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Opgørelse af risk margin under Solvens II 

Med Solvens II indføres nye regler om opgørelse af hensættelser til solvensfor-

mål, herunder regler for opgørelse af en risk margin. Opgørelsen af en risk mar-

gin skal sikre, at værdien af hensættelserne svarer til det beløb, et overtagende 

selskab vil kræve for at overtage de forpligtelser, som er forbundet med forsik-

ringskontrakterne. Risk margin fortolkes i direktivet som det beløb, der skal til -  

ud over den risikofri rente - for at kunne forrente kapitalkravet (SCR) til forsik-

ringskontrakterne efter Solvens II i det overtagende selskab. 

 

Når Solvens II træder i kraft, vil opgørelsen af hensættelser efter Solvens II er-

statte den regnskabsmæssige opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser,  

der i dag anvendes til solvensberegning. Herunder erstatter reglerne om risk 

margin det nuværende risikotillæg til brug for solvensberegningen.  

 

Dette notat om opgørelsen af risk margin er udarbejdet, fordi Forsikring & Pen-

sions finder, at der på nogle punkter er behov for afklaring af enten specifikke 

spørgsmål eller den mere generelle forståelse af reglerne. Notatet omhandler 

følgende emner: 

 

1. Anvendelse af approksimationsmodeller  

2. Finansiering af risk margin 

3. Hensyntagen til kontribution og diversifikation 

4. Afgrænsning af uundgåelige markedsrisici 

5. Overvejelser vedrørende SUL og anden et-årig forretning 

 

Forsikring & Pension har taget udgangspunkt i rammedirektivet såvel som de 

udkast til relevant udfyldende regulering på niveau 2 og 3, som forelå på tids-

punktet for notatets udarbejdelse (foråret 2012). I det følgende resumeres kort 

notatets konklusioner. 

 

Approksimationsmodeller: Forsikring & Pension finder, at der ikke kan gives ge-

nerelle anvisninger for den danske branches brug af de foreslåede approksimati-

onsmodeller fra udkastet til Actuarial Guidelines. Det vil derimod være op til det 

enkelte selskab at vurdere sine risici og afgøre, om og hvornår brug af approk-

simationsmodellerne giver væsentlige afvigelser til en fuld risk margin bereg-

ning.  
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Notatet beskriver to metoder og de overvejelser, man bør gøre sig. For nogle 

selskaber vil sammensætningen af risici være således, at alle overvejelserne er 

uproblematiske, og approksimationsmodellerne kan derfor umiddelbart anven-

des. For andre selskaber kræver enkelte eller alle overvejelserne en nærmere 

analyse, og de foreslåede approksimationsmodeller kan derved ikke anvendes 

direkte. Her kan det i stedet være muligt at anvende en justeret udgave af ap-

proksimationsmodellerne.  

 

Finansiering af risk margin: Den danske fremgangsmåde for at beregne bonus-

forpligtelsen, hvor den opgøres residualt, betyder at "finansieringen" af risk 

margin er uklar. Det skyldes, at det er uklart, om FDB (Future Discretionary Be-

nefits) skal beregnes residualt inkl. eller ekskl. risk margin. Under QIS 5 benyt-

tede nogle danske pensionsselskaber den ene metode og andre den anden. 

  

Reguleringen vedr. Solvens II (direktiv samt udkast til udfyldende bestemmel-

ser) giver ikke umiddelbart svar på dette spørgsmål. Notatet beskriver to for-

skellige modeller for finansiering af risk margin:  

- Model 1, hvor risk margin finansieres af kundebufferne og  

- Model 2, hvor risk margin finansieres af basiskapitalen.  

  

Forsikring & Pension anbefaler, at model 1 anvendes, hvor risk margin finansie-

res af kundebufferne, som det også er tilfældet i dag.  

 

Hvis man regner FDB residualt og dermed betragter FDB primært som en buffer, 

der kan anvendes diskretionært, vil det endvidere nok være mest rigtigt at an-

vende model 1, hvor risk margin finansieres af bufferne. Det følger af, at man så 

opnår en opgørelse af hensættelserne, der er parallel til den (hypotetiske) situa-

tion, hvor man opgør hensættelserne ved brug af finansielle instrumenter. I 

denne situation beregner man ikke en eksplicit risk margin, fordi man opgør 

værdien af hensættelserne ved markedsværdien af de finansielle instrumenter. I 

markedsværdien af de finansielle instrumenter indgår risk margin allerede, og 

bonusforpligtelserne vil ved en residual beregning således allerede være reduce-

ret. Der er således en indre konsistens i Solvens II ved valget af model 1. 

 

Dertil kommer, at model 2 giver en skævvridning mellem basiskapitalen og de 

forsikringsmæssige hensættelser i forhold til kontributionsreglerne. 

 

En endelig vurdering af hvilken metode, der bør anvendes, vil dog også afhænge 

af, hvilke regler der kommer i forhold til samspillet til kontribution og spørgsmå-

let om regnskabsmæssig placering af værdien af fremtidig risikoforrentning. 

 

Kontribution og diversifikation: Det beskrives, hvordan hensyntagen til kontribu-

tion og diversifikation kan ske i standardmodellens beregning af SCR. Det rejser 

nogle spørgsmål om, hvorvidt det i praksis er muligt eller hensigtsmæssigt at 

følge en meget strikt fortolkning af kontributionsreglerne til brug for solvensbe-

regningen. 

