskabers hjemmeside 

udarbejdet en omkostningsberegner, der giver pensionskunderne mulighed for, at udregner de 

direkte og indirekte omkostninger såvel, som en samlet opgørelse af de løbende omkostninger, fra 

pensionens oprettelse til udbetaling, hvilket er ÅOP. Målt på omkostningsprocent af 

forsikringspræmier skete der mellem 2006 og 2007 et fald på 0,2 procent taget ud fra et vægtet 

gennemsnit62. Ligeledes skete der et fald i omkostningerne i år 2008. 

 

Årsregnskaberne for de udvalgte pensionsselskaber viser, at omkostningsprocenten af 

forsikringspræmier ligeledes er faldet, Nordea falder 0,7 procent og Danica 1,1 procent i PFA stiger 

omkostningsprocenten en smule fra 3,9 procent til 4,1 procent Den øgede fokusering på 

pensionsselskabernes omkostningsstyring og øgede præmieindtægter kan medvirke til fald. Når 

udviklingen i omkostningerne sammenlignes på en 5-årig periode ses en klar tendens på faldende 

omkostninger over tid. Kundernes lettere tilgang til information om løbende omkostninger og 

generelt fokus på øget gennemsigtighed, såvel som oplysning omkring omkostninger i forbindelse 

med flytning af en pension, kan betyde en øget fokus derpå og anvendelse. Pensioner der er oprettet 

                                                 
62 Finanstilsynet (2008) 
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i pensionsselskab pga. branchetilknytning kan dog ikke uden videre flyttes. Ligeledes vurderes det, 

at den øgede konkurrence som følge af den øgede gennemsigtighed, er medvirkende til øget pres på 

omkostningerne.  

 
6.3 Øvrige nøgletal 

Afkast før og efter skat er faldet i 2008 sammenlignet med 2007 for Danica Pension og Nordea liv 

og pension. For PFA har afkastet for både før og efter skat steget og er på samme niveau som år 

2006. PFA var det selskab, der havde det laveste afkast før og efter skat i år 2007. Danica Pension 

og Nordea Liv og Pension ligger på samme niveau i 2008 som 2007, hvad angår 

forsikringsrisikoresultat, hvor PFA har haft en stigning. Dette betyder, at PFA har tjent lidt mere i 

2008 på ikke finansiel risiko. Samlet for branchen er, afkast før skat er faldet med 3,09 procent, 

generelt er afkastet for hele branchen ligeledes faldet siden 2004 til trods for en løbende stigning på 

aktier frem til ultimo 2007, hvilket hænger sammen med restriktioner for valg af 

investeringssammensætning. 

 

Forrentningen af egenkapitalen viser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i 

virksomheden. Dermed kan investor bruge dette til sammenligning med alternativ investering. 

Nordea Liv og Pension havde i 2007 en forrentning af egenkapitalen på 17,9 procent før skat og 

15,7 procent efter skat. Nedgangen i 2008 afspejles ligeledes i, hvor afkastet før skat er 4,2 procent 

og 2,9 procent efter skat. Nordea Liv og Pension er det eneste af de tre pensionsselskaber, der har 

en positiv forrentning af egenkapitalen. PFA og Danica Pension har begge en negativ forrentning. 

Den største nedgang er hos Danica Pension, der går fra 9,6 procent før skat i 2007 til – 6,5 procent 

før skat i 2008. PFA har en negativ forrentning på -0,5 procent før skat. Sammenlignes 

egenkapitalens forrentning i pensionsbranchen med øvrige, kan den lave forrentning være et udtryk 

for høj konkurrence i pensionsbranchen, hvilket kan ses som led i den øgede gennemsigtighed. 

Gennemsnittet i pensionsbranchen er 15 procent mål fra 2003-2008 hvor markedsmæssige 

byerhverv forrentes med 20,5 procent i samme periode, hvilket er mærkbart højere. 

  

Egenkapitalen er ligeledes faldet i de 3 udvalgte selskaber mellem 2007 og 2008. Ændringen i 

egenkapitalen er i sammenhæng med årets resultat, der ligeledes i alle tre selskaber er mindre end 

tidligere år. Ligeledes er egenkapitalen anvendt til afdækning af de garanterede renter.  Danica og 

PFA har samlet i år 2008 et negativt resultat. PFA har dog til trods for det negative resultat formået 

at forbedre resultatet sammenlignet med år 2007. Egenkapitalen i pensionsselskaberne kan ligeledes 

have været påvirket af medlemmernes ønske om, at omlægge deres ordninger, hvilket har betydet 
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udbetaling af medlemmernes optjente bonus. En sammenligning af værdien pensionsselskaberne 

hensætter til forsikrings- og investeringskontrakter, er steget betydeligt over de seneste 5 år. De 3 

udvalgte pensionsselskaber har fra 2007 til 2008, ikke haft en betydelig stigning. Det vurderes dog, 

at den løbende stigning i hensættelser har betydning/indvirkning på pensionsselskabernes 

egenkapital. 

 

Kravene i forhold til pensionsselskabernes evne til at udføre risikostyring er skærpet jf. tidligere 

afsnit. Pensionsselskaberne har siden 2007 skulle opgøre et individuelt risikobaseret kapitalkrav, 

der matcher pensionsselskabets risikoprofil. Det individuelle solvensbehov, er selskabets 

nødvendige basiskapital til at sikre forsikringstager ved selskabets insolvens. Det individuelle 

solvensbehov indberettes løbende til bestyrelsen samt Finanstilsynet sammen med indberetning om 

trafiklys. Det er pensionsselskabets ansvar at indberette, hvis selskabet ikke kan leve op til de 

individuelle solvensbehov. De udvalgte pensionsselskaber har alle tilstrækkelig solvensdækning i 

forhold til krav fra lovgivningen. Ligeledes gælder at de udvalgte pensionsselskaber gennem 2008 

har været i grønt lys, i forhold til Finanstilsynets risikoscenarier. Det betyder at de tre 

pensionsselskaber kan modstå et negativt udsving i aktiekurser på 30 procent, en negativ 

renteudvikling på 1 procent samt at værdien af pensionsselskabets ejendomsportefølje falder med 

12 procent 

 

6.4 Investeringsafkast 

Den økonomiske udvikling i 2008 har medført store fald på aktiekurserne samt et faldende 

renteniveau. Aktiekurserne på det danske marked faldt i 2008 og gav et afkast på -48 procent og 

præsterede en underperformance, når der foretages sammenligning både på det europæiske 

aktiemarked såvel som det globale aktiemarked, der performede med 4,1 procent point og 8,6 

procent point63. I takt med en forværring af økonomien faldt renten på statsobligationer i løbet af 

2008 med ca. 1,2 procent point. I nabolandet Tyskland fald samme rente med 1,4 procent point. 

Danmarks Nationalbank satte ligeledes den danske rente ned, pga. pres mod den danske krone. 

Ligeledes blev afkast på realkreditobligationer forværret i løbet af 2008, hvilket skyldes stigende 

risikotillæg. Det danske ejendomsmarked især på det private boligmarked, har været ramt i løbet af 

2008. Den samme tendens har ikke gjort sig gældende på erhvervsområdet pga. stabilt marked for 

udlejningsejendomme og stabilt niveau af lejepriser64.  Selskabernes sammensætning af portefølje, 

                                                 
63 Årsregnskab PFA 2008 
64 Årsregnskab Danica Pension 2008 
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afdækning af finansiel risiko via afledte finansielle instrumenter samt løbende tilpasning af risiko, 

har indflydelse på investeringsresultatet i 2008.  

 
Pensionsselskaberne har i løbet af 2008 valgt at tilpasse deres risiko ved at nedbringe aktieandelen. 

Risikotilpasningen er påbegyndt i begyndelsen af 2008 og atter tilpasset ultimo året. Danica Pension 

har ved årets udgang en aktieandel på 7,5 procent, PFA udgør aktier 3,8 procent , Nordea Liv og 

Pension havde en aktieportefølje på ca. 15 procent For de tre selskaber gælder det, at 

obligationsbeholdningen udgør 70-80 procent af den samlede forvaltning, heraf udgør danske 

obligationer størstedelen. 

 

Andelen af pensionskunder der har valgt at omlægge deres pension til markedsrenteprodukter, er 

høj jf. tidligere afsnit. Det betyder, at variationen i pensionskundernes afkast er stor. I PFA opnåede 

pensionskunder med traditionel pensionsopsparing med gennemsnitsrente 6,3 procent, mens 

pensionskunder med markedsrente fik mellem plus 2 til minus 29 procent, PFA´s afdækning af 

renterisiko har medvirket positivt til det samlede investeringsresultat. 

 
6.5 Etisk investering 

I led med indarbejdelse af CSR tiltag i de danske virksomheder, har pensionsselskaberne i højere 

grad end tidligere valgt, at investeringsporteføljen er tilpasset ansvarlig investering. Det betyder, at 

udvælgelse af investeringsobjekter sker ud fra, at der tages højde for etisk, sociale og miljømæssig 

hensyn, stadig med udgangspunkt i at sikre bedst muligt investeringsafkast til pensionskunderne. 

Ledelsen i et pensionsselskab har ansvaret for den egentlig beslutning af investeringsvalg, og har til 

opgave at dokumentere, at foretagende investeringsvalg er sket på markedsvilkår og på baggrund af 

fastsatte forudsætninger. Tiltaget om etisk investering kan give kunder, der selv er med til at 

forvalte mulighed for, at investere efter etisk korrekt overbevisning hvis dette er ønsket, hvilket 

følger opfordringen om øget mulighed for at påvirke investeringsstrategien jf. rapport om ”Større 

valgfrihed i pensionsopsparing”. Øget fokus på gennemsigtighed har ligeledes betydet, at 

pensionsselskaberne også har offentliggjort deres retningslinier for etiske investeringsstrategi på 

deres hjemmeside, hvilket giver pensionskunderne øget indblik.  

 

6.6 Sammenfatning 
 
Udviklingen på de finansielle markeder gennem 2008 år, havde en negativ indflydelse på de danske 

pensionsselskaber, herunder deres investeringsafkast. Andelen af aktiver i investeringsporteføljerne 

medvirkede til, at det samlede afkast for branchen generelt faldt. Andelen af obligationer har været 
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øget i 2008, hvilket har været medvirkende til en forbedring i investeringsresultaterne. De enkelte 

pensionsselskaber har overholdt deres garanterede rente, til trods for negativ afkast, hvilket er 

dækket ved benyttelse af træk på egenkapitalen samt træk på det kollektive bonuspotentiale. Dette 

betyder, at selskabernes reserver blev svækket i 2008, om end vurderes det, at selskaberne er 

robuste, hvilket bakkes op af Finanstilsynets risikoscenarium, hvor alle selskaber var i grønt lys ved 

årsskiftet. Det vurderes, at den øgede fokusering på afdækning af finansiel risiko vil øges, ligesom 

det forventes at pensionsselskaberne vil vurdere deres omkostninger ved driften af selskabet.  

