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Sammendrag 
Nærværende rapport omhandler solvens og finan-
siel situation for pensionskassen pr. 31.3.2020. 
Rapporten er ekstraordinær og er udarbejdet for 
at give læseren indsigt i pensionskassens finan-
sielle situation på baggrund den økonomiske usik-
kerhed, der er indtruffet sammen med COVID-19.  
 
Pensionskassen offentliggør årligt en fyldestgø-
rende rapport vedrørende pensionskassen solvens 
og finansielle situation (SFCR) i henhold til Sol-
vens II-forordningen, der blandt andet også be-
skriver pensionskassen risikoprofil, risikostyrings- 
og ledelsessystem. SFCR-rapporteringen pr. 
31.12.2019 er tilgængelig på www.pplus.dk 
 

Forsikringsresultater 
Pensionskassen har koncession til at drive almin-
delig livsforsikring (forsikringsklasse I) i Danmark 
og tilbyder primært livsvarige livrenteprodukter 
med tilknyttede risikodækninger. Desuden tilbydes 
selvstændige livrenter og ratepensioner samt al-
dersforsikring. Derudover har pensionskassen kon-
cession til at drive forsikring, der er tilknyttet in-
vesteringsfonde (forsikringsklasse III), og her tilby-
des ratepensioner samt aldersforsikring. 
 
Forsikringsklasse III-produkterne er rene opspa-
ringsprodukter, hvor den samlede udbetaling sva-
rer til det opsparede beløb. Der er således ingen 
forsikringsrisiko, og disse produkter genererer der-
for ikke et forsikringsresultat. 
 
Forsikringsklasse I-produkterne har ret til bonus 
og er underlagt kontributionsprincippet. Dette in-
debærer, at tidligere års underskud/overskud for-
deles tilbage til medlemmerne i forhold til, hvor-
dan de har bidraget til dette. Tabel 1 viser forsik-
ringsresultatet pr. 31.12.2019 og 31.3.2020. 
 

 
Tabel 1. Forsikringsresultat 
 

DKK mio.  Q4-19 Q1-20 

 

Risikopræmier efter bonus 
Skadeudgifter 

-198 
55 

-34 
92 

Forsikringsresultat efter bonus -143 58 
   

 

Investeringsresultat 
Målsætningen på investeringsområdet er at sikre 
medlemmerne den højst mulige pension under 
hensyntagen til risiko og pensionsprodukt. Pensi-
onskassens aktiver er investeret i overensstem-
melse med Prudent Person-principperne. For at 
begrænse markedsrisikoen anvender pensionskas-
sen forskellige former for afdækning. For alle væ-
sentlige risici beregnes og overvåges solvensbeho-
vet og følsomheden over for ændringer i fx mar-
kedsbevægelser løbende.  
 
ÅTD-afkastet i P+ lå den 31. marts på -12,5 %, hvil-
ket var et fald på 9,5 %-point i forhold til ultimo 
februar. 
 
Kvartalets porteføljeafkast blev fortrinsvis skabt 
via store negative afkast i de risikobetonede aktiv-
klasser såsom aktier og kreditobligationer, men 
også reale aktiver må forventes at være faldet i 
værdi, omend der er større usikkerhed om dette 
grundet mindre frekvent værdiansættelse.  
 
Corona-virussen spredte sig i løbet af marts må-
ned til hele verden, hvor adskillige lande, her-
iblandt Danmark, valgte at lukke store dele af 
økonomierne ned. Mens det er lykkedes Kina at få 
stoppet smittespredningen, kæmper resten af ver-
den i øjeblikket en kamp for at gøre det samme. 
Dette har ført til nedlukning af grænser overalt i 
verden samt totale nedlukninger i mange lande, 
hvor gader ligger fuldstændigt øde hen. Denne 
usædvanlige verdenssituation har skabt den vær-
ste uro på finansmarkederne siden finanskrisen. 
Især Europa og USA er hårdt ramt, hvor USA samt 
størstedelen af Europa har valgt at lukke helt ned 
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i håb om at inddæmme virussen. Dette har meget 
stor negativ effekt på væksten, muligvis større ef-
fekt end vi nogensinde har set. 
 