 

Uundgåelige markedsrisici: I beregningen af risk margin skal aktiverne vælges 

på en måde, så SCR for markedsrisici minimeres.  Forsikring & Pension mener, 

at det kan antages, at SCR for markedsrisici bliver nul i det danske gennem-

snitsrentemiljø, hvor selskabet selv kan fastsætte investeringsstrategien, og 

hvor der ikke findes krav på at indehave udvalgte aktivklasser,  
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SUL og anden et-årig forretning: De aktuelle kontrakter skal altid medregnes, 

men de eventuelle kontrakter bortfalder i beregningen efter det første år 

 

1. Anvendelse af approksimationsmodeller  

 

Risk margin (markedsværdirisikotillægget) opgøres efter Solvens II-reglerne ef-

ter den såkaldte Cost of Capital-metode. Hovedreglen er, at risk margin, jf. arti-

kel 33 i udkastet til forordning, beregnes som: 

 

 

 

 

Beregning efter denne formel forudsætter en beregning af SCR under en række 

forudsætninger – herunder at risici knyttet til aktiverne er minimeret – for alle 

følgende år, hvilket i praksis kræver en avanceret model og mange ressourcer. 

 

Der er derfor i artikel 49 givet mulighed for approksimationer, hvor enten SCR 

for de enkelte år approksimeres, eller alternativt at hele den diskonterede sum 

approksimeres. 

 

Nedenfor gennemgås de overvejelser, der gør sig gældende ved at anvende ap-

proksimationer for SCR i de enkelte år. Overvejelserne knytter sig til de risici, 

som et livsforsikringsselskab/tværgående pensionskasse kan være underlagt. 

Det er ikke muligt at give en konkret løsning på, hvordan ethvert selskab skal 

argumentere for brugen af den valgte approksimationsmodel. Det vil derimod 

være op til det enkelte selskab at vurdere, hvilke risici der har betydning for 

netop deres forretning, og dermed hvilke overvejelser der skal studeres nærme-

re. 

 

1.1 Overvejelser vedrørende approksimationsmodeller 

 

I afsnit 2.87 i udkast til Actuarial Guidelines beskrives et hierarki af simplifikati-

oner til anvendelse ved estimering af de fremtidige SCR til brug for beregning af 

risk margin.  

 

Arbejdsgruppen har i vurderingen af metoder set bort fra simplifikation nr. (1) 

og (4), som er metoder til approksimering af SCR(t) i den diskonterede sum 

hhv. en metode til approksimering af hele risk margin (RM) ved en procentdel af 

best estimate. Nedenfor vurderes det, hvorvidt simplifikation nr. (2) og nr. (3) i 

hierarkiet vil kunne anvendes. Simplifikation (2) angiver, at man kan approksi-

mere hele SCR for hvert fremtidigt år, f.eks. ved brug af en ratio, jf. artikel 

49/TPS 3, nr. 2. Simplifikation (3) anvender varigheden på forpligtelserne til at 

estimere fremtidige SCR. Kravene til at anvende de to modeller er forholdsvist 

identiske, hvorfor de behandles samlet nedenfor.  

 

Fremgangsmåden for valg af approksimationsmodel vil være at starte fra bun-

den med model (4) og vurdere, hvorvidt denne model opfylder at tage tilstræk-

keligt højde for selskabets risikoprofil under proportionalitetsprincippet og ud fra 

nødvendigheden af at vurdere de væsentlige risici korrekt. Hvis model (4) ikke 

opfylder dette, så ser man i stedet på model (3) og undersøger denne model og 

så fremdeles. 
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Approksimationsmetoderne (2) og (3) stiller ingen krav til, hvilken størrelse "ra-

tio" eller hvilken hensættelsestype varigheden skal beregnes af. Dvs. der kan 

principielt anvendes best estimate, GY*, retrospektive hensættelser eller andet. 

For approksimationsmetode (2) skal ”ratio” ikke nødvendigvis beregnes af en 

hensættelsestype. Der kan i stedet anvendes risikosummer, risikopræmier eller 

andre repræsentative elementer, som evt. kan uddrages af selskabets forvente-

de fremtidige cashflow. 

 

Ved vurderingen af, om en approksimationsmetode kan anvendes, skal proporti-

onalitetsbestemmelserne i Solvens II forordningens artikel 47 tages i betragt-

ning. Det følger af disse, at selskaberne skal bruge metoder, der er proportiona-

le med arten, størrelsen og kompleksiteten af de underliggende risici i forsik-

ringsforpligtelserne. En metode er ikke proportional, hvis der er en væsentlig 

fejl. Metoden kan dog alligevel betragtes som proportional, hvis: 

 

- der ikke er en anden metode med en mindre fejl tilgængelig, og hvis det 

ikke er sandsynligt, at metoden vil resultere i en underestimation af de 

tekniske hensættelser eller  

 

- den leder til et beløb for virksomhedens tekniske hensættelser, som er 

højere end det beløb, som kommer ud af en proportional metode og me-

toden ikke leder til en underestimering af risikoen.   

 

Det bemærkes, at approksimationer ud fra best estimate ikke er gode at anven-

de (ikke proportionale), når der er negative værdier af best estimate. I så fald 

må der anvendes et andet og mere konsistent mål, der afspejler udviklingen i 

SCR.  