 

Til trods for det øgede pres pga. konkurrence samt nedgang i afkastet, oplevede 

pensionsselskaberne en samlet fremgang i bruttopræmier i 2008. Det vurderes at skyldes et ønske 

om at foretage omlægning af bestående pensioner samt en øget indbetaling af arbejdsgiver 

administrerede ordninger som led i overenskomstforhandlinger. De fremtidige stigninger er fastsat 

hvorfor der ikke forventes markante stigninger i 2009 samt 2010. Ligeledes er indbetalingerne 

følsomme i forhold til nedgangen i arbejdsstyrken. En øget nedgang i arbejdsstyrken vurderes 

ligeledes at påvirke de mulige private indbetalinger. 

  
Det løbende arbejde omkring at skabe øget gennemsigtighed samt forestående udfordringer med 

nuværende udsving på de finansielle markeder, vurderes at skærpe de enkelte selskabers 

opmærksomhed omkring risiko, omkostninger samt fastholdelse af nuværende kunder. 
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7.0 Tilpasning til nuværende situation 

Vurderingen i ovenstående afsnit giver indblik i livsforsikringsselskaberne og de tværgående 

pensionsselskabers netop aflagte regnskaber, der giver indblik i, at 2008 var et turbulent år, der satte 

krav til pensionsselskabernes risikostyring. Dette afsnit har til hensigt at give en vurdering af, hvilke 

tilpasninger der blev indført i 2008 for at sikre finansiel stabilitet i Danmark. 

 

Den finansielle krise førte til at Økonomi- og Erhvervsministeriet i efteråret 2008 iværksatte en 

hjælpepakke i forhold til bankerne, for at skabe sikkerhed for forbrugerne. Bankpakken medførte, at 

kunderne blev sikret deres fulde indskud i de banker, der valgte at deltage65. Efter udarbejdelsen af 

bankpakken blev der ultimo oktober udarbejdet en aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet, 

den såkaldte pensionspakke, der blev udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, 

brancheorganisationen Forsikring og Pension samt Finanstilsynet. De nye tiltag skulle være med til, 

at sikre at pensionskunderne og boligejere ikke led unødvendige tab på grund af den finansielle 

krise. Sikringen medførte således, at pensionsselskaberne ikke blev tvunget til at sælge ud af deres 

store realkreditobligationer for at overholde deres krav til solvens.  

 

Gennem 2008 har pensionsselskaberne løbende sikret tilpasning af risiko, hvilket blandt andet er 

sket ved at opjustere andelen af obligationer, i forhold til den samlede portefølje. 

Realkreditobligationer kan på grund af løbetiden være en god placeringsform for 

pensionsselskaberne. Udviklingen i 2008 viste unormale markedsforhold i spændet mellem 

euroswaprenten og den danske realkreditrente med lange løbetider, hvilket har betydet behov for 

store hensættelser og store kurstab på realkreditobligationer. Til trods for at obligationer med lang 

løbetid passer med pensionsselskabernes forpligtigelser, vil de unormale markedsforhold kunne føre 

til at pensionsselskaberne ønsker at foretage frasalg for at tilpasse den kortsigtede risiko. 

Pensionsselskaberne råder over betydelige andele af de danske realkreditobligationer og frasalg i 

større eller mindre mængder, ville kunne have en betydning for prisfastsættelsen, grundet den 

begrænsede omsætning af realkreditobligationer. Et frasalg fra pensionsselskabernes 

realkreditbeholdning, vil således kunne påvirke den finansielle stabilitet negativt i Danmark. 

Grundet de unormale markedsforhold, i forhold til rentespændet, indførtes der en midlertidig 

ændring frem til udgangen af 2009 i den løbetidsafhængige diskonteringssats. I en normal situation 

er det euroswaprenten samt et tillæg svarende til det dansk-tyske rentespænd66, der anvendes ved 

                                                 
65 Finanstilsynet 
66 Aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet (2008) 
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opgørelsen af de forsikringsmæssige forpligtigelser. Efter den nye aftale blev det fra oktober 2008 

ændret i den løbetidsafhængige diskonteringssats således pensionsselskaberne ved placering op til 2 

år skal anvende de faktiske renter på rentetilpasningsobligationer. Ved placeringer over 7 år 

anvendes den nuværende rentekurver, tillagt et fast tillæg til diskonteringssatsen, svarende til 

renteforskellen mellem realkreditobligationsrenten og swaprenten. Ved placeringer mellem 2 og 7 

år, anvendes en kombination mellem de to nævnte opgørelsesmetoder af de forsikringsmæssige 

hensættelser67. Ændringen i opgørelsesmetoden på baggrund af de stigende realkreditrenter og 

faldet i euroswaprenten, medfører efter den midlertidige justering, at der anvendes en højere 

diskonteringssats ved opgørelsen af nutidsværdien af pensionsudbetalingerne, der er garanteret i 

fremtiden. Nutidsværdien af de fremtidige garanterede pensionsudbetalinger svarende til de 

forsikringsmæssige hensættelser falder ved nuværende opgørelse. Dermed giver de nye beregninger 

af de forsikringsmæssige hensættelser et reelt udtryk for pensionsselskabernes sammensætning af 

aktiver og passiver. Dette vil ligeledes gælde i en situation hvor obligationsrenten stiger, hvilket 

betyder, at kursen på obligationerne vil falde tilsvarende og påvirke selskabets samlede aktiver. 

Passiverne vil ligeledes falde og dermed selskabets forsikringsmæssige hensættelser. Det betyder 

for pensionsselskaberne, at aktiv og passivsiden følges parallelt, hvilket betyder at selskaberne ikke 

bliver tvunget til at sælge ud af deres porteføljer for at aktiverne dækker de forsikringsmæssige 

hensættelser. I takt med at markederne nærmer sig normale tilstande, vil rentekurven ligeledes 

nærme sig den oprindelige diskonteringsrentekurve.  

 

Finanstilsynet valgte ligeledes at suspendere indberetningen af det gule trafiklys. 

Pensionsselskaberne skal istedet foretage kvartalsmæssige indberetninger af regnskaber samt 

oplysning om pensionsselskabet eventuelle brug af reserver. Hvis et pensionsselskab tidligere kom i 

gult lys, kunne Finanstilsynet sætte krav om kvartalsmæssige indberetninger. Nu hvor det gule lys 

er suspenderet og indførelse af krav om kvartalsmæssige indberetninger for alle selskaber, giver det 

Finanstilsynet øget og frekvent information om alle pensionsselskaber istedet for blot de der ved 

stresstesten endte i gult lys. Finanstilsynet får mulighed for gennem løbende og gentagende 

information at vurdere de enkelte pensionsselskabers indtjening samt kapitalgrundlag. 

Pensionsselskaberne skal som tidligere nævnt stadig indberette krav til individuelle solvensbehov. 

Ligesom indberetning i pensionsselskabernes følsomhed overfor markedsudviklingen, indberettes 

løbende i forbindelse med opgørelse af det røde trafiklys. Finanstilsynet vil stadig kræve en 

genoprettelsesplan, ved en forringelse af pensionsselskabet økonomi. Ved udarbejdelse af 
                                                 
67 Aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet (2008) 
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pensionsselskabernes individuelle solvensbehov kan pensionsselskaberne tage udgangspunkt i 

risikoen ved det røde scenariet fra stresstesten. Pensionsselskabet skal dog tage udgangspunkt i et 

risikoscenarium der er tilstrækkelig i forhold til selskabet.  

 

Der er ligeledes indført yderligere tiltag, for at pensionsselskaberne skal udvise forsigtighed, da 

markedet har været turbulent. De skal således sikre pensionskunderne. Mens pensionsselskaberne i 

høj grad udbød pensionsprodukter med garanteret rente, var der i forhold til konkurrencen fokus på 

det løbende afkast til pensionskunderne. For at sikre pensionskunderne er der indført et loft over 

pensionsselskabernes mulighed for at foretage bonustilskrivninger. Hvilket medfører, at 

pensionsselskaberne ikke skal kunne påtage sig forpligtigelser udover de allerede aftalte 

pensionsgarantier. Der er ligeledes i flere pensionsselskaber indført kursværn mod pensionskunder, 

der vælger at forlade gennemsnitsprodukter og evt. flytte deres pension, for at sikre de fortsatte 

pensionskunder i selskabet og de opsparede bonusreserver. Pensionsselskaberne har til 

Finanstilsynet indberettet indførelse af kursværn, samt evt. fjernelse igen.  

 

Der udarbejdes ligeledes et tiltag for at begrænse selskabernes aktive optagelse af aktierisiko ved at 

indføre krav til, at selskaberne, skal kunne modstå et negativt udsving i de individuelle behov ved 

solvensberegninger. Dette betyder, at selskaber med tilstrækkelig kapital kan tillade sig at påføre 

selskabet yderligere risiko ved yderligere placering i aktier.  Det sikrer, at pensionsselskaberne ikke 

kan foretage spekulationer i forvaltningen for, at sikre gevinst på det tidspunkt hvor de finansielle 

markeder genvinder og atter når tilstande med positive aktiekursgevinster.  

 

7.1 Sammenfatning 

Det vurderes, at indgrebet mod realkreditmarkedet var med til at sikre stabilitet i markedet, dog kan 

det have været medvirkende til, at boligejere med rentetilpasningslån forventer at der vil ske et 

lignende indgreb ved udgangen af 2009. Dette kan betyde at flere tør vælge en finansiering med 

variabel rente uden sikkerhed. Er dette tilfældet, kan det i fremtiden ved stigende renter betyde, at 

flere boligejere ikke kan overholde deres forpligtigelser. Det forventes dog ikke at der vil ske 

yderligere indgreb for at sikre en fortsat lav rente til de danske boligejere, ligesom det ikke vurderes 

for værende hensigtsmæssigt at forsætte med et sikkerhedsnet for netop denne gruppe. 

