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Ledelsesberetning 
 
 

 

 

Samarbejde mellem pensionskasser 

Pensionskasserne DIP og JØP har gennem en årrække haft et 

tæt samarbejde, og i 2015 resulterede de tætte bånd 

mellem pensionskasserne i etableringen af et egentligt 

administrationsfællesskab under navnet P+. 

Administrationsfællesskabet har tilsammen 85.000 

højtuddannede medlemmer og en samlet formue på lidt 

over 100 mia. kr.  

Etableringen af administrationsfællesskabet har medført 

implementering af fælles administrative processer, som har 

resulteret i faldende omkostninger i begge pensionskasser. 

Volumen er en vigtig faktor – både i forhold til at skabe et 

højt afkast, men også i forhold til at fastholde et lavt 

omkostningsniveau. Afkastet hentes i højere grad på 

alternative investeringer, som kræver mere ekspertise og 

volumen end de mere traditionelle aktivklasser. Samtidig 

medfører øgede regulatoriske krav fra myndighederne, at 

pensionskassen bruger betydelige ressourcer på 

implementering af ny lovgivning. Sammenlagt har de to 

pensionskasser en volumen, som gør, at de ikke rammes så 

hårdt af de øgede regulatoriske krav samt øgede 

investeringsomkostninger, som hvis de havde stået alene. 

For fremadrettet at opnå det fulde udbytte af samarbejdet 

mellem de to pensionskasser har bestyrelsen drøftet 

muligheden for en fusion mellem pensionskasserne. På 

generalforsamlingen i april fortalte bestyrelsen om sine 

overvejelser om en fusion med JØP. De to pensionskasser 

har mange lighedspunkter på områder som udbud af 

produkter, lave garantiforpligtelser, investeringsstrategi 

samt holdning til medlemsindflydelse.  

En fusion vil styrke pensionskasserne til også i fremtiden at 

skabe et tilfredsstillende afkast og lave omkostninger til gavn 

for vores medlemmer. 

Investeringssamarbejde med Lægernes Pensionskasse 
DIP og JØP har i en række år sammen med Lægernes Pension 

haft et godt samarbejde om udvælgelse af eksterne 

porteføljeforvaltere inden for børsnoterede aktiver. I de 

senere år er samarbejdet blevet udvidet, i takt med at alle 

tre pensionskasser har investeret flere midler i alternative 

investeringer. 

I det seneste halve år har DIP og JØP sammen med Lægernes 

Pension undersøgt, om det eksisterende samarbejde mellem 

de tre pensionskasser kunne udbygges med etablering af en 

fælles investeringsafdeling. Den fælles investeringsafdeling 

skulle servicere alle tre pensionskasser. Det lykkedes 

desværre ikke i denne omgang.  

Overblik – første halvår 2016 

Halvårets afkast 

Afkastet blev samlet set på 1,3 % før skat, hvilket er 
tilfredsstillende set i lyset af udviklingen på de finansielle 
markeder. Det samlede afkast er trukket op af et flot afkast 
på obligationer på 3,5 %. 
 

Forrentning af pensionerne 

Ved indgangen til 2. halvår 2016 er depotrenten uændret 
5,4 % i forhold til 1. halvår 2016. 

Medlemsudvikling 

DIP oplever en fortsat vækst i både medlemstal og 
pensionsindbetalinger. Medlemsbidragene er steget med 
5,7 % i første halvår 2016. 

Omkostninger 

Pensionskassen har opgjort de årlige omkostninger i 
procent (ÅOP) for 2015. ÅOP inkl. kollektivt 
bonuspotentiale blev på 0,75 % – et af branchens laveste 
nøgletal. 

 

   

  

  

 

 

Pensionskassen havde ved halvårets udgang en balance på 68.158 mio. kr. 
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Ændringer i pensionskassens ledelse 
På generalforsamlingen i april indtrådte Frida Frost i 

bestyrelsen. Frida Frost er valgt af generalforsamlingen og 

afløser Torben Arnbjerg-Nielsen, som er udtrådt af 

bestyrelsen.  

Søren Vang Fischer indtrådte i bestyrelsen i juli. Søren Vang 

Fisher er udpeget af IDA og afløser Thomas Damkjær 

Petersen, som er udtrådt af bestyrelsen.  