 

Valget af den rette approksimationsmodel afhænger af, hvilke størrelser der har 

betydning for det konkrete selskabs SCR – eventuelt på delbestands- eller kon-

tributionsgruppeniveau. 

 

Approksimationsmetode (2) kan have formen: 
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og hvor VM(t) er et passende valgt volumenmål til tid t, f.eks. GY*(t). 

 

Approksimationsmetode (3) kan have formen: 

 

%CoChvor,)r(DURSCRCoCRM 61/)0()0( 1mod 
 

 

og hvor DURmod(t) er den modificerede varighed til tid t af et passende valgt vo-

lumenmål, f.eks. GFY(t). 

 

Der er en række overvejelser, selskabet bør gøre sig ved anvendelse af approk-

simationsmodel (2) og (3). Overvejelserne, som er anført i Actuarial Guidelines 

(2.86-2.87) og skal være opfyldt over tid, er følgende: 

 

1. Sammensætningen af bruttorisici (BSCR) i livsforsikringsrisikomodulet 

skal være den samme 
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2. Den gennemsnitlige kreditværdighed af genforsikringsparter og SPV'er 

skal være den samme 

3. Sammensætningen af uundgåelige markedsrisici før brug af buffere skal 

være den samme 

4. Selskabets genforsikringsandel og SPV-andel skal være den samme (ap-

proksimationsmodel 2). Den modificerede varighed er den samme for 

forpligtelserne netto og brutto for genforsikring (operationel risiko, mod-

partskreditrisiko) (approksimationsmodel 3). 

5. Den tabsabsorberende kapacitet af hensættelserne i relation til net best 

estimate skal være den samme 

 

Ved gennemgangen af de fem ovenstående overvejelser samt overvejelsen om 

modificeret varighed fra approksimationsmodel (2) og (3) synes det typisk at 

være overvejelse nr. 1 og 5, som kræver en mere grundig og individuel analyse 

fra selskabernes side. 

 

Vores analyser viser, at varigheden på GFY giver en god approksimation i ap-

proksimationsmetode (3) for et nystartet selskab. Varigheden på GFY i approk-

simationsmetode (3) kan nok også benyttes i et modent selskab eller i et sel-

skab under afvikling med en overestimering til følge, men livhensættelsen som 

volumenmål i approksimationsmetode 2 vil i disse situationer give et mere præ-

cist estimat. 

 

Som nævnt i indledningen kan der ikke gives generelle anvisninger for den dan-

ske branches brug af de foreslåede approksimationsmodeller fra udkastet til Ac-

tuarial Guidelines. Det vil derimod være op til det enkelte selskab at vurdere si-

ne risici og afgøre, om og hvornår brug af approksimationsmodellerne giver væ-

sentlige afvigelser til en fuld risk margin beregning.  

 

For nogle selskaber vil sammensætningen af risici være således, at overvejel-

serne nr. 1-5 er uproblematiske, og approksimationsmodellerne kan derfor 

umiddelbart anvendes. For andre selskaber kræver enkelte eller alle overvejel-

serne en nærmere analyse, og de foreslåede approksimationsmodeller kan der-

ved ikke anvendes direkte. Her er det i stedet muligt at anvende en justeret ud-

gave af approksimationsmodellerne, idet proxyerne for de enkelte elementer, 

BSCR og FDB, kan justeres med en tidsafhængig faktor. Alternativt kan der an-

vendes et mere repræsentativt mål for ”ratio” eller varighed i approksimations-

modellen.  

 

Det vil være en individuel øvelse for selskaberne at vurdere størrelsen af en evt. 

tidsafhængig faktor således, at de samlede hensættelser inklusive risk margin 

ikke undervurderes. 

 

2. Finansiering af risk margin 

 

En væsentlig problemstilling i relation til risk margin vedrører, hvordan risk 

margin skal finansieres. Når en risk margin opgøres (eller ændrer værdi), vil an-

dre poster på passivsiden i solvensbalancen blive påvirket. ”Finansieringen af 

risk margin” skal derfor i denne forbindelse forstås som hvilke poster på passiv-

siden, der reduceres, når der skal afsættes en risk margin, eller der sker en for-

øgelse af risk margin.  
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I forbindelse med QIS 5 blev det klart, at der ikke er en fælles forståelse af, 

hvordan finansieringen af risk margin skal ske i Solvens II i lyset af beregnings-

metodikken i de danske kontributionsregler, hvor værdien af bonus-cashflow be-

regnes residualt. 

 

Når bonusforpligtelsen opgøres residualt, er det uklart, om forpligtelsen skal op-

gøres inklusive eller eksklusive risk margin. Grundlæggende betyder det, at det 

er uklart, om risk margin finansieres af kundemidler eller af basiskapitalmidler. 

Under QIS 5 anvendte nogle af selskaberne den ene metode og andre den an-

den metode. Solvens II regelsættet giver ikke noget klart svar på spørgsmålet. 

 

QIS 5-regnearket var indrettet, så risk margin blev fratrukket basiskapitalen. 

Dette harmonerer imidlertid ikke med kontributionsreglerne, jf. afsnit 2.1 ne-

denfor. 

 

Forsikring & Pension har analyseret spørgsmålet om finansieringen af risk mar-

gin nærmere, dels ud fra de metoder, som blev anvendt under QIS5, dels ud fra, 

at den nuværende danske residuale beregning af bonusforpligtelsen fortsat skal 

kunne anvendes.  

