
 

 

Til bestyrelsen og direktionen i livsforsikringsselskaber og tværgående pen-

sionskasser 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Det individuelle solvensbehov – God praksis 

 

 

Indledning 

Finanstilsynet anmodede den 5. maj 2014 alle livsforsikringsselskaber og 

tværgående pensionskasser om en redegørelse om opgørelse og indberet-

ning af det individuelle solvensbehov, jf. Bekendtgørelse om solvens og 

driftsplaner for forsikringsselskaber, nr. 1313 af den 8. december 2014 (her-

efter solvensbekendtgørelsen).    

 

Baggrunden for anmodningen var at få klarhed over hvilke metoder, der 

anvendes i beregningen af det individuelle solvensbehov samt at sikre, at 

datagrundlaget, som beregningerne foretages på, er af høj kvalitet og er 

underlagt tilstrækkelige kontroller.  

 

Finanstilsynet har gennemgået de indsendte redegørelser og kommer her-

under med vurderinger af, hvad der er god praksis i forhold til opgørelse og 

indberetning af det individuelle solvensbehov. Disse knytter sig til datakvali-

tet og kontrol, risikostyring og opgørelse af hensættelser. Afslutningsvis gør 

Finanstilsynet opmærksom på en række forskelle mellem det nuværende 

regelsæt og det kommende Solvens II regelsæt i forhold til opgørelsen af 

kapitalbehovet ud fra standardmodellen. 

 

Datakvalitet og kontrol 

En retvisende opgørelse af det individuelle solvensbehov kræver, at data-

grundlaget er af høj kvalitet. Data er af høj kvalitet, når data korrekt repræ-

senterer den tiltænkte information. Lav datakvalitet vil betyde, at det indivi-

duelle solvensbehov vil blive opgjort på et fejlagtigt grundlag og det kan 

resultere i et beregnet solvensbehov, der er forskelligt fra det faktiske sol-

vensbehov. Derfor bør indsamling, håndtering og anvendelse af data under-

støttes af forretningsgange og procedurer. Disse kan fx indeholde krav om, 
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at der foretages kvalitetstjek før data anvendes i videre beregninger, og at 

dette dokumenteres. 

 

For noterede aktiver er markedsværdier nemt tilgængelige. Kvaliteten af 

data i virksomhedens systemer kan kontrolles op imod eksterne datakilder 

som fx Bloomberg. Afstemninger med andre datakilder som fx regnskabs-

systemer kan sikre, at datagrundlaget er internt konsistent. Markedsværdien 

på unoterede aktiver kan sjældent aflæses i markedet og der skal således 

anvendes en egnet værdiopgørelsesteknik til værdiansættelsen. Virksom-

heden bør løbende forholde sig kritisk til de fremkomne værdiansættelser. 

For data, der knytter sig til de forsikredes adfærd, kan virksomheden ikke på 

samme måde anvende eksterne datakilder som kontrol og der er således et 

behov for, at hændelser registreres korrekt og rettidigt.  

 

Fuldstændighedskontroller, der fx sikrer, at alle aktiver indgår i et eller flere 

risikomoduler eller sikrer, at aktiver i andre valutaer end DKK er omfattet af 

modulet for valutakursrisici, kan gøre, at ingen relevant information er ude-

ladt.  

 

Aktivernes risikobidrag til det individuelle solvensbehov er afhængig af akti-

vernes underliggende risici. Under Solvens II skal Complementary Identi-

fication Code (CIC) anvendes til at kategorisere aktiverne. Finanstilsynet 

anbefaler alle virksomheder at forberede sig på anvendelsen af CIC. 

 

Værdien af livsforsikringsforpligtelserne er bl.a. afhængige af sandsynlighe-

derne for genkøb og overgang til fripolice. I det tilfælde, hvor en virksomhed 

ønsker at estimere disse sandsynligheder for en gennemsnitsrentebestand 

på baggrund af bestandens tidligere adfærd, men hvor bestanden er ændret 

pga. fx omvalg til markedsrente, skal virksomheden vurdere hvorvidt data er 

repræsentativt for bestanden. Endvidere bør virksomheden dokumentere 

analyserne bag de estimerede sandsynligheder.  

