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Ledelsesberetning 
 
Første halvår i korte træk 
Efter 1. halvår 2016 havde Industriens Pension 

fortsat godt 399.000 medlemmer. Antallet af med-

lemmer, som indbetaler via deres arbejdsgiver, er 

steget med ca. 3.000. Stigningen er en konsekvens 

af en positiv udvikling i beskæftigelsen på industri-

ens område. Antallet af passive medlemmer er 

faldet. Udover at flere er kommet i arbejde, skyldes 

det, at en del på grund af jobskifte er kommet med i 

en anden pensionsordning og har valgt at samle 

deres hvilende opsparing i en ny ordning. 

 

Positivt afkast trods uro på de finansielle 

markeder 

Det samlede afkast for 1. halvår 2016 er på 2,7 % 

før skat, hvilket bringer de samlede investerings-

aktiver op på 151 mia. kr. pr. 30. juni 2016. Især 

kreditobligationer og guldrandede, nominelle obli-

gationer har på grund af det fortsatte rentefald 

bidraget med høje afkastprocenter.  

 

Afkastene bærer præg af den uro, der har været på 

de finansielle markeder. I 1. kvartal var der først og 

fremmest et voldsomt deflationspres ovenpå olie-

prisens markante dyk, hvilket særligt fik de globale 

aktiekurser til at falde. Samtidig har udfordringerne 

med at skabe vækst ramt Europa og i særdeleshed 

Kina. Det satte igen spørgsmålstegn ved holdbar-

heden af opsvinget i verdensøkonomien, og det 

kom til udtryk i 2. kvartal, hvor centralbankerne fort-

sat havde svært ved at finde de rigtige løsninger, 

og der var tilløb til en større amerikansk rentefor-

højelse. 

 

Situationen på finansmarkederne er ikke blevet 

mindre uafklaret, efter Storbritannien ved en folke-

afstemning den 23. juni besluttede sig for at forlade 

EU. Det vil også komme til at påvirke finansmarke-

derne i 2. halvår, hvor forhandlingerne om Stor-

britanniens udtrædelse må forventes at begynde. 

En vis uro må også forventes i forbindelse med det 

amerikanske præsidentvalg i november 2016. 

 

Udviklingen på finansmarkederne i 1. halvår har 

som nævnt favoriseret investeringer i obligationer, 

som – på grund af en lavere investeringsrisiko i 

forhold til aktier mv. – er vægtet højere i ordningen 

med gennemsnitsrente end i ordningerne med 

markedsrente. Dermed har gennemsnitsrenteord-

ningen med 7,3 % opnået et højere afkast før skat 

end ordningerne på markedsrente, hvor det gen-

nemsnitlige afkast i perioden udgjorde 2,0 %.  

                                                                                                                                                                                                                   

Som led i bestræbelserne på at skabe høje, stabile 

afkast og sprede investeringsrisikoen fortsatte 

Industriens Pension med at udbygge porteføljen af 

unoterede investeringer. I april blev første spade-

stik taget til Slagelse Sygehus’ nye fødeafdeling og 

sengeafsnit med en anlægssum på 400 mio. kr., 

som Industriens Pension med en andel på 25 % er 

en af investorerne bag. I maj overtog Industriens 

Pension - med den hidtil største enkeltinvestering 

på 1,1 mia. kr. - ca. 5 % af Englands 7. største 

vandforsyningsselskab, Southern Water, som 

besidder ikke færre end 90 vandværker, 368 rens-

ningsanlæg og mange tusinde kilometer vand- og 

kloakrør.  

 

Succesfuld registersamkøring sikrer syge 

medlemmer udbetalinger 

Industriens Pension indgik i starten af året et nyt 

samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering (STAR), som sikrer, at medlemmer på 

sygedagpenge eller i fleksjob får en påmindelse 

om, at de bør kontakte Industriens Pension. Sam-

arbejdet er kommet i stand for at komme i kontakt 

med medlemmer, der kan have ret til udbetalinger, 

eller som bør få deres forsikringer justeret. 

 

Siden begyndelsen af februar er der sendt ca. 

2.500 breve fra STAR. Påmindelsen har ført til, at 

40 medlemmer nu får den invalidepension, som de 

ikke vidste, de havde ret til. Yderligere 17 ansøg-

ninger er under behandling. 