 

Hvis man regner FDB residualt og dermed betragter FDB primært som en buffer, 

der kan anvendes diskretionært, vil det være mest rigtigt at anvende en model 

(model 1), hvor risk margin finansieres af bufferne. Det følger af, at man så op-

når en opgørelse af hensættelserne, der er parallel til den (hypotetiske) situati-

on, hvor man opgør hensættelserne ved brug af finansielle instrumenter. I den-

ne situation beregner man ikke en eksplicit risk margin, fordi man opgør værdi-

en af hensættelserne ved markedsværdien af de finansielle instrumenter. I mar-

kedsværdien af de finansielle instrumenter indgår risk margin allerede, og bo-

nusforpligtelserne vil ved en residual beregning derfor allerede være reduceret. 

Der er således en indre konsistens tili Solvens II ved valget af model 1. 

 

Dertil kommer, at der i modellen, hvor risk margin finansieres af basiskapitalen 

(model 2) opstår en skævvridning mellem basiskapitalen og de forsikringsmæs-

sige hensættelser i forhold til kontributionsreglerne.  

 

Forsikring & Pension anbefaler på den baggrund, at der anvendes en model 

(model 1), hvor risk margin så vidt muligt finansieres af kundebufferen (FDB), 

som det også er tilfældet med risikotillægget i dag. Dette uddybes nærmere i 

det følgende. 

 

2.1 Det nuværende risikotillæg  

 

Efter de danske kontributionsregler beregnes værdien af bonus-cashflow residu-

alt. Kontributionsreglerne giver en fordeling af midlerne mellem basiskapitalen 

og de forsikringsmæssige hensættelser. Dernæst beregnes værdien af den frem-

tidige bonus (de diskretionære ydelser) som forskellen mellem de forsikrings-

mæssige hensættelser og værdien af de policemæssige forpligtelser. 

 

Værdien af de policemæssige ydelser opgøres som summen af best estimate og 

et risikotillæg. Dette betyder, at de danske kontributionsregler sammenholdt 

med de danske markedsværdiregnskabsregler medfører, at den nuværende risi-

komargen (markedsværdirisikotillægget) tages af midler, der ellers ville give an-

ledning til diskretionære ydelser. I første omgang finansieres risikotillægget så-
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ledes af bonuspotentialet på fripoliceydelser, og hvis dette ikke er tilstrækkeligt, 

opstår der værdiregulering, der indgår i det realiserede resultat for de respektive 

rentegrupper. Herved er det fortsat (primært) kundernes midler, der finansierer 

risikomargenen. 

 

I forbindelse med QIS 5 blev det klart, at der er nogle forhold vedrørende finan-

sieringen af risk margin, hvor regelsættet (specifikationerne) og det tilhørende 

regneark ikke harmonerer med de danske regnskabs- og kontributionsregler. 

 

Som beskrevet ovenfor medfører kontributionsreglerne en entydig opdeling af 

passiverne i ejernes og kundernes midler, dvs. i basiskapital og forsikringsmæs-

sige hensættelser. Da risk margin (både det nuværende markedsværdirisikotil-

læg og den kommende risk margin under Solvens II) er en del af de forsik-

ringsmæssige hensættelser, vil en finansiering fra basiskapitalen betyde, at der 

flyttes midler fra ejerne til kunderne i modstrid med fordelingen efter det bereg-

ningsmæssige kontributionsprincip. Det er derfor mere logisk, at risk margin fi-

nansieres af FDB. 

 

Med den danske residuale fremgangsmåde for at beregne bonusforpligtelsen 

(FDB) blev det således uklart, om FDB skal regnes residualt inklusive eller eks-

klusive risk margin, og dermed om risk margin i sidste ende finansieres af kun-

demidler eller basiskapitalmidler. 

 

Det har efterfølgende vist sig, at heller ikke det foreløbige retsgrundlag i Solvens 

II umiddelbart giver noget klart svar på finansieringen eller placeringen af risk 

margin i balancen, når der anvendes en residual beregning af bonus-cashflow. I 

det følgende gennemgås således to modeller for finansieringen af risk margin. 

 

2.2 Generelle forudsætninger i Solvens II 

 

Til QIS 5-beregningerne anvendte man et EU-harmoniseret regneark, hvor man 

skulle opgøre de forsikringsmæssige hensættelser eksklusive risk margin og sol-

venskrav (SCR). Herefter blev risk margin opgjort. Risk margin blev i regnearket 

fratrukket (finansieret af) basiskapitalen. 

 

I forbindelse med QIS 5 beregningerne blev det klart, at der ikke var en fælles 

forståelse af, hvordan finansieringen af risk margin er i Solvens II i lyset af be-

regningsmetodikken i de danske kontributionsregler. Forsikring & Pension har 

derfor overvejet spørgsmålet nærmere.  

 

Før selve spørgsmålet om finansieringen behandles, er det imidlertid nødvendigt 

at se på et mere generelt spørgsmål vedr. baggrunden for en risk margin og for-

ståelsen af Solvens II-reglerne i en overdragelsessituation. 