 

Udover den offentlige regulering for at sikre, at finansiel stabilitet har pensionsselskaberne ligeledes 

tilpasset driften af selskaberne for at forebygge fremtidige kriser. Dette sker i led med indførelse af 

individuel solvensberegning således at pensionsselskaberne ikke påtager sig risiko, selskabet ikke 
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kan modstå. Udfordringen herved består i at pensionsselskaberne har minimeret andelen af aktier i 

deres porteføljer til et minimum, hvilket betyder at et fremtidigt opsving på aktiemarkederne, ikke 

vil give fordel for pensionsselskaberne og heller ikke for de pensionskunder med markedsrente.  

 

Omvendt vurderes det, at de indførte tiltag netop har til hensigt at sikre mod unødvendig risiko samt 

en stræben mod en stabil forrentning. Pensionsselskaberne bør derfor sikre en forvaltning, der 

forventes at dække de garanterede renter samt sikre opbygning af reserver således, at 

pensionsselskaberne kan modstå fremtidige udsving.  
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8.0 Forebyggende foranstaltninger 

I det følgende afsnit vurderes hvilke tiltag pensionsselskaberne kan foretage for at forebygge mod 

fremtidige kriser. Herunder pensionsselskabernes evne til at sikre en bedre risikostyring ved driften 

af pensionsselskaber samt ledelsen. Forvaltning af pensionsselskabets aktiver og øget vægtning i 

aktier samt tilpasning af forvaltning, der matcher de fremtidige forpligtigelser. 

 

8.1 Risikostyring 

Pensionsselskaberne har været påvirket af det seneste års faldende aktiekurser og ligeledes fald i 

obligationskurserne. Vurderingen af det tab pensionsselskaberne har lidt, kan henføres til, at der 

stilles krav om øget risikostyring ved investering af selskabernes aktiver. Ligesom 

pensionsselskaberne bør have fokus på at investeringer foretages med stor spredning af porteføljen 

samt at placering i samme aktiv/udsteder bør begrænses. Overordnet er det bestyrelsen, der 

fastlægger pensionsselskabets overordnede strategi i forhold til risikostyringen og selskabets 

ledelse, der løbende skal sikre at den overordnede strategi overholdes gennem løbende overvågning. 

Det vurderes, at pensionsselskaberne som følge af Finanstilsynets krav om stresstest, i forhold til 

rødt trafiklys, udfører disse således at beregningerne indgår som led i den daglige risikostyring. Det 

vurderes ligeledes, at de større pensionsselskaber som overordnet løbende har udbygget deres 

anvendelse af finansielle instrumenter til at afdække deres finansielle risiko. Således at der sikres 

styring af risiko der er relateret til aktiv og passiv styring, hvilket skyldes sammenhængen mellem 

investeringsaktiver og det fastsatte garanterede forpligtigelser. Afdækning i forhold til ændringer i 

markedsforholdene der kan påvirke pensionsselskabet sker oftest i forhold til ændring i renten, 

aktiekurser, ejendomsværdier, valutakurser og kreditspænd. Disse ændringer afdækkes i høj grad 

via anvendelse af derivater. Pensionsselskabernes forpligtigelser er langsigtede og dermed er det 

ligeledes mest hensigtsmæssigt, at foretage langsigtet afdækning i forhold til økonomiske 

eksponering68. Det vurderes således, at pensionsselskaberne i øget grad anvender risikostyring i 

form af udviklede individuelle modeller for at måle og styre pensionsselskabernes risici – ligesom 

afdækning sker via de finansielle markeder i form af afdækning af risici via mere avancerede 

instrumenter. 

 

Udarbejdelsen af anbefalinger for god selskabsledelse i 2001 af Nørby-udvalget har medført stort 

fokus på vurdering af om selskaberne råder over en effektiv ledelse69. I krisesituationer er det 

                                                 
68 Baun, Henrik og Simonsen, Kåre Krantz (2001) 
69 Nørby-udvalget (2001) 
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ledelsen der står overfor omverdenens tvivl, om der er ført effektiv ledelse af professionelle 

personer, samt om ledelsen har handlet efter egne interesser eller efter aktionærernes. 

Pensionsselskabernes bestyrelse fastsætter strategien i forhold til risikostyringen, og det er den 

daglige ledelse, der skal sikre overholdelse af strategien. Bestyrelsen skal sikre, at der løbende ved 

udsving i den finansielle stabilitet sker rapportering til bestyrelsen. Ligeledes skal 

sammensætningen af bestyrelsen sikre, at den består at kvalificerede personer. Er bestyrelsen ikke 

sammensat af professionelle og kvalificerede parter, kan dette have konsekvenser for 

risikostyringen af selskabet70. Der skal ligeledes sikres, at bestyrelsen er sammensat således at, 

placering sker uden for særinteresser. Det har været fremført at finansielle selskaber, ledes af ledere 

uden markedsdisciplin eller råder over dårlige ledere, hvilket kan have ført selskaberne i en 

situation med finansiel ustabilitet i 200871. Det vurderes, at bestyrelserne generelt i de store 

pensionsselskaber har været sammensat af personer, der rummer forskellige faglige og forskellige 

baggrunde. Ligeledes giver den øgede gennemsigtighed pensionskunderne mulighed for at få 

indblik i bestyrelsesmedlemmerne erhverv og øvrige bestyrelsesmedlemsposter. Den forestående 

krise og nuværende ledelse kan give udtryk for at til trods for at ledelsen handler med professionel 

adfærd, da kan udefra kommende faktorer føre til en situation, med en markedsudvikling som 

pensionsselskabet ikke har kunnet tage højde for i deres risikostyring.  

 

Pensionsselskaberne har handlet med styring af den finansielle risiko, for at sikre 

pensionsselskabernes forpligtigelser i forhold til pensionskunderne. Selskaberne har ikke mulighed 

for at påtage højere risiko i forhold til forvaltningen, end at selskabet kan opfylde de 

forsikringsmæssige hensættelser. Pensionsselskaberne har ved fastlæggelse af investeringsstrategien 

mulighed for at tage pensionskunderne med på råd. Den endelig beslutning om strategi står ledelsen 

for jf. § 87 i lov om finansiel virksomhed. Aktieandelen er opjusteret i perioder med øgede 

aktiekurser. Det kan diskuteres, i hvilken grad det er pensionskunderne, der ønsker, at foretage 

forvaltning efter en risikoorienteret investeringsstrategi, eller om det er ledelsen. Pensionskunderne 

har alt andet lige en interesse i, at pensionsselskaberne levere bedst muligt afkast til pensionerne. 

Dette gælder ligeledes i højere grad nu, hvor andelen af markedsrenteprodukter er steget. Det 

vurderes, at den normale tendens er, at pensionskunder eller aktionærer ikke opsøger ændringer i 

ledelsen i situationer, der antyder fremgang. Det vurderes derfor ikke, at pensionskunderne ville 

have handlet anderledes end de bestående ledere i pensionsselskaberne, der har handlet efter en 

overbevisning om, at skabe afkast til pensionskunderne der matcher markedsforholdende. 
                                                 
70 OECD (2009) 
71 Raaballe, Johansen og Grosen, Anders (2009) 
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8.2 Investeringsstrategi 

Pensionsselskaberne forvalter pensionsforpligtigelser, hvilket er en forpligtigelse med langløbetid. 

Forpligtigelserne består af en bestående opsparing samt løbende indbetaling af præmier. Tilknyttede 

forsikringer giver pensionsselskaberne en forpligtigelse i forhold til, at skulle sikre dækning ved 

ulykke eller død. Selskaberne ønsker at skabe et afkast, der sikrer pensionskundernes 

pensionsopsparing og derigennem pensionsselskabets forpligtigelser. Forvaltningen sker gennem en 

fastsat investeringsprofil som tidligere nævnt. Investeringsprofilen dækker på normalt vis over en 

forvaltning som kombination mellem flere aktiver. Aktier indgår som del af den samlede 

investering og placering i aktier medfører, at pensionsselskabet påtager sig risiko mod forventning 

om et højt afkast. Ved at foretage et diversifikation ved udvælgelse af investeringsaktiver sikrer 

dette, at risikoen spredes.  

 

Pensionsselskaberne er underlagt regulering for, hvor meget aktier må udgøre af den samlede 

portefølje. Dette maksimum er senest blevet tilpasset således, at der nu er mulighed for at placere en 

større andel i aktier. I forbindelse med bankpakken i oktober, skærpede Finanstilsynet dog 

muligheden for aktier i det omfang, at pensionsselskabet skal have tilstrækkelig kapital til at kunne 

modstå et fald i aktiekurserne på 30 procent Det vurderes at tilsynets tidligere lempelse i forhold til 

placering i aktier samt en positiv udvikling i aktiekurserne, ført til at pensionsselskaberne har 

anbragt en større del af porteføljen i aktier for at opnå et øget afkast. Seneste fald i aktiekurserne og 

dermed pensionsselskabernes samlede aktiver, kan sætte spørgsmålstegn ved, om det for 

pensionsselskaberne er hensigtsmæssigt at foretage placering af pensionsmidler i risikobetonede 

aktiver som aktier.  

 

Pensionsselskabets placering i aktier skal matche pensionsselskabets investeringsstrategi og dermed 

risikoprofil, hvilket ligeledes gælder for selskabets placering i øvrige aktiver. Det gælder således i 

teorien, at des længere investeringshorisonten er, des mere hensigtsmæssigt er det at have en større 

aktieandel. Ud fra antagelser om forventningen til det investeringsmæssige afkast fra aktier og 

obligationer kan den optimale sammensætning af portefølje beregnes ved hjælp af den efficiente 

rand72. Aktieandelen afhænger af risikoprofilen. Ligeledes er teorien baseret på, at pensionskundens 

risiko bør nedjusteres i takt med tidspunktet for pensionsudbetalingen nærmer sig. Denne tilpasning 

af investeringen til livscyklusen betyder, at investeringsrisikoen kan nedbringes i takt med 
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livsforløbet hvilket kan være hensigtsmæssigt73. Det vurderes ikke at det bør være op til den enkelte 

pensionsbidrager at sikre, at der sker tilpasning af risiko, i takt med udviklingen i livsforløbet. Det 

vil være hensigtsmæssigt om risikostyringen kunne ske automatisk74. For pensionsselskaberne har 

det i forhold til kunderne være svært at administrere den enkeltes risikoprofil i forhold til 

pensionsprodukter med garanterede produkter. Pensionsselskaberne vil alt andet lige have hele 

forvaltningen samlet og ikke tage hensyn til pensionskundernes pensionstidspunkt eller risikoprofil. 