I skrivende stund er det vanskeligt at sige noget 
håndfast om den negative påvirkning på verdens-
økonomien. Formentlig gennemlever vi globalt set 
den største recession nogensinde. Økonomer me-
ner, at nedgangen i den globale økonomi er mel-
lem dobbelt og fire gange værre end under reces-
sionen omkring den finansielle krise i 2008-09. 
Millioner af mennesker har allerede mistet deres 
arbejde, og mange melder sig ledige hver uge. Jo 
længere virksomheder og erhverv må holde lukket, 
jo længere og dybere må krisen forventes at vare.  
 
Centralbanker verden over har reageret prompte 
og med stor slagstyrke, hvilket har skabt ro på de 
finansielle markeder. Vurderingen er, at central-
bankerne vil gå endog meget langt for at sikre li-
kviditet og aktivt sikre en efterspørgsel efter fi-
nansielle aktiver. Også regeringer overalt i verden 
har reageret særdeles snarrådigt og langt hurti-
gere end i 2008. Fælles for næsten alle lande er, 
at finanspolitiske hjælpepakker skal finansieres via 
udstedelse af statsobligationer. Dette kan på sigt 
medføre højere renter, idet investorerne vil tage 
sig betalt for den øgede nationale gældsætning. 
 
Tabel 2. Aktivfordeling og afkast pr. 31.12.2019 
 

  Fordeling Afkast 

 

P+ Balance* 100 % -12,2 % 
   
Obligationer 26,2 % -0,3 % 
Aktier 
Kreditobligationer 
Reale aktiver 

36,9 % 
19,6 % 
17,3 % 

-20,0 % 
-13,5 % 
-4,3 % 

   

 
*Investeringsprofil P+ Balance er gældende for størstedelen af 
medlemmerne og har større andel i risikofyldte aktiver end inve-
steringsprofilen, der gælder for de gamle regulativer. 

 
Pensionskassen har en veldiversificeret portefølje 
bestående af mange forskellige aktiver, som er 
sammensat til at klare sig fornuftigt under mange 
forskellige markedsforhold. Men i den ’perfekte 

storm’ er der ingen steder at gemme sig, og i Co-
rona-krisen har alle aktivklasser været i strid 
modvind. Man skal dog huske på, at risiko som of-
test betaler sig på den lange bane, og pensionsop-
sparing bør hvile på en langsigtet og robust stra-
tegi.   
 

Forsikringsrisici 
På forsikringsområdet er pensionskassen ekspo-
neret over for livsforsikringsrisici, som er risici til-
knyttet størrelsen af de midler, der skal hensæt-
tes, for at de lovede pensioner kan udbetales i 
fremtiden. 
 
De forventede fremtidige ydelser bliver beregnet 
på baggrund af forudsætninger om, hvor længe 
medlemmerne lever, og hvor stor risikoen er for, 
at de bliver invalide. Livsforsikringsrisici opstår 
både ved, at de faktiske forudsætninger omkring 
gennemsnitlige levetider osv. er anderledes end 
dem, der er brugt ved beregningerne, og ved at de 
faktiske risikoforløb svinger omkring middelværdi-
erne.  
 
Pensionskassen har identificeret følgende typer af 
livsforsikringsrisici: levetidsrisici, dødelighedsrisici, 
invaliderisici, livsforsikringsoptionsrisici, omkost-
ningsrisici, livsforsikringskatastroferisici samt risici 
ved fastsættelse af kollektive forudsætninger. Ri-
siciene kvantificeres og kontrolleres ud fra stan-
dardmodellen under Solvens II. Kapitalkravene fra 
disse risici opgøres i standardmodellen, og opgø-
relsen af risici kan ses af Tabel 3. 
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Tabel 3. Kvantificering af forsikringsrisici 2019 
 

DKK mio.  Q4-19 Q1-20 

 

Dødelighed 3 3 
Levetidsrisici 3.993 4.114 
Invalide- og sygdomsrisici 
Optionsrisici 
Omkostningsrisici 

717 
37 

498 

729 
39 

512 
Livsforsikringskatastroferisici 
I alt før diversifikationseffekter 
Diversifikation 
Forsikringsrisici i alt  

14 
5.263 
-1.001 
4.262 

14 
5.411 

-1.024 
4.388 

   

 

Markedsrisici 
Markedsrisici er risiciene for, at pensionskassens 
aktiver, fx obligationer, aktier, ejendomme og al-
ternative investeringer, taber værdi som følge af 
udsving på kapitalmarkederne. Markedsrisici fin-
des også ved opgørelsen af hensættelserne til 
markedsværdi, da nutidsværdien af hensættel-
serne er følsom over for renteniveauerne. Det be-
tyder, at hensættelserne skifter værdi, når mar-
kedsrenterne ændrer sig, og det kan blive nødven-
digt at hensætte mere. 
 