 

Solvens II-direktivet kræver, at hensættelserne er tilstrækkelige – selv efter en 

200 års begivenhed med de hensættelsesforøgelser, en sådan vil medføre. Det 

kræves også, at de forsikringsmæssige hensættelser overstiger det bedste skøn 

over værdien af forpligtelserne så meget, at en overdragelse af forpligtelserne til 

et andet selskab er mulig, idet der herved skal tages højde for usikkerheden i 

bedste skøn. 

 

Det er imidlertid ikke i direktivet anført, om de samme midler kan dække både 

den margen, der skal til for at muliggøre en overdragelse som følge af usikker-
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heden i bedste skøn (risk margin), og den hensættelsesforøgelse, der vil være 

en følge af en 200 års begivenhed. Med andre ord er det ikke angivet, om der 

skal være aktiver, der modsvarer den største af bedste skøn plus risk margin og 

bedste skøn efter 200 års begivenhed, eller om der skal være midler, der mod-

svarer bedste skøn efter 200 års begivenhed plus risk margin. 

 

Det følger dog af artikel 31 i udkastet til forordning, at risk margin skal beregnes 

under forudsætning af, at der efter en overdragelse er midler svarende til hen-

sættelser og solvenskrav, men dette er alene en beregningsforudsætning, og 

der er i den forbindelse alene tale om solvenskrav vedrørende ikke-

afdækningsbare risici. 

 

En drøftelse af finansieringen af risk margin bør starte med dette mere generelle 

spørgsmål om hvilke midler, der skal være til rådighed i en overdragelsessituati-

on, da det har betydning i en af de modeller for finansiering af risk margin, som 

gennemgås i det følgende.  

 

Dertil kommer, at når QIS 5-regnearket som nævnt finansierer risk margin ved 

en nedsættelse af basiskapitalen, og den resterende basiskapital skal kunne 

dække solvenskravet SCR, er der implicit krav om, at der skal være aktiver, der 

modsvarer summen af hensættelserne inklusive risk margin og SCR, men som 

anført tidligere, er dette krav ikke eksplicit i direktivet. Det formodes dog, at 

tanken bag direktivet er, at dette krav er gældende. Spørgsmålet bør afklares 

fuldstændigt, men i resten af dette afsnit lægges kravet til grund. 

 

2.3 De to modeller 

 

I forbindelse med QIS 5 prøveberegningerne har usikkerheden om finansiering 

medført, at der for de danske pensionsselskaber har været to forskellige model-

ler for finansiering af risk margin: Model 1, hvor risk margin finansieres af buf-

ferne, dvs. af FDB, og Model 2 hvor risk margin finansieres af basiskapitalen. 

 

Dette er illustreret i figuren nedenunder, hvor passivsiden i de to modeller sam-

menlignes med den tilsvarende opstilling af passiverne i henhold til de gældende 

regnskabsregler: 

 

Passiver, regnskab Passiver, Model 1 Passiver, Model 2

Overdækning Overdækning

SCR

Solvenskrav RM Basiskapital

KB RM

BFY Risk Margin (RM)

Regnskab: Livsforsikringshensættelser

Solvens II: Best Estimate

FDB

GY*
GY

BP

Overdækning

GY*

SCR

FDB
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Det skal her bemærkes, at hensættelserne i de nuværende danske regnskabs-

regler er opgjort inklusive et risikotillæg (risk margin), hvorved bonuspotentia-

lerne (BP, BFY og KB) reduceres. 

 

Figuren er kun illustrativ, dvs. størrelsen af de enkelte balanceposter skal ikke 

tages for bogstavelig. 

 

Primær beregning af risk margin (begge modeller) 

Teknikken i beregning af risk margin mv. er følgende: 

 

1. GY* beregnes  

2. FDB beregnes residualt uden hensyntagen til risk margin (burde være 

med hensyntagen til risk margin, men så opstår cirkularitet) 

3. Ikke-afdækningsbare bruttorisici, BSCR, beregnes uden at tage hensyn 

til ændring i risk margin (jf. forordningsudkastets artikel 75, stk. 1, litra 

(a)) 

4. SCR vedr. ikke-afdækningsbare risici opgøres på baggrund af FDB be-

regnet under pkt. 2 

5. SCR anvendes i CoC-beregningen 

6. Risk margin, RM, er opgjort 

 

Model 1 

Residual beregning af FDB, hvor risk margin finansieres så vidt muligt af buffer-

ne, FDB. 

 

Beregningsteknik 

I beregning af risk margin indgår størrelsen af bufferne FDB, som ifølge Model 1 

skal reduceres med størrelsen af risk margin. Beregningen er derfor forbundet 

med cirkulære beregninger og kan ikke umiddelbart løses uden at justere i be-

regningsteknikken, jf. nedenfor.  

 

7. Der beregnes nye buffere: FDBny = Maks[FDBpkt.2 – RM;0] (skal gøres på 

kontributionsgruppe-niveau) 

8. Det fulde kapitalkrav, SCR, opgøres på baggrund af den reducerede buf-

fer FDBny 

9. Overdækningen beregnes som basiskapital – Maks[RM – FDBpkt.2;0]– 

SCR  

 

Det skal bemærkes, at hvis der ikke er nok FDB til dækning af risk margin i pkt. 

7, skal basiskapitalen finansiere overskydende risk margin, jf. pkt. 9. I det til-

fælde, at der ikke er overskydende buffere i beregningen, bliver resultatet (målt 

på overdækningen) altså det samme ved finansiering af buffere som ved finan-

siering af basiskapitalen i Model 2, jf. beskrivelsen nedenfor. Hvis der derimod er 

tilstrækkelig FDB – efter dækning af BSCR – til også at dække RM, vil SCR op-

gjort efter pkt. 4 også være SCR efter pkt. 8, og det vil være forkert at fratræk-

ke RM i basiskapitalen. 