 

Industriens Pension runder 10.000 

pensionsmillionærer 

I foråret blev der rundet en vigtig milepæl, da 

10.000 medlemmer nu har en million kr. eller mere 

i pensionsopsparing i Industriens Pension.  På kun 

tre år er antallet af medlemmer, der er pensions-

millionærer, vokset med næsten 9.000 medlemmer 

– altså en 10-dobling. Der er sket en stor stigning 

fra omkring midten af 2014 til midten af 2015 på 

grund af de meget høje afkast, der har været i den 

periode. En gennemsnitlig pensionsmillionær i 

Industriens Pension er i dag 51 år gammel. 
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Nye solvens- og regnskabsregler  

Efter flere års forberedelse trådte nye fælles EU 

solvensregler i kraft 1. januar 2016. 

 

Solvensreglerne skal sikre en effektiv risikostyring 

og en ensartet opgørelse af kapitalgrundlag og sol-

venskapitalkrav hos EU’s forsikrings- og pensions-

selskaber med henblik på en betryggende beskyt-

telse af forsikringstagerne. Det indebærer bl.a., at 

hensættelserne til forsikringskontrakter fremover 

skal opgøres med udgangspunkt i en rentekurve, 

som offentliggøres af den fælles tilsynsmyndighed i 

EU, EIOPA, ligesom det hidtidige risikotillæg er 

erstattet af en såkaldt risikomargen, som skal 

dække usikkerheden i de betalingsstrømme, der 

indgår i opgørelsen af hensættelserne. Industriens 

Pension har valgt at opgøre solvenskapitalkravet 

efter Solvens II’s standardmodel samt opgøre hen-

sættelserne ud fra EIOPA’s rentekurve uden volati-

litetsjustering. På den baggrund er solvenskapital-

kravet pr. 1. januar 2016 forøget marginalt med 10 

mio. kr., mens kapitalgrundlaget udgjorde uæn-

drede 8.606 mio. kr. 

    

Med en samtidig tilpasning af de danske regn-

skabsregler er der nu mulighed for at anvende 

samme metode for opgørelse af hensættelserne til 

forsikringskontrakter i solvensopgørelser og i regn-

skaber. Samtidig er regnskabsreglerne tilpasset de 

senere års produktudvikling på forsikrings- og pen-

sionsmarkedet, primært ved en tilpasning af de 

obligatoriske regnskabsnøgletal til også at omfatte 

afkast- og risikonøgletal for markedsrenteproduk-

ter. De ovennævnte ændringer i metoden for opgø-

relse af hensættelserne til forsikringskontrakter er 

behandlet som en ændring i regnskabspraksis med 

tilretning af sammenligningstal for 2015. Ændrin-

gen i rentekurven og den nye risikomargen giver 

umiddelbart en forøgelse af de individuelle hen-

sættelser til forsikringskontrakter pr. 1. januar 2016 

på ca. 307 mio. kr. – en forøgelse som imidlertid 

dækkes af kollektive elementer i hensættelserne, 

dels af det kollektive bonuspotentiale på gennem-

snitsrenteordninger, dels af hensættelserne til bo-

nus og præmierabatter på syge- og ulykkesfor-

sikringen samt på gruppelivsordningen. Dermed 

har ændringen ikke haft nogen indvirkning på re-

sultat eller egenkapital i Industriens Pension. 

 

Resultatopgørelsen 
 

Bidrag og pensionsydelser 

De samlede indbetalte bidrag, inkl. bidrag til syge- 

og ulykkesforsikring, udgjorde 4.198 mio. kr. i 1. 

halvår 2016. Efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 

på 282 mio. kr. udgjorde de samlede bidrag 3.916 

mio. kr. mod 3.872 mio. kr. i samme periode sidste 

år. Bidrag til syge- og ulykkesforsikring steg pga. af 

en lavere rabat i 2016 end 2015, ligesom flere 

medlemmer blev omfattet af invalidepensionen 

pga. den stigende beskæftigelse.  

 

 
 

Det seneste år er antallet af medlemmer steget 

med 2.000. I samme periode er antallet af pensio-

nister steget med ca. 3.500. 

 

 
 

Forsikrede uden indbetaling dækker over med-

lemmer med en hvilende ordning, som har valgt at 

opretholde forsikringsdækningen i op til 36 

måneder. Dækningen betales dermed af de tidli-

gere indbetalinger. 

