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Sammendrag
Pensionskassen for Farmakonomer er en tværgående pensionskasse, som har til formål at drive
pensionskassevirksomhed i Danmark. Som medlemmer af pensionskassen optages farmakonomer.
Herudover kan andre personalegrupper optages efter beslutning i bestyrelsen.
Pensionskassen har kun en væsentlig branche: bonusberettiget livsforsikring. Alle medlemmer har en
samlet pensionspakke, der indeholder livrente, invaliderente inklusiv bidragsfritagelse og børnepension.
Summerne ved død, invaliditet og kritisk sygdom købes i et eksternt forsikringsselskab og finansieres af
medlemmernes bonus. Pensionskassen udøver alene virksomhed i Danmark.
Pensionskassens væsentlige forsikringsrisici består af levetidsrisikoen på livrenterne og af invaliderisikoen.
Pensionskassens bonuspolitik er, at det optjente afkast skal tilbage til medlemmerne i form af udjævnet
afkast og at betaling for forsikringsrisici og administration svarer til de faktiske udgifter.
Pensionskassens højeste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand og indtil 7
bestyrelsesmedlemmer. Formanden udpeges af Farmakonomforeningen. Generalforsamlingen vælger i lige
år 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode af og blandt Pensionskassens medlemmer. Danmarks
Apotekerforening er berettiget til at udpege 2 medlemmer. Farmakonomforeningen og Danmarks
Apotekerforening er berettiget til i fællesskab at udpege 2 sagkyndige medlemmer. Det ene af disse
bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer inden for regnskab eller revision. Det andet af disse
bestyrelsesmedlemmer skal besidde særlig viden og erfaring inden for investering og/eller forsikring.
Pensionskassens risikostyringssystem omfatter de strategier, processer og rapporteringsprocedurer, der er
nødvendige for til stadighed at identificere, måle, overvåge, styre og indberette pensionskassens risici og
som udføres af den risikostyringsansvarlige i samarbejde med pensionskassens ledelse og øvrige
nøglepersoner. Solvenskapitalkravet opgøres som minimum pr. udgangen af hvert kvartal i henhold til den
såkaldte standardmodel. På baggrund af pensionskassens gennemgang af risici sammenholdt med de
vedtagne politiker og forretningsgange vurderes det, at det beregnede solvenskapitalkrav tager
tilstrækkelig højde for alle væsentlige risici, som pensionskassen er eller kan blive mødt med.
Pensionskassens risikoprofil, forretningsmodel samt vedtagne politikker betyder således, at pensionskassen
forventer at kunne leve op til solvenskapitalkravet og de forsikringsmæssige hensættelser både på kort og
på lang sigt.
Pensionskassens compliancefunktion overvåger, at pensionskassen overholder gældende regler for
virksomheden.
Pensionskassens interne auditfunktion overvåger, om pensionskassens interne kontrolsystem og andre dele
af ledelsessystemet er hensigtsmæssige og betryggende.
Pensionskassens ansvarshavende aktuar er ansvarlig for, at pensionskassens hensættelser opgøres korrekt.
Den ansvarshavende aktuar har i 2017 varetaget rollen som nøgleperson for aktuarfunktionen, men i
forbindelse med overgangen til PKA-samarbejdet pr. 1. januar 2018, varetages denne nu af chefen for
aktuariatet i PKA.
Pensionskassen har i 2017 outsourcet væsentlige områder til eksterne samarbejdspartnere.
Pensionskassens væsentligste outsourcingsaftale var administrationsaftalen med BlackRock vedr.
håndtering af pensionskassens investeringer. Pensionskassen administreres fra 1. januar 2018 af PKA A/S.
PKA A/S har videreoutsourcet en række funktioner til bl.a. Forca A/S.
Pensionskassens investeringssammensætning bestod i 2017 hovedsageligt af omkring 70 % obligationer og
omkring 30 % aktier. Bestyrelsen fastlægger linvesteringspolitikken på grundlag af en risikovurdering og
med en risikoprofil, der opfylder det vedtagne risikomål. Pensionskassens investeringsaktiver udgør ultimo
2017 10.740 mio. kr. mod 10.314 mio. kr. ultimo 2016.
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De pensionsmæssige hensættelser er baseret på en række ledelsesmæssige skøn og vurderinger, idet
metoden for værdifastsættelsen kræver forudsætninger om fremtidige forventede ydelser baseret på
udviklingen i dødeligheden, invaliditeten, udtrædelses- og bidragsophørsmønstret samt
forsikringsomkostningerne. Pensionshensættelserne udgør ultimo 2017 8.955 mio. kr. mod 8.867 mio. kr.
ultimo 2016.
Pensionskassens kapitalgrundlag består pr. 31. december 2017 af egenkapitalen på 1.301 mio. kr. og
overskudskapital på 423 mio. kr. Pensionskassens solvenskapitalkrav udgør 537 mio. kr. Kapitalgrundlaget
byder således på en overdækning på 1.187 mio. kr. svarende til en solvensdækning på 321 %.
Pensionskassens minimumskapitalkrav udgør 134 mio. kr. Pensionskassen er således velkonsolideret. Både
solvensdækningen og minimumskapitalkrav er på niveau med størrelserne ultimo 2016.
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A. Virksomhed og resultater
A.1

Virksomhed

Pensionskassen for Farmakonomer er en tværgående pensionskasse.
CVR-nummer: 10 49 68 37
Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed i Danmark. Som medlemmer af
pensionskassen optages farmakonomer. Herudover kan andre personalegrupper optages efter beslutning i
bestyrelsen.
Pensionskassen administreres fra 1. januar 2018 af PKA A/S. PKA A/S har videreoutsourcet en del af sine
administrative opgaver bl.a. til Forca A/S.
Tilsynsmyndighed: Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.
Ekstern revision i 2017: Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, Postboks
250, 2000 Frederiksberg.
Ekstern revision i 2018 – indstillet: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
Strandvejen 44, DK-2900 Hellerup, Telefon: +45 39 45 39 45.
Bestyrelse pr. 1. januar 2018: Henrik Klitmøller Rasmussen (formand), Christina Durinck (næstformand),
Susanne Engstrøm, Lisa Wieweg Rosendahl, Jesper Gulev Larsen, Jørgen Moestrup og Susanne Kure
(formand for revisionsudvalg).
Direktion: Henrik Bernhardt (fratrådt pr. 1. januar 2018), Peter Damgaard Jensen (tiltrådt pr. 1. januar
2018).
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A.2