 

Pkt. 7-9 ovenfor er som omtalt i afsnit 2.2 baseret på den antagelse, at der skal 

være tilstrækkelige midler til såvel risikomargen og solvenskrav, dvs. der skal 

være midler til såvel en overdragelse af bestanden og til en 200-års begivenhed. 

Hvis der ikke er krav om både at kunne dække en 200-års begivenhed og kunne 

afhænde bestanden, ville det betyde, at kun punkterne 1-6 ovenfor skulle an-
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vendes, hvorefter RM indgår i hensættelserne og mindsker bonuspotentialerne 

uden at påvirke FDB som beregningsmæssig størrelse – selv om de efter regn-

skabsreglerne beregnede bonuspotentialer bliver det mindre.  

 

Når FDB under Solvens II herved reduceres under anvendelse af punkt 7-9, og 

SCR genberegnes som under Model I, vil solvenskravet stige, medmindre der er 

tilstrækkelig meget "fri" FDB. 

 

Alt i alt vil det under de danske regler være forkert i forhold til de nuværende 

regnskabsposter og –regler at reducere basiskapitalen med risikomargenen, som 

det skete i QIS 5-regnearket, jf. afsnit 2.1.  

 

En yderligere problemstilling vedr. model 1, som bør behandles, er at risk mar-

gin i modellen skal opgøres på kontributionsgruppeniveau for at kunne reducere 

kundebufferne, hvilket giver udfordringer i relation til diversifikationsmuligheder 

mellem kontributionsgrupperne samt for operationelle risici. Det bør afklares, 

hvordan RM kan fordeles på de kontributionsgruppeopdelte FDB'er. 

 

Model 2 

Residual beregning af FDB, hvor risk margin finansieres af basiskapitalen. 

 

Beregningsteknik 

Til forskel fra Model 1 opstår der ikke cirkularitet i beregning af risk margin. Pga. 

justeringen i teknikken for Model 1 beregnes risk margin på samme måde i de to 

modeller. 

 

Teknikken i finansieringen af risk margin under Model 2 er følgende: 

 

7. Basiskapitalen reduceres med RM: Basiskapitalny = Basiskapital – RM  

8. Det fulde kapitalkrav, SCR, opgøres på baggrund af bufferen i pkt. 2 

9. Overdækningen beregnes som basiskapitalny – SCR  

 

Elementerne GY*, FDB, RM, SCR og overdækning sammensættes som i passiv-

opstillingen for model 1 ovenfor. 

 

Da denne model kræver overførsel af midler fra basiskapitalen til de forsik-

ringsmæssige hensættelser, giver modellen umiddelbart en skævvridning af for-

delingen mellem ejere og forsikringstagere i forhold til den fordeling, der er re-

sultatet af de kontributionsmæssige regler. Dette kan der rådes bod på ved at 

give adgang til at henføre værdien af den fremtidige risikoforrentning til basis-

kapitalen. 

 

2.4 Baggrund for anbefaling af model 1 

 

Størrelsen af både risk margin og SCR vil i nogle situationer være ens i de to 

modeller. Hvis selskabet er i en ekstrem situation med ingen buffere, dvs. 

FDB=0, vil hele risk margin skulle dækkes af basiskapitalen, og passivopstillin-

gen for Model 1 og 2 er dermed ens. I den anden ekstreme situation, hvor sel-

skabet har tilstrækkeligt store buffere, vil risk margin svare udelukkende til CoC-

bidraget fra operationelle risici. De tilstrækkeligt store buffere vil kunne indehol-

de risk margin, og beregning af kapitalkravet – SCR - vil være upåvirket af, at 

bufferne nedsættes med risk margin.  
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Størrelsen af både risk margin og SCR vil derfor være ens i de to modeller. Til 

gengæld vil basiskapitalen i Model 2 blive nedsat med risk margin, og dermed vil 

der være en tilsvarende mindre overdækning end ved Model 1, selv om den re-

elle kapitalstyrke er den samme.  

 

I den mere almindelige situation med buffere af varierende størrelse afhængig af 

kontributionsgruppe, er konsekvenserne ved valg af model 1 henholdsvis Model 

2 mere uklare. I denne situation vil SCR-beregningen under model 1 være på-

virket af, at bufferne reduceres med risk margin, dvs. kapitalkravet vil være 

større end under model 2. Til gengæld er basiskapitalen til dækning af kapital-

kravet under model 1 også større, da basiskapitalen ikke er reduceret med risk 

margin.  

 

Der vil i flere tilfælde være lighedstegn mellem det øgede kapitalkrav, ΔSCR, 

under model 1 og størrelsen af risk margin (og dermed også reduktionen af ba-

siskapitalen under model 2). I så fald bliver overdækningen ens for de to model-

ler. 