 

1. halvår 1. halvår

       2015        2016

Løbende bidrag, livsforsikring 3.147 3.166

Indskud og overførsler 748 633

Bidrag, syge- og ulykkesforsikring 189 317

Bidrag, ekstrapension 62 82

Indbetalt i alt 4.146 4.198

Arbejdsmarkedsbidrag -274 -282

Bidrag i alt 3.872 3.916

Bidrag (mio. kr.)

Antal medlemmer 30. juni       2015 2016

Bidragsbetalende via arbejdsgiver 162.106 165.080

Selvbetalende 9.285 8.676

Lærlinge og elever 2.206 1.931

Forsikrede uden indbetaling 30.227 28.604

Aktive medlemmer i alt 203.824 204.291

Passive medlemmer 152.962 150.993

Pensionister 40.258 43.773

Medlemmer i alt 397.044 399.057
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De samlede forsikringsydelser, inkl. erstatninger i 

syge- og ulykkesforsikring, er i 1. halvår 2016 ste-

get med 657 mio. kr. i forhold til samme periode 

sidste år. Stigningen kan opdeles i en større stig-

ning på 492 mio. kr. i overførsler til andre pensi-

onsinstitutter i forbindelse med jobskifte, samt en 

stigning i ydelser ved pensionering og død mv. på 

141 mio. kr. 

 

Investeringsafkast 

På grund af den nævnte udvikling på finansmarke-

derne er investeringsafkastet i 1. halvår 2016 faldet 

til 3,6 mia. kr. før pensionsafkastskat (2,7 %) mod 

7,4 mia. kr. (5,8 %) i 1. halvår 2015. Samtidig er 

det realiserede afkast 0,6 %-point under det sam-

menlignelige markedsafkast (benchmark). Den 

lavere performance skyldes primært den valgte 

vægtning og sammensætning af investeringerne i 

udenlandske aktier, investment grade obligationer 

og emerging market obligationer i perioden.  

 

 
 

Som udgangspunkt er investeringerne i markeds- 

rente- og gennemsnitsrentemiljøet placeret i de 

samme aktiver, blot med forskellig vægt. 

I gennemsnitsrentemiljøet investeres der med en 

lavere risiko, dvs. med en højere andel i obligatio-

ner. I gennemsnitsrentemiljøet er der desuden sær-

skilt investeret i finansielle instrumenter til afdæk-

ning af renterisikoen på livsforsikringshensættelser-

ne. Med rentefaldet i 1. halvår 2016 er afkastet før 

skat i gennemsnitsrentemiljøet steget fra 0,9 % i 1. 

halvår 2015 til 7,3 % i 1. halvår 2016. Kontorenten 

er i 2016 fastsat til 8,0 % p.a. 

 

I ordningerne med markedsrente er medlemmer-

nes opsparing placeret i et livscyklusprodukt, hvor 

investeringsrisikoen reduceres i takt med kundens 

alder. Opsparingen forrentes med markedsafkas-

tet, som i 1. halvår 2016 udgjorde 2,0 % (gennem-

snit for alle profiler), mod 6,5 % i 1. halvår 2015. 

 

 
 

De ældste medlemmer opnåede det højeste afkast 

i 1. halvår 2016 - modsat i 2015. Det skyldes, at 

disse medlemmer – på grund af den kortere inve-

steringshorisont – har en højere andel af deres 

opsparing placeret i obligationer end de medlem-

mer, som må forventes at have længere tid til pen-

sionering. 

 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostningerne udgjorde i 1. halvår 

2016 i alt 58 mio. kr., hvilket svarer til 128 kr. pr. 

medlem.  

 

I 2015 var omkostningerne påvirket af, at Industri-

ens Pension, som en konsekvens af den såkaldte 

ATP-dom, modtog en større tilbagebetaling af 

moms fra tidligere år. Det betød, at administrations-

omkostningerne vedrørende livsforsikring, og det 

dertil knyttede officielle nøgletal ”omkostninger pr. 

medlem”, var negativt i 1. halvår 2015. Ses der bort 

fra denne tilbagebetaling lå omkostningerne i 1. 

halvår 2015 på niveau med 1. halvår 2016.   