Pensionskassen har fastsat risikobaserede rammer 
og retningslinjer for alle markedsrisici. Dette er 
gjort på baggrund af en Prudent Person-vurdering 
af investeringsstrategien, og en Pension-at-Risk 
analyse, hvor bestyrelsen har besluttet risikoprofi-
len i pensionskassen. Pensionskassen har rammer 
for både de totale risikoniveauer i investeringspul-
jerne samt for risikoniveauerne for investeringerne 
i de enkelte aktivklasser.   
 
Ved investering i aktiver i udenlandsk valuta af-
dækkes valutarisikoen via derivater. Pensionskas-
sens beholdning af investeringsaktiver efter valu-
taafdækning ligger i overvejende grad i danske 
kroner og euro. Den resterende del af investe-
ringsporteføljen er fordelt på et stort antal valu-
taer og vurderes veldiversificeret på valutaområ-
der. 

Tabel 4. Kvantificering af markedsrisici 
 

DKK mio.  Q4-19 Q1-20 

 

Rente- og inflationsrisici 
Aktierisici 

4.867 
22.039 

187 
14.235 

Ejendomsrisici 3.307 3.082 
Valutarisici 
Kreditspændsrisici 
Koncentrationsrisici 
I alt før diversifikationseffekter 
Diversifikation 
Markedsrisici i alt  

3.831 
5.181 

17 
39.242 
-6.440 
32.802 

2.431 
7.059 

128 
27.122 
-3.968 
23.154 

   

 

Følsomhedsanalyser 
Pensionskassen udarbejder følsomhedsanalyser 
for væsentlige risici. Følsomhedsanalyserne regnes 
som omvendte stresstests, hvor de enkelte risiko-
kategorier vurderes i forhold til en solvensdækning 
på henholdsvis 125 pct. og 100 pct. Analyserne an-
giver, hvor stort et stress der skal til, før solvens-
dækningen falder til hhv. 125 pct. og 100 pct. Her 
angiver solvensdækningen størrelse af basiskapi-
talen i forhold til det individuelle solvensbehov. En 
solvensdækning på 100 pct. svarer til, at pensions-
kassens basiskapital kun lige matcher solvensbe-
hovet. 
 
Resultatet af risikofølsomhederne indberettes til 
Finanstilsynet og kan ses i tabel 5. Tallene i de to 
søjler i tabellen angiver, hvor store tab, fald etc. 
der er påkrævet for, at pensionskassens solvens-
dækning falder til 125 pct. henholdsvis 100 pct. 
Renterisici stødes maksimalt 2 pct. nedad. ’Ikke 
muligt’ angiver, at solvensgraden ikke kan falde til 
de pågældende niveauer for de mulige tab, fald 
etc.  
 
I lyset af udviklingen i relation til COVID-19 og ud-
viklingen på de finansielle markeder har Finanstil-
synet ønsket for at følge udviklingen i pensions-
sektoren tættere og har bedt selskaberne om ind-
beretninger på ugentlig basis.  
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Grafen viser udviklingen i den indrapporterede sol-
vensdækning til Finanstilsynet. 
 
Figur 1. P+ Solvensdækning 
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Tabel 5. Pensionskassens følsomhedsanalyser 
 
 
 
Pr. 31.12.2019 
    

Solvensdækning 125 % 
    

Solvensdækning 100 % 
    

          
Renterisici  Fald på 155 bps    Fald på 174 bps.  
Aktierisici   Tab på 39 %   Tab på 47 %  
Ejendomsrisici   Ikke muligt     Ikke muligt   

          
Kreditrisici (danske high grade) Tab på 47 %   Tab på 60 %  
Kreditrisici (øvrige high grade) Ikke muligt   Ikke muligt  
Kreditrisici (øvrige)   Tab på 56 %     Tab på 70 %   

          
Valutaspændsrisici  Ikke muligt   Ikke muligt  
Modpartsrisici  Ikke muligt   Ikke muligt  
Levetidsrisici  Fald i dødelighed på 61 %  Fald i dødelighed på 71 % 

Livsforsikringsoptionsricisi Ikke muligt   Ikke muligt  
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Forsikringsmæssige 
hensættelser 
De forsikringsmæssige hensættelser opgøres i 
henhold til Solvens II-direktivets artikel 77 som 
summen af et bedste skøn og en risikomargen og 
ses i Tabel 6. 
 