 

Hvis man regner FDB residualt og dermed betragter FDB primært som en buffer, 

der kan anvendes diskretionært, vil det være mest rigtigt at anvende model 1, 

hvor risk margin finansieres af bufferne. Det følger af, at man så opnår en opgø-

relse af hensættelserne, der er parallel til den (hypotetiske) situation, hvor man 

opgør hensættelserne ved brug af finansielle instrumenter. I denne situation be-

regner man ikke en eksplicit risk margin, fordi man opgør værdien af hensættel-

serne ved markedsværdien af de finansielle instrumenter. I markedsværdien af 

de finansielle instrumenter indgår risk margin allerede, og bonusforpligtelserne 

vil ved en residual beregning derfor allerede være reduceret. Der er således en 

indre konsistens tili Solvens II ved valget af model 1. 

 

Dertil kommer, som tidligere nævnt, at model 2 giver en skævvridning mellem 

basiskapitalen og de forsikringsmæssige hensættelser i forhold til kontributions-

reglerne, og at det nuværende risikotillæg også er finansieret via kundebuffere. 

 

Forsikring & Pension anbefaler på den baggrund, at model 1 ovenfor anvendes. 

En endelig vurdering af hvilken metode, der bør anvendes, vil dog også afhænge 

af, hvilke regler der kommer i forhold til samspillet til kontribution og spørgsmå-

let om regnskabsmæssig placering af værdien af fremtidig risikoforrentning. 

 

3. Hensyntagen til kontribution og diversifikation 

 

Det beskrives her kort, hvilke spørgsmål der må afklares, når der skal beregnes 

solvenskrav og risikotillæg efter Solvens II-reglerne under hensyntagen til, at de 

tabsabsorberende dele af hensættelserne (bonuspotentialerne) er opdelt på kon-

tributionsgruppeniveau. 

 

Ved beregning af solvenskravet efter standardmetoden beregnes et BSCR, hvor 

de enkelte stød er kalibreret til en 200-års begivenhed, men hvor BSCR er min-

dre end summen af de enkelte stød som følge af korrelationerne. 

 

Når tabsabsorberingen skal beregnes, benyttes bonuspotentialerne til tabsab-

sorbering i forhold til de fulde enkeltstød, og det, bonuspotentialerne ikke kan 

dække, kommer til at indgå i beregningen af nBSCR. 
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Disse beregninger foretages i forhold til alle moduler (bortset fra operationelle 

risici), og de skal foretages pr. kontributionsgruppe. 

 

Hvis en kontributionsgruppes bonuspotentiale dækker mange moduler, kan 

samme bonuspotentialer i første omgang komme til at blive brugt flere gange til 

tabsabsorbering. Dette er der taget højde for ved at maksimere tabsdækningen 

til værdien af bonuspotentialerne (FDB). 

 

Hvis en kontributionsgruppes bonuspotentiale kun dækker et enkelt modul, og 

bonuspotentialet er lidt mindre end solvensstødet, opstår der bidrag til SCR, selv 

om et reduceret stød som følge af korrelation (ækvivalent stød) kunne rummes 

inden for bonuspotentialet. 

 

Risikoen for dette stiger med findelingen i kontributionsgrupper. Der vil således 

opstå den situation, at hele FDB vedrørende den pågældende kontributionsgrup-

pe kommer til at indgå som tabsabsorberende buffer, selv om der ikke er behov 

for det i relation til et ækvivalent stød. 

 

Det indgik i vejledningen vedr. QIS 5, at kapitalkravet, SCR, for kontributions-

gruppen skulle beregnes under hensyn til, at gruppens buffere ikke må dække 

andre gruppers risikobidrag.  

 

Det er imidlertid ikke muligt helt at undgå, at der kan komme til at ske tabsab-

sorbering på tværs af kontributionsgrupper, jf. ovenstående. Det er en konse-

kvens af, at det samlede BSCR ikke entydigt kan dekomponeres. 

 

Endvidere er en strikt regel om, at der ikke må ske tabsabsorbering på tværs af 

kontributionsgrupper, ikke i harmoni med, hvad der reelt vil ske, hvis stødene 

skulle indtræffe i virkeligheden. 

 

Når solvenskravene beregnes pr. kontributionsgruppe helt uden mulighed for at 

dække på tværs, afspejler det ikke situationen, hvis stødene rent faktisk fandt 

sted. Ud over at effekten af et stød kan dækkes af kontributionsgruppens bo-

nuspotentiale, kan effekten også dækkes via negativ bonus på det pågældende 

element. Dette kan modregnes i bonus, der (efter solvensstød) måtte være råd 

til på andre elementer, hvorved der reelt modregnes mellem forskellige kilders 

bonuspotentialer. Der kan således reelt modregnes mellem kildernes bonuspo-

tentialer, men ikke mellem fx forskellige rentegrupper. Denne modregning kan 

imidlertid kun foregå på policeniveau og ikke på kontributionsgruppeniveau, 

hvilket gør en beregning vanskelig, men der bør kunne findes en approksimativ 

metode, så de negative effekter af en strikt fortolkning undgås. 

 

4. Afgrænsningen af uundgåelige markedsrisici 

 

I beregningen af risk margin skal aktiverne vælges på en måde, så SCR for mar-

kedsrisici minimeres, og der er desuden en eksplicit undtagelse for renterisiko i 

beregningen. I det danske gennemsnitsrentemiljø, hvor selskabet selv kan fast-

sætte investeringsstrategien, og hvor der ikke findes krav på at indehave ud-

valgte aktivklasser, kan man altså formodentligt antage, at SCR for markedsrisi-

ci bliver nul. Der findes dog en eventuel fortolkningsmulighed om, hvorvidt man 

skal tage højde for, hvordan man skal komme til den minimerende aktivsam-

mensætning. Dette kan evt. opnås ved at sælge ud af de illikvide aktiver. Det 
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kan også være at en afdækningsstrategi er mere passende. Men denne vil så til-

føre andre risici.  