Forsikringsresultater

Pensionskassen har kun en væsentlig branche: bonusberettiget livsforsikring. Alle medlemmer har en
samlet pensionspakke, der indeholder livrente, invaliderente inklusiv bidragsfritagelse og børnepension.
Summerne ved død, invaliditet og kritisk sygdom købes i et eksternt forsikringsselskab og finansieres af
medlemmernes bonus. Pensionskassen udøver alene virksomhed i Danmark.
Pensionskassens væsentlige forsikringsrisici består af levetidsrisikoen på livrenterne og af invaliderisikoen.
Antallet af medlemmer er relativt lille, hvorfor risikoresultaterne på årsbasis vil have ret store udsving.
Pensionskassens bonuspolitik er, at det optjente afkast skal tilbage til medlemmerne i form af udjævnet
afkast og at betaling for forsikringsrisici og administration svarer til de faktiske udgifter.
Hovedparten af pensionskassen forpligtelser (pt. 93 %) er alene betinget garanteret. Det indebærer, at
tilsagnene nedsættes, hvis en betingelse objektivt er opfyldt. Reelt indebærer det, at risikoen for
pensionskassens kapitalstyrke er stærkt begrænset, men til gengæld at medlemmernes pensionsydelser
bærer risikoen.
Forsikringsresultaterne over de seneste 5 år er:
Resultat (mio. kr.)
Renteresultat
Ændring i værdiregulering
Risikoresultat
Omkostningsresultat
Ufunderet tillæg
Gruppeliv

2017
325,3
29,0
-17,2
6,3
-51,1
-8,0

2016
189,2
-96,5
-7,3
8,6
-26,0
-8,3

2015
-168,4
44,4
8,3
8,7
-23,5
-9,8

2014
418,8
-76,3
6,3
11,1
-26,5
-8,7

2013
79,3
52,7
23,5
8,8
-124,4
-8,3

Gns
168,8
-9,4
2,7
8,7
-50,3
-8,6

Renteresultatet er det mest betydende. I 5 års perioden er der i gennemsnit indtjent 168 mio. kr. mere pr.
år end der er givet i bonus. Dette skyldes genopbygningen efter tabet i 2008.
Ændringen i værdireguleringen er primært tilpasningen af værdiansættelsen af passiverne til markedsværdi
fordi diskonteringsrentekurven ændres kontinuerligt. Set over perioden har elementet ringe betydning.
Risikoresultatet balancerer som ønsket over perioden.
Omkostningsresultatet viser umiddelbart konstant overskud, men pensionskassens risikotillæg er baseret
på, at der årligt skabes et omkostningsoverskud på ca. 9 mio. kr. Den ønskede balance er derfor opnået.
Det ufunderede tillæg er udbetalingen af egenkapitalen til de medlemmer, der har været med til at
opbygge den. Der er primo 2014 ændret model. Ændringen betød en højere grad af kontantbonus og
mindre ufunderede tillæg.
Gruppeliv er som nævnt betalt af overskuddet til eksternt selskab.
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A.3

Investeringsresultater

Som det fremgår af nedenstående formuefordeling har pensionskassen i løbet af 2017 omlagt flere af de
danske obligationer til primært aktier, idet andelen af danske obligationer falder fra 48% ultimo 2016 til
31% ultimo 2017. Andelen af aktier stiger fra 27% ultimo 2016 til 39% ultimo 2017 og andelen af
udenlandske obligationer er steget fra 21% ultimo 2016 til 27% ultimo 2017.

Ejendomme
Pensionskassen indskød primo 2015 pensionskassens ejendomme i et ejendomsselskab, hvoraf
pensionskassen har en ejerandel på 1/3. 2 andre pensionskasser ejer ligeledes 1/3 hver.
Ejendommene er primært beliggende i Københavnsområdet. Pensionskasserne har en anvisningsret til
lejlighederne i ejendomsselskabet i forhold til deres ejerandel heraf.
Lejlighederne tildeles medlemmerne på basis af medlemsanciennitet. Tildelingen af lejligheder sker
gennem ”www.findbolig.nu”, som ligeledes forestår lejlighedstildelingen for andre pensionskasser.
Pensionskassens afkast
Det samlede afkast i 2017 blev på 6,9% før PAL, svarende til 706 mio. kr. Det er en stigning i forhold til
2016, hvor afkastet udgjorde 6,6% svarende til 647 mio. kr.
Samtlige afkastklasser gav positive afkast i 2017. Nordamerikanske aktier samt emerging markets aktier
bidrog med pæne tocifrede afkast, ligesom emerging markets obligationer og højrente obligationer også
bidrog med pæne afkast i 2017.
Det samlede afkast på aktier udgjorde 16,8% i 2017.
Det samlede afkast på obligationer udgjorde 3,7% i 2017.

A.4

Resultater af andre aktiviteter

Pensionskassen har ikke andre væsentlige indtægter og udgifter.

A.5

Andre oplysninger

Der er ikke andre væsentlige oplysninger om selskabets virksomhed eller resultater.
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B. Ledelsessystem
B.1

Generelle oplysninger om ledelsessystemet

Pensionskassens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af en formand og indtil 7 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden udpeges af Farmakonomforeningen.
Generalforsamlingen vælger i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode af og blandt
Pensionskassens medlemmer.
Danmarks Apotekerforening er berettiget til at udpege 2 medlemmer.
Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening er berettiget til i fællesskab at udpege 2
sagkyndige medlemmer. Det ene af disse bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer inden for
regnskab eller revision. Det andet af disse bestyrelsesmedlemmer, skal besidde særlig viden og erfaring
inden for investering og/eller forsikring. Bestyrelsen skal til enhver tid have 2 medlemmer, der besidder de
nævnte kvalifikationer.
Hvis bestyrelsen gennem Farmakonomforeningens udpegning af formanden, ved generalforsamlingsvalg
eller ved Danmarks Apotekerforenings udpegning allerede har medlemmer med kvalifikationer inden for
regnskab og/eller revision og/eller med særlig viden og erfaring inden for investering og/eller forsikring,
kan Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening undlade at udpege det eller de sagkyndige
medlemmer, foreningerne er berettiget til at udpege i fællesskab.
Farmakonomforeningens og Danmarks Apotekerforenings udpegninger skal foretages i så god tid inden
generalforsamlingen, at formanden og de udpegede medlemmer kan angives i indkaldelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen med 1 næstformand og nedsætter et
revisionsudvalg.
Bestyrelsen ansætter en direktion, som står for den administrative og driftsmæssige del af pensionskassen.
I pensionskassen består direktionen af en direktør. Bestyrelsen ansætter endvidere en ansvarshavende
aktuar.
Lønpolitik 2017
Pensionskassen for Farmakonomers seneste overordnede lønpolitik er vedtaget på generalforsamlingen
den 25. april 2017.
Bestyrelsen for pensionskassen fastsætter sin egen aflønning. Bestyrelsen er aflønnet med fast vederlag jfr.
note 13. Formanden har dog i 2017 modtaget et tillæg på 100 t.kr., som følge af pensionskassens drøftelser
med andre pensionskasser om fremtidigt samarbejde. Drøftelser, som afsluttedes med indgåelse af aftale
med PKA pr. 1. januar 2018, herunder drøftelser med PKA om overgangen.
Der er vedtaget ny lønpolitik gældende fra 1. januar 2018.