 

Ved beregning af hensættelserne opgjort til det individuelle solvensbehov 

kan der på stikprøvebasis foretages manuelle beregninger af enkelte policer 

for at sikre, at beregningen er foretaget korrekt. Dette gør, at virksomheden 

ved hver opgørelse får sikkerhed for, at beregningen af hensættelserne er 

forløbet korrekt. Ligeledes kan der på foretages stikprøvekontroller af kate-

goriseringen af aktiverne.  

 

Endvidere bør modellen for beregning af tabsabsorbering testes og kontrol-

leres vha. opstillede scenarier, hvor input og output i modellen er kendt. Til 

dette formål kan Finanstilsynets eksempel i solvensbekendtgørelsens bilag 

1, appendiks 2, anvendes. På denne måde sikres der korrekt dækning af 

tab fx i de tilfælde, hvor en gruppe ikke kan dække alle tab inden for grup-

pen, mens andre grupper har overskydende buffere.    
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Automatiske systemkontroller understøtter rigtigheden af beregningerne af 

det individuelle solvensbehov. Dog er der stadig et behov for, at virksomhe-

dens medarbejdere forholder sig kritisk til opgørelsen af det individuelle 

solvensbehov og at løbende ændringer kan forklares som følge af fx mar-

kedsudsving, bestandsændringer eller porteføljeomlægninger.  

 

Der bør endvidere sikres konsistens mellem data, der anvendes på tværs af 

virksomheden således, at det data, der anvendes til beregning og rapporte-

ring af afkast og risici samt regnskaber, er det samme, som anvendes i be-

regningen af det individuelle solvensbehov.  

 

For at sikre, at implementeringen af ISB-beregningerne er foretaget korrekt, 

bør den være underlagt uafhængig kontrol. Dette omfatter enten interne 

eller eksterne parter. 

 

Risikostyring 

Beregningen af renterisiko på finansielle instrumenter samt afledte finansiel-

le instrumenter skal ske ved anvendelse af en risikofri rentekurve denomine-

ret i den samme valuta som det givne finansielle instrument eller afledte 

finansielle instrument. Det er således ikke tilstrækkeligt at anvende én ren-

tekurve til at beregne renterisiko på alle sine rentefølsomme aktiver. Finans-

tilsynet påpeger endvidere, at Finanstilsynets diskonteringsrentekurve til 

opgørelse af forsikringsforpligtelser indeholder justeringer for OAS samt 

landespænd og således ikke er egnet til opgørelse af renterisici på aktiver 

denomineret i DKK.  

 

Solvensbekendtgørelsen giver mulighed for at anvende et reduceret aktie-

stød på strategiske aktieinvesteringer, der opfylder en række betingelser. 

Virksomhedens bestyrelse bør i sin risikovurdering tage stilling til, hvorvidt 

virksomhedens strategiske aktieinvesteringer har en reduceret risiko, der 

godtgør et reduceret aktiestød. 

 

Effekten af risikobegrænsende foranstaltninger som fx afledte finansielle 

instrumenter eller genforsikring kan inkluderes i beregningen af solvensbe-

hovet. Da solvensbehovet har en tidshorisont på 12 måneder, skal risikobe-

grænsende foranstaltninger, der kun dækker en del af de kommende 12 

måneder, indregnes med sin forholdsmæssige andel. Dog er der mulighed 

for at inkludere rullende risikobegrænsende foranstaltninger givet, at visse 

betingelser er opfyldt.   

 

Redegørelserne har vist, at langt de fleste virksomheder afdækker en del af 

valutakursrisikoen. Denne afdækkes ofte vha. afledte finansielle instrumen-

ter, der har en løbetid kortere end solvensbehovets tidshorisont på 12 må-
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neder. Finanstilsynet påpeger, at for at kunne medtage rullende risikobe-

grænsende foranstaltninger skal virksomhedens politik og retningslinjer på 

området klart angive omfanget af afdækningen og proceduren for rul af den 

risikobegrænsende foranstaltning skal fremgå af virksomhedens forret-

ningsgange. Proceduren skal være klart defineret og følges af virksomhe-

den.  

 

Besvarelserne har vist, at der findes en vis variation i under hvilke omstæn-

digheder en modpart kan opsige en risikobegrænsende foranstaltning. Der-

for bør virksomheden overveje, under hvilke forudsætninger modparten i en 

risikobegrænsende foranstaltning kan opsige denne og om dette sikrer en 

effektiv risikooverførsel.   