1. halvår 1. halvår

       2015 2016

Ydelser ved alderspensionering 448 564

Ydelser ved tab af erhvervsevne 295 306

Ydelser ved dødsfald 168 193

Sum ved visse kritiske sygdomme 70 68

Overførsler ved jobskifte 951 1.443

Øvrige udbetalinger 47 43

Overført til andre livhensættelser 35 54

Forsikringsydelser i alt 2.015 2.672

Forsikringsydelser (mio. kr.)

Afkast på aktiver 1. halvår 2016    Afkast    Benchmark

Guldrandede nom. obligationer 4,5% 3,7%

Guldrandede indeksobligationer 2,3% 2,0%

Obligationer, investment grade 4,1% 5,9%

Obligationer, high yield * 7,1% 6,7%

Obligationer, emerging markets * 10,0% 10,5%

Øvrig kredit (virksomhedslån mv.) 3,8% 3,7%

Danske børsnot. aktier -0,4% -1,6%

Udenlandske børsnot. aktier * -2,0% -0,9%

Unot. aktier (private equity mm.) 1,6%  -

Ejendomme -0,4%  -

Infrastruktur 2,9%  -

Øvrige strategier 6,7% 2,2%

Afkast i alt før afdækning af passiver 2,2% 2,9%

Afkast inkl. afdækning af passiver 2,7% 3,3%

* inkl. valutaafdækning og derivater

Afkast i markedsrente 1. halvår 1. halvår

(før skat) 2015 2016

Markedsrente i alt 6,5% 2,0%

 - 40-årig i markedsrente 7,6% 1,8%

 - 50-årig i markedsrente 6,9% 1,9%

 - 60-årig i markedsrente 5,4% 2,2%

 - 70-årig i markedsrente 3,9% 2,4%
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Balancen 
Den samlede balance er steget med 4,2 mia. kr. fra 

årets begyndelse til 153,9 mia. kr. pr. 30. juni 2016, 

svarende til en stigning på knap 3 %. 

 

Kapital og solvens 

Periodens resultat på 96 mio. kr. er tillagt egen-

kapitalen, som herefter udgør 4.686 mio. kr. pr. 30. 

juni 2016. 

  

Solvenskapitalkravet (solvency capital requirement, 

SCR) er samtidig opgjort til 1.672 mio. kr., mens 

det samlede kapitalgrundlag (tidligere benævnt 

basiskapital) udgør 8.709 mio. kr. Heraf er 7.036 

mio. kr. – i henhold til de nye solvensregler – 

anerkendt til at dække SCR.    

 

 
 

Med en solvensdækning på 421 % er Industriens 

Pension særdeles velkonsolideret. Det forholdsvis 

store fald i solvensdækningen i forhold til 2015 

skyldes alene, at kun en mindre del af det såkaldte 

skatteaktiv - efter de nye solvensregler - må med-

regnes i det anerkendte kapitalgrundlag. Tidligere 

indgik skatteaktivet, der har staten som debitor, 

fuldt ud i det kapitalgrundlag, der var anerkendt til 

at dække solvenskapitalkravet.   

Koncerninterne transaktioner 
Udover transaktioner vedrørende administrations-

aftaler med tilknyttede virksomheder har der været 

transaktioner vedrørende koncerninterne lån fra 

Industriens Pension til tilknyttede investeringsvirk-

somheder på 30 mio. kr. i 1. halvår 2016. Lånene 

vedrører væsentligst finansiering af havvindmølle-

parken Butendiek. 

 

Hændelser efter regnskabsperiodens 
udløb 
I perioden efter 30. juni 2016 er der ikke indtruffet 

hændelser, der har betydning for vurderingen af 

halvårsregnskabet.  

 

Forventninger til hele 2016 
På baggrund af den forventede udvikling i antal 

medlemmer m.m., anslås de samlede indbetalinger 

for hele 2016 at lande på ca. 8,0 mia. kr., mens de 

samlede pensionsydelser forventes at udgøre ca. 

5,0 mia. kr. 

 

Investeringsafkastet for året er i sagens natur af-

hængigt af udviklingen på de finansielle markeder 

og er derfor behæftet med stor usikkerhed. På 

baggrund af udviklingen siden halvårsskiftet og de 

aktuelle forventninger til udviklingen for resten af 

året forventes det samlede investeringsafkast for 

2016 at ligge i intervallet 3-5 %. 