B.2

Egnetheds- og hæderlighedskrav

Generelt skal bestyrelsesmedlemmer, direktion, aktuar og øvrige nøglepersoner
 Have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring
 Ikke være pålagt strafansvar, under konkursbehandling el. lign.
 Må ikke have påført virksomheden tab
 Have et godt omdømme
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Udvise hæderlighed og integritet

Bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer i pensionskassen optages på forskellige måder:
 Nogle bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt medlemmerne
 Nogle bestyrelsesmedlemmer udpeges af den faglige organisation
 Nogle bestyrelsesmedlemmer udpeges af arbejdsgiverorganisationen
 De særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer udpeges af de faglige organisationer og
arbejdsgiverorganisationerne i fællesskab.
Bestyrelsen har fokus på ved behov at kunne trække på ekstern fagkundskab inden for relevante områder.
Pensionskassen holder løbende bestyrelsesseminarer, hvor der sker et kompetenceløft til bestyrelsen inden
for relevante områder.
Direktionen:
Direktionen skal sikre, at pensionskassens daglige virksomhed sker under hensyn til de regler, der er
indeholdt i bestyrelsens forretningsorden og i overensstemmelse med gældende lovgivning, retningslinjer
og vedtægter, samt i overensstemmelse med de af bestyrelsen udstukne generelle regler eller forskrifter.
Under daglig virksomhed hører varetagelsen af pensionskassens datterselskaber og at dette sker i henhold
til gældende lovgivning og vedtægter.
Direktionen skal sørge for, at pensionskassens forretningsgange og administrative systemer til enhver tid
sikrer en forsvarlig udøvelse af den daglige drift.
Pensionskassens bestyrelse lægger vægt på, at direktionen arbejder med høj etik inden for branchen og i
enhver henseende fremstår som seriøs i branchen.

B.3

Risikostyringssystem, herunder vurderingen af egen risiko og solvens

Pensionskassens risikostyringssystem omfatter de strategier, processer og rapporteringsprocedurer, der er
nødvendige for til stadighed at identificere, måle, overvåge, styre og indberette pensionskassens risici og
som udføres af den risikostyringsansvarlige i samarbejde med pensionskassens ledelse og øvrige
nøglepersoner.
Pensionskassens risici måles ved opgørelsen af solvenskapitalkravet i henhold til bekendtgørelse om
opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af den såkaldte standardmodel. Standardmodellen
afspejler pensionskassens risici. Bestyrelsen fastlægger også linvesteringspolitikken på grundlag af en
risikovurdering og med den ønskede risikoprofil.
Solvenskapitalkravet opgøres som minimum pr. udgangen af hvert kvartal i henhold til den såkaldte
standardmodel. I forbindelse med den kvartalsvise opgørelse foretages endvidere en række stresstests.
Den risikostyringsansvarlige skal vurdere pensionskassens risici løbende og sikre, at solvenskapitalkravet
udgør det beløb, der er nødvendigt for, at pensionskassen kan dække risikoen på den eksisterende
forretning såvel som ny forretning, som forventes tegnet inden for de følgende 12 måneder.
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På et bestyrelsesmøde i andet halvår foretages en vurdering af alle væsentlige risici, som pensionskassen er
eller kan blive mødt med i dets strategiske planlægningsperiode og herudover foretages en vurdering af,
om det beregnede solvenskapitalkrav tager tilstrækkeligt højde for alle væsentlige risicis virkning indenfor
de kommende 12 måneder. Denne vurdering af egen risiko og solvens skal indsendes til Finanstilsynet
senest to uger efter bestyrelsens godkendelse. Vurderingen af egen risiko og solvens tager udgangspunkt i
pensionskassens konkrete forretningsmodel, pensionskassens politik for risikostyring samt pensionskassens
kapitalplan og kapitalnødplan.
Uanset ovenstående skal der foretages en risikovurdering umiddelbart efter væsentlige ændringer i
pensionskassens strategi, forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser.
Hvis pensionskassen får eller påtager sig nye risici, har pensionskassens direktør og risikostyringsansvarlige
ansvaret for, at disse risici identificeres og indgå i vurderingen af pensionskassens solvens.
Hvis pensionskassens kapitalgrundlag bliver mindre end 150% af solvenskapitalkravet orienteres
bestyrelsen øjeblikkeligt og der foretages indstilling til bestyrelsen mht. tiltag for at sikre, at
kapitalgrundlaget igen bliver større end 150% af solvenskapitalkravet. Så længe solvensdækningen er under
150% orienteres bestyrelsen så ofte som påkrævet, dog minimum på månedsbasis. Såfremt denne grænse
brydes øges rapporteringsfrekvensen til bestyrelsen.
Standardformlen forventes på visse områder at give et lidt højere solvenskapitalkrav end den faktiske
risikoprofil tilsiger. Pensionskassens forretningsmodel understøtter de underliggende antagelser som
danner grundlag for standardformlen. Det vurderes således, at bestyrelsens valg af standardformel til
beregning af solvenskapitalkravet betyder, at det beregnede solvenskapitalkrav ligger på den sikre side i
forhold til de faktiske risici.
På baggrund af pensionskassens gennemgang af risici sammenholdt med de vedtagne politiker og
forretningsgange vurderes det ligeledes, at det beregnede solvenskapitalkrav tager tilstrækkelig højde for
alle væsentlige risici, som pensionskassen er eller kan blive mødt med.
Pensionskassen forventer ingen ekstraordinær vækst, men alene en normalkonsolidering svarende til
væksten i indbetalingerne, som primært er påvirket af de overenskomstmæssige stigninger. Der er ingen
forventninger om vækst i et tempo, der kræver træk på kapitalen.
Konkurrencesituationen er begrænset. Et ophør af den obligatoriske tilslutning forventes ikke at kunne ske
pludseligt og en relativ stor del af forsikringerne (hvilende og aktuelle pensionister) vil ikke være direkte
påvirket af et skift.
Pensionskassens risikoprofil, forretningsmodel samt vedtagne politikker betyder således, at pensionskassen
kan leve op til solvenskapitalkravet og de forsikringsmæssige hensættelser både på kort og i den strategiske
planlægningsperiode.
Pensionskassens bestyrelse har opdateret politik og retningslinjer for risikostyring gældende fra d. 1. januar
2018, herunder ny risikomodel:
 Pensionskassen indretter sin risiko og afdækning heraf, så Pensionskassens basiskapital kan
opfange forventelige og ”normale” udsving i de finansielle markeder. Pensionskassen anvender to
finansielle modeller til den overordnede risikostyring.
 Risikomodellen har til formål at måle Pensionskassens risici i forhold til at kunne honorere de
ugaranterede pensioner.



