
 

 

Til bestyrelsen og direktionen i livsforsikringsselskaber og tværgående pen-

sionskasser 

  

 

 

 

 

Anmodning om redegørelse om opgørelse og 

indberetning af det individuelle solvensbehov 

 

Rammerne for ensartet beskyttelse er trådt i kraft pr. 1. januar 2014 med 

bekendtgørelse nr. 1343 om solvens og driftsplaner (herefter solvensbe-

kendtgørelsen). 

 

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (herefter selska-

ber) har, jf. solvensbekendtgørelsens § 5, stk. 3 - 6, mulighed for at anven-

de standardmodellen, standardmodellen med selskabsspecifikke parametre, 

en partiel intern model eller fuld intern model. Dette er en ændring fra tidli-

gere, hvor selskaberne havde metodefrihed.  

 

Solvensbekendtgørelsens bilag om standardmodellen giver visse steder 

mulighed for at anvende flere forskellige metoder i beregningen af det indi-

viduelle solvensbehov.  

 

For at få klarhed over hvilke metoder, der anvendes og baggrunden for de 

indberettede tal ønsker Finanstilsynet senest den 30. juni 2014 at modtage 

en redegørelse fra selskaberne.  

 

Denne redegørelse skal angive: 

 

1. Hvilke kontroller selskabet foretager for at sikre korrekt kategorise-

ring af aktiver både på solvensbalancen og i beregningen af ISB.  

2. Hvilke principper og metoder, der ligger til grund for kategoriserin-

gen af aktiver, der indberettes i indberetningsskemaet BB (Balance) 

i FSVS skemasættet. 

a. Herunder, hvordan selskabets investeringer i unoterede ka-

pitalandele (”private equity”), alternativ kredit, infrastruktur, 

jordbrug og hedgefonde kategoriseres i balancen og hvor 

store beløb de indgår i de forskellige aktivposter.  

3. Hvordan selskabet forholder sig til en eventuel gammel markeds-

værdi for de aktiver, hvor der ikke findes et aktivt marked, hvor 

dagsprisen kan observeres.   
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4. Hvilke strategiske aktieinvesteringer selskabet har, og hvordan dis-

se investeringer lever op til kravene i solvensbekendtgørelsens bilag 

1, pkt. 75. 

5. Hvordan der ses igennem til de underliggende risici. 

a. Herunder, hvordan der ses igennem i investeringsfonde, og i 

de tilfælde hvor der ikke ses igennem, hvordan risikoen i in-

vesteringsfonden maksimeres. 

6. Hvilke metoder og principper, der anvendes til at beslutte, hvordan 

et aktiv skal indgå i beregningen af solvensbehovet. 

a. Herunder hvordan selskabets investeringer i unoterede kapi-

talandele (”private equity”), alternativ kredit, infrastruktur, 

jordbrug og hedgefonde stødes i beregningen af solvensbe-

hovet.  

7. Hvilke ratingbureauer selskabet bruger og baggrunden for dette 

valg. 

8. Hvordan rentekurverne, der anvendes til beregning af renterisici for 

selskabets rentefølsomme aktiver, konstrueres. Hvis der er forskelle 

mellem valutaer beskrives de individuelt. 

9. Hvilken metode for beregning af renterisiko, der anvendes for sel-

skabets forskellige rentefølsomme aktiver. 

a. Hvordan rentekurverne stødes.  

b. Hvordan der tages højde for ikke-parallelle ændringer i ren-

tekurvens form.   

c. Hvordan der tages højde for eventuelt forskellige bereg-

ningsmetoder for renterisici på aktiv- og passivsiden.  

10. Hvordan selskabet forholder til sig risikobegrænsende foranstaltnin-

ger med løbetid under 12 måneder.  

11. Hvordan selskabet sikrer, at de risikobegrænsende foranstaltninger 

er juridisk bindende i de kommende 12 måneder, således at det ikke 

er muligt for modparten at opsige kontrakten. 

12. Selskabets politik og retningslinjer for genanskaffelse af rullende ri-

sikobegrænsende foranstaltninger. 

13. Hvordan en delvis afdækning af risici beregnes og indregnes i sol-

vensbehovet.  

14. Hvilken metode selskabet anvender til at beregne solvensbehovet 

for modpartsrisici. I den forbindelse bedes selskabet udfylde og re-

turnere Excel-arket Modpartsrisici, der kan findes på Finanstilsynets 

hjemmeside finanstilsynet.dk under Forside  Temaer  Solvens 

 Forsikringsområdet  Tilsyn med ISB. Excel-arket indeholder en 

vejledning til, hvordan arket skal udfyldes.  

 

 

 

 

http://www.finanstilsynet.dk/


 

 3 

 

 

 

 

 

 

15. Hvilke kontroller selskabet foretager for at sikre, at opgørelsen og 

indberetningen af det individuelle solvensbehov er korrekt, herun-

der, hvilke kontroller, der foretages ved opgørelsen af hensættelser-

ne til ISB og hvilke kontroller, der foretages af beregningen af ISB. 

16. Hvilken metode, der benyttes til at fastsætte genkøbs- og fripolice-

sandsynligheder, herunder, om de anvendte sandsynligheder diffe-

rentieres på forskellige dele af bestanden og hvilke kontroller, der 

sikrer, at modellen regner rigtigt. 

17. Hvilken model selskabet anvender til at regne risikotillæg, herunder 

om den valgte simplifikation er rimelig i forhold til selskabets porte-

følje, om selskabet anvender proxies i fremregning af SB(t) og hvilke 

kontroller, der sikrer, at modellen regner korrekt. 

18. Hvordan det sikres, at modellen for tabsabsorbering regner korrekt, 

herunder hvordan der sikres korrekte beregninger på kontributions-

gruppeniveau. 

19. Hvordan det sikres, at data, der anvendes i opgørelsen af det indivi-

duelle solvensbehov er aktuelle og valide. Dette omfatter både data 

fra eksterne datakilder samt data i interne systemer.  

 

   

Redegørelse og udfyldt Excel-ark bedes indsendt elektronisk til  

tilsynmedisb@ftnet.dk. Finanstilsynet ønsker ikke vedlagt dokumentation i 

form af fx investeringspolitikker. 

 

Eventuelle henvendelser vedrørende dette brev skal rettes til Jesper Arved-

lund på tlf. 33 55 83 46 eller på e-mail jar@ftnet.dk, eller til Kristian L. Lind 

på tlf. 33 55 84 11 eller på e-mail til kll@ftnet.dk. 

 

 

 
 
  
 
Jens Henrik Laursen      Carsten Brogaard  

vicekontorchef       kontorchef 
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