Pensionskassens adm. direktør Torben Visholm har ønsket at 

gå på pension ved udgangen af 2016. Direktør Søren Kolbye 

Sørensen er med virkning fra den 1. januar 2017 udnævnt til 

adm. direktør i pensionskassen.  

 

Solvens II 

De nye fælles europæiske regler for pensionskasser og 

forsikringsselskaber blev indført pr. 1. januar 2016. 

 

De nye regler medfører bl.a. en ny regnskabsopstilling, nye 

krav til opgørelse af hensættelser og en ny 

diskonteringskurve.  

 

Den nye diskonteringskurve er væsentlig lavere end den 

gamle, hvilket har resulteret i en stigning i 

hensættelsesniveauet. De øgede hensættelser har medført, 

at basiskapitalens skyggekonto er steget med 317 mio. kr. til 

765 mio. kr.  

 

Pensionskassen har foretaget de første kvantitative 

indberetninger efter det nye regelsæt i første halvår 2016. 
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Investeringer 
 
 

 

Pensionskassen opnåede i første halvår 2016 et afkast på 1,3 

% før skat. Afkastet blev skabt via et fortsat rentefald, idet 

obligationer bidrog med 0,8 %-point skarpt forfulgt af 

kreditobligationer (0,6 %-point) og reale aktiver (0,4 %-

point). Valutaafdækningen trak op med 0,1 %-point, og kun 

aktier trak ned med et negativt bidrag på -0,6 %-point. 

Puljeafkastene i puljerne Aktiemax, DIP Vælger og 

Obligationsmax fremgår af tabel 1. Du kan også løbende 

følge med på hjemmesiden.  

Tabel 1. Afkast samt formue pr. 30. juni 2016 opgjort pr. 

investeringsprofil  

Profil Formue i    
mio. kr. 

Afkast i % 

DIP 34.713 1,3  

Puljer   

Aktiemax 114 -1,6  

DIP Vælger 1.323 1,3  

Obligationsmax 10 3.0  

Investeringsaktiver i alt 36.072  

 

Markedsudvikling 
Primo året forventede de fleste prognosemagere, at 

væksten i verdensøkonomien ville accelerere i 2016 og 

dermed bryde med de forrige års aftagende tendenser. I 

løbet af 1. halvår af 2016 blev forventningerne løbende 

nedjusteret, og nu forventes en global vækst på linje med 

2015. Fremstillingssektoren, som de fleste børsnoterede 

virksomheder er særligt eksponeret mod, har været hårdt 

ramt blandt andet som følge af en skuffende lav 

investeringsaktivitet drevet af de lave energipriser samt 

usikkerheden op til den britiske afstemning om EU-

medlemskabet. Dette har medført en stagnerede indtjening, 

og det har påvirket aktiemarkedet negativt i første halvår. 

Omvendt har obligationsmarkedet draget fordel deraf, og de 

danske og europæiske obligationsrenter har således ramt et 

nyt historisk lavpunkt. 

Afkast på aktivklasserne 
Kigger man på aktivklasser, klarede obligationer sig bedst 

med et afkast på 4 %. Afkastet blev først og fremmest skabt 

via et højt afkast på danske stats- og realkreditobligationer 

på lidt under 6 %. Inkonverterbare realkreditobligationer 

samt udenlandske obligationer haltede lidt bagefter med 

afkast på mellem 2-3 %. 

Kreditobligationer kom ind på en delt andenplads med et 

afkast på 3 % drevet af et afkast på europæiske banklån på 

ca. 2,5 % samt en eksponering mod østeuropæiske 

statsobligationer, som gav 2,0 %. Klassens højdespringer 

blev statsobligationer i Emerging Markets, som fik et tocifret 

afkast.   

For reale aktiver, som omfatter direkte ejede ejendomme, 

ejendomsfonde, infrastruktur, skov samt indeksobligationer, 

endte afkastet på 2,9 %. Hovedparten af den investerede 

kapital er placeret i ejendomme og indeksobligationer, og 

her gav de direkte ejendomme 1,5 %, udenlandske 

ejendomsfonde steg 2,3 %, og indeksobligationer steg 2,8 %. 

Infrastruktur endte i top med et tocifret afkast. 

De sidste fire års bedst performende aktivklasse aktier endte 

som agterlanterne med et afkast på –1,6 %. Halvåret bød på 

en ekstrem stor regional spredning i afkastet, hvor aktier fra 

USA og Emerging Markets klarede sig markant bedre end 

japanske og europæiske aktier. De japanske aktier led under 

en stærk valuta, og de europæiske aktier blev trukket ned af 

nervøsitet omkring de europæiske banker samt høj politisk 

usikkerhed.  
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Tabel 2. Aktivfordeling og afkast før skat for aktivklasser 

    
 

Andel af 
formuen 

Afkast i % 

Aktier   41 % -1,6  

  Børsnoterede aktier 39 % -1,5  

  Unoterede aktier 2 % -2,6  

Obligationer    25 % 3,5  

Kreditobligationer   21 % 3,0  

  Obligationer fra Emerging Markets 4 % 5,8  

  Virksomhedsobligationer 13 % 2,3  

  Alternativ kredit 4 % 2,0  

Reale aktiver   13 % 2,9  

  Indeksobligationer 3 % 2,9  

  Skov 1 % -2,3  

  Infrastruktur 1 % 11,4 

  Ejendomme 8 % 3,4  
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Resultat, balance og kapitalforhold 
 
 

 

 

Resultat 
Halvårets resultat blev et underskud på 115 mio. kr. Det 

negative resultat skyldes udgifter til stigende hensættelser 

som følge af rentefaldet i første halvår 2016. 

Medlemsbidrag 
Pensionskassens medlemsbidrag udgør 443 mio. kr. mod 419 

mio. kr. for første halvår 2015, hvilket svarer til en vækst på 

5,7 %. 

Investeringsafkast  
Investeringsafkastet for første halvår blev på 443 mio. kr. 

efter investeringsomkostninger, hvilket svarer til et afkast i 

procent på 1,3 %. Der henvises til afsnittet om 

”Investeringer”. 

PAL-skat 
Periodens PAL-skat blev på 72 mio. kr., hvoraf de 47 mio. kr. 

er individuel PAL-beskatning. 

Pensionsudbetalinger 
Pensionskassen har udbetalt 678 mio. kr. til medlemmerne i 

første halvår 2016, hvilket er en stigning på 4,3 % i forhold til 

samme periode året før. 

Omkostninger 
Pensionskassen har opgjort de årlige omkostninger i procent 

(ÅOP) for 2015. ÅOP inkl. kollektivt bonuspotentiale blev på 

0,75 % for 2015, og pensionskassen har i lighed med tidligere 

år et af branchens laveste nøgletal.  

ÅOP er en opgørelse af de samlede direkte og indirekte 

omkostninger i pensionskassen. Pensionskassens indirekte 

investeringsomkostninger afholdes i de underliggende fonde 

mv. og fremgår således ikke af halvårsregnskabet. Der 

henvises i stedet til opgørelsen af ÅOK og ÅOP på 

hjemmesiden www.dip.dk. Alle investeringsomkostninger, 

både direkte og indirekte, er fragået i afkastnøgletallene og 

de tildelte depotrenter. 

Administrationsomkostningerne i første halvår 2016 udgør 9 

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

2015. Faldet kan bl.a. henføres til omkostningsbesparelser i 

forbindelse med sammenlægningen af administrationen af 

pensionskasserne. 

Administrationsomkostningerne pr. medlem (N5) udgør 352 

kr. for første halvår 2016, hvilket er et fald på 37 kr. i forhold 

til samme periode sidste år. De faldende omkostninger 

kommer medlemmerne til gavn, da en større andel af 

medlemmernes indbetalinger går til fremtidige 

pensionsydelser.  

Balance 
Pensionskassens balance var pr. 30. juni 2016 på 36.665 mio. 

kr. 

Pensionskassens balance er påvirket af, at pensionskassen 

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

forretninger. Pensionskassens balance er forhøjet med 366 

mio. kr. pga. af derivater. 

Aktiver 
Pensionskassens aktiver udgøres hovedsageligt af 

investeringsaktiverne. Pensionskassens investeringsaktiver 

inkl. investeringsaktiver tilknyttet unit-linked udgør ved 

halvåret 2016 36.160 mio. kr. 

Pensionsmæssige hensættelser  
Pensionskassen har hensat 29.049 mio. kr. til pensions-

mæssige hensættelser, hvilket er en stigning på 451 mio. kr. i 

forhold til 31. december 2015.  

Kapitalforhold 
Pensionskassen har opgjort kapitalkravet til 2.499 mio. kr. 

pr. 30. juni 2016. Det er en stigning på 71 mio. kr. i forhold til 

ultimo 2015. Pensionskassen har fortsat en solid 

overdækning. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, som 

har væsentlig indflydelse på pensionskassens og koncernens 

økonomiske forhold pr. 30. juni 2016. 
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Forventninger til 2. halvår 2016 
 
 

 

 

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. Foreløbig depotrente  

Regulativ   Foreløbig 
depotrente 

1 og 2   2,4 % 

3 og 4   5,4 % 

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

medlem uden friholdte værdier gives en depotrente før skat 

på 2,4 %.   

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

et medlem uden friholdte værdier gives en depotrente før 

skat på 5,4 %. 

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 
Politisk usikkerhed står også højt på dagsordenen i 2. halvår. 

Forude venter et amerikansk præsidentvalg, samtidig med at 

det ikke kan udelukkes, at et eller flere EU-lande beslutter at 

sende deres EU-medlemskab til folkeafstemning, og måske 

bliver vi klogere på, hvilken aftale briterne kan få med EU. 

Sæsonmønsteret tilsiger lavere oliepriser, og vi forventer 

også, at risici omfattende risiko for en hård landing i Kina 

samt en mulig amerikansk renteforhøjelse vil kunne påvirke 

markederne i den kommende periode. De fleste investorer 

er dog bekendt med ovenstående risikofaktorer, hvilket 

afspejles i en generel forholdsvis defensiv positionering, og 

derfor skal der ikke så meget til for at overraske positivt. 

Derudover forventes yderligere pengepolitiske lempelser fra 

de fleste toneangivende centralbanker på nær den 

amerikanske, hvilket understøtter aktierne.  

Med så tætpakket en agenda synes det givet, at de meget 

voldsomme udsving, vi oplevede på aktiemarkederne i 1. 

halvår, nok også vil fortsætte i 2. halvår. Pensionskassen vil 

forsøge at øge aktieeksponeringen ved fald på 

aktiemarkederne. 

Obligationsrenten er historisk lav, og dermed synes afkast-

potentialet inden for obligationer at være yderst behersket. 

Det taler for en fortsat forøgelse af eksponeringen mod reale 

aktiver samt kreditobligationer, såfremt attraktive 

købsmuligheder opstår.    
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Ledelsespåtegning 
 
 

 

 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 

halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2016 for 

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om 

finansiel virksomhed samt pensionskassens vedtægt. 

Halvårsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende 

billede af pensionskassen og koncernens aktiver og passiver, 

finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt resultatet for 

perioden 1. januar – 30. juni 2016. 

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse 

for udviklingen i pensionskassen 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 22. august 2016. 

 

 

 

Direktion 

 

Torben Visholm  Søren Kolbye Sørensen  
Adm. direktør  Direktør 

 

Bestyrelse 

 
 
Peter Falkenham  Peter Løchte Jørgensen   
Formand  Næstformand 
 
 
 
 
Frida Frost  Søren Vang Fischer  Jens Otto Veile    
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Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse  

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR PERIODEN  1. JANUAR - 30. JUNI 

(1.000 kr.) Note 2016 2015 2016 2015

Medlemsbidrag for egen regning 1 443.128 419.155 443.128 419.155

Indtægter fra tilknyttede virksomheder - - 7.265 18.988

Indtægter fra associerede virksomheder -129.630 757.379 -129.630 757.379

Indtægter af investeringsejendomme 25.167 24.533 18.420 16.942

Renteindtægter og udbytter mv. 2 476.473 434.016 476.943 434.555

Kursreguleringer 3 83.852 413.264 82.665 400.863

Renteudgifter mv. -228 -19 -162 -18

4 -12.443 -15.060 -12.310 -14.596

Investeringsafkast i alt 443.191 1.614.113 443.191 1.614.113

Pensionsafkastskat -71.630 -226.876 -71.630 -226.876

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 371.561 1.387.237 371.561 1.387.237

Udbetalte pensionsydelser 5 -677.813 -649.899 -677.813 -649.899

Modtaget genforsikringsdækning 329 346 329 346

Pensionsydelser for egen regning i alt -677.484 -649.553 -677.484 -649.553

Ændring i pensionshensættelser -166.048 -577.763 -166.048 -577.763

Ændring i pensionshensættelser for egen regning i alt                                            -166.048 -577.763 -166.048 -577.763

Årets tilskrevne bonus -75.585 -111.859 -75.585 -111.859

Bonus i alt -75.585 -111.859 -75.585 -111.859

 

Ændring i hensættelser for unit link-kontrakter -1.340 -65.738 -1.340 -65.738

Pensionsmæssige driftsomkostninger 4 -8.977 -9.504 -8.977 -9.504

Overført investeringsafkast -77.070 -267.760 -77.070 -267.760

PENSIONSTEKNISK RESULTAT -191.815 124.215 -191.815 124.215

Egenkapitalens investeringsafkast 90.992 316.128 90.992 316.128

RESULTAT FØR SKAT -100.823 440.343 -100.823 440.343

Pensionsafkastskat for egenkapitalen -13.922 -48.368 -13.922 -48.368

PERIODENS RESULTAT -114.745 391.975 -114.745 391.975

PERIODENS TOTALINDKOMST -114.745 391.975 -114.745 391.975

Koncernen Pensionskassen

Administrationsomkostninger i forbindelse med 

investeringsvirksomhed
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Balance 

AKTIVER 

(1.000 kr.) Note

30. juni 

2016

31. december 

2015

30. juni 

2016

31. december 

2015

Software 1.674 2.269 1.674 2.269

IMMATERIELLE AKTIVER 1.674 2.269 1.674 2.269

Driftsmidler 73 147 73 147

MATERIELLE AKTIVER 73 147 73 147

Investeringsejendomme 1.914.474 1.861.938 1.318.090 1.264.713

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 588.217 582.715

Kapitalandele i associerede virksomheder 4.947.915 5.959.916 4.947.915 5.959.916

4.947.915 5.959.916 5.536.132 6.542.631

Kapitalandele 2.606.244 2.558.052 2.598.616 2.550.718

Investeringsforeningsandele 15.155.114 15.540.185 15.155.114 15.540.185

Obligationer 9.868.983 8.859.677 9.868.983 8.859.677

Indlån i kreditinstitutter 213.599 128.841 195.597 119.879

Afledte finansielle instrumenter 40.386 8.333 40.386 8.333

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 27.884.326 27.095.088 27.858.696 27.078.792

INVESTERINGSAKTIVER I ALT 34.746.715 34.916.942 34.712.918 34.886.136

Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter 1.447.356 1.362.509 1.447.356 1.362.509

Genforsikringsandele af pensionshensættelser 3.135 3.135 3.135 3.135

Tilgodehavender hos medlemmer 12.357 14.543 12.357 14.543

Reguleringskonto gruppeforsikring 33.931 20.317 33.931 20.317

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  - - 24.114 23.481

TILGODEHAVENDER I ALT 46.288 34.860 70.402 58.341

Likvide beholdninger 0 6 0 6
Øvrige aktiver 272.149 56.067 264.737 48.855

ANDRE AKTIVER I ALT 272.149 56.073 264.737 48.861

Tilgodehavende renter 98.384 109.300 98.384 109.300

Andre periodeafgrænsningsposter 66.811 64.223 66.811 64.223

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT 165.195 173.523 165.195 173.523

AKTIVER I ALT 36.682.585 36.549.458 36.665.490 36.534.921

Koncernen Pensionskassen

Investeringer i tilknyttede og 

associerede virksomheder i alt
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Balance 

PASSIVER 

(1.000 kr.) Note

30. juni 

2016

31. december 

2015

30. juni 

2016

31. december 

2015

Vedtægtsmæssige henlæggelser 6.991.293 6.717.670 6.991.293 6.717.670

Den sociale fond 8.183 8.083 8.183 8.083

Periodens totalindkomst -114.745 398.426 -114.745 398.426

EGENKAPITAL I ALT 6.884.731 7.124.179 6.884.731 7.124.179

Pensionshensættelser 6 27.601.628 27.235.195 27.601.628 27.235.195

Opsparingsafdelingen 173 173 173 173

Hensættelser til unit link kontrakter 1.447.356 1.362.509 1.447.356 1.362.509

HENSÆTTELSER TIL PENSIONS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER I ALT 29.049.157 28.597.877 29.049.157 28.597.877

Gæld til kreditinstitutter 149.999 51.830 149.999 51.830

Pensionsafkastskat 77.771 236.539 77.771 236.539

Reserveret til skader gruppeforsikring 1.250 250 1.250 250

Afledte finansielle instrumenter 366.119 325.770 366.119 325.770

Anden gæld 153.558 213.013 136.463 198.476

GÆLD I ALT 748.697 827.402 731.602 812.865

PASSIVER I ALT 36.682.585 36.549.458 36.665.490 36.534.921

Anvendt regnskabspraksis 7

Koncernen Pensionskassen
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Egenkapitalopgørelse

EGENKAPITALOPGØRELSE

(1.000 kr.) Note

30. juni 

2016

31. december 

2015

30. juni 

2016

31. december 

2015

Vedtægtsmæssige henlæggelser

Saldo 31. december 7.116.093 6.718.046 7.116.093 6.718.046

Korrektion som følge af ny regnskabsbekendtgørelse -124.800 0 -124.800 0

Korrigeret egenkapital 1. januar 6.991.293 6.718.046 6.991.293 6.718.046

Periodens totalindkomst -114.745 398.426 -114.745 398.426

Egenkapitaludlodning 0 -376 0 -376

I alt 6.876.548 7.116.096 6.876.548 7.116.096

Den sociale fond

Saldo 1. januar 8.083 8.083 8.083 8.083

Ændring 100 0 100 0

I alt 8.183 8.083 8.183 8.083

Egenkapital i alt 6.884.731 7.124.179 6.884.731 7.124.179

Koncernen Pensionskassen
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Noter

(1.000 kr.) 2016 2015 2016 2015

1.  Medlemsbidrag for egen regning

Ordinære bidrag 462.932 436.977 462.932 436.977

Indskud 115.720 105.829 115.720 105.829

Overført til unit-linked kontrakter -99.305 -89.468 -99.305 -89.468

479.347 453.338 479.347 453.338

Arbejdsmarkedsbidrag -36.219 -34.183 -36.219 -34.183

I alt 443.128 419.155 443.128 419.155

2.  Renteindtægter og udbytter mv.

Renter

Renteindtægter, danske obligationer 78.805 116.509 78.805 116.509

Renteindtægter, danske indeksobligationer 5.448 6.048 5.448 6.048

Indeksregulering 0 4.571 0 4.571

Renteindtægter, udenlandske obligationer 26.621 59.639 26.621 59.639

Renteindtægter, andre 286 345 756 884

I alt 111.160 187.112 111.630 187.651

Udbytte af aktier mv.

Danske aktier 98.754 44.671 98.754 44.671

Udenlandske aktier 266.559 202.233 266.559 202.233

I alt 365.313 246.904 365.313 246.904

Renter og udbytter mv. i alt 476.473 434.016 476.943 434.555

3.  Kursreguleringer

Investeringsejendomme 50.799 79.161 49.612 70.186

Kapitalandele -315.025 4.101 -315.025 675

Investeringsforeningsandele -51.138 1.447.635 -51.138 1.447.635

Danske obligationer 209.813 -224.879 209.813 -224.879

Indeksobligationer 25.739 22.382 25.739 22.382

Udenlandske obligationer -659 -10.093 -659 -10.093

Indlån i kreditinstitutter 9.636 2.618 9.636 2.618

Finansielle instrumenter, renteswaptioner, 

valutaafdækning og futures 154.687 -907.661 154.687 -907.661

I alt 83.852 413.264 82.665 400.863

Koncernen Pensionskassen
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Noter

(1.000 kr.) 2016 2015 2016 2015

4.  Administrationsomkostninger

Personaleudgifter -11.257 -12.004 -11.257 -12.004

Andre administrationsomkostninger -8.805 -11.193 -8.805 -10.729

Forvaltningsafgifter og handelsomkostninger -1.358 -1.367 -1.225 -1.367

I alt -21.420 -24.564 -21.287 -24.100

Administrationsomkostninger er fordelt på følgende måde:

Administrationsomkostninger i forbindelse 

med investeringsvirksomhed -12.443 -15.060 -12.310 -14.596

Pensionsmæssige driftsomkostninger -8.977 -9.504 -8.977 -9.504

I  alt -21.420 -24.564 -21.287 -24.100

5.  Pensionsydelser

Ordinære pensioner -613.484 -606.302 -613.484 -606.302

Ordinære invalidepensioner -11.752 -10.437 -11.752 -10.437

Ordinære alderssummer -10.442 -19.174 -10.442 -19.174

Udtrædelsesgodtgørelser -47.794 -20.563 -47.794 -20.563

Udbetalt fra unit link-kontrakter 15.800 14.193 15.800 14.193

Forsikringspræmier -10.141 -7.616 -10.141 -7.616

I  alt -677.813 -649.899 -677.813 -649.899

Koncernen Pensionskassen
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Noter

(1.000 kr.)

30. juni 

2016

31. december 

2015

30. juni 

2016

31. december 

2015

6.  Pensionshensættelser 

Pensionshensættelser 1. januar 27.235.195 26.659.404 27.235.195 26.659.404

Akkumuleret værdiregulering 1. januar -1.363.993 -1.926.595 -1.363.993 -1.926.595

Kollektivt bonuspotentiale primo -4.628.941 -4.121.252 -4.628.941 -4.121.252

Retrospektive hensættelser 1. januar 21.242.261 20.611.557 21.242.261 20.611.557

Bruttopræmier 443.128 861.501 443.128 861.501

Rentetilskrivning 464.615 995.779 464.615 995.779

Pensionsydelser -667.514 -1.307.408 -667.514 -1.307.408

Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus -9.905 28.450 -9.905 28.450

Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus 12.764 52.579 12.764 52.579

Udlodning fra egenkapital 0 376 0 376

Overført til Unit Link -158 -573 -158 -573

Retrospektive hensættelser 30. juni 21.485.191 21.242.261 21.485.191 21.242.261

Akkumuleret værdiregulering 30. juni 1.859.610 1.363.993 1.859.610 1.363.993

Kollektivt bonuspotentiale ultimo 4.256.827 4.628.941 4.256.827 4.628.941

Pensionshensættelser 30. juni 27.601.628 27.235.195 27.601.628 27.235.195

Koncernen Pensionskassen
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Noter

(1.000 kr.)

30. juni 

2016

31. december 

2015

30. juni 

2016

31. december 

2015

7. Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Balance 

31.12.2015

Ny regnskabs-

bekendtgørelse

Balance 

01.01.2016

7.124 -148 6.976

4.629 -4.629 0

22.606 4.777 27.383

1.363 0 1.363

28.598 148 28.746

Den anvendte regnskabspraksis for pensionskassen og koncernen er i øvrigt uændret og fremgår af årsrapporten for 2015. 

Balance, mio. kr.

Egenkapital

Kollektivt bonuspotentiale ( overført til pensionshensættelser)

Pensionshensættelser

Andre hensættelser

Ændringen medfører, at der ved opgørelsen af pensionshensættelserne nu anvendes forudsætninger om medlemmers adfærd mht. 

genkøb og omskrivning til fripolice. I stedet for rentekurven opgjort af det danske finanstilsyn anvendes nu en ny rentekurve fastlagt af 

EIOPA til opgørelse af værdien af pensionskassens hensættelser. Særlige bonushensættelser indgår fremover under posten 

overskudskapital. Posteringen ”fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter” er indført og dækker over nutidsværdien af 

pensionskassens endnu ikke indtjente fortjeneste til basiskapitalen. Fortjenstmargen forventes indregnet i resultatopgørelsen i takt med, 

at aftalerne udløber.

Halvårsrapporten er aflagt efter lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og pensionskassens vedtægter. 

Koncernen Pensionskassen

Ændring i regnskabspraksis

I forbindelse med overgang til ny regnskabsbekendtgørelse pr. 1. januar 2016 er ændringer i metoder for indregning og måling 

vedrørende pensionshensættelser og overskudskapital behandlet som en ændring i anvendt regnskabspraksis.

Som følge af samtidig overgang til ny bekendtgørelse om kontributionsprincippet, er det ikke praktisk muligt at tilpasse 

sammenligningstal for 2015. I henhold til Regnskabsbekendtgørelsens § 84 stk. 2 er ændringen på -148 mio. kr. indregnet over 

egenkapitalen pr. 1. januar 2016. 

Af nedenstående tabel fremgår ændringerne som følge af overgangen til ny regnskabsbekendtgørelse fra balancen pr. 31.december 2015 

Pensionsmæssige hensættelser i alt
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