SCR-modellen har til formål at måle Pensionskassens solvensbeskyttelse, hvor der måles på
basiskapitalens andel af tab, der realiseres, hvis det negative scenarie indtræffer.
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B.4

Internt kontrolsystem - Compliancefunktionen

Bestyrelsen har udpeget en nøgleperson for compliancefunktionen.
Det er funktionens overordnede ansvar at sikre metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og
mindske risikoen for pensionskassens manglende overholdelse af den gældende lovgivning,
markedsstandarder eller interne regelsæt (compliancerisici).
Compliancefunktionen skal rådgive direktionen og bestyrelsen om overholdelsen af den finansielle
lovgivning samt vurdere konsekvenser af lovændringer.
Compliancefunktionen udarbejder årligt en plan for compliancekontrol, der omfatter en systematisk plan
for hvilke områder, som skal vurderes over en årrække. Denne skal sikre og dokumentere, at der sker en
kontrol og vurdering af al relevant lovgivning f.eks. i form af gennemgang, stikprøver m.v. for at undersøge,
hvorvidt de foranstaltninger, som PKA har truffet til at undgå manglende overholdelse, er tilstrækkelige.
Compliancefunktionen skal sikre, at det interne kontrolsystem som minimum omfatter:
 Administrative procedurer
 Regnskabsprocedurer
 En intern kontrolstruktur
 Passende rapporteringsrutiner på alle niveauer i virksomheden
Nøglepersonen for compliancefunktionen er af direktionen udpeget som den hvidvaskansvarlige i
pensionskassen og får dermed formelt pålagt at følge op på den årlige rapportering, som Forca leverer
vedrørende hvidvaskområdet. Denne opfølgning inkluderer rapportering til pensionskassens direktion ved
konstaterede overtrædelser af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og
finansiering af terrorisme.
Compliancefunktionen rapporterer til direktionen på eget initiativ, herunder om større problemer inden for
ansvarsområdet.
Compliancefunktionen skal mindst én gang årligt udarbejde en rapport til direktionen om pensionskassens
status på compliance – herunder en complianceplan.
Direktionen skal sikre, at nøglepersonen i nødvendigt omfang kan rette henvendelse og rapportere direkte
til bestyrelsen.
Intern kontrol
PKA sikrer, at der er et velfungerende internt kontrolmiljø, hvorunder data vurderes i forhold til om de er
nøjagtige, komplette og hensigtsmæssige.
Det sikres, at der er betryggende funktionsadskillelse i PKA.
PKA har funktionsadskilte kontroller på alle væsentlige processer og risici. Kontrollerne er forankret
decentralt i de enkelte afdelinger i tilknytning til forretningsgange og rutinebeskrivelser. Således fører
aktuariatet kontrol med beregningen af hensættelser foretaget i Forca og Middle Office fører kontrol med
værdiansættelser udarbejdet af investeringsafdelingen.
Den nærmere udmøntning af det interne kontrolsystem varetages i revisionsudvalget.

B.5

Intern auditfunktion

Intern Auditfunktionen er outsourcet til en ekstern leverandør i henhold til ledelsesbekendtgørelsen § 17,
stk. 10 og under hensyn til kravene i bekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2010 om outsourcing af væsentlige
aktivitetsområder samt forordning 2015/35/EF.
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Direktionen udpeger den ansvarlige nøgleperson i pensionskassen.
Det er funktionens overordnede ansvar at vurdere om pensionskassens interne kontrolsystem er
tilstrækkeligt og effektivt, og andre elementer af ledelsen og styringen er hensigtsmæssig og betryggende.
For at sikre, at audit udføres af personer, der er uafhængige af de operationelle funktioner, anvendes
cosourcing med et anerkendt revisionsselskab til vurderingen af det interne kontrolsystem. Audit udføres i
praksis af ansatte fra revisionsselskabet.
Auditfunktionen skal forelægge en auditplan for direktionen. Auditplanen skal ud fra en metodisk analyse
af pensionskassernes risici indeholde en vurdering for de områder, intern audit skal vurdere i det
kommende år og fremover.
Auditfunktionen skal efter behov, men mindst en gang årligt udarbejde en skriftlig rapport til direktionen
om funktionens resultater og henstillinger. Rapporten skal indeholde forslag til justeringer i det interne
kontrolsystem samt frist for afhjælpning af eventuelle mangler og angivelse af en ansvarlig herfor.
Derudover skal rapporten følge op på anbefalinger fra tidligere rapportering.
Direktionen skal sikre, at nøglepersonen i nødvendigt omfang kan rette henvendelse og rapportere direkte
til bestyrelsen, og auditfunktionen må ikke være under påvirkning fra direktion eller bestyrelse i forbindelse
med sin audit, vurdering og rapportering.
Pr. 1. januar 2018 administreres pensionskassen af PKA A/S, og rammerne for interne audit justeres som
følge heraf.

B.6

Aktuarfunktion

Den ansvarshavende aktuar har i 2017 varetaget rollen som nøgleperson for aktuarfunktionen, men i
forbindelse med overgangen til PKA-samarbejdet pr. 1. januar 2018, varetages denne nu af chefen for
aktuariatet i PKA.
Aktuarfunktionen omfatter
 Koordination af beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.
 Sikring af, at de metodologier, underliggende modeller og antagelser, der anvendes og lægges til grund
ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, er fyldestgørende.
 Vurdering af, om de data, der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser, er
tilstrækkelige og af den påkrævede kvalitet.
 Sammenligning af de bedste skøn med de hidtidige erfaringer.
 Information til administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet om, hvorvidt beregningen af de
forsikringsmæssige hensættelser er troværdig og fyldestgørende.
 Tilsyn med beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser i de tilfælde, hvor datakvaliteten
nødvendiggør approksimationer m.v.
 Udtalelse om den overordnede tegningspolitik
 Udtalelse om, hvorvidt genforsikringsarrangementerne er fyldestgørende, og
 Bidrag til den effektive gennemførelse af risikostyringssystemet, navnlig med hensyn til de
risikomodeller, der ligger til grund for beregningen af kapitalkravene, og vurderingen af egen risiko og
solvens.
 Identifikation af eventuelle uoverensstemmelser med kravene i artikel 76-85 i solvens II direktivet om
beregning af forsikringsmæssige hensættelser og forslag til ændringer, hvor det er relevant
Aktuarfunktionen har i 2017 rapporteret, at aktuarfunktionen
 Har ikke bemærkninger til koordinationen af beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser.
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B.7

Vurderer metoder, modeller og antagelser, der anvendes og lægges til grund ved beregningen af de
forsikringsmæssige hensættelser, som fyldestgørende.
Vurderer, at de data, der benyttes til beregning af de forsikringsmæssige hensættelser, er tilstrækkelige
og har den påkrævede kvalitet.
Finder at der er fuld overensstemmelse mellem bedste skøn og hidtidige erfaringer.
Vurderer, at beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser er troværdig og fyldestgørende.
Vurderer, at der ikke er tilfælde, hvor datakvaliteten nødvendiggør approksimationer.
Finder tegningspolitikken som betryggende
Finder fraværet af genforsikringsarrangementerne for fyldestgørende.
Indgår som en aktiv deltager i risikostyringen både mht. udviklingen af denne og mht. vurderingen af
resultaterne samt opfølgning på risikominimerende tiltag.
Har ikke identificeret uoverensstemmelser med direktivets krav til beregning af hensættelserne.