 

Finanstilsynet forventer, at virksomhederne kender solvensbehovets føl-

somhed over for ændringer i væsentlige risikofaktorer og har en tilstrækkelig 

overvågning af disse, der gør det muligt risikostyre på en betryggende må-

de. Risikostyringen bør tage højde for løbende ændringer i værdiansættel-

sen af aktiver, der påvirker virksomhedens solvensbehov, eksempelvis ved 

at foretage følsomhedsanalyser som supplement til kvartalsvise værdian-

sættelser af alternative investeringer.  

 

I de tilfælde hvor en virksomhed ønsker at bruge en approksimation til lø-

bende opgørelse af det individuelle solvensbehov, bør virksomheden vurde-

re om denne approksimation er tilstrækkelig taget virksomhedens art, om-

fang og kompleksitet i betragtning.  

 

Hensættelser 

Hensættelserne skal beregnes under hensyntagen til sandsynligheder for 

genkøb og overgang til fripolice. Herudover bør virksomheden også vurde-

re, hvorvidt andre optioner for forsikringstagerne har en økonomisk effekt, 

der gør, at de skal inddrages i opgørelsen. Et eksempel på en option for 

forsikringstagerne er valg af pensioneringstidspunkt.  

 

Virksomheden bør analysere, hvilke underliggende faktorer, der påvirker 

sandsynlighederne, som indgår i opgørelsen af hensættelserne. Det er Fi-

nanstilsynet vurdering, at faktorer såsom alder/anciennitet i virksomheden 

samt placering i rentegruppe har betydning for sandsynlighederne for gen-

køb og overgang til fripolice og bør indgå i modellerne til estimation af sand-

synlighederne.  

 

I beregningen af risikotillægget skal virksomheden vurdere, hvilken simplifi-

kationsmetode, der passer bedst til virksomhedens bestand. Solvensbe-

kendtgørelsens bilag 5, pkt. 20, angiver fire metoder hertil, som er rangeret 
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efter deres kompleksitet og præcision. I valget af metode bør virksomheden 

søge efter størst mulig præcision i beregningen.  

 

Solvens II 

Formålet med at introducere en standardmodel til beregning af det individu-

elle solvensbehov var at sikre ensartet beskyttelse af forsikringstagerne.   

Valget af beregningsmetode giver selskaberne mulighed for at forberede sig 

til Solvens II. 

 

Solvensbekendtgørelsen indeholder muligheden for at anvende en række 

simplifikationer, som ikke vil være gældende under Solvens II. Virksomhe-

den skal således være opmærksom på,  

 

 At anvendelsen af Bloomberg Composite Rating til vurdering af kredit-

kvalitet ikke er en mulighed under Solvens II. Hvis der anvendes eks-

terne ratings skal disse udstedes eller godkendes af en ekstern kredit-

vurderingsinstitution, en såkaldt ECAI. 

 

 At det ikke er muligt at benytte deltakronevarighedsmetoden eller modi-

ficeret kronevarighedsmetoden til opgørelsen af det individuelle sol-

vensbehov. Under Solvens II skal der ved beregning af renterisikoen 

foretages fuld reprisning af aktiverne i stødscenariet. 

 

 At simplifikationer i beregningen af modpartsrisici ikke er en mulighed 

under Solvens II. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens bestyrelse er 

opmærksom på deres valg af metode til beregning af modpartsrisici. 

Virksomhedernes beregninger af modpartsrisici, som har indgået i be-

svarelsen til redegørelserne, har vist, at der i nogle tilfælde har været et 

behov for at forbedre kontrollen af beregningerne af solvensbehovet for 

modpartsrisici. 

 

 At det ikke er muligt at anvende ratings fra ratede kapitalcentre som en 

proxy for ikke-ratede kapitalcentre tilhørende det samme realkreditinsti-

tut. Under Solvens II vil obligationer udstedt af ikke-ratede kapitalcentre 

blive behandlet som ikke-ratede i modulet for kreditspændsrisici. 

 

 

 

 

 

Per Plougmand Bærtelsen     Carsten Brogaard 

kontorchef       kontorchef   

 