Dette er lettere at administrere i forhold til markedsrenteprodukterne, hvor pensionsselskaberne 

udbyder forskellige investeringsafdelinger og dermed kan pensionsselskaberne bedre administrere 

en tilpasset investering til den enkelte pensionskunde. Kundernes risikoprofil afhænger normalt af 

pensionskundens alder, indkomst og risikoaversion. Ved lang investeringshorisont og nogenlunde 

sikker indkomst for pensionskunden herunder samlede formueforhold, kan det være fornuftigt at 

have en højere andel af aktier i begyndelsen og løbende tilpasse andelen i takt med livsforløbet 

ændres75. 

 

Det bør dog ved forvaltning af en pension vurderes, hvad formålet med en løbende opsparing er. 

Pensionsselskaberne har tidligere konkurreret på det historisk præsterede afkast i forhold til 

risikoen. De enkelte porteføljeforvaltere af pensionsselskabets forskellige afdelinger, bliver vurderet 

på det præsterede afkast. Det er i lov om finansiel virksomhed jf. § 158 præciseret, at 

pensionsselskaberne skal foretage forvaltning af pensionsmidlerne efter en hensigtsmæssig og 

tjenlig måde, således pensions opsparerne har en betryggende sikkerhed for, at pensionsselskabet 

kan leve op til deres forpligtigelser. Finanstilsynet har ligeledes skærpet dette således, at det 

fremgår, at det er pensionsselskabernes pligt at sikre forvaltning, der giver pensionskunderne det 

bedst mulige afkast, herunder bonustilskrivninger76. 

 

Til trods for pensionsselskabernes løbede forvaltning sker ved en kombination af 

investeringsaktiver og afdækning af risiko via finansielle instrumenter, har pensionsselskaberne 

oplevet udsving i investeringsresultatet. Disse udsving har påvirket pensionsselskabernes samlede 

resultat, ligesom det har presset selskaberne i forhold til, at kunne overholde deres krav til 

kapitalafdækning af de forsikringsmæssige hensættelser. Derfor er det nærtliggende at foretage en 

vurdering om pensionsselskaberne istedet burde foretage placering i aktiver, der giver en høj grad af 
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sikkerhed via stor spredning, istedet for placering i aktiver der medfører øget risiko. Formålet med 

oprettelse af en pension er, at pensionskunden ønsker at skabe et økonomisk fundament ved 

pensionering. Pensionsselskabet skal derfor have til hensigt at skabe en god pension, hvor 

pensionskunderne har tillid til, at de på et fremtidigt tidspunkt er sikret en opsparing, der sikre dem 

en vis økonomisk levestandard. Ønsker pensionskunderne at foretage placering med høj risiko, kan 

dette ske via andre private ordninger. De private ordninger kan udformes som pensionsordninger 

eller placering gennem frie midler. Det giver eksempelvis mulighed for at bruge belåning af 

ejerboligen og efterfølgende foretage placering via pension eller placering i investering for frie 

midler.  

 

Gennem de senere år har der været en øget tendens til, at private personer foretager øget 

indbetalinger på pensionsordninger77, Dette vurderes at være sket som led i sikring af 

levestandarden ved pensionering ligesom det vurderes, at de skattemæssige fordele har haft en 

betydning på de øgede indbetalinger. Udviklingen på ejerboligmarkedet i de seneste år vurderes 

ligeledes, at have haft en indvirkning, og har gjort det muligt at foretage store og supplerende 

indbetalinger. Dette er sket gennem låntagning i friværdien i ejerboliger. Den nuværende situation 

på boligmarkedet, vurderes at have sat en stopper for de lånefinansieret indbetalinger på 

pensionsordninger, for at mindske betalingen af skat. Ligeledes vurderes det, at udspillet til den nye 

skattereform, hvor indførelse af et indbetalingsloft på kr. 100.000 på ratepensioner samt lavere 

fradragsværdi78 vil medføre, at private kunder vil overveje de fremtidige fordele derved. 

 

I takt med den øgede opsparing til pensionsordninger hvor private selv finansierer indbetalingen, 

har det medført, at de private råder over flere ordninger og dermed en spredning i placering af 

pensionsordningerne79. Det anbefales, at investering sker ved at sprede aktiverne. Det er ligeledes 

hensigtsmæssigt at pensionsopsparer, sikrer spredning af deres pensionsordninger. Spredningen kan 

sikres ved at finansieringen af pensionstilværelsen ikke er afhængig af for eksempel den offentlige 

pension, men suppleres af en arbejdsgiver administreret pension samt en privat finansieret 

pension80. Danskerne har i højere grad en spredning i deres samlede aktiver, hvorfor det kan 

argumenteres for at ”grundpensionen” (den arbejdsgiver administrerede ordning) placeres i sikre 

aktiver. Da denne pension alt andet lige kommer til at udgøre størstedelen af finansieringen ved 
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udbetaling. Øvrige pensioner der ikke er afgørende for den samlede økonomi ved 

pensionstidspunktet kan istedet placeres mere risikobetonet, ligesom den enkelte kan sammensætte 

den øvrige økonomi efter egen risikoprofil, herunder valg af finansieringstype ved 

boligfinansiering, placering i aktier osv. Dermed flyttes ansvaret for opfyldelse af individuelt ønske 

om risiko fra kollektive midler til individets egen styring med mulighed for at tage udgangspunkt i 

forvaltningen af grundpensionen. 

 

8.3 Beregning af hensættelser 

I forbindelse med den nuværende situation med en negativ situation på de finansielle markeder har 

Finanstilsynet valgt at ændre diskonteringssatsen ved beregning af pensionsselskabets hensættelser 

for en kortere periode. Indførelsen af denne ændring har til hensigt, at vurdere om 

pensionsselskaberne er i en situation, hvor de ikke har mulighed for at opfylde de indgåede 

pensionsforpligtigelser. Ved de hidtidige beregninger af pensionshensættelser var beregningerne 

kendetegnet ved, at der ikke var nogen direkte sammenhæng mellem aktivsiden, der i høj grad 

består af realkreditobligationer samt passivsiden, de reelle værdier af de forsikringsmæssige 

hensættelser. Ændringen af diskonteringssatsen, hvor renten fra realkreditobligationer anvendes til 

at foretage tilbagediskontering betyder, at der er større sammenhæng i aktiv- og passivsiden. 

 

Den optimale situation er ved sammenhæng mellem aktiv- og passivsiden, da opgørelsen skal danne 

grobund for vurderingen af, om pensionsselskabet er i en krisesituation. Nuværende beregning 

sikrer at denne sammenhæng opnås. Derfor er det nærtliggende at overveje om den midlertidige 

opgørelse, ikke snarere bør indføres som permanent opgørelsesmetode. Således sker 

tilbagediskonteringen med den reelle markedsrente. Det vil omvendt betyde, at pensionsselskaberne 

vil opleve, at deres forpligtigelser i forhold til hensættelser vil svinge over tiden. Dette skyldes de 

udsving der forekommer i markedsrenten. Det vil alt andet lige betyde, at pensionsselskaberne i 

højere grad bliver nødsaget til at foretage risikoafdækning i forhold til udsving i renten og 

aktiekurser.  For at undgå at der sker store udsving i værdien af de forsikringsmæssige hensættelser, 

kan der istedet fastsættes en gennemsnitsrente på baggrund af historisk renteudvikling. 

 

Dette giver anledning til en vurdering af, om et pensionsselskab kan opfylde de fremtidige 

pensionsforpligtigelser, ved at beregne de forventede fremtidige ind- og udbetalinger, samt opgøre 

om der foreligger en udækket nettoposition. Ved brugen af denne beregningsmetode, foreligger der 

en situation med krise eller at pensionsselskabet er udsat for risiko, når der ikke er tilstrækkelig 

aktiver til at dække fremtidige pensionsforpligtigelser via nettopositioner. Ved denne betragtning 
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opnår pensionsselskabet sikkerhed for de fremtidige garanterede pensionsudbetalinger, ved at 

foretage investeringer således af de fremtidige pensionsindbetalinger svarende til de fremtidige 

garanterede pensionsudbetalinger. Formår pensionsselskabet ikke, at sikre de fremtidige 

pensionsindbetalinger, således at disse falder under et niveau for de fremtidige udbetalinger, da vil 

pensionsselskabet komme i krise ved denne betragtning. Pensionsselskabet bør på baggrund af 

forventninger til fremtiden kunne opgøre de udækkede dispositioner for de forventede ind- og 

udbetalinger. For pensionsselskabet vil der foreligge en risiko, hvis der sker en afvigelse i 

forventningen omkring de fremtidige pensionsforpligtigelser, som eksempelvis en afvigelse i 

forventningen til levetiden samt hvis størrelsen af aktiver ikke er i stand til at dække nutidsværdien 

af disse udækkede positioner. Grundet længere levetid og at pensionerne er langvarige kontrakter, 

giver det pensionsselskaberne stor usikkerhed omkring levetiden og udviklingen heraf. 

Pensionsselskabet kan afdække risikoen ved at indgå en aftale om ”langlevetids swap”, hvilket 

betyder, at pensionsselskabet modtager betaling fra en modpart, hvis levetiden ved pensionerede 

stiger i forhold til forventningen81. 

  

8.4 Fremtidige forpligtigelser  

Pensionsselskaberne påtager sig forpligtigelser, der typisk ligger langt ude i fremtiden, hvilket 

medfører en vis risiko for pensionsselskabet. Risikoen kan eksempelvis bestå af usikkerhed 

omkring de fremtidige indbetalinger, samt usikkerhed omkring levetiden hvilket svarer til 

varigheden af de garanterede udbetalinger. Da pensionsselskabets forpligtigelser har en lang 

løbetid, vil det ligeledes betyde, at det vil være fordelagtigt for pensionsselskabet at sikre de 

fremtidige forventede udbetalinger ved at foretage sikre placeringer i fasteforrentede fordringer. 