Outsourcing

Pensionskassens bestyrelse har besluttet en politik og retningslinjer, som fastsætter de overordnede
rammer for outsourcing. Retningslinjernes formål er at sørge for, at
 Opgavevaretagelsen ved outsourcing foregår betryggende,
 Outsourcingsbekendtgørelsens og EU-forordningens krav overholdes,
 Pensionskassens bestyrelse og direktion får nødvendig og tilstrækkelig information om områder, som er
outsourcet til andre selskaber, således at bestyrelsen og direktionen kan kontrollere disse aktiviteter
effektivt og sikre, at outsourcingsbekendtgørelsen og EU-forordningen overholdes.
Pr. 1. januar 2018 administreres pensionskassen af PKA A/S, og rammerne for outsourcing justeres som
følge heraf, jf. nedenfor.
Pensionskassen har indgået en administrationsaftale med PKA A/S om fuldstændig administration.
Vilkårene for administrationen fremgår af administrationsaftalen.
I det omfang at væsentlige opgaver, der i henhold til administrationsaftalen varetages af PKA A/S, med
fordel kan outsources til en tredjepart, kan en sådan outsourcing foretages med bestyrelsernes
godkendelse og i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer.
PKA A/S har helt eller delvist outsourcet følgende væsentlige områder:
 Medlemsbetjening (Forca A/S)
 Aktuarservice (Forca A/S)
 Fondsadministration (Forca A/S og Nykredit)
 Økonomi- og regnskabsfunktion (Forca A/S)
 IT-drift og –administration (Forca A/S)
 Ejendomsadministration (DEAS A/S)
 Direkte infrastruktur og unoterede aktier (PKA AIP)
 Fondsforvaltning (et antal eksterne porteføljeforvaltere)
Fondsforvaltning omfatter aktiviteter, som hører under direktionens beslutningskompetencer. Bestyrelsen
kan dog fastsætte specifikke opfølgningsprocedurer for denne outsourcede aktivitet.
Krav til aftaler om outsourcing og videreoutsourcing
De væsentligste krav til aftaler om outsourcing eller videreoutsourcing af et aktivitetsområde fra PKA A/S
er:
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En klar afgrænsning af de outsourcede aktiviteter med beskrivelse af de krav, som leverandøren skal
opfylde og hvorfra ydelsen bliver leveret
Krav om at de outsourcede aktiviteter skal udføres rettidigt og i overensstemmelse med de aftalte krav
– understøttet af performancemål hvis det er relevant
Rapporteringskrav vedrørende aktivitetens udførelse til PKA A/S omfattende indhold, kvalitet og
frekvens af rapportering
Krav om beskyttelse af fortrolige oplysninger – også efter outsourcings forholdets ophør
En forpligtelse til at give alle relevante interessenter de nødvendige oplysninger angående de
outsourcede aktiviteter
Krav om, at PKA A/S skal godkende videreoutsourcing af de outsourcede aktiviteter samt, at PKA A/S
orienteres ved ophør af videreoutsourcede aktiviteter

Krav til leverandøren af outsourcede aktiviteter
Enhver outsourcing af væsentlige aktivitetsområder skal være baseret på en grundig evaluering af
leverandørens evne til at levere de pågældende ydelser.
Det skal sikres, at de personer som hos leverandøren eller eventuelt underleverandøren varetager
væsentlige outsourcede aktiviteter er vurderet i forhold til egnethed og hæderlighed i overensstemmelse
med de gældende regler og interne procedurer på området.
Rapportering
Bestyrelsen modtager regelmæssige rapportering om outsourcing af væsentlige aktiviteter. Orientering om
aktiviteter i Forca A/S skal forelægges på hvert bestyrelsesmøde. For de øvrige rapporteringer er
rapporteringsfrekvensen årlig.
På baggrund af oversigten over leverandørrapportering til PKA A/S træffer bestyrelsen beslutning om de
forhold der ønskes rapportering om samt med hvilken frekvens.
Bestyrelsen skal underrettes om enhver udvikling, som i væsentlig grad kan forringe leverandørens
nuværende eller fremtidige evne til eller mulighed for at udføre de outsourcede aktiviteter betryggende og
i overensstemmelse med aftalegrundlaget.
Procedurer
Med henblik på at sikre, at opgavevaretagelsen foregår betryggende skal PKA A/S have tilstrækkelige
kontrolprocedurer og rapporteringsrutiner vedrørende de outsourcede aktiviteter.
Opfølgning på outsourcing
Ved hver outsourcet væsentlig aktivitet skal PKA A/S overveje, om kontrollen hermed skal understøttes af
en erklæring fra leverandørens revisorer for så vidt angår leverandørens driftskontroller og effektiviteten
heraf.
Stikprøvekontroller af leverancer fra leverandøren skal indgå, som et af de redskaber PKA A/S anvender i
den løbende kontrol med sine leverandører.
Såfremt der er aftalt performancemål med leverandøren, skal efterlevelsen af disse indgå i den løbende
kontrol.
For leverancer baseret på mere komplekse processer, som eksempelvis regnskabsprocessen, skal PKA A/S
sikre at delprocesserne indgår i kontrollen. Et væsentligt element i denne kontrol er PKA A/S’s involvering i
delprocesserne.
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PKA A/S overvåger og kontrollerer løbende ydelserne fra leverandøren. Direktionen er overordnet ansvarlig
for rapportering og kontrol med outsourcede aktiviteter, som er fastsat i nærværende politik og
retningslinjer.
For outsourcede væsentlige aktiviteter udpeges personer i PKA A/S, som har det overordnede ansvar for
den outsourcede aktivitet, og som er egnet og hæderlige og har tilstrækkelig viden om og erfaring med
outsourcede aktivitet til at kunne forholde sig kritisk til leverandørens præstation og resultater.
Ansvaret for kontrol og overvågning af outsourcede ydelser er placeret hos følgende direktører i PKA A/S:





Medlemsdirektøren – medlemsbetjening
Finansdirektøren – økonomi og regnskab, IT-drift og -administration
Investeringsdirektøren – PKA AIP, fondsforvaltning og –administration samt ejendomsadministration
Nøglepersonen for aktuarfunktionen - aktuarservice

Kontrolprocedurerne skal udmøntes gennem PKA A/S’ forretningsgange og rutinebeskrivelser, og der skal
sikres dokumentation for de udførte kontroller.
Øvrige procedurer
Leverandøren af outsourcede væsentlige aktiviteter skal gøres bekendt med alle politikker og retningslinjer
relevant for leverandørens ydelse.
Finanstilsynet skal underrettes om kontrakten senest 8 dage efter indgåelse, hvilket også omfatter
genforhandling af kontrakten.