 

I henhold til de udfyldende bestemmelser (Level II, art. 31, stk. 1) så dækker 

uundgåelige markedsrisici udelukkende de resterende risici efter en evt. overta-

gelse af selskabet eksklusive renterisiko.  

 

Hvis det er problematisk for selskabet at afhænde særlige aktiver i forbindelse 

med en evt. overtagelse, skal der således muligvis tages højde for dette i vurde-

ringen. Dette kan f.eks. forekomme ved investering i infrastruktur, skove eller 

andre illikvide aktiver, hvor det vil være afgørende, om aktiverne kan afhændes 

inden for en overskuelig fremtid. Tidshorisonten for afhændelsen må dog også 

skulle ses i sammenhæng med passivernes varighed, da der ikke vil være den 

samme risiko forbundet med illikvide aktiver ved forskellige varigheder af passi-

verne. 

 

En mulighed for at nedbringe markedsrisikoen kunne være at afdække (noget 

af) risikoen vha. finansielle instrumenter. Derved vil der naturligvis opstå en evt. 

større modpartsrisiko eller evt. en valutakursrisiko. 

 

Det er ikke helt klart, om der skal tages højde for, at det kan være problematisk 

for selskabet at afhænde særlige aktiver i forbindelse med en evt. overtagelse, 

eller om det bare kan forudsættes, at aktiverne er valgt for at minimere SCR, og 

at omkostningen forbundet med at nå dertil ikke skal medregnes. Hvis det kun 

er et spørgsmål om markedspris, og ikke tidshorisont, kan man vælge at se det 

som et regnskabsmæssigt spørgsmål, og ikke en udfordring i beregningen af risk 

margin. Også illikvide aktiver skal da være bogført til en markedspris som mod-

svarer et korrekt salgspris, og hvis der er væsentlige omkostninger forbundet 

med salg, skal disse medregnes ved prisfastsættelsen. Efter et scenarie, som 

gør at risk margin kommer i spil, er illikvide aktiver måske endnu sværere at 

komme af med. Den slags afledte effekter på risk margin synes dog ikke være 

en del af beregningsmetodikken.  

 

 

 

5. Overvejelser vedr. SUL og anden et-årig forretning 

 

Teknikken til at beregne risk margin adskiller sig ikke mellem SUL (syge- og 

ulykkesforsikringer) og andre forsikringstyper, men alt andet lige er det nemme-

re at behandle bestande uden for kontribution, hvor der ikke er kundebuffere at 

tage højde for. Forskellen ligger dog i afgrænsningen af kontrakten.  

 

Udkastet til forordningen har følgende bestemmelser af betydning: 

 

Article 12 TP1: 

"Insurance and reinsurance undertakings shall recognise an insurance or rein-

surance obligation at whichever is the earlier of the date the undertaking be-

comes a party to the contract that gives rise to the obligation or the date the in-

surance or reinsurance cover begins. Undertakings shall only recognise the obli-

gations within the boundary of the contract. …" 

 

Article 13 TP2: 

"Boundary of an insurance or reinsurance contract 
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1) For the purpose of determining which insurance or reinsurance obligations 

arise in relation to an insurance or reinsurance contract, the boundaries of 

the contract shall be defined in the following manner: 

a) where the insurance or reinsurance undertaking has at a future 

date: 

(i) a unilateral right to terminate the contract, 

(ii) a unilateral right to reject premiums payable under the con-

tract, or 

(iii) a unilateral right to amend the premiums or the benefits 

payable under the contract in such a way that the premiums 

fully reflect the risks,  

any obligations which relate to insurance or reinsurance cover 

which might be provided by the undertaking after that date do 

not belong to the contract, unless the undertaking can compel 

the policy holder to pay the premium for those obligations …" 

 

Disse bestemmelser har konsekvenser for livsforsikring, eller forretning som skal 

beregnes som livsforsikring (”similar to life”), men hvor produktet er et-årigt, 

opsigeligt, eller hvor selskabet frit kan sætte præmien op. Eksempler kan være 

SUL, gruppelivsforsikring, mv. Hvis præmien i disse eksempler betales et år ad 

gangen, skal de forpligtelser, som ligger længere frem i tid, ikke medregnes. I 

beregningen af risk margin, betyder det at f.eks. katastroferisiko, modpartsrisiko 

for genforsikring af katastroferisiko, invaliditetsrisiko, omkostningsrisiko på 

eventuelle kontrakter, mv. skal medregnes i SCR(0), men ikke i SCR(1), SCR(2), 

etc. De aktuelle kontrakter skal altid medregnes, men de eventuelle kontrakter 

bortfalder i beregningen efter det første år. Det passer godt med direktivets 

tekst vedrørende risk margin, hvor der netop står, at det er forpligtelserne, ikke 

kontrakterne, som overføres til det nye selskab: 

 

Article 77, 3. 

The risk margin shall be such as to ensure that the value of the technical provi-

sions is equivalent to the amount that insurance and reinsurance undertakings 

would be expected to require in order to take over and meet the insurance and 

reinsurance obligations. 