Bedste skøn er værdiansættelsen af forsikrings-
kontrakterne beregnet ud fra bedste estimat-for-
udsætninger. Størrelsen beregnes som nutidsvær-
dien af de sandsynlighedsvægtede fremtidige be-
talingsstrømme. 
 
Tabel 6. Forsikringsmæssige hensættelser 
 

DKK mio.  Q4-19 Q1-20 

 

Bedste skøn 
Risikomargen 

118.066 
1.052 

106.750 
1.052 

Markedsrente 2.503 2.496 
Forsikringsmæssige hensættelser 121.621 110.297 
   

 
De primære antagelser ved beregning af de sand-
synlighedsvægtede fremtidige ind- og udbetalinger 
omhandler fremtidig dødelighed, invalidehyppig-
hed, genkøbsadfærd, fripoliceadfærd og omkost-
ninger til administration. Disse antagelser er fast-
sat på baggrund af analyser af pensionskassens 
bestand og revurderes løbende. 
 
Til opgørelse af nutidsværdien af betalingsstrøm-
mene benyttes EIOPA’s rentekurve med volatilitet-
sjustering. 
 

Kapitalgrundlag 
Pensionskassens kapitalgrundlag består af egen-
kapital og MedlemsMidler, som er klassificeret i 
det bedste niveau under Solvens II. Basiskapitalen 
hæfter for pensionskassens risici. 
 
Basiskapitalen består udelukkende af overskuds-
kapital klassificeret som ubegrænset tier 1-kapital. 
Tabel 7 viser størrelsen på pensionskassens 

basiskapital ved udgangen af rapporteringsperio-
den og ved udgangen af sidste rapporteringsperi-
ode. 
 
Tabel 7. Samlet basiskapitalgrundlag 2019 
 

DKK mio.  Q4-19 Q1-20 

 

Overskudskapital 
Samlet basiskapitalgrundlag 

8.045 
8.045 

7.478 
7.478 

   

 

Solvenskapitalkrav og 
minimumskapitalkrav 
Pensionskassen anvender EIOPA’s standardmodel 
for beregning af solvenskapitalkrav og minimums-
kapitalkrav.  
 
Pensionskassens solvenskapitalkrav og minimums-
kapitalkrav ved udgangen af rapporteringsperioden 
ses i tabel 8.  
 
Tabel 8. Solvenskapitalkrav og minimumskapital-
krav ved brug af standardmodel 
 

DKK mio.  Q4-19 Q1-20 

 

Solvenskapitalkrav 
Minimumskapitalkrav 

2.840 
710 

2.762 
690 
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Tabel 9 viser pensionskassens solvenskapitalkrav 
opdelt på risikomoduler.  
 
Tabel 9. Solvenskapitalkrav 
 

DKK mio.  

31.03.2020 

 

Netto Brutto 

 

Markedsrisiko 
Modpartsrisiko 

1.861 
20 

23.154 
92 

Livsforsikringsrisiko 
Diversifikation 

402 
-278 

4.388 
-2.988 

Basis solvenskapitalkrav 
 
Operationel risiko 
Solvenskapitalkrav 

2.006 
 

480 
2.764 

24.464 
 
 

   

 

Andre oplysninger 
Den 25. marts 2020 har pensionskassen indført 
kursværn for at beskytte medlemmernes formue. 
Et kursværn er et beløb eller en procentdel, som 
trækkes fra medlemmets depot, inden medlem-
met udtræder af pensionskassen - det vil sige, 
hvis medlemmet overfører sit depot til et andet 
pensionsselskab eller pengeinstitut eller genkøber 
pensionsordningen. Kursværnet fastsættes mindst 
en gang om måneden og afhænger af værdien af 
pensionskassens finansielle aktiver. 
 
For yderligere oplysninger henvises til 
www.pplus.dk 
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