Pensionsselskabet kan gennem placering sikre faste betalinger, der matcher pensionsselskabets 

udbetalinger. Udbuddet af realkreditobligationer har medført, at det ikke i samme grad som 

tidligere, er muligt at sikre placering i langt løbende obligationer med fastrente. Dette skyldes en 

ændring i adfærden ved låntager, således at varigheden for et obligationslån er faldet. Låntager har i 

gennemsnit realkreditlånet mellem 6-10 år, hvilket skyldes, at udstedelse af realkreditobligationer 

tæt på kurs 100, skaber en stor sandsynlighed for at låntager konverterer lånet. Dette kan betyde en 

kortere løbetid for realkreditobligationen. Det skyldes det øgede omfang af realkreditobligationer 

med kort løbetid og variabel rente, de såkaldte rentetilpasningslån. Disse lån er baseret på 

obligationer der typisk løber 1-5 år. Ved udstedelse af fastforrentede lån med afdragsfrihed opnår 

låntager typisk 10 års indledende afdragsfrihed. Ønsker låntager at fortsætte med muligheden for 
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afdragsfrihed efter de første 10 år, skal låntager omlægge lånet. Dermed kan investor ikke forvente 

en længere løbetid end 10 år på lån med afdragsfrihed. Begrænsningerne for anbringelse på 

realkreditmarkedet gælder ligeledes for anbringelse i statspapirer, der er blevet reduceret væsentligt 

grundet overskud i de statslige budgetter. Statsforvaltningen i Danmarks Nationalbank valgte i 

oktober 2008 at åbne for udstedelse af et dansk statspapir med 30-årigt løbetid. Udstedelsen giver 

pensionsselskaberne bedre mulighed for risikoafdækning samt mulighed for at sikre de langsigtede 

forpligtigelser82. Udstedelsen af de nye 30-årige statspapirer, vurderes ikke at være tilstrækkeligt 

for, at pensionsselskaberne i Danmark kan afdække deres langsigtede risiko. Derfor vil tilpasninger 

på realkreditmarkedet kunne øge pensionsselskabernes interesse for placering i 

realkreditobligationer samt sikre afdækning af risiko i forhold til de forsikringsmæssige 

hensættelser. Det vil for eksempel sikres ved en forlængelse af den effektive løbetid på de 

realkreditlån investor investerer i, hvilket blandt andet kan sikres gennem at yde realkreditlån uden 

mulighed for afdragsfrihed. Alternativt ved at give låntager mulighed for at optage et realkreditlån 

med 30 års afdragsfrihed, vil det alt andet lige medføre, at låntager ikke i samme grad vil foretage 

indfrielser før tid. En ændring i lovgivningen åbnede op for denne mulighed i 2007. Låntager fik 

muligheden for at optage 30-årige variabelt og fastforrentede obligationslån. Muligheden for den 

udvidede afdragsfrihed medførte en øget risiko ved investering i realkreditobligationer, ligesom 

mulighed for en lav månedlig ydelse over hele lånets løbetid kunne betyde stigende boligpriser. 

Muligheden for afdragsfrihed over en længere periode kunne være med til at sikre unge første gangs 

købere adgang til boligmarkedet og omvendt var forventningen, at den udvidede afdragsfrihed ville 

medføre en stigning i priserne. Ved lån med 30 års afdragsfrihed, blev der indført en begrænsning i 

således, at sikkerheden skulle stilles indenfor 70 procent af ejendommens belåningsværdi. 

Udstedelse af realkreditlån med 30 års afdragsfrihed blev ved nogle udbydere indstillet i år 200883. 

Det vurderes at nuværende boligmarked og den øgede risiko på de finansielle markeder, ville 

muligheden for de afdragsfrie lån i nogen grad kunne sætte gang i økonomien. Omvendt vil øget 

anvendelse af afdragsfrie lån være med til at øge den i forvejen høje gældsætning blandt danskerne.  

 

De traditionelle fastforrentede obligationslån anvendes ikke i samme grad som tidligere. Optagelse 

af realkreditlån med variabel rente udgør en større del af finansieringen af fast ejendom. 

Udviklingen i renteniveauet i Danmark har gennem tiden betydet, at låntager har været i besiddelse 

af et realkreditlån med lav rente. Usikkerheden omkring rentefastsættelsen i december måned 2008, 

giver indtryk af, at låntagere har optaget denne type lån med udgangspunkt i en billig finansiering. 
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Låntager påtager sig en risiko i forhold til udsving i ydelsen ved optagelse af et realkreditlån med 

variabel rente. En mindre anvendelse af rentetilpasningslån vil forbedre pensionsselskabernes 

mulighed for placering, ligesom det vil give låntagerne mulighed for at optage realkreditlån med 

sikkerhed for ydelsen. 

 

Ved en øget anvendelse af fastforrentede obligationslån og et ønske om en øget effektiv løbetid på 

lånene, vil det være aktuelt at vurdere muligheden for indførelse af beskatning af emissionskurser. 

Denne beskatning vil være aktuel i forbindelse med udstedelse af realkreditlån til en kurs under 100 

og en senere kursgevinst ved indfrielse. Det bliver herved muligt at hæve den såkaldte 

mindsterenteregel på obligationsmarkedet, og realkreditobligationer kan herved udstedes til en kurs, 

der ligger væsentligt under kurs 100. I denne forbindelse vil det give mulighed for fradrag for 

eventuelle kurstab. Det vil medføre at den tidligere høje sandsynlighed for konvertering falder, og 

dermed stiger den effektive løbetid på realkreditlån. Det vil derfor blive attraktivt for 

pensionsselskaber at placere midler i realkreditobligationer.  

 

8.5 Investering i infrastruktur 

Det offentlige har gennem flere år arbejdet med udlicitering af arbejdsopgaver til det private. Det 

har tidligere hovedsageligt være anvendt i forbindelse med funktionsopgaver ved udførelse af 

vedligeholdelse af eksempelvis vejnet og belægningsentrepriser84. Infrastrukturkommissionen 

fremlagde i januar 2008 en rapport med anbefalinger omkring infrastrukturen frem mod 2030. 

Rapporten indeholdte et element omkring partnerskab mellem offentlig og privat85. Dette 

partnerskab har til hensigt at skabe en langsigtet konsekvent planlægning, hvor private partnere 

inddrages i processen for at sikre omkostningseffektiv organisering og styring af anlægsprojekter86. 

OPP-modellen sikrer en langsigtet planlægning, hvor drift og vedligeholdelse er tænkt ind i 

opførelsen. Dette betyder, at de løbende udgifter til vedligeholdelse er medregnet i løsningen og 

bestilleren betaler løbende hvert år en fast ydelse for rådigheden over faciliteterne. Dette sikrer 

gennemsigtighed samt forudsigelighed for alle parter. I Danmark er erfaringerne med OPP-

modellen stadig begrænset. Investering i infrastrukturen giver mulighed for en langsigtet placering, 

og er derfor interessant for pensionsselskaber.  
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I 2008 fremlagde Lars Rohde et forslag om muligheden for at lade pensionsselskaber foretage 

langsigtede investeringer i infrastrukturen i Danmark. Forslaget er baseret på overtagelse af 

eksisterende broer, samt opførelse af nye broer, jernbaner mm., som staten efterfølgende lejer 

tilbage. ATP ønsker primært at foretage investeringer i eksisterende projekter, da risikoen forbundet 

hermed er mindre end ved opførelsen af nye projekter. Hensigten er at skabe et langsigtet og sikkert 

afkast af en sådan investering. På nuværende tidspunkt har ATP investeret i infrastruktur-projekter 

via motorveje i USA samt havneanlæg i Storbritannien. 

 

Investering i infrastruktur kan deles op i to kategorier; økonomisk infrastruktur samt sociale 

investeringer i infrastruktur. Under økonomiske investering ligger for eksempel transport, 

kommunikation, offentlig forsyning og vedvarende energi. De sociale investeringer er blandt andet 

skoler, hospitaler og sikkerhed87. Investering i sådanne projekter vil alt andet lige stille andre krav 

til pensionsselskabernes forvaltning, herunder viden indenfor investeringsområderne samt driften 

heraf. Investering i infrastruktur-projekter vil medføre, at der kan ske en diversifikation i 

investeringsklasser. Der er ligeledes risiko ved investering i andre investeringsklasser, og det 

vurderes at der også er risiko forbundet med langsigtede investeringer i infrastruktur. Det gælder 

blandt andet risiko i forbindelse med opførelse, operationelle risici, ændring i demografiske forhold, 

politiske og sociale risici, samt risiko i forbindelse med gearet investering88.  

 

Pensionsselskaberne skal inden investering i infrastruktur-projekter sikre, at der indgås kontrakter, 

der sikrer gennemskuelig ansvarsfordeling. Ligeledes bør pensionsselskaberne vurdere, hvornår de 

indtræder i et sådant projekt, og hvad formålet er. Ønskes der en sikker og langt løbende investering 

med fast afkast, bør pensionsselskabet alt andet lige forsøge at overtage allerede etablerede 

projekter. Typen af projekt bør ligeledes overvejes.  

 

8.6 Indeksobligationer 

Pensionsselskaberne er interesseret i at foretage langsigtede placeringer, hvilke de nye 

statsobligationer samt realkreditobligationer giver mulighed for. Et andet alternativ er investering i 

indeksobligationer. Indeksobligationer kan enten udstedes af realkreditinstituttet eller af staten. 

Værdien af en indeksobligation reguleres i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau, 

således købekraften bevares. Indeksreguleringen sker på baggrund af et nettoprisindeks, der er 

baseret på udviklingen i det almindelige prisniveau. Det beregnes af Danmarks Statistik 2 gange 
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årligt. Investering i indeksobligationer sikrer investor mod udsving i inflationen. Derimod vil der 

stadig være risiko i forhold til udsving i realrenten. Investering i almindelig realkreditobligationer 

påvirkes derimod både af ændringer i realrenten samt ændringer i den forventede inflation over 

obligationens løbetid. 

 

Indeksobligationer blev introduceret i 1982 af den daværende boligminister. Hensigten var at skabe 

en finansieringsform, hvor udviklingen i huslejen blev tilpasset til udviklingen i det almindelige 

prisniveau i Danmark. Huslejen udgør således hele tiden den samme procentdel af indkomsten. Den 

lave inflation i Danmark betyder, at denne finansieringsform sammenlignet med andre 

finansieringsformer der er tilgængelige, ikke er fordelagtig for låntager. De nuværende serier er 

meget små, samt det lave inflationsniveau betyder, at nuværende serier afvikles hurtigere, end hvad 

der var tiltænkt. 

 

Ved investering i indeksobligation sikrer pensionsselskabet, at købekraften af investeringen 

bevares. Ligeledes er risikoen for udtræk ikke tilstede på samme måde, da de fleste 

indeksobligationer udstedes uden ret til konvertering. Muligheden for at sikre et fast realt afkast er 

for pensionsselskaberne interessant.  

 

Udstedelsen af indeksobligationer gennem realkreditinstitutter er på nuværende tidspunkt ikke 

aktuelt, pga. det lave niveau for inflationen. Der kan af udsteder vælges at tilpasse 

finansieringsformen således, at det atter bliver fordelagtigt for låntager. Staten kan som tidligere 

skrevet ligeledes vælge at udstede indeksobligationer. Denne finansieringsform har historisk set vist 

sig at være dyr.  Istedet udstedes realkreditobligationer baseret på fast rente. Det vurderes ikke, at 

det på nuværende tidspunkt for udsteder eller låntager er fordelagtig at udstede indeksobligationer. 