B.8

Andre oplysninger

Der er ikke andre væsentlige oplysninger om selskabets ledelsessystem.
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C. Risikoprofil
Nedenfor beskrives pensionskassens væsentligste risici.

C.1

Forsikringsrisici

Pensionskassens livsforsikringsrisici består af
- Levetidsrisiko: risikoen for, at pensionskassens medlemmer lever længere end forudsat
- Omkostningsrisiko: risikoen for, at omkostningerne overstiger omkostningsbidraget
- Invaliderisiko: risikoen for, at antallet af invalide er større end forudsat
- Katastroferisiko: risikoen for ekstreme hændelser
Livsforsikringsrisici forvaltes i henhold til pensionskassens politik for forsikringsmæssige risici samt
retningslinjer for forsikringsområdet.
Pensionskassens kapitalgrundlag må på intet tidspunkt kunne opleve tab som følge af ovenfor nævnte
forsikringsrisici, som overstiger solvenskapitalkravet for forsikringsrisici efter fradrag af
diversifikationseffekter.
Levetidsrisikoen begrænses af, at størstedelen af pensionskassens medlemsbestand har betingede
garantier. For denne bestand forudsættes, at et konstateret fald i dødeligheden vil medføre en ændring af
dødelighedsforudsætningerne i det tekniske grundlag senest 3 år efter, at faldet i dødeligheden indtræffer.
Efter påbud af Finanstilsynet indberettes en alternativ beregning af solvenskapitalkravet, hvor det
forudsættes, at alle dækninger er garanteret.
Omkostningsrisikoen kvantificeres i henhold til standardformlen.
Pga. den store geografiske spredning og forsikringernes sammensætning har ekstreme hændelser ikke
særskilt betydning for pensionskassens basiskapital. Der beregnes dog en katastroferisiko i henhold til
standardformlen.
Ved beregningen af invaliditetsrisiko forudsættes det, at der ikke sker reaktivering. Pensionskassens
invaliditetsrisiko er forsvindende lille.
Dødsrisikoen er i pensionskassen negativ, hvorfor den ikke har risikomæssig betydning.
Pensionskassen driver ikke syge- og ulykkesforsikringer (SUL) og har således ikke særskilte risici vedrørende
denne forsikringsklasse.
Livsforsikringsoptionsrisici kvantificeres i henhold til standardformlen.
Genoptagelsesrisikoen kan sættes til 0, idet pensionskassen ikke har annuiteter eksponeret overfor
genoptagelsesrisici.
For at begrænse risikoen er der udarbejdet en konkret politik for forsikringsmæssige risici samt
retningslinjer for forsikringsområdet.
I mio. kr. udgør pensionskassens solvenskapitalkrav til de enkelte forsikringsrisici følgende:
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De samlede forsikringsrisici udgør ultimo 2017 267 mio. kr. mod 274 mio. ultimo 2016.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at det beregnede solvenskapitalkrav ligger på den sikre side i
forhold til pensionskassens faktiske forsikringsrisiko. En fordobling af de forsikringsmæssige risici vil fx ikke
have væsentlig indflydelse på pensionskassens soliditet.

C.2

Markedsrisici

Pensionskassens væsentligste markedsrisici er
 Renterisiko: risikoen for, at basiskapitalen påvirkes som følge af renteændringer
 Aktierisiko: risikoen for at aktierne falder
 Ejendomsrisiko: risikoen for at værdien af ejendommene falder
 Kreditspændrisiko: risikoen for et fald i obligationsværdien, som ikke skyldes renteændringer
 Valutarisiko
 Koncentrationsrisiko
Markedsrisici forvaltes i henhold til pensionskassens investeringspolitik og retningslinjer på
investeringsområdet.
Pensionskassens bevidste spredning af aktiverne understøtter den antagelse der ligger til grund for
anvendelsen af standardformlen om, at enkelte aktivers og passivers følsomhed over for ændringer i
markedsparametrenes volatilitet ikke er væsentlig. Pensionskassen er ikke eksponeret i forhold til inflation
eller deflation. Aktieporteføljerne er valgt, så de understøtter den valgte models antagelser i forhold til
aktierisici.
Pensionskassen antager, at eventuelle optionselementer på aktiverne er indregnet i markedets
prisfastsættelse.
Risikoen kvantificeres i henhold til standardformlen. Bestyrelsen vurderer, at standardformlens
kvantificering afspejler pensionskassens risikoprofil.
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I mio. kr. udgør pensionskassens solvenskapitalkrav til de enkelte markedsrisici følgende:

Ud fra tidligere foretagne ALM-analyser vurderes det, at det beregnede solvenskapitalkrav svarer til
pensionskassens faktiske markedsrisiko.
En fordobling af hhv. de enkelte markedsrisici med vil isoleret set ikke have væsentlig indflydelse på
pensionskassens soliditet, bortset fra aktierisikoen, hvilket skyldes, at en fordobling af denne risiko vil
betyde, at værdien af pensionskassens samlede aktiebeholdning skal kunne falde med mere end 83%.

C.3

Kreditrisici

Risikoen kvantificeres i henhold til standardformlen og indgår i afsnit C.2. Bestyrelsen vurderer, at
standardformlens kvantificering afspejler pensionskassens risikoprofil. Markedsværdien for obligationer
som giver anledning til kreditspændsrisici kan isoleret set falde 33% før basiskapitalen ikke er tilstrækkelig
til at dække solvenskapitalkravet.

C.4

Likviditetsrisici

Selskabet beregner ikke kapitalbehov for likviditetsrisici. Likviditetsbehovet er i høj grad forudsigeligt og
budgetteres og overvåges løbende. Hovedparten af selskabet aktiver i 2017 er endvidere ultralikvide.
Pensionskassen har anmeldt, at den forventede fremtidige fortjeneste (FFO) er nul. Dette er baseret på, at
pensionskassen som medlemsejet pensionsinstitut ikke ønsker at tjene på medlemmerne. Medlemmerne
er både ejere og kunder. Det medlemmerne i deres egenskab af ejere tjener på medlemmerne, skal
udbetales til ejerne efter en retfærdig model. Derfor vil en fortjeneste skulle udbetales til de selv samme
medlemmer, der har betalt denne fortjenstmargen.

