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Ledelsesberetning 
 
 

 

 

 

I første halvår 2015 kan pensionskassen vise fortsat vækst i 

medlemsbidragene på 4,2 pct. i forhold til samme periode i 

2014, hvilket skyldes fortsat stigende tilgang af medlemmer. 

Afkastet blev samlet set på 4,9 pct., hvilket er tilfreds-

stillende. Afkastet er trukket op af et flot aktieafkast på 9,8 

pct. 

Administrationsfællesskab 

På generalforsamlingen i april kunne bestyrelsen fremlægge 

planerne for etablering af et administrationsfællesskab med 

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse – i daglig tale 

JØP. 

Administrationsfællesskabet mellem DIP og JØP blev 

endeligt etableret d. 18. juni 2015. Målet med fællesskabet 

er at udnytte stordriftsfordele og sikre høj kvalitet i 

ydelserne til medlemmerne i begge pensionskasser. 

Det nye fællesskab er etableret under navnet P+.  

 

 

Administrationsfællesskabet har tilsammen 76.000 højt-

uddannede medlemmer og en samlet formue på lidt over 

100 mia. kr. 

Samarbejdet mellem DIP og JØP har udviklet sig igennem de 

sidste mange år og er gradvist blevet tættere. 

Overblik – første halvår 2015 

Fælles administration med JØP 

Den 18. juni 2015 etablerede DIP og JØP det fælles 
administrationsselskab P+, som skal varetage 
administrationen af begge pensionskasser. 

Administrationsfællesskabet har tilsammen 76.000 
medlemmer og en samlet formue på lidt over 100 mia. kr. 

Halvårets afkast 

Det samlede investeringsafkast blev 4,9 pct. før skat.  

Vækst i medlemsbidrag 

Stigning i medlemsbidrag på 4,2 pct. 

Forrentning af pensionerne 

Ved indgangen til 2. halvår 2015 er depotrenterne 
uændret i forhold til 1. halvår 2015.  

Omkostninger 

Pensionskassen har opgjort de årlige omkostninger i 
procent (ÅOP) for 2014 – ÅOP blev på 0,68 –et af 
branchens laveste nøgletal. 
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Pensionskasserne valgte i 2013 at etablere en fælles 

investeringsafdeling, som varetager forvaltningen af 

pensionskassernes formue på lidt over 100 mia. kr., og i år 

har bestyrelserne i de to pensionskasser taget det fulde 

skridt og etableret en fælles administration. 

Hvad betyder det for medlemmerne? 

DIP og JØP fortsætter med at være to selvstændige 

pensionskasser med hver deres bestyrelse, formue og 

medlemsidentitet. Et medlem af DIP vil derfor opleve 

samme service som før etablering af administrations-

fællesskabet og have samme muligheder som før 

sammenlægningen. 

På lidt længere sigt er det naturligvis målet, at der skal 

høstes så mange stordriftsfordele som muligt i samarbejdet 

mellem de to pensionskasser, som på sigt skal føre til 

faldende omkostninger for begge pensionskasser. Det vil 

medføre, at der bl.a. skal udvikles et fælles servicekoncept 

for begge pensionskasser.  

Stordriftsfordele 

Fællesskabet med JØP har allerede høstet stordriftsfordele i 

den fælles investeringsafdeling, hvor den samlede større 

formue er brugt til at forhandle bedre aftaler med eksterne 

formueforvaltere. Fællesskabet har medført en årlig tocifret 

millionbesparelse i forvaltningen af den samlede formue. 

DIP og JØP har siden 2009 også samarbejdet om og 

implementeret medlemssystemet Schantz Life. Samme 

medlemssystem giver et solidt fundament for etableringen 

af den fælles administration og er en væsentlig årsag til at 

administrationsfællesskabet kan etableres uden store 

omkostninger til konvertering af systemer. 

Samlingen af administrationerne i de to pensionskasser har 

medført, at en række overlappende stillinger i de to 

pensionskasser er blevet nedlagt, hvilket vil medføre en 

engangsomkostning i 2015 men vil være en 

omkostningsbesparelse fra og med 2016.  

 

Ændringer i pensionskassens ledelse 

Thomas Damkjær Petersen indtrådte i bestyrelsen i april, 

udpeget af IDA. 

På generalforsamlingen i april blev Jens Otto Veile genvalgt 

som uafhængigt medlem af pensionskassen. 

Pensionskassens direktion udgøres efter den 18. juni 2015 af 

adm. direktør Torben Visholm og direktør Søren Kolbye 

Sørensen. 
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Investeringer 
 
 

 

Pensionskassen opnåede i første halvår 2015 et flot afkast 

på 4,9 pct. før skat. Afkastet blev trukket op af et flot 

aktieafkast på 9,8 pct., mens afkast på pensionskassens 

obligationer trak ned med et negativt afkast på -0,9 pct.  

Puljeafkastene i puljerne AktieMax, ObligationsMax og DIP 

Vælger fremgår af tabel 1. Du kan også løbende følge med 

på hjemmesiden.  

Tabel 1. Afkast samt formue pr. 30.6.2015 opgjort pr. 

investeringsprofil  

Profil Formue i 

mio. kr. 

Afkast i pct.  

DIP        34.642  4,9% 

Puljer     

DIP Vælger          1.142  4,9% 

ObligationsMax                 7  0,7% 
AktieMax               68  10,4% 

Investeringsaktiver i alt        35.859    

 

Markedsudvikling 

Markedsudviklingen i første halvår 2015 var opdelt i to 

meget forskellige kvartaler. 

Pengepolitiske lempelser samt øget risikovillighed var 

medvirkende til, at aktier leverede tocifrede afkast i 1. 

kvartal. Ved udgangen af 1. kvartal var de lange renter faldet 

med 0,66 pct.-point i Europa. 

Den flotte udvikling holdt dog ikke, idet renten på obliga-

tioner med lang løbetid steg så kraftigt i løbet af 2. kvartal, 

at det sendte halvårets afkast på obligationer i minus. Aktie-

markedet blev også negativt påvirket af de kraftige rente-

stigninger, og sammen med usikkerheden omkring græsk 

euromedlemskab samt et kraftigt fald i de kinesiske aktier fik 

det aktiemarkedet bremset så meget, at det resulterede i et 

mindre negativt afkast i 2. kvartal. 

Afkast på aktivklasserne 

Aktivklassen Aktier gav i første halvår 2015 et afkast på 9,8 

pct. - en suveræn førsteplads i sammenligning med 

pensionskassens øvrige tre aktivklasser – Obligationer, 

Kreditobligationer og Reale aktiver. De børsnoterede aktier 

gav et afkast på 10,2 pct., mens de illikvide private equity 

investeringer gav et lidt lavere afkast på 7,1 pct. 

Aktivklassen Obligationer består af stats- og realkredit-

obligationer med høj kreditkvalitet og gav et negativt afkast 

på -0,9 pct. Det negative afkast skyldes primært kurstab som 

følge af rentestigningen i 2. kvartal.  

Investeringer i aktivklassen Kreditobligationer gav et afkast 

på 1,1 pct. I denne aktivklasse indgår bl.a. obligationer fra 

Emerging Markets, som fik et negativt afkast på -4,9 pct. 

Virksomhedsobligationer i form af senior banklån klarede sig 

noget bedre med et afkast på 3,1 pct. Investeringer i 

alternativ kredit fik et afkast på 2,4 pct. 

Aktivklassen Reale aktiver gav samlet set et afkast på 4,0 

pct. Afkastet blev trukket op af afkastet på ejendomme og 

indeksobligationer. Infrastruktur fik et afkast på -5,9 pct. 

Infrastrukturfonden ikke er fuldt investeret, og opstarts-

omkostninger påvirker derfor det procentvise afkast stærkt.  

De øvrige investeringsprofilers sammensætning har ikke 

ændret sig væsentlig i første halvår 2015. 
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Tabel 2. Aktivfordeling og afkast før skat for aktivklasser 

    Andel af 

formuen 

      Afkast i 

pct. 

Aktier   39,3%       9,8% 

  Børsnoterede aktier 37,3%     10,2% 

  Unoterede aktier 1,9%     7,1% 

Obligationer    29,3%       -0,9% 

Kreditobligationer   20,0%       1,1% 

  Obligationer fra Emerging Markets 6,5%     -2,3% 

  Virksomhedsobligationer 9,5%     3,1% 

  Alternativ kredit 4,1%     2,4% 

Reale aktiver   11,4%       4,0% 

  Indeksobligationer 3,2%     3,2% 

  Skov 1,3%     1,0% 

  Infrastruktur 0,3%     -5,9% 

  Ejendomme 6,6%     5,1% 
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Resultat og balance 
 
 

 

 

Resultat 

Halvårets resultat blev et overskud på 392 mio. kr. primært 

bestående af egenkapitalens andel af investeringsafkastet. 

Medlemsbidrag 

Pensionskassen fik en positiv vækst i medlemsbidrag på 4,2 

pct. i første halvår 2015 i forhold til samme periode i 2014.  

Investeringsafkast og skat 

Investeringsafkastet for første halvår blev på 1.614 mio. kr. 

efter investeringsomkostninger, hvilket svarer til et afkast i 

procent på 4,9 pct., hvilket er lidt højere end for samme 

periode i 2014. Der henvises til afsnittet om investeringer. 

PAL-skat 

Halvårets PAL-skat blev på 226 mio. kr. 

Pensionsudbetalinger 

Pensionsydelserne var på 650 mio. kr. i første halvår 2015 -  

en stigning på 1 pct. i forhold til samme periode året før. 

Omkostninger 

Pensionskassen har opgjort de årlige omkostninger i procent 

(ÅOP) for 2014 – ÅOP blev på 0,68 i 2014 – fortsat et af 

branchens laveste nøgletal.  

Administrationsomkostningerne i første halvår 2015 var på 

9,5 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end i samme 

periode 2014.  

 

Balance 

Pensionskassens balance var pr. 30. juni 2015 på 36.994 mio. 

kr., hvilket er 716 mio. kr. højere end ved udgangen af 2014. 

Pensionskassens balance er påvirket af, at pensionskassen 

benytter derivater til aktiv styring af risikoen, bl.a. repo-

forretninger. Pensionskassens balance er forhøjet med 630 

mio. kr. pga. af derivater. 

Aktiver 

Pensionskassens aktiver udgøres hovedsageligt af 

investeringsaktiverne. 

Pensionskassens samlede investeringsaktiver udgør ved 

halvåret 2015 36.665 mio. kr., hvilket er en stigning på 764 

mio. kr. siden 31. december 2014. 

Pensionsmæssige hensættelser  

Pensionskassen har hensat 28.566 mio. kr. til pensions-

mæssige hensættelser, hvilket er en stigning på 821 mio. kr. i 

forhold til 31. december 2014. 
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Forventninger til 2. halvår 2015 
 
 

 

 

Pensionsreguleringer 

Bestyrelsen fastsætter hvert år en foreløbig depotrente for 

det kommende år. Depotrenten kan reguleres op eller ned i 

løbet af året, og den fastsættes særskilt for hvert af de 

regulativer, som medlemmerne er inddelt i jf. tabel 3.  

Tabel 3. Kontributionsgrupper og foreløbig kontorente.  

Regulativ   Foreløbig 

depotrente 

1 og 2   3,5% 

3 og 4   5,9% 

 
På Regulativ 1 og 2 er depotrenten fastsat, så der for et 

medlem uden friholdte værdier gives en depotrente efter 

skat på 3,0 %.   

På Regulativ 3 og 4 er depotrenten før skat fastsat, så der for 

et medlem uden friholdte værdier gives en depotrente efter 

skat på 5,0 %. 

Du kan på hjemmesiden se en film om, hvordan DIP 

fastsætter depotrenten på Regulativ 3 og 4. 

Forskellen mellem depotrenten for medlemmer på Regulativ 

3 og 4 og medlemmer på Regulativ 1 og 2 er begrundet i, at 

udviklingen på finansmarkederne siden 2008 har vist en 

ubalance i risikoen for de to grupper af medlemmer. Dette 

skyldes både de højere grundlagsrenter for medlemmer på 

Regulativ 1 og 2, og at grundlaget for pensionerne ikke er 

betinget.  

 

Investeringsafkast og resultat 

Afkastpotentialet for obligationer og indeksobligationer 

vurderes fortsat at være begrænset. Som følge deraf til-

stræbes det at reducere eksponeringen til disse aktivklasser 

på bekostning af øget eksponering mod aktier, kredit-

obligationer og ejendomme, såfremt attraktive købs-

muligheder opstår. Aktiemarkedet har siden halvårsskiftet 

udvist stor volatilitet, og med især store fald på det kinesiske 

marked, som har haft afsmittende effekt på både 

amerikanske og europæiske markeder. 
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Risici og kapitalforhold 
 
 

 

 

Strategien i pensionskassen er simpel. Med livrenten som 

hovedprodukt fokuseres der på en enkel og gennemskuelig 

forretning med ensartede lave omkostninger og en effektiv 

organisation. Bestyrelsen har besluttet pensionskassens 

forretningsmodel og på baggrund af denne udarbejdet en 

kortlægning af de risikokilder, som pensionskassen kan 

påvirkes af. På denne baggrund har bestyrelsen fastlagt 

politikker og rammer for at styre disse risici. Resultatet af 

denne styring udmøntes i kapitalplanen, der sikrer, at 

pensionskassen har den tilstrækkelige kapital i forhold til 

strategi og forretningsmodel.  

Risikostyringsmiljø 

Bestyrelsen arbejder kontinuerligt på at sikre et stabilt og 

sikkert risikostyringsmiljø, hvor rollerne er klart fordelt og 

følger faste procedurer, og hvor bestyrelsen udstikker de 

overordnede retningslinjer for risikostyringsmiljøet.  

Kortlægning af risici 

Fundamentet for risikostyringen lægges med identificering 

af de risici, som pensionskassen er eksponeret overfor. Det 

er en fast årlig opgave for bestyrelsen at gennemgå, ana-

lysere og kortlægge risikoprofilen. 

Der er fem hovedrisikokilder i pensionskassen – markeds-

risici, modpartsrisici, biometriske risici, operationelle risici og 

øvrige risici. 

Markedsrisici er aktivernes og passivernes markedsværdi-

regulering som følge af bevægelser på de finansielle 

markeder. Det være sig på både kapital-, rente-, valuta- og 

kreditmarkeder. Markedsværdiopgørelsen af pensions-

kassens hensættelser er følsomme over for bevægelser på 

de danske og europæiske rentemarkeder.  

Modpartsrisiko er risikoen for, at pensionskassens 

modparter på især finansielle instrumenter går konkurs og 

som følge heraf ikke kan leve op til deres forpligtelser. 

Pensionskassen afdækker denne risiko ved at forlange 

sikkerhedsstillelse for store udestående fordringer. 

 

Figur 1. På figuren ses de risikokilder, som blev kortlagt ved den 

seneste gennemgang, og som indgår i opgørelsen af 

risikovurderingen 

Biometriske risici er risikoen for, at pensionskassens 

estimater for levetid og invaliditet undervurderer fremtidig 

udvikling i medlemmernes levetid og invaliderisiko. I det 

individuelle solvensbehov skal pensionskassen hensætte 

kapital til at imødegå en eventuel fremtidig ugunstig 

udvikling i medlemmers levetid og invaliditetsmønster. Der 

findes p.t. ikke noget effektivt marked til at afdække denne 

risiko. 

Operationelle risici er bl.a. risikoen for, at menneskelige fejl 

kan opstå i vores processer. Pensionskassen prøver at 

minimere risikoen ved at have effektive systemer og 

forretnings- og arbejdsgange. 

 

Samlet risiko
Operationelle 

risici
Øvrige risici

Diversifikation

Markedsrisici Modpartsrisici Biometriske risici

Rente- og 

inflationsrisici
Modparts risici Dødelighedsrisiko

Aktierisici Afviklingsrisici Levetidsrisici

Ejendomsrisici Realisationsrisici

Valutarisici Invaliditetsrisici

Kreditspændsrisici
Livsforsikrings-

optionsrisici

koncentrationsrisici Omkostningsrisici

Særlige risici
Livsforsikrings-

katastroferisici

Øvrige markedsrisici

Likviditetsrisici

Samlet risikovurdering
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Øvrige risici er alle andre risici, som typisk er svære at 

kvantificere med et kapitalkrav. Dette kunne fx være risici, 

der opstår ved ændret politisk klima, skattesystem eller 

omdømmetab.  

Risikoappetit 

Målet med risikostyringsmiljøet er at understøtte vores 

langsigtede mål og strategier.  

Et eksempel; For at opnå høje konkurrencedygtige afkast er 

pensionskassen nødt til at påtage sig finansielle risici fx risiko 

for kursfald på kapitalmarkeder, ændringer i renteniveauet, 

fald i kreditkvaliteten på obligationer og lignende. Uden at 

tage risici kan pensionskassen ikke forvalte formuen 

tilfredsstillende – men risikostyringen skal sikre, at pensions-

kassen kun løber de risici, som bestyrelsen ønsker og inden 

for de rammer, som bestyrelsen er komfortable med. 

Bestyrelsen har derfor fastlagt grænser for hver risikokilde. 

Fx i forhold til eksemplet ovenfor har bestyrelsen fastlagt 

grænser for, hvor meget aktie-, rente-, og kreditrisiko den 

enkelte risikoprofil kan påtage sig. Bestyrelsen gennemgår 

alle grænser i politikker og retningslinjer minimum årligt. 

Det individuelle solvensbehov 

Bestyrelsen har vedtaget at benytte Finanstilsynets 

standardmodel som udgangspunkt i opgørelsen af det 

individuelle solvensbehov.  

Da pensionskassen benytter en standardmodel til 

opgørelsen af det individuelle solvensbehov, er det 

væsentligt, at bestyrelsen forholder sig kritisk til metoderne 

bag standardmodellen og foretager en vurdering af 

anvendeligheden på netop vores pensionskasse.  

Risikovurdering 

Bestyrelsen har derfor i løbet af 2014 udarbejdet og 

indberettet sin egen vurdering af risikoen til Finanstilsynet. I 

vurderingen indgår bl.a. en vurdering af de enkelte 

risikokilder og en vurdering af standardmodellens 

anvendelighed på pensionskassens risikoprofil. I denne 

vurdering er der taget udgangspunkt i den proces, som 

pensionskassen har etableret for at fastlægge faktiske risici, 

således at alle risikokilder identificeres og behandles.  

Den væsentligste konklusion på vores risikovurdering for 

2014 er, at de forsigtige forsikringsbetingelser, som gælder 

over 90 pct. af de afgivne pensionstilsagn, sikrer, at der er 

tilstrækkelig frihed til at forfølge vores nuværende strategi 

herunder især vores investeringsstrategi. Konklusionerne for 

risikovurderingen i 2014 vurderes fuldt ud dækkende pr. 

30.6.2015 og de kommende 6 måneder. 

Det er til gengæld vanskeligt at benytte de forsigtigt fast-

satte betingede grundlagspensioner til at styre pensions-

kassen efter. Grundlagspensionerne er nemlig for langt fra 

de pensioner, som pensionskassen forventer at kunne 

udbetale, når vores medlemmer går på pension – nemlig 

pensionsprognoserne.  

Pensionskassen tilpasser løbende pensionsprognoserne 

under hensyntagen til udviklingen i forventningerne til 

fremtidigt afkast, levetider og invaliditet. Det betyder, at 

medlemmernes pensionsprognoser og udbetalte pensioner 

kan ændre sig fra det ene år til det næste. 

Prognoserne er derfor ikke garanterede, og der er risiko for, 

at de kan falde, hvis udviklingen på de finansielle markeder 

er ugunstige. Bestyrelsen har derfor besluttet, at det 

centrale i risikostyringen skal være styring af risikoen på de 

udmeldte pensionsprognoser. 

Andre modeller 

Opgørelsen af det individuelle solvensbehov kan ikke stå 

alene i vurderingen af risikoen ved forvaltning af en formue 

på 36 mia. kr. Pensionskassen benytter derfor en række 

andre interne modeller som supplement til det individuelle 

solvensbehov i den daglige risikostyring. 

Måling, rapportering og overvågning 

Det sidste element i risikostyringen er rapportering og 

overvågning. Bestyrelsen modtager med fast frekvens 

rapportering om de væsentligste risici i pensionskassen, og 

denne rapportering danner grundlaget for den løbende 

overvågning og kontrol med pensionskassen.  
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Den daglige risikostyring af pensionskassen varetages af 

administrationen med udgangspunkt i de retningslinjer, som 

er vedtaget. Der foretages dagligt opgørelse af årets afkast, 

pensionskassens aktiver og passiver samt alle interne 

risikostyringsmodeller.  Der foretages rapportering til alle 

væsentlige risikotagere og ledelsen i pensionskassen. 

Kapitalplanlægning 

Pensionskassen har opgjort det individuelle solvensbehov til 

2.685 mio. kr. pr. 30. juni 2015. Det er et fald på 899 mio. kr. 

i forhold til ultimo 2014. Det lovpligtige 

minimumskapitalkrav udgjorde 830 mio. kr. pr. 30. juni 

2015. 

Pensionskassens solvenskrav er det største af minimums-

kapitalkravet og det individuelle solvensbehov. Med en 

basiskapital på 7.118 mio. kr. har pensionskassen en solid 

overdækning. 

Pensionskassen er i Finanstilsynets grønne lys ved udgangen 

af 1. halvår 2015. 

Solvency II 

De nye fælles europæiske regler for opgørelse af kapitalkrav 

i forsikringsselskaber er nu endeligt blevet vedtaget af 

Europakommissionen og indføres i hele EU pr. 1.1.2016. 

Solvency II-reglerne er opdelt i tre søjler. 

Søjle 1 – kvantitative kapitalkrav 

Regler for opgørelse af kapitalkrav for forsikrings- og 

pensionsselskaber. Reglerne har i høj grad været 

førtidsimplementeret i Danmark, og pensionskassen har 

fortsat en solid overdækning i forhold til de kommende 

regler. 

Søjle 2 – corporate governance  

Regler og krav til ledelse og organisering af forsikrings- og 

pensionsselskaber, bl.a. krav til hvilke opgaver som er 

bestyrelsens ansvar og hvilke opgaver, som ligger under 

direktionen.  

Pensionskassen skal organiseres, så der mindst er følgende 

funktioner i selskabet: 

• Aktuarfunktionen 

• Risikofunktionen 

• Compliancefunktionen 

• Internal Audit 

 

Alle fire funktioner skal have en ansvarlig nøgleperson. 

Søjle 3 – rapportering 

Regler for rapportering til Finanstilsynet og offentlig 

rapportering.  

Der ligger en omfattende kvantitativ tilsynsrapportering i 

Søjle 3 samt krav om udarbejdelse af en årlig offentlig 

kvalitativ risikorapport og en årlig kvalitativ risikorapport til 

Finanstilsynet. 

Forberedelse til Solvency II 

Pensionskassen og bestyrelsen har løbende arbejdet med 

Solvency II-reglerne, og implementering af reglerne har haft 

stor fokus i pensionskassen. 

Søjle 1 

Pensionskassen er i gang med at implementere et nyt 

værktøj til opgørelse af hensættelserne under det nye 

regelsæt, hvilket også kommer til at have effekt på opstilling 

og opgørelse af hensættelserne i årsrapporten for 2016. 

Implementeringen forløber planmæssigt. 

Pensionskassen har allerede et internt værktøj til opgørelse 

af solvenskravet implementeret, da det nuværende regelsæt 

for opgørelse af pensionskassens individuelle solvensbehov 

stort set er identisk med det kommende regelsæt.  

Søjle 2 

Den endelige implementering af Sølje 2-kravene foreligger 

ved redaktionens lukning endnu ikke i høringsudkast. 

Pensionskassen har dog allerede indført en aktuar-, risiko-, 

og compliancefunktion.  

Internal audit-funktionen er under implementering og 

forløber planmæssigt. 
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Søjle 3 

Første indberetning under det nye regelsæt skal ske i maj 

måned 2016, mens den første årlige offentlige rapport og 

rapport til Finanstilsynet skal indsendes i maj 2017. 

Forberedelserne til den kvantitative tilsynsrapportering 

forløber planmæssigt. 

 

 

 

 

 

.   
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Ledelsespåtegning 
 
 

 

 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 

halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2015 for 

DIP. 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om 

finansiel virksomhed samt pensionskassens vedtægter. 

Halvårsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende 

billede af pensionskassens og koncernens aktiver og 

passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt resultatet 

for perioden 1. januar – 30. juni 2015. 

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse 

for udviklingen i pensionskassens og koncernens aktiviteter 

og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsent-

ligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og 

koncernen kan påvirkes af. 

Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller 

review. 

Frederiksberg, den 24. august 2015. 

 

 

 

Direktion 

 

Torben Visholm  Søren Kolbye Sørensen  
Adm. direktør  Direktør 

 

Bestyrelse 

 
 
Peter Falkenham  Torben Arnbjerg-Nielsen   
Formand  Næstformand 
 
 
 
 
Thomas Damkjær Petersen  Peter Løchte Jørgensen  Jens Otto Veile    
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RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

(beløb i t. kr.) Note
1. halvår 

2015
1. halvår 

2014
1. halvår 

2015
1. halvår 

2014

Medlemsbidrag for egen regning 1 419.155 402.158 419.155 402.158

Indtægter fra tilknyttede virksomheder - - 18.988 10.632
Indtægter fra associerede virksomheder 757.379 386.620 757.379 386.620
Indtægter af investeringsejendomme 24.533 21.397 16.942 14.269
Renteindtægter og udbytter m.v. 434.016 309.186 434.555 309.959
Kursreguleringer 413.264 774.073 400.863 769.500
Renteudgifter -19 -44 -18 -44
Administrationsomkostninger i forbindelse med 
investeringsvirksomhed 2 -15.060 -14.350 -14.596 -14.054

Investeringsafkast i alt 1.614.113 1.476.882 1.614.113 1.476.882

Pensionsafkastskat -226.876 -215.861 -226.876 -215.861

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 1.387.237 1.261.021 1.387.237 1.261.021

Udbetalte ydelser 3 -649.899 -640.608 -649.899 -640.608
Modtaget genforsikringsdækning 346 323 346 323

Pensionsydelser for egen regning i alt -649.553 -640.285 -649.553 -640.285

Ændring i bruttopensionshensættelser -15.138 -696.786 -15.138 -696.786

Ændring i pensionshensættelser for egen regning -15.138 -696.786 -15.138 -696.786

Årets tilskrevne bonus -111.859 0 -111.859 0
Ændring i kollektivt bonuspotentiale -562.625 -151.727 -562.625 -151.727

Bonus i alt -674.484 -151.727 -674.484 -151.727

Ændring i hensættelser til unit-linked kontrakter -65.738 -27.816 -65.738 -27.816

Pensionsmæssige driftsomkostninger for egen regning 4 -9.504 -9.126 -9.504 -9.126

Overført investeringsafkast  -267.760 -248.025 -267.760 -248.025

PENSIONSTEKNISK RESULTAT 124.215 -110.586 124.215 -110.586

Egenkapitalens investeringsafkast 316.128 292.828 316.128 292.828

RESULTAT FØR SKAT 440.343 182.242 440.343 182.242

Pensionsafkastskat for egenkapitalen -48.368 -44.803 -48.368 -44.803

PERIODENS RESULTAT 391.975 137.439 391.975 137.439

PERIODENS TOTALINDKOMST 391.975 137.439 391.975 137.439

Koncern DIP
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BALANCE, AKTIVER

(beløb i t. kr.) Note
1. halvår 

2015 2014
1. halvår 

2015 2014

Immaterielle aktiver 5.411 3216 5.411 3216

Driftsmidler 512 517 512 517

Materielle aktiver i alt 512 517 512 517

Investeringsejendomme 1.761.012 1.703.148 1.228.348 1.166.140

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 533.102 516.459
Kapitalandele i associerede virksomheder 4.769.309 4.054.551 4.769.308 4.054.551

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt 4.769.309 4.054.551 5.302.410 4.571.010

Kapitalandele 22.464 18.306 4.791 3.992
Investeringsforeningsandele 18.988.314 16.999.703 18.988.314 16.999.703
Obligationer 9.669.224 11.954.175 9.669.224 11.954.175
Indlån i kreditinstitutter 164.443 138.829 160.849 130.818
Afledte finansielle instrumenter 94.876 0 94.876 0

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 28.939.321 29.111.013 28.918.054 29.088.688

Investeringsaktiver, i alt 35.469.642 34.868.712 35.448.812 34.825.838

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter 1.216.501 1.075.488 1.216.501 1.075.488

Genforsikringsandele af pensionshensættelser 3.617 3.617 3.617 3.617

Tilgodehavende hos medlemmer 25.391 21.307 25.391 21.307
Reguleringskonto gruppeforsikring 20.780 16.492 20.780 16.492
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 26.807 34.251

Tilgodehavender i alt 46.171 37.799 72.978 72.050

Øvrige aktiver 83.780 56.317 75.002 50.561

Andre aktiver, i alt 83.780 56.317 75.002 50.561

Tilgodehavende renter 105.097 181.076 105.097 181.076
Andre periodeafgrænsningsposter 66.039 65.255 66.039 65.255

Periodeafgrænsningsposter i alt 171.136 246.331 171.136 246.331

AKTIVER, I ALT 36.996.770 36.291.997 36.993.969 36.277.618

Koncern DIP
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BALANCE, PASSIVER

(beløb i t. kr.) Note
1. halvår 

2015 2014
1. halvår 

2015 2014

Vedtægtsmæssige henlæggelser 6.718.045 6.499.812 6.718.045 6.499.812
Socialfond 8.083 8.083 8.083 8.083
Egenkapitaludlodning -398 0 -398 0

Reserver i alt 6.725.730 6.507.895 6.725.730 6.507.895

Overført resultat 391.975 218.233 391.975 218.233

Egenkapital i alt 5 7.117.705 6.726.128 7.117.705 6.726.128

Garanterede ydelser 14.825.648 15.755.455 14.825.648 15.755.455
Bonuspotentiale på fremtidige bidrag 5.302.023 5.105.664 5.302.023 5.105.664
Bonuspotentiale på hvilende pensioner 2.535.910 1.675.067 2.535.910 1.675.067

Pensionsafdelingen, i alt 6 22.663.581 22.536.186 22.663.581 22.536.186

Opsparingsafdelingen 168 384 168 384

Pensionshensættelser, i alt 22.663.749 22.536.570 22.663.749 22.536.570

Erstatningshensættelser 1.966 1.966 1.966 1.966

Kollektivt bonuspotentiale 4.683.877 4.121.252 4.683.877 4.121.252

Hensættelser til unit-linked kontrakter 1.216.501 1.075.488 1.216.501 1.075.488

Pensionsmæssige hensættelser  ialt 28.566.093 27.735.276 28.566.093 27.735.276

Investeringsejendomme, gæld 53.619 68.673 53.618 68.673
Investeringsejendomme, prioritetsgæld 0 380 0 380
Pensionsafkastskat 236.756 374.985 236.756 374.985
Reserveret til skade, gruppeforsikring 400 1.155 400 1.155
Anden gæld 1.022.197 1.385.400 1.019.397 1.371.021

Gæld, i alt 1.312.972 1.830.593 1.310.171 1.816.214

PASSIVER, I ALT 36.996.770 36.291.997 36.993.969 36.277.618

Koncern DIP
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NOTER til resultatopgørelsen

(beløb i t. kr.) Note
1. halvår 

2015
1. halvår 

2014
1. halvår 

2015
1. halvår 

2014

Note 1. Medlemsbidrag for egen regning
Ordinære bidrag 436.977 418.082 436.977 418.082
Indskud 105.829 111.498 105.829 111.498

542.806 529.580 542.806 529.580
Overført til unit-linked kontrakter -89.468 -94.647 -89.468 -94.647

453.338 434.933 453.338 434.933
Arbejdsmarkedsbidrag -34.183 -32.775 -34.183 -32.775

419.155 402.158 419.155 402.158

Note 2. Administrationsomkostninger i forbindelse med
investeringsvirksomhed
Lønninger -7.126 -7.199 -7.126 -7.199
Forvaltnings, handels- og depotomkostninger -1.367 -1.839 -1.367 -1.839
Øvrige omkostninger -6.567 -5.312 -6.103 -5.016

-15.060 -14.350 -14.596 -14.054

Note 3. Udbetalte ydelser
Ordinære pensioner -618.206 -598.161 -618.206 -598.161
Ordinære alderssummer -17.706 -23.644 -17.706 -23.644
Udtrædelsesgodtgørelser -20.564 -14.853 -20.564 -14.853
Overført til unit-linked kontrakter 14.193 3.509 14.193 3.509
Pensionsydelser -642.283 -633.149 -642.283 -633.149
Gruppelivspræmie -6.184 -5.889 -6.184 -5.889
Gruppeulykkespræmie -1.432 -1.570 -1.432 -1.570

-649.899 -640.608 -649.899 -640.608

Note 4. Pensionsmæssige driftsomkostninger for egen regning
Lønninger -4.878 -4.927 -4.878 -4.927
Afskrivninger, inventar, edb-anlæg m.v. -1.022 -860 -1.022 -860
Øvrige administrationsomkostninger -3.604 -3.339 -3.604 -3.339

-9.504 -9.126 -9.504 -9.126

Koncern DIP
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NOTER til balancen

(beløb i t. kr.) Note
1. halvår 

2015 2014
1. halvår 

2015 2014

Note 5. Egenkapital i alt
Saldo 1. januar 6.726.128 6.520.255 6.726.128 6.520.255
Ændring i den sociale fond 0 46 0 46
Egenkapitaludlodning -398 157 -398 157
Overført til kollektivt bonuspotentiale 0 -12.563 0 -12.563
Periodens totalindkomst 391.975 218.233 391.975 218.233

7.117.705 6.726.128 7.117.705 6.726.128

Egenkapitalen består af:
Kapitalkrav 829.584 859.049 829.584 859.049
Reguleringsreserve 6.280.038 5.858.996 6.280.038 5.858.996
Socialfond 8.083 8.083 8.083 8.083

7.117.705 6.726.128 7.117.705 6.726.128

Skyggekonto fordelt på kontributionsgrupper
Rentegruppe 2 720 6.359 720 6.359
Rentegruppe 3 36.002 49.433 36.002 49.433
Rentegruppe 4 389.056 476.879 389.056 476.879
Risikogruppe 2 4.231 0 4.231 0

430.009 532.671 430.009 532.671

Note 6. Pensionsafdelingen i alt
Pensionshensættelser 1. januar 22.536.186 21.208.231 22.536.186 21.208.231
Akkumuleret værdiregulering 1. januar -1.926.595 -878.301 -1.926.595 -878.301
Retrospektive hensættelser 1. januar 20.609.591 20.329.930 20.609.591 20.329.930
Bruttopræmier 419.155 811.451 419.155 811.451
Rentetilskrivning 495.644 886.319 495.644 886.319
Pensionsydelser -643.348 -1.342.809 -643.348 -1.342.809
Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus -9.802 -24.649 -9.802 -24.649
Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus 18.907 45.580 18.907 45.580
Udlodning fra egenkapital 398 -157 398 -157
Overført til Unit Link 1.064 -96.074 1.064 -96.074

Retrospektive hensættelser 30. juni 20.891.609 20.609.591 20.891.609 20.609.591
Akkumuleret værdiregulering 30. juni 1.771.972 1.926.595 1.771.972 1.926.595

Pensionshensættelser 30. juni 22.663.581 22.536.186 22.663.581 22.536.186

Note 7. Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Halvårsrapporten er aflagt efter lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle
 rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og pensionskassens vedtægter. 

Den anvendte regnskabspraksis for pensionskassen og koncernen er uændret og fremgår af årsrapporten for 2014. 

Koncern DIP
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