 

Omkostningerne til administration forventes fortsat 

at være blandt de laveste i branchen. 

  

Solvenskapitalkrav og 31. dec. 30. juni

kapitalgrundlag (mio. kr.)        2015         2016

Solvenskapitalkrav 1.410 1.672

Kapitalgrundlag 8.606 8.709

Anerkendt kapitalgrundlag 8.606 7.036

Solvensdækning 610% 421%
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Hoved- og nøgletal 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Året 1. halvår 1. halvår

2015 2015 2016

Resultatopgørelse

Præmier 7.224 3.684 3.599

Investeringsafkast 8.642 7.395 3.555

Forsikringsydelser -3.931 -1.790 -2.433

Ændring i forsikringshensættelser og overskudskapital -10.383 -8.056 -3.677

Pensionsafkastskat -1.332 -1.149 -530

Administrationsomkostninger -37 20 -58

Resultat af syge- og ulykkesforsikring 39 20 20

Øvrige poster inkl. anden totalindkomst -103 -27 -380

Periodens totalindkomst 118 96 96

Aktiver

Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter 123.054 120.700 126.780

Øvrige investeringsaktiver 22.753 22.661 23.940

Andre aktiver 3.879 3.780 3.201

Aktiver i alt 149.685 147.140 153.921

Passiver

Egenkapital i alt 4.590 4.569 4.686

Ansvarlig lånekapital (særlige bonushensættelser) 4.019 4.054 4.023

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 131.532 129.214 135.689

Gæld 9.544 9.304 9.523

Passiver i alt 149.685 147.140 153.921

Solvenskapitalkrav og solvenskapital

Solvenskapitalkrav (individuelt solvensbehov i 2015) 1.410 1.524 1.672

Anerkendt kapitalgrundlag (basiskapital i 2015) 8.606 8.590 7.036

Nøgletal 

Afkast før skat af investeringsaktiver i gennemsnitsrente 2,3% 0,9% 7,3%

Afkast før skat af investeringsaktiver i markedsrente 7,4% 6,5% 2,0%

Samlet investeringsafkast før skat 6,7% 5,8% 2,7%

Bonusgrad 43,8% 47,5% 45,7%

Solvensdækning 610% 564% 421%

Omkostninger pr. medlem 84 kr -44 kr. 128 kr.

Antal kunder 399.770 397.044 399.057

Regnskabspraksis er ændret fra 1. januar 2016, jf. omtalen heraf på side 2. Sammenligningstallene for 2015 er tilpasset

den nye praksis. Omkostningerne er i 2015 påvirket af tilbagebetaling af moms vedrørende ATP-dommen. Ses der bort

herfra ville omkostninger pr. medlem udgøre 128 kr. i 1. halvår 2015 og 256 kr. for året 2015. 

Udvalgte hovedtal (mio. kr.) og nøgletal



 

6 
 

 

Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behand-

let og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. 

januar – 30. juni 2016 for Industriens Pensions-

forsikring A/S. 

 

Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse 

med lov om finansiel virksomhed.  

 

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver 

et retvisende billede af selskabets aktiver og pas-

siver, finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt re- 

 

sultat for perioden 1. januar – 30. juni 2016.  

 

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberet-

ningen indeholder en retvisende redegørelse for 

udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske 

forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og 

usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. 

 

Halvårsrapporten har ikke været genstand for revi-

sion eller review. 

 

 

 

 

København, den 23. august 2016 

 

Direktion: 

 

Laila Mortensen 

Administrerende direktør 

 

Bestyrelse: 

 

 

 

Mads Andersen 

    Formand 

Kim Graugaard 

 Næstformand 

 

 

 

 

 

Lars Andersen Erik Bredholt Chresten Dengsøe 

Claus Jensen Heidi Jensen Nina Movin 

Lars Ingemann Nielsen Jukka Pertola Rasmus Sejerup Rasmussen 

Bo Stærmose Berit Vinther Ole Wehlast 
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Resultat- og totalindkomstopgørelse 
 

 
 

 

  

1. halvår 1. halvår

Note Mio. kr. 2016 2015

2 Bruttopræmier 3.599 3.684

Afgivne forsikringspræmier  - 0

Præmier for egen