 

8.7 Sikring af pensionsudbetalinger  

Tendensen i Danmark er, at pensionsselskaberne dels gennem lovgivning og dels gennem ændret 

udbud af ordninger, har pensionsselskaberne øgede mulighed for at forvalte gennem øget risiko. 

Tendensen i Belgien er omvendt. Pensionssystemet er i høj grad baseret på offentlige pensioner, der 

er baseret på en procentdel af den enkeltes indkomst. Grundet demografiske forskydninger er der i 

2003 indført tiltag med hensigt på at opfordre til øget private pensionsindbetalinger. I denne 

forbindelse er der fra pensionsselskabernes side indført et årligt garanteret mindste afkast til 
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pensionskunderne89. Denne indførelse af garanteret mindste afkast betyder, at pensionsselskaberne 

alt andet lige har, måtte anlægge en anden investerings profil, hvilket igen betyder lavere 

gennemsnitlig afkast til pensionskunderne. Denne ændring af investeringsadfærd vil ligeledes 

betyde, at ledelsen må indføre skærpede vilkår/regler for de investeringer, der foretages. Det er 

dermed ikke længere muligt at foretage forvaltning af pensionsmidlerne gennem mange placeringer 

i risikobetonede aktiver. Dermed betyder indførelsen af kollektiv forvaltning af pensionsordninger 

med garanteret mindste afkast, at ledelsen i de enkelte pensionsselskaber bliver tvunget til at 

tilpasse driften af selskabet, for at kunne overholde de nye krav. 

 

Den nye investeringsstrategi i Belgien er betegnet ved at være mere forsigtig end tidligere. Dermed 

har sammensætningen af porteføljerne ligeledes været igennem en tilpasning, hvilket har betydet, at 

de i år 2008 har oplevet at deres strategi har været en fordel. De har ikke i samme grad som øvrige 

pensionsselskaber være påvirket af aktiekursernes nedgang. 

  

I Belgien har pensionsselskaberne gennem de sidste 5 år måtte tilpasse deres forvaltning af 

pensionsporteføljen til at kunne opfylde et garanteret mindste afkast. Det er omvendt i Danmark 

hvor pensionsselskaberne ”flytter” pensionsmidler fra garanteret rente til markedsrente og samtidig 

er reglerne for anbringelse i aktier blevet lempet. Dette giver ledelserne mulighed for at opgradere 

aktieandelen. Hensigten i Belgien er, at sikre et supplement til de offentlige pensioner og dermed er 

den langsigtede garanti for mindste afkast med til at skabe tryghed for økonomien. Alt andet lige er 

det hensigten med oprettelse af en pensionsopsparing. Når hensigten er at skabe et økonomisk 

fundament til pensionstidspunktet betyder investering i langsigtede aktiver med sikkert afkast, at 

der ikke opstår usikkerhed omkring værdien af den endelige pensionsordning hvilket må anses for 

værende optimalt. 

 

8.8 Pensionsbeskatning 

Beskatning af pensionsopsparing i Danmark har gennem tiden været gennem en løbende forandring, 

der er gået fra ingen beskatning til delvis beskatning og videre til fælles afgift for alle aktivklasser. 

Siden 1984 har pensionsopsparingen været underlagt en beskatning af afkastet, via 

realrenteafgiften. Dette er en beskatning af pensionens reelle afkast over 3,5 procent90, der indførtes 

et fælles loft for den maksimale beskatning, hvilket betyder, at de pensionsselskaber der klarede sig 

godt, kunne tjene mere i afkast end de øvrige pensionsselskaber. Dermed kunne der opstå 
                                                 
89 OECD (2003) 
90 Indbetalinger før 1. januar 1983 er fritaget for realrenteafgift såvel som for pensionsbeskatning 
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konkurrence på forvaltningen. I den efterfølgende periode blev flere af de aktivklasser der tidligere 

havde været holdt udenfor afgift, inddraget i fremtidig beskatning. Det gælder blandt andet afkast 

fra fast ejendom, afkast på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger samt 

beskatning på afkast fra aktier. Efterfølgende er der fra 2001 indført fælles beskatning på alle 

aktivklasser på 15 procent. Dette skulle medføre, at skatteprocenten ikke længere skulle påvirke 

valg af aktivklasse ved placering. 

 

Nuværende beskatningsform af pensionsordninger sikrer staten løbende indtægter i og med 

pensionsordninger beskattes via PAL-skatten, der sker efter lagerbeskatning. Det betyder, at 

urealiserede kursgevinster beskattes løbende, samt kurstab anvendes til senere modregning i 

kursgevinster hvilket kan medføre udsving i den årlige skattebetaling.   

 

Ønskes pensionsformuen sikret med henblik på at sikre den økonomiske situation ved 

pensionstidspunktet, vurderes det for værende optimalt, at sikre et fundament for en løbende fast 

udvikling i pensionsordningen. Den reelle udvikling i lønniveau kan bruges ved 

fremdiskonteringen. Dermed sikres, at købekraften af pensionen løbende svarer til lønudviklingen. 

Ved at foretage fremdiskonterende beregninger på denne måde, vil det alt andet lige betyde, at 

pensionsopsparerne får fordel af den løbende regulering af lønniveauet.  Ligeledes vil pensionisten, 

der har pensionen under udbetaling også blive reguleret i pensionsydelse. Foretages tilskrivning af 

afkast via denne model, vil det betyde, at foretages der kollektive indgreb i forhold til 

lønudviklingen, vil det påvirke alle lønmodtagerne nu samt ved pensionering. Dermed vil det ikke i 

samme grad være fleksibilitet at indføre ny regulering af offentlig indkomst. At regulere 

pensionsselskabernes afkast i forhold til lønudviklingen kan sikres via samme beregning som 

pensionsskatten. 

 
Den hidtidige beregning af realrenteafgiften sikrede ikke en symmetrisk beskatning af 

pensionsopsparingerne. Den sikrede omvendt at beskatningen fulgte udviklingen i realrenten. 

Stabiliteten omkring pensionsformuen kan ligeledes ønskes opnået via genindførelse af 

realrenteafgift, hvor realrenten istedet opgøres symmetrisk. Den symmetriske opgørelse sikrer at de 

forskellige aktivklasser har samme afgift som tidligere, samt at et mindste afkast ikke er underlagt 

noget afgiftsberegning. Det kan medføre, at pensionsselskaberne kan stabilisere deres afkast. En af 

fordelene ved at lade beskatningen følge udviklingen i realrenten er, at staten sammen med 

pensionsselskabet er med til at dække den negative udvikling ved faldende renter, hvilket skyldes, 
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at realrenteafgiftssatsen falder ved faldende inflation samt nominel rente91. Beskatningen kan 

udformes på en sådan måde, at selskabet får mulighed for at fradrage eventuelle tab, eventuelt i 

fremtidige gevinster, ligesom det kendes i dag fra private investorer. For at sikre at staten ligeledes 

opnår en indtjening ved faldende inflation samt nominelle renter, kan der ligesom ved positiv 

beskatning indføres en minimums grænse, der altid betales skat til og beløb derover, kan der opnås 

kompensation eller fradrag for.  

 

Alternativt kan udviklingen i årets reelle bruttonationalprodukt anvendes som beregningsfaktor ved 

opgørelse af pensionsselskabets skat, således at pensionsselskabet ved positive afkast der overstiger 

udviklingen i årets reale bruttonationalprodukt beskattes. Omvendt gør sig gældende ved en negativ 

udvikling i pensionsselskabets afkast. Her kan bruttonationalproduktet ligeledes anvendes som 

faktor for opgørelse af afgiften, evt. mod et fradrag på 1-2 procent, hvilket betyder, at branchen 

sikres mod en negativ markedsudvikling92. Ved denne opgørelse sammenholdes udviklingen i 

landets produktion med udviklingen i branchens afkast, hvilket i nogen grad må antages at følges 

ad.  

 

8.9 Sammenfatning  

Historisk set er der gennem tiden sket udsving i økonomiske forhold, der har betydning for 

pensionsselskaber. Da vi næppe kan forvente, at fremtiden ikke vil medføre lignende udsving, 

vurderes det for værende hensigtsmæssigt at indføre forebyggende tiltag. Ovenstående afsnit har 

fremført en række forskellige tiltag, der vurderes at kunne være medvirkende til at sandsynligheden 

for en krisesituation i pensionsselskaberne i fremtiden mindskes. 

 

Der er således fremført alternative forslag til langt løbende investeringsmuligheder, der er med til at 

sikre forvaltning med højere grad af sikkerhed for det løbende afkast. Disse investeringsmuligheder 

kan sikres ved mulighed for investering i infrastruktur, langt løbende statspapirer, 

indeksobligationer eller realkredit obligationer. Ligeledes er der fremført forslag til den løbende 

beskatning af pensionsformuen for at sikre stabilt afkast, hvilket kan ske efter en symmetrisk 

opgørelse, i forhold til en fastsat mindste sat. Endvidere er der opsat forslag til permanent ændring 

af metode for beregning af hensættelser således, at der fremover sikres en sammenhæng i 

opgørelsen mellem aktiv- og passivsiden. Det vil sætte større krav til den løbende risikostyring, 

hvilket kan sikres ved forsat anvendelse af finansielle instrumenter 
                                                 
91 Økonomi- og Erhvervsministeriet (2003) 
92 Østrup, Finn (2009) 
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9.0 Håndtering af kriser  

Dette kapitel har til hensigt at give en vurdering af, hvordan en krisesituation i et pensionsselskab 

løses på nuværende tidspunkt. Der vil i dette afsnit blive taget udgangspunkt i de udførte handlinger 

i forbindelse med den forestående krise.  

 

Siden udførelsen af Bremer rapporten har hensigten for pensionsbranchen været at skabe åbenhed 

og gennemsigtighed, for derigennem at skabe øget disciplin omkring selskabernes samlede risiko og 

derigennem sikre disciplin hos selskabernes ledelse. Ved vurdering af nuværende lovgivning 

efterlades der et indtryk af, at lovgivningen ved flere tilfælde er tilpasset i forbindelse med en krise, 

således at pensionsselskaberne har haft mulighed for, at overholde lovgivningen.  Senest er dette 

sket i forbindelse med lempelse af Finanstilsynets opgørelse af pensionsselskabernes evne til at 

overholde forskrevne krav til risici. Det såkaldte trafiklys, blev i efteråret 2008 ændret således, at 

det ikke længere omfatter det gule lys. Dermed er der lempet på den oprindelige hensigt, ved 

indførelsen af trafiklyset og derigennem mindre synlighed af bestemte risici for 

pensionsselskaberne. Lempelsen sker i forbindelse med, at det må antages at flere ikke har 

mulighed for at overholde kravene til det gule lys. 

 

I forbindelse med afskaffelse af det gule trafiks lys blev der ligeledes foretaget ændringer, i 

pensionsselskabernes måde at opgøre de samlede hensættelser. Ændringen bestod i, at 

pensionsselskaberne fik mulighed for at kunne medtage realkreditrenten ved opgørelse af de 

samlede forpligtigelser, for derigennem ikke at være underlagt samme krav til hensættelser, som 

følge af renteudviklingen93. Dermed sikredes det, at pensionsselskaberne havde lettere ved at 

opfylde kravet til hensættelser, samt realkreditmarkedet sikrede, at der ikke skete store frasalg af 

obligationer med følger som, stigende renter for boligejer med rentetilpasningslån samt faldende 

kurser på obligationer. 

 

Der er endvidere foretaget tilpasning således, at pensionsselskaberne ved opgørelse af deres 

individuelle solvensbehov, har mulighed for at indregne, forventningen til værdien af deres aktiver 

når markedet er vendt. Det er op til pensionsselskaberne at sætte en forsvarlig værdi. Denne 

ændring medfører, at pensionsselskaberne kan undgå at sælge ud i deres aktiver for at kunne 

overholde kravet til solvens. Strategien bag at yde mulighed for tilpasning ved opgørelse af solvens, 

                                                 
93 Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring og Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet, 
31. oktober 2008 
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ved faldene kurser, udføres efter teorien om at aktiekurserne efter en periode med kursfald atter vil 

rette sig og stige på sigt.  I forbindelse med tidligere aktiekursfald i perioden 2000-2003 jf. figur 3, 

steg kurserne på aktier efter en længerevarende periode på et lavt niveau. Hvorvidt aktiekursen altid 

vil rette sig efter et større kursfald afhænger af, i hvilken grad der er tale om et effektivt marked. 

Hvis aktiemarkederne er 100 procent effektive, vil alt information om virksomhederne være 

indbygget i aktiekursen, som derfor på et hvert tidspunkt er korrekt. Det fuldstændige effektive 

marked eksisterer kun i teorien. I forbindelse med tidligere historiske nedgange, er de efterfølgende 

blevet fulgt op ad en optur på aktiekurserne. Denne optur kan forklares med, at investor i 

forbindelse med nedgang trækker indskud ud af markedet og placere alternativt i obligationer eller 

under madrassen. Når tilliden til markedet vender, anbringes der igen i markedet. 

 

Der er ligeledes indført en fælles bonuspolitik samt fastlæggelse af kontantrenten. Hensigten var at 

pensionsselskaberne gennem denne stramning skulle udvise forsigtighed samt konsolidere sig. Det 

betyder for pensionskunderne, at der ikke længere er samme element af konkurrence mellem 

pensionsselskaberne, hvilket sikrer pensionsselskaberne, at deres kunder ikke skifter pga. mulighed 

for højere afkast andet sted. De lave bonusudbetalinger vil være med til at hjælpe 

pensionsselskaberne med at opbygge kapital, denne ændring er for pensionskunderne på kort sigt 

ikke nogen direkte gevinst. 

 

De foregående eksempler på tilpasning af regler og lovgivning i forbindelse med en krisesituation i 

pensionsselskaberne i Danmark, har givet en opfattelse, af at der sker en løbende tilpasning af regler 

og love, således selskaberne har mulighed for at overholde disse. Ændringerne vurderes at have 

betydet, at nogle pensionsselskaber kan se sig for værende undtaget for at være blevet underlagt 

administration. Det har betydet, at selskabsledelsen har haft mulighed for at udføre en risikobetonet 

strategi, uden dette har haft nogen reel konsekvens og evt. udskiftning af ledelsen. Ligeledes har det 

betydet, at ejerne af pensionsselskaberne ikke direkte har taget del af den faldende egenkapital, men 

den faldende egenkapital accepteres for en periode. 

 

Ved at lade lovgivningen og gældende regler tilpasse til den nuværende markedssituation, sikres 

der, at selskaberne ikke må lave nødløsninger for at overholde de ellers gældende regler. 

Ændringerne betyder dog, at selskaberne ikke oplever nogen reel konsekvens, ved den strategi 

selskabet fører. Selskaberne kan dermed påtage sig øget risici, i forhold til hvad selskabet kan 

bærer. Ligeledes forsvinder den gennemsigtighed, der gennem en længere periode har været 

arbejdet på at skabe. Hensigten med gennemsigtigheden er, at selskaberne skal synliggøre måden, 
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hvorpå selskabet drives, og hvilke strategier der ligger bag. Ved at fjerne selskabernes 

offentliggørelse af data forsvinder denne gennemsigtighed, og det vil alt andet lige kunne være med 

til at fjerne selskabsledernes fokus. Omvendt har den løbende tilpasning været medvirkende til at 

selskaberne ikke har været nødsaget til at sælge ud, af aktiver som ejendomme og aktier på et 

strategisk upassende tidspunkt. Indregning af disse aktiver sker efter vurdering af selskabet selv. 

Dermed kan regnskaberne i den følgende periode vise sig ikke at være retvisende hvis ikke værdien 

af disse aktiver retter sig efter selskabernes forventning. Ligeledes har dette indgreb været med til at 

sikre låntagere af rentetilpasningslån, endnu et år med lav rente, på et tidspunkt hvor renten 

alternativ kunne være steget. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, om det er retfærdigt at 

låntagere med tilpasningslån, sikres en lavere rente i forbindelse med rentetilpasning. Lignende 

aktioner sker ikke i forbindelse med låntager af fastforrentede lån. Det offentlige indgreb sikrer 

derfor en del af befolkningen, segmenteret ud fra realkreditlån type. Der kan derfor sættes 

spørgsmålstegn ved, om det er retfærdigt, at der foretages offentlige interventioner til fordel for 

enkelte og udvalgte befolkningsgrupper. 

 

Tabene ved denne krise har betydning på den enkelte pensionsopspares samlede pensionsformue, 

hvordan disse tab skal erstattes er ligeledes til vurdering. Bør det offentlige på samme vis som ved 

andre interventioner være med til at dække de tab, pensionsopspare oplever som følge af en 

krisesituation? Det er næppe muligt at det offentlige skal yde direkte tilskud, til at dække nedgang i 

værdier af opsparing. Det vil dog modsvare den garanti, der er stillet overfor indestående i banker i 

forbindelse med bankpakken. Indirekte kan det offentlige yde øvrige tilskud eller offentlig 

investering som omtalt i punkt 1.2.1. Derigennem sikres, at ledigheden ikke falder yderligere, samt 

forbruget atter kan stige med øget tiltro til forbedring af den økonomiske situation.  

 

Pensionsopsparing har til hensigt at sikre et fundament for økonomisk standard ved udbetaling. For 

at sikre denne kan den enkelte pensionsopspare blive tvunget til at foretage yderligere indbetaling, 

for at dække det tabte og for at sikre indkomsten ved udbetaling eller alternativt at pensioner, der 

allerede er under udbetaling kan nedsættes. Det vil bevirke, at pensionsopsparerne i fremtiden vil 

sætte større krav til den ledelse og den måde pensionsselskaberne drives på. Ligeledes vil 

troværdigheden omkring pensioners sikkerhed forringes.   
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9.1 Sammenfatning 

Fremadrettet bør der indføres tiltag som sikrer, at lovgivningen ikke løbende skal lempes for at 

pensionsselskaberne i en krisesituation kan overholde reglerne, for derefter at indføre skærpelser af 

regler, for at undvære fremtidige regler. Over tid må det forventes, at økonomien vil variere, og der 

bør derfor ske fast tiltag. 

 

Pensionsopsparerne bør i øget grad have indsigt i hvordan deres pensioner forvaltes og derigennem 

have adgang til informationer om ledelsen i selskaberne. I kapitel 4.3 er selskabsledelsens erfaring 

samt uddannelse fremhævet hvilket viste, at til trods for gode uddannelser og lang erfaring, har 

disse selskaber oplevet en krisetilstand. Derfor bør der atter være fokus på gennemsigtigheden 

således, at øvrige selskaber, ejerne, pensionsopsparerne samt den øvrige interessentkreds, har 

mulighed for at følge og lære af de enkelte pensionsselskaber. 
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10.0 Konklusion 

På baggrund af den nuværende økonomiske situation har denne afhandling været bygget op 

omkring processen for, at definere hvornår et pensionsselskab er i en finansiel krisesituation. Der er 

taget udgangspunkt i den nuværende lovgivning, samt de tre største pensionsselskaber i Danmark. 

Hensigten har således været, at komme med forslag til hvordan ændringer i fremtiden kan være med 

til at forbygge finansiel krise i pensionsselskaber. Formålet i processen har ligeledes været, at 

besvare spørgsmål omkring, hvornår betegnes et pensionsselskab for værende i en krisesituation, 

hvilken indflydelse har tidligere kriser haft samt hvordan håndteres en situation med krise. 

 

Overordnet foreligger der en finansiel krise, når et pensionsselskab ikke kan dække/overholde sine 

fremtidige forpligtigelser. Pensionsselskabet kan ligeledes vurderes for værende i en krisesituation, 

hvis det ikke er muligt at overholde de lovmæssige krav i forbindelse med driften. En krisesituation 

i økonomien kan generelt være svær at forudse eller forhindre for pensionsselskaberne. Ved en 

vurdering af tidligere kriser, vurderes de for værende forårsaget af større udsving i værdien af 

pensionsselskabernes porteføljer. Selskaberne er efter centrale lempelser i forbindelse med 

forvaltning blevet mere tilbøjelige til, at forøge investeringsrisikoen og er dermed blevet mere 

sårbare ved fald i værdien af blandt andet aktiekurser. 

 

Tidligere kriser har dannet grobund for implementering af beregningsværktøjer i forbindelse med 

styring af finansiel risiko. Ligeledes forventes lanceringen af Solvens II, at være med til at sikre 

bedre risikostyring, skabe ny synergi samt sikre pensionskunderne en øget indsigt i forvaltningen af 

pensioner. Implementeringen af corporate governance anbefalinger til pensionsbranchen sikrer 

ligeledes et sammenspil mellem ledelsen, arbejdsmarkedsparterne samt 

medlemmerne/pensionskunderne.  

 

Den nuværende udvikling på de finansielle markeder gennem 2008 havde en negativ indflydelse på 

de danske pensionsselskaber, herunder deres investeringsafkast selvom alle pensionsselskaber ved 

udgangen af 2008 opfyldte Finanstilsynets risikoscenarium om grønt lyst. Dette skyldes offentlige 

tilpasninger for at sikre finansiel stabilitet ved boligejerne samt pensionsselskaberne. 

Pensionsselskaberne har indført individuelle solvensberegninger for at sikre en styring af 

selskabernes risiko. Det forventes ikke at lignende tilpasning via offentlige indgreb vil forekomme 

ultimo 2009. Fremad rettet bør der indføres tiltag, som sikrer, at lovgivningen ikke løbende skal 

lempes, for at pensionsselskaberne i en krisesituation kan overholde reglerne, for derefter at indføre 
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skærpelser af regler. Det forventes at pensionsselskaberne vil opleve konsekvenser af for lempelig 

risikostyring. Hvis der i fremtiden ikke føres regulatorisk overbærenhed men derimod indføres 

forebyggende foranstaltninger. 

 

Ovenstående afhandling har dermed givet indblik i nuværende udfordringer i forbindelse med 

udsving på de finansielle markeder. Pensionsselskaberne bliver i denne forbindelse påvirket heraf 

på grund af, at der er indgående garantier om fast forrentning.  For at forbygge disse udsving 

opfordres der til at fortsætte udfasningen af pensionsordninger med garanteret rente. Således der i 

forbindelse med forvaltning af en pensionsordning tages højde for vigtigheden af denne opsparing, 

forvaltningen sker med udgangspunkt i investeringsobjekter, der over tiden sikrer et fast afkast. 

Ønsker den enkelte at foretage investeringer med høj risiko, kan dette istedet foretages via 

alternative aktiver. Pensionsselskaberne kan via investering i langt løbende aktiver sikre et fast 

afkast og dermed forebygge store udsving. Disse investeringsmuligheder kan sikres ved mulighed 

for investering i blandt andet infrastruktur, langt løbende statspapirer, indeksobligationer eller 

realkredit obligationer.  

 

Det vurderes, at det fremsatte forslag omkring symmetrisk beskatning med fordel kan indføres i led 

med ovenstående tilpasning af investering. Dette forslag skaber incitament til at foretage sikre 

forvaltning med sikre og stabilt afkast, hvilket skyldes, at afkastet skal overstige en fastsat grænse 

før beskatning sker. En yderligere fordel er, at staten såvel som pensionsselskabet dækker en 

eventuel negativ udvikling ved faldende renter. 

  

Den optimale situation ved beregning af hensættelser er ved sammenhæng mellem aktiv- og 

passivsiden, da opgørelsen skal danne grobund for vurderingen af, om pensionsselskabet er i en 

krisesituation. Det vurderes, at en kombination mellem effektiv risikostyring samt indførelse af 

nuværende beregningsmetode for hensættelser, kan danne basis for et mere retvisende billede af 

pensionsselskabernes aktiv- og passivside. 

 

På baggrund af denne afhandling konkluderes der hermed at en ensartet skærpelse af reguleringen 

af pensionsbranchen er hensigtsmæssig. De fremtidige skærpelser bør indregne domino effekten 

som tidligere set. Reguleringer bør indføres med afsæt i pensionsopsparingens vigtighed ved 

kunders pensionering.  
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10.1 Perspektivering 

Denne afhandling rummer ikke udtømmende forslag til mulige forebyggende foranstaltninger der i 

fremtiden kan mindske sandsynligheden for krise i pensionsbranchen. Det vurderes at der generelt 

løbende arbejdes med forbedringer, både i Danmark som indenfor EU. Disse tiltag har en lang 

implementerings proces grundet det store omfang. På baggrund af nuværende materiale omkring 

solvens II forventes det, på sigt at være medvirkende til bedre og mere ensartet risikostyring. 

Hvilket supplerer det nationale arbejde omkring større gennemsigtighed i pensionsbranchen.  

 

 

Denne afhandling er baseret på tilgængeligt fagligt materiale omkring finansiel krise. Det er min 

vurdering af denne afhandling kunne have bidraget med yderligere forslag, såfremt min teoretiske 

tilgang til opgaven, var suppleret med god praktisk erfaring, omkring driften af et pensionsselskab. 

Derigennem ville det have været muligt, at sammenholde det der udføres i praksis, med teorien. 
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Bilag 1 Solvens II 
 

Søjle 1 – Kvantitative krav Søjle 2 – Tilsynets rolle Søjle 3 – Tilsynsmæssig 
rapportering og oplysningskrav

Aktiver og Passiver 
Markedsværdi 

 
Solvens Krav (SCR) 

Standard model 
Intern model 

 
Minimumskapital (MCR) 

 
Investeringsregler 

 

Tilsynsstandarder 
 

Risikostyring 
 

Interne kontroller 
 

Kapitalkrav 
(skønsmæssigt) 

 
Stresstest 

Regnskabsregler 
(IASB) 

 
Offentliggørelse 

 
Markedsdisciplin 

 
Kilde: Finanstilsynet(2007) samt egen tilvirkning
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Bilag 2 IFRS 4 
 
Klassifikation af forsikringskontrakter og finansielle instrumenter mv. 
Forsikringskontrakter IFRS 4 Finansielle instrumenter IAS 39 Andre kontrakter 

- Livs- og pensionsforsikringer 

Invalide- og sygeforsikringer 

- Opsparingsprodukter med 

skønsmæssig bonusudeling 

- Livsvarige løbende ydelser og 

pensioner 

- Genforsikring som overfører 

forsikringsrisici 

- Investerings- og 

opsparingsprodukter uden betydelig 

forsikringsrisiko(for eksempel rene 

unit-link-kontrakter), eller som 

primært indeholder finan-sielle risici. 

- Rene opsparingsprodukter uden 

skønsmæssig bonusuddeling. 

- Finansielle garantier(inkl. 

Debitorforsikring). 

- Finansiel reassurance, som 

tilbagefører al betydelig forsik-

ringsrisiko til forsikrings-tager 

- Produktgarantier direkte udstedt af 

producent 

- Arbejdsgiverens aktiver og 

forpligtigelser under medarbejderes 

pensionsordninger 

- Egenkapitalinstrumenter udstedt af 

selskabet selv 

 

 

Kilde: Deloitte + egen tilvirkning 
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Bilag 3 Corporate Governance anbefalinger 
 

I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen. Anbefalingerne inden for dette 

hovedområde drejer sig om udøvelse af ejerskab og kommunikation, kapital og 

aktiestrukturen, forberedelse af generalforsamlingen samt bestyrelsens pligter.  

II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet indeholder anbefalinger omkring 

selskabets politik i forbindelse med interessenterne og interessenternes rolle og interesse.  

III. Åbenhed og gennemsigtighed handler om anbefalinger inden for oplysninger og 

afgivelsen af informationer, her blandt andet årsrapporten, supplerende oplysninger og 

kvartalsrapporterne. 

IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar er anbefalinger som berører bestyrelsens overordnede 

opgaver og ansvar, formandens opgaver, forretningsorden og informationsflowet fra 

direktionen til bestyrelsen.  

V. Bestyrelsens sammensætning indeholder anbefalinger inden for rekruttering og valg af 

bestyrelsesmedlemmer, introduktion og uddannelse til medlemmerne, samt anbefalinger 

omkring sammensætningen, som blandt andet antal, alder med mere. 

VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag indeholder anbefalinger inden for grænsen af 

vederlag og politikken og retningslinjerne inden for vederlag.  

VII. Risikostyring er anbefalinger, der har til hensigt, at bestyrelsen gør sine overvejelser 

inden for styringen af risici, her blandt andet planlægningen og åbenhed internt omkring 

mulige risici.  

VIII. Revision 

 



82 

Bilag 4 Bestyrelsens sammensætning 
 
Bestyrelsens sammensætning 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsregnskaber 

 

  Danica Pension PFA Nordea Liv & Pension PensionDanmark
Bestyrelse 4 9 3 15 
Medarbejder 
repræsentanter 4 5 3  
I alt 8 14 6 15 
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Bilag 5 Nøgletal94 
 
 Løbende indbetalinger 

Løbende indbetalinger 
  2004 2005 2006 2007 2008
Danica Pension 12.649 14.067 14.907 15.876 17.904
PFA Pension 10.670 11.569 12.955 14.182 14.483
Nordea Pension 5.935 7.163 8.021 9.668 11.528
Branchens indbetaling 75.554 80.986 90.261 98.384 108.412
 

Omkostning af præmier 

Omkostningsprocent af præmier 
  2004 2005 2006 2007 2008
Danica Pension 8,2 7,1 6,7 7,1 6
PFA Pension 6,5 6,4 4,3 3,9 4,1
Nordea Pension 7,6 7,8 7,6 6,5 5,8
Branchens  5,74 5,34 4,92 4,7 4,48
 
Nøgle tal over afkast før og efter skat 
 

Afkast før og efter skat 
  2004 2005 2006 2007 2008
Danica Pension før 9,5 11,5 2,9 1,2 -0,9
Danica Pension efter 10,3 12,6 2,9 1,1 -1,2
PFA Pension før 10,9 14,2 3,1 0,9 2,5
PFA Pension efter 9,4 12,3 2,7 0,8 2,1
Nordea Pension før 10,5 12,5 4,3 2,2 -2,1
Nordea Pension efter 9,1 10,8 3,9 2,1 -1,8
Branchens før 10,5 14,34 4,25 0,88 -3,09
 
Nøgletal for Egenkapitalens forrentning før og efter skat 
 

Egenkapitalens forrentning før og efter skat 
  2004 2005 2006 2007 2008
Danica Pension før 13,4 12,4 10,3 9,6 -6,5
Danica Pension efter 9,3 9,1 7,6 7,8 -4,7
PFA Pension før 11,8 4,3 4,5 1,7 -0,5
PFA Pension efter 7,8 0 2,7 -4,9 -0,4
Nordea Pension før 15,8 23,6 16,7 17,9 4,2
Nordea Pension efter 8 18,7 12,7 15,7 2,9
Branchens før 17,32 17,87 13,9 1,48 -16,94
 

 
 

                                                 
94 Kilde: Relevante årsregnskaber samt markedsudvikling 2008 