C.5

Operationelle risici

Ved operationel risiko forstås som udgangspunkt risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller
mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne
begivenheder, herunder juridiske risici. Ved juridiske risici forstås de risici, som virksomheden er
eksponeret for i forbindelse med udformningen og indholdet af de kontrakter, der er indgået.
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Operationelle risici omfatter derudover modelrisiko forstået som virksomhedens potentielle tab som
konsekvens af beslutninger, der hovedsagelig baseres på output fra interne modeller, på grund af fejl i
udviklingen, gennemførelsen eller anvendelsen af sådanne modeller.
Pensionskassen har derudover en omdømmerisiko forstået som risikoen for, at pensionskassens omdømme
påvirker pensionskassen væsentligt. Omdømmerisikoen blandt medlemmerne kan ikke påvirke
pensionskassen på kort sigt, idet medlemskabet af pensionskassen er obligatorisk og fastlagt ved
overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter. Omdømmet skal forværres ekstremt førend det vil påvirke
leverandørerne. Pensionskassen har ikke investorer.
Operationelle risici forvaltes i henhold til pensionskassens politik for operationelle risici samt retningslinjer
for operationelle risici.
Pensionskassens kapitalgrundlag må på intet tidspunkt kunne opleve tab som følge af ovenfor nævnte
operationelle risici, som overstiger solvenskapitalkravet for operationelle risici.
Pensionskassen har ikke dokumenterede opsamlede erfaringer for operationelle risici før 2013. Fra og med
2013 er påbegyndt en registrering af konstaterede fejl.
Pensionskassen har i stigende omfang begrænset garantierne for at imødegå en uforudset udvikling samt
udloddet en større del af bonus, som midlertidige tillæg for ikke at ende med kapitalproblemer.
Pensionskassens indtjening er dermed blevet mindre afgørende for kapitalstyrken. Bonuspolitikken er en
afvejning af en vurdering af den nødvendige kapital og en retfærdig bonusudlodning til de enkelte
forsikrede.
Alle værdipapirer handles på officielle markeder gennem anerkendte pengeinstitutter/værdipapircentraler
og andre handler, fx. ejendomme, sker efter velafprøvede og gængse metoder til sikring af transaktionerne.
Det vurderes derfor, at pensionskassen ikke har afviklingsrisici.
Omdømmet blandt medlemmerne kan ikke påvirke pensionskassen på kort sigt pga. de obligatoriske
aftaler. Pensionskassen vurderer, at omdømmet skal forværres ekstremt førend det vil påvirke
leverandørerne.
Ved udgangen af 2017 udgør solvenskapitalkravet for den operationelle risiko i henhold til standardformlen
39 mio. kr. mod 31 mio. kr. pr. ultimo 2016.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at det beregnede solvensbehov svarer til pensionskassens
faktiske operationelle risiko. En fordobling af den operationelle risiko vil ikke have væsentlig indflydelse på
pensionskassens soliditet.

C.6

Andre væsentlige risici

Modpartsrisikoen er risikoen for at virksomheden påføres et tab, fordi en modpart ikke kan opfylde sin
forpligtelse overfor virksomheden i tide.
Pensionskassens modpartsrisiko forvaltes i henhold til pensionskassens politik og retningslinjer for
investeringsområdet.
Ved udgangen af 2017 udgør modpartsrisikoen beregnet i henhold til standardformlen 3 mio. kr. mod 1
mio. kr. pr. ultimo 2016.
Det vurderes, at det beregnede solvensbehov svarer til pensionskassens faktiske modpartsrisiko. En
fordobling af modpartsrisikoen vil ikke have væsentlig indflydelse på pensionskassens soliditet.

C.7

Andre oplysninger

Der er ikke andre væsentlige oplysninger om pensionskassens risikoprofil.
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D. Værdiansættelse til solvensformål
D.1 Aktiver
Pensionskassen anvender samme værdiansættelsesprincipper til solvensformål, som man anvender til
regnskabsopgørelsen. Udgangspunktet for værdiansættelserne er at indregne til dagsværdi.
Aktiver indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige fordele vil tilfalde virksomheden, og aktivets værdi
kan måles pålideligt.
Investeringsejendomme
Investeringsejendomme er ultimo 2017 værdiansat til 3,6 mio. kr.
Investeringsejendomme måles efter første indregning til dagsværdi. Ejendommenes dagsværdi
fremkommer på baggrund af ejendommens budgetterede driftsafkast og et til den enkelte ejendom knyttet
forrentningskrav (afkastprocent). Forrentningskravet fastsættes så ejendommene kan forventes afhændet
til den deraf fremkomne værdi efter en periode med sædvanlige salgsbestræbelser.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør ultimo 2017 40,4 mio. kr. og vedrører Farmakonomernes
Ejendomsselskab, som pensionskassen ejer 100%.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes
indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede
koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ
goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder udgør ultimo 2017 213,3 mio. kr. og vedrører DEAS Invest I
Holding A/S, som pensionskassen ejer 1/3 af.
Kapitalandele i associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige
indre værdi med udgangspunkt i virksomhedens senest aflagte regnskab.
Ikke-noterede aktier
Pensionskassen ejer ultimo 2017 unoterede aktier til en værdi af 11,4 mio. kr.
Dagsværdien af disse aktier er fastsat ud fra den transaktionspris, som vil fremkomme i en handel mellem
uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger.
Noterede aktier
Pensionskassens har ultimo 2017 en portefølje af noterede aktier til en værdi af sammenlagt 6,3 mio. kr.
Værdien af disse aktier er fastsat ud fra lukkekursen ultimo 2017.
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Kollektive investeringsinstitutter
Hovedparten af pensionskassens aktiver er placeret i investeringsforeninger. Værdien af disse
investeringsforeningsandele udgør sammenlagt 10.370 mio. kr.
Værdien af disse andele er fastsat ud fra lukkekursen ultimo 2017.
Investeringsforeningsandelene vedrører primært danske og udenlandske aktier og obligationer.
Derivater - afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter, anvendt til valutarisikoafdækning og andre formål, måles til dagsværdi.
Andre udlån og tilgodehavender
Ansvarlig indskudskapital og unoteret kredit indregnes til en beregnet dagsværdi baseret på oplysninger om
virksomhedernes soliditet. Der hensættes til imødegåelse af tab, såfremt oplysningerne tilsiger dette.
Tilgodehavender måles efter første indregning til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger ved
værdiforringelser.
Investeringer sammenlagt
Sammenlagt udgør summen af ovenstående investeringsaktiver i alt 10.650 mio. kr. ultimo 2017.
Udskudt skat
Udskudt pensionsafkastskat udgør 90,3 mio. kr. ultimo 2017.
Tilgodehavender fra forsikringer
Tilgodehavender fra forsikringer udgør 0,4 mio. kr. ultimo 2017.
Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender udgør 23,8 mio. kr. ultimo 2017.
Likvider
Pensionskassen har et indestående i kreditinstitutter på i alt 90,3 mio. kr. ultimo 2017.
Øvrige aktiver
Øvrige aktiver udgøres ultimo 2017 af periodeafgrænsningsposter på i alt 36,0 mio. kr.
Aktiver i alt
Sammenlagt ejer pensionskassen ultimo 2017 aktiver til en værdi af 10.891 mio. kr.

D.2 Forsikringsmæssige hensættelser
Pensionskassen har kun en væsentlig branche: bonusberettiget livsforsikring. Alle medlemmer har en
samlet pensionspakke, der indeholder livrente, invaliderente inkl. bidragsfritagelse og børnepension.
Summerne ved død, invaliditet og kritisk sygdom er købt via bonus i eksternt forsikringsselskab, hvorfor
risici på disse produkter ikke henhører under pensionskassen. Pensionskassen udøver primært virksomhed i
Danmark.
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Pensionskassen opgør værdien af de garanterede ydelser, risikomargen samt værdien af bonus.
De pensionsmæssige hensættelser er baseret på en række ledelsesmæssige skøn og vurderinger, idet
metoden for værdifastsættelsen kræver forudsætninger om fremtidige forventede ydelser baseret på
udviklingen i dødeligheden, invaliditeten, udtrædelses- og bidragsophørsmønstret samt
forsikringsomkostningerne. Forudsætningerne er som hovedregel baseret på de seneste 5 års erfaringer og
udmøntes i
 En dødelighed svarende til det af Finanstilsynet nyeste offentliggjorte benchmark for kvinder pr.
30.06.2016. Dødelighedsudviklingen forventes at være identisk med Finanstilsynets benchmark for
levetidsudvikling, som er baseret på de gennemsnitlige køns- og aldersafhængige udviklingsrater
over de seneste 30 år i den danske befolkning.
 En invaliditet svarende til den gennemsnitlige skadesgrad for 2012-2016 på 20 % af
nytegningsgrundlaget.
 En genkøbssandsynlighed på 2,5 % for de unge faldende til 0% ved 60 år baseret på mønstret 201216.
 En bidragsophørssandsynlighed på 7,5 % for de unge faldende til et konstant niveau på 1,6 % fra og
med alder 45 år.
 En omkostningsbelastning på 240 kr. pr. år tillagt 1,00 % af indbetalingerne.
Desuden anvendes EIOPAs rentekurve uden volatilitetsjustering for danske kroner samt en reduktion af
renten for pensionsafkastbeskatning på 15,3 % (svarende til den pt. gældende sats).
Værdien af de garanterede ydelser er opgjort i en 7-tilstandsmodel, der omfatter udtrædelses- og
bidragsophørsoptionerne, men hverken ændring af pensioneringstidspunkt eller reaktivering fra invalid.
Ændring af pensioneringstidspunktet har ikke målbar effekt, mens reaktiveringer i praksis er så sjældent
forekommende, at sandsynligheden kan estimeres til nul. 7-tilstandsmodellen beregner hvert medlems
cash flow for ydelser, bidrag og omkostninger. Skatten er indirekte indregnet via reduktionen af
diskonteringsrenten.
Risikomargen er opgjort efter som foreskrevet i direktivet.
Værdien af bonus er opgjort residualt, som det beløb det enkelte medlems depot overstiger værdien af
garanterede ydelser for medlemmet. For hver af bestandenes betingede hhv. ubetingede tilsagn er
risikomargen desuden fratrukket i værdien af bonus i det omfang, der er plads.
Pensionskassen anvender eksakt samme metoder og antagelser til opgørelse af de pensionsmæssige
hensættelser i regnskabet og til solvensformål.

Pensionsmæssige hensættelser (mio. kr.)

31.12.2017

31.12.2016

6.536,8

6.593,3

199,8

205,5

Værdi af bonus

2.218,8

2.067,8

Pensionshensættelser i alt

8.955,3

8.866,6

Bedste skøn af garanterede ydelser
Risikomargen

I efteråret 2017 blev parametrene opdateret (erfaringsperioden fra skønnet blev flyttet fra 2011-15 til
2012-16). Det medførte lidt lavere dødelighed og invaliditet, lidt højere udtrædelses- og
bidragsophørssandsynlighed samt lavere omkostninger. Effekten på hensættelserne var:
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Mio. kr.

Relativt

-138,4

-2,1%

-6,5

-3,1%

+132,2

+6,3%

-12,7

-0,1%

Bedste skøn af garanterede ydelser
Risikomargen
Værdi af bonus
Pensionshensættelser i alt

Pensionskassen anvender ikke volatilitetsjustering (jf. artikel 77d i direktiv 2009/138/EF).
Pensionskassen anvender ikke den midlertidige risikofrie rentekurve (jf. artikel 308c i direktiv 2009/138/EF).
Pensionskassen anvender ikke overgangsfradraget (jf. artikel 308d i direktiv 2009/138/EF).
Pensionskassen anvender ikke genforsikring.

D.3 Andre forpligtelser
Ud over pensionshensættelserne er der alene andre forpligtelser på i alt 212,2 mio. kr., som består af en
skatteforpligtelse på 148,8 mio. kr. og anden gæld på 63,4 mio. kr.

D.4 Alternative værdiansættelsesmetoder
Pensionskassen anvender ikke alternative værdiansættelsesmetoder.

D.5 Andre oplysninger
Der er ikke andre væsentlige oplysninger om værdiansættelsen.

E. Kapitalforvaltning
E.1

Kapitalgrundlag

Pensionskassens kapitalgrundlag består af egenkapitalen, som ultimo 2016 udgør 1.301 mio. kr. og
overskudskapital på 423 mio. kr. Kapitalgrundlaget er forskellen mellem aktiverne opgjort i afsnit D1 og
forpligtelserne opgjort i afsnit D2 og D3.
Pensionskassens basiskapital forvaltes således ikke særskilt.

E.2

Solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav

Idet størstedelen af pensionskassens samlede basissolvensbehov dækkes af bonuspotentialer, udgør
solvenskapitalkravet efter indregning af samtlige diversifikationseffekter 537 mio. kr. Kapitalgrundlaget
byder således på en overdækning på 1.187 mio. kr., svarende til en solvensdækning på 321%. Ultimo 2016
var solvensdækningen 327%.
Pensionskassens minimumskapitalkrav er det såkaldte lineære minimumskapitalkrav baseret på
pensionskassens hensættelser og risikosum. Minimumskapitalkravet udgør ultimo 2017 134 mio. kr. mod
136 mio. kr. ultimo 2016.
Det konkluderes, at pensionskassen er velkonsolideret.
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E.3

Anvendelse af delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici til beregningen af
solvenskapitalkravet

Pensionskassen anvender ikke delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici jf. artikel 304 i direktiv
2009/138/EF.

E.4

Forskelle mellem standardformlen og en intern model

Pensionskassen anvender ikke en intern model.

E.5

Manglende overholdelse af minimumskapitalkravet og manglende overholdelse af
solvenskapitalkravet

Pensionskassen overholder både minimumskapitalkravet og solvenskapitalkravet.

E.6

Andre oplysninger

Der er ikke andre væsentlige oplysninger om pensionskassens kapitalforvaltning.
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Bilag 1 – QRT-skemaer
QRT-skema 1 – Solvens II balancen
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QRT-skema 2 – Bidrag, pensionsydelser og forsikringsmæssige omkostninger
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QRT-skema 3 – Hensættelser
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QRT-skema 4 – Kapitalgrundlag og –krav
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QRT-skema 5 – Minimumskapitalkrav (MCR)
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QRT-skema 6 – Solvenskapitalkrav (SCR)
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