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Regnskabsmæssigt havde DIP i 1. halvår 2014 et 
resultat på 138 mio. kr., der blev overført til egenkapita-
len. Resultatet indeholder regulering på 111 mio. kr. 
vedrørende kontributionsgrupperne, jf. afsnittet om 
bidrag og pensioner. 

Investeringsvirksomhed 

På forhånd var der knyttet store forhåbninger til, at den 
globale økonomi ville lægge den finansielle krise bag 
sig og for alvor komme op i omdrejninger.  

Halvvejs i året må vi konstatere, at aktivitetsfremgangen 
for den globale økonomi desværre ikke helt har kunnet 
leve op til forventningerne, og derfor er alle betydende 
centralbanker i den vestlige verden fortsat med at 
understøtte opsvinget ved at føre en historisk lempelig 
pengepolitik.  

Selvom vækstforventningerne løbende er blevet nedju-
steret, er forventningerne til hele året fortsat signifikant 
højere end væksten i 2013. Så det går fortsat fremad, 
om end fremgangen har været mere behersket end 
forventet.  

Kombinationen af en moderat vækstfremgang og en 
ekstrem lempelig pengepolitik har været understøttende 
for alle aktivklasser, og afkastet har derfor været positivt 
for både obligationer, kreditobligationer, aktier og reale 
aktiver i 1. halvår 2014. Selvom aktier og kreditobligati-
oner har været årets højdespringere, har afkastet for 
både obligationer og reale aktiver også været relativt 
pæne.  

 

1 Reale aktiver indeholder indeksobligationer, ejendomme, skov etc.  

 

DIP har i første halvår opnået et afkast på 4,5 % mod 
benchmark på 5,3 %.  

DIP’s har i første halvår været overvægtet i aktier 
modsvaret af undervægt i obligationer og reale aktiver.  

Beholdningen af aktier har i første halvår givet et afkast 
på i alt 7,0 % mod et benchmark på 6,9 %. Afkastet er 
trukket af børsnoterede aktier med et afkast på 7,1 %, 
mens private equity har givet et afkast på 5,8 %.  

Kreditobligationer har i første halvår givet et afkast på i 
alt 3,9 % mod et benchmark på 6,3 %. Underperfor-
mance i forhold til benchmark skyldes primært over-
vægt til senior banklån i stedet for high yield obligatio-
ner, som ikke har draget fordel af rentefaldet i første 
halvår. Alternativ kredit gav et tilfredsstillende afkast på 
5,8 % i første halvår.  

DIP’s beholdning af obligationer gav i første halvår et 
afkast på 3,2 % mod et benchmark på 3,8 %. Afkastet 
er trukket op af rentefaldet, men beholdningen gav et 
lavere afkast end benchmark, da DIP var eksponeret 
mod stigende renter. 

Reale aktiver gav et afkast på 2,1 % mod benchmark 
på 2,5 %. Afkastet kan især tilskrives afkastet på in-
deksobligationer på 3,8 %, mens afkastet på ejendom-
me og skov gav et mindre positivt afkast. 

Ud af en balance på 34 mia. kr. har DIP i dag en egen-
kapital på 6,6 mia. kr., så pensionskassen er velkonso-
lideret.  

Afkastet på 4,5 % før skat er beregnet ud fra Finanstil-
synets retningslinjer (det officielle nøgletal N1). Dette 
kan afvige fra andre beregninger af afkast, som nogle 
selskaber vælger at offentliggøre. 

Den overordnede porteføljesammensætning har ikke 
ændret sig væsentligt i 1. halvår 2014. 

Vækst i bidrag og pensioner 

Medlemsbidragene var i 1. halvår 530 mio. kr. mod 516 
mio. kr. i 1. halvår 2013. Dette tal fordeler sig med 435 
mio. kr. (2013: 420 mio.kr.) på traditionelle ordninger 
samt 95 mio. kr. (2013: 96 mio. kr.) på unit-link-
ordninger. Væksten i indbetalingerne har været 2,7 % i 
forhold til 1. halvår 2013. Væksten skyldes dels en 
fortsat medlemstilgang, dels en fokusering på salg til 
nye og eksisterende medlemmer. 

I samme periode er pensionsudbetalingerne steget med 
1,3 % fra 632 mio. kr. til 640 mio. kr. 

Depotrenten før skat for 2014 er foreløbigt fastsat til 5,3 
% for medlemmer på Regulativ 3 og 4 og 2,4 % for 
medlemmer på Regulativ 1 og 2. 

 
DIP’s aktivsammensætning  
pr. 30. juni 2014 
 
Aktivgruppe Andel 
 
Aktier 

 
40,3 % 

 
Kreditobligationer 18,2 % 

 
Obligationer 31,5 % 

 
Reale aktiver1 10,0 % 

 
I alt 100,0 %

 



 

3 
 

Pr. 1. januar 2014 blev Rentegruppe 1, som består af 
medlemmer på Regulativ 3 og 4, nedlagt og opdelt i 
generationsgrupper RG1G1-RG1G8. Opdelingen gav 
anledning til et negativt kollektivt bonuspotentiale på 13 
mio. i gruppe RG1G1, som består af medlemmer, der er 
født før 1923. Det negative kollektive bonuspotentiale 
blev nulstillet ved brug af bonuspotentiale på fripolicer 
på 0,2 mio. kr., og resten blev overført fra egenkapita-
len. 

I Rentegruppe 2, som består af medlemmer, der initialt 
havde en vægtet grundlagsrente på mellem 1,5 % og 
2,5 %, er den højst vægtede grundlagsrente på 2,49 % 
(den vægtede grundlagsrente falder, i takt med der 
tilskrives bonus, idet dette sker på et 0 %-grundlag). I 
rentegruppen er der 287 medlemmer ud af samlet 497, 
hvis vægtede grundlagsrente er kommet under den 
højst vægtede grundlagsrente minus 1 procentpoint, 
altså under 1,49 %. Det er derfor besluttet at opdele 
Rentegruppe 2 i to grupper pr. 1. januar 2014, så det 
fortsat sikres, at der er tilpas homogenitet i grupperne. 
De nye grupper kaldes Rentegruppe 1 og Rentegruppe 
2. 

Det samlede resultat for alle kontributionsgrupperne 
efter bonus har været negativt, selv om der i perioden 
har været positivt afkast. Dette skyldes bl.a., at den 
akkumulerede værdiregulering for hensættelserne er 
steget med 491 mio. kr. som følge af en lavere opgørel-
sesrentekurve samt udbetaling af tillægspensioner. 
Dette dækker dog over, at der i generationsgruppe 
RG1G4-RG1G8 har været overskud, da værdiregule-
ringen i disse grupper er mindre pga. de lave grund-
lagsrenter, og fordi grupperne ikke indeholder pensioni-
ster, der får udbetalt tillægspension. Der har ligeledes 
været et mindre overskud i RG1G1. 

For Rentegruppe 2, 3 og 4 har resultatet i første halvår 
2014 betydet, at der er overført 122 mio. kr. inkl. for-
rentning fra egenkapitalen, hvilket har opskrevet rente-
gruppernes skyggekonti. Rentegruppe 2, 3 og 4 har nu 
en samlet skyggekonto på 430 mio. kr. 

Risikogrupperne har efter første halvår et kollektivt 
bonuspotentiale på 107 mio. kr. mod 111 mio. kr. primo 
året. 

Den samlede regulering er foretaget over resultatopgø-
relsen og påvirker dermed egenkapitalen.  

Risici og forventninger til 2014 

Vi forventer at gå lidt bedre tider i møde i 2. halvår af 
2014 på den makroøkonomiske side. Amerikansk 
privatforbrug - den store globale motor - synes på rette 
vej. I Europa strammer landene finanspolitikken mindre, 
og det samme gælder bankerne, som er mindre restrik-
tive på udlånssiden. 

Samlet giver dette anledning til en forsigtig optimistisk 
tilgang til investeringsprocessen. Pensionskassen ser 
fortsat værdi i aktier, mens der vurderes at være be-
grænset værdi i kreditobligationer og obligationer. 

DIP’s risiko vurderes dagligt, og aktiver og passiver 
opgøres til markedsværdi. I risikostyringen tages der 
højde for udviklingen både på lang og kort sigt. DIP har 
et godt økonomisk fundament efter pensionsvalget i 
2006 og kan derfor klare store udsving i de finansielle 
markeder uden at komme i solvensproblemer. 

DIP søger at mindske den samlede investeringsrisiko 
både ved at sprede sine investeringer på flere aktiv-
grupper i både ind- og udland og ved at sprede investe-
ringerne i de enkelte delporteføljer. Desuden ønsker 
DIP at opretholde en passende formuebuffer til imøde-
gåelse af udsving i aktivværdierne. 

DIP’s egne analyser viser, at det forventede afkast på 
langt sigt vil ligge i omegnen af 4,2 % efter skat. Dette 
kan afvige både positivt og negativt over tid og derved 
påvirke pensionernes størrelse. 

En mere detaljeret beskrivelse af DIP’s risikostyring og 
risici fremgår af årsrapporten for 2013, hvortil der hen-
vises. Der er ikke ændret væsentligt på DIP’s risiko- og 
usikkerhedsfaktorer siden aflæggelse af årsrapporten 
for 2013. 

Invaliditeten er lav, og medlemmerne lever ganske 
længe. Levetid er en af de væsentligste risici for pensi-
onskassen, og over de senere år er der hensat ekstra 
levetid for medlemmerne set i forhold til det oprindelige 
beregningsgrundlag. 

DIP tilpasser løbende pensionsprognoserne og tillægs-
pensionerne under hensyntagen til udviklingen i for-
ventningerne til fremtidigt afkast, levetider og invaliditet. 
Dette betyder, at medlemmernes pensionsprognoser og 
udbetalte pensioner kan ændre sig fra det ene år til det 
næste. 

DIP er i Finanstilsynets grønne lys ved udgangen af 1. 
halvår 2014.
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REGNSKABSPRAKSIS 
 
Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse 
med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pen-
sionskasser.  

Anvendt regnskabspraksis er uændret og fremgår af 
årsrapporten for 2013. 

Udover koncernrapporten er der aflagt halvårsrapport 
for DIP, som indgår i koncernrapporten. 

Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision 
eller review. 

 

 

 

Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2014 for 
DIP. 

Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse 
med Lov om finansiel virksomhed.  

Halvårsregnskabet og koncernregnskabet giver et 
retvisende billede af pensionskassens og koncernens 
aktiver og passiver pr. 30. juni 2014, den finansielle 
stilling samt resultatet for perioden 1. januar til 30. juni 
2014. 

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegø-
relse af udviklingen i pensionskassens og koncernens 
aktiviteter og økonomiske forhold i første halvår af 2014 
samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usik-
kerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen 
kan påvirkes af de resterende 6 måneder af året. 

 
 
 
 
København, den 25. august 2014 
                                                                                                                      

 
Direktion: 

 
 

Søren Kolbye Sørensen 
 

 
 

Regnskabschef: 
 
 

Steen Nielsen 
 
 

 
 

Bestyrelse: 
 
 

Peter Falkenham                                          Torben Arnbjerg-Nielsen 
                                  Formand                                                         Næstformand 

 
 

                            Peter Løchte Jørgensen           Sara Grex                                  Jens Otto Veile 



RESULTATOPGØRELSE

(beløb i mio. kr.) Note

1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 
2014 2013 2014 2013

Medlemsbidrag for egen regning 1 402 388 402 388

Indtægter fra tilknyttede virksomheder - - 11 24
Indtægter fra associerede virksomheder 387 6 387 6
Indtægter af investeringsejendomme 21 17 14 10
Renteindtægter og udbytter m.v. 309 258 310 259
Kursreguleringer 775 616 770 598
Renteudgifter 0 0 0 0
Administrationsomkostninger i forbindelse med 
investeringsvirksomhed 2 -14 -13 -14 -13

Investeringsafkast, i alt 1.478 884 1.478 884

Pensionsafkastskat -216 -123 -216 -123

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 1.262 761 1.262 761

Udbetalte ydelser 3 -640 -632 -640 -632
Modtaget genforsikringsdækning 0 1 0 1

Pensionsydelser for egen regning -640 -631 -640 -631

Ændring i bruttopensionshensættelser -697 -122 -697 -122

Ændring i pensionshensættelser for egen regning -697 -122 -697 -122

Årets tilskrevne bonus 0 -38 0 -38
Ændring i kollektivt bonuspotentiale -152 -124 -152 -124

Bonus, i alt -152 -162 -152 -162

Hensættelser til unit-linked kontrakter -28 -28 -28 -28

Pensionsmæssige driftsomkostninger for egen regning 4 -9 -9 -9 -9

Overført investeringsafkast  -141 -141 -141 -141

PENSIONSTEKNISK RESULTAT -3 56 -3 56

Egenkapitalens investeringsafkast 167 167 167 167

RESULTAT FØR SKAT 164 223 164 223

Pensionsafkastskat for egenkapitalen -26 -26 -26 -26

PERIODENS RESULTAT 138 197 138 197

PERIODENS TOTALINDKOMST 138 197 138 197

Koncern DIP

5



BALANCE, AKTIVER

(beløb i mio. kr.) Note

1. halvår 2013 1. halvår 2013
2014 2014

Immaterielle aktiver 4 3 4 3

Driftsmidler 1 1 1 1

Materielle aktiver, i alt 1 1 1 1

Investeringsejendomme 1.581 1.564 1.046 1.031

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 510 501
Kapitalandele i associerede virksomheder 4.103 3.670 4.103 3.670

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt 4.103 3.670 4.613 4.171

Kapitalandele 20 19 4 4
Investeringsforeningsandele 15.129 12.735 15.129 12.735
Obligationer 12.130 13.059 12.130 13.059
Pantesikrede udlån 0 0 0 0
Indlån i kreditinstitutter 139 341 134 340
Afledte finansielle instrumenter 0 106 0 106

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 27.418 26.260 27.397 26.244

Investeringsaktiver, i alt 33.102 31.494 33.056 31.446

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter 866 747 866 747

Genforsikringsandele af pensionshensættelser 4 4 4 4

Tilgodehavende hos medlemmer 26 24 26 24
Reguleringskonto gruppeforsikring 16 19 16 19
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 40 36

Tilgodehavender, i alt 42 43 82 79

Øvrige aktiver 43 100 43 98

Andre aktiver, i alt 43 100 43 98

Tilgodehavende renter 144 202 144 202
Andre periodeafgrænsningsposter 67 0 67 0

Periodeafgrænsningsposter, i alt 211 202 211 202

AKTIVER, I ALT 34.273 32.594 34.267 32.580

Koncern DIP
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BALANCE, PASSIVER

(beløb i mio. kr.)

1. halvår 2013 1. halvår 2013
2014 2014

Vedtægtsmæssige henlæggelser 6.512 5.960 6.512 5.960
Socialfond 8 8 8 8
Egenkapitaludlodning -13 -14 -13 -14

Reserver, i alt 6.507 5.954 6.507 5.954

Overført resultat 138 566 138 566

Egenkapital, i alt 5 6.645 6.520 6.645 6.520

Garanterede ydelser 14.232 12.830 14.232 12.830
Bonuspotentiale på fremtidige bidrag 5.023 4.991 5.023 4.991
Bonuspotentiale på hvilende pensioner 2.650 3.387 2.650 3.387

Pensionsafdelingen, i alt 6 21.905 21.208 21.905 21.208

Opsparingsafdelingen 0 3 0 3

Pensionshensættelser, i alt 21.905 21.211 21.905 21.211

Erstatningshensættelser 0 0 0 0

Kollektivt bonuspotentiale 4.301 4.137 4.301 4.137

Hensættelser til unit-linked kontrakter 866 747 866 747

Pensionsmæssige hensættelser for egen regning, ialt 27.072 26.095 27.072 26.095

Investeringsejendomme, gæld 33 46 33 46
Investeringsejendomme, prioritetsgæld 0 2 0 1
Pensionsafkastskat 216 334 216 334
Reserveret til skade, gruppeforsikring 0 2 0 2
Anden gæld 307 595 301 582

Gæld, i alt 556 979 550 965

PASSIVER, I ALT 34.273 33.594 34.267 33.580

Koncern DIP
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NOTER til resultatopgørelsen

(beløb i mio. kr.)

1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 
2014 2013 2014 2013

Note 1. Medlemsbidrag for egen regning
Ordinære bidrag 418 402 418 402
Indskud 112 114 112 114

530 516 530 516
Overført til unit-linked kontrakter -95 -96 -95 -96

435 420 435 420
Arbejdsmarkedsbidrag -33 -32 -33 -32

402 388 402 388

Note 2. Administrationsomkostninger i forbindelse med
investeringsvirksomhed
Lønninger -7 -7 -7 -7
Forvaltnings, handels- og depotomkostninger -2 -1 -2 -1
Øvrige omkostninger -5 -5 -5 -5

-14 -13 -14 -13

Note 3. Udbetalte ydelser
Ordinære pensioner -601 -576 -601 -576
Ordinære alderssummer -21 -41 -21 -41
Udtrædelsesgodtgørelser -15 -15 -15 -15
Overført til unit-linked kontrakter 4 7 4 7
Pensionsydelser -633 -625 -633 -625
Gruppelivspræmie -6 -6 -6 -6
Gruppeulykkespræmie -1 -1 -1 -1

-640 -632 -640 -632

Note 4. Pensionsmæssige driftsomkostninger for egen regning
Lønninger -5 -5 -5 -5
Afskrivninger, inventar, edb-anlæg m.v. -1 -1 -1 -1
Øvrige administrationsomkostninger -3 -3 -3 -3

-9 -9 -9 -9

Koncern DIP
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NOTER til balancen

(beløb i mio. kr.)

1. halvår 2013 1. halvår 2013
2014 2014

Note 5. Egenkapital i alt
Saldo 1. januar 6.520 5.968 6.520 5.968
Egenkapitaludlodning -13 -14 -13 -14
Periodens totalindkomst 138 566 138 566

6.645 6.520 6.645 6.520

Egenkapitalen består af:
Kapitalkrav 795 737 795 737
Reguleringsreserve 5842 5.775 5.842 5.775
Socialfond 8 8 8 8

6.645 6.520 6.645 6.520

Skyggekonto fordelt på kontributionsgrupper
Rentegruppe 10 1 0 1 0
Rentegruppe 11 32 13 32 13
Rentegruppe 12 397 295 397 295

430 308 430 308

Note 6. Pensionsafdelingen i alt
Pensionshensættelser 1. januar 21.208 20.804 21.208 20.804
Akkumuleret værdiregulering 1. januar -878 -821 -878 -821
Retrospektive hensættelser 1. januar 20.330 19.983 20.330 19.983
Bruttopræmier 402 791 402 791
Rentetilskrivning 440 862 440 862
Pensionsydelser -633 -1.256 -633 -1.256
Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus -12 -24 -12 -24
Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus 9 -40 9 -40
Udlodning fra egenkapital - 14 - 14

Retrospektive hensættelser 30. juni 20.536 20.330 20.536 20.330
Akkumuleret værdiregulering 30. juni 1.369 878 1.369 878

Pensionshensættelser 30. juni 21.905 21.208 21.905 21.208

Koncern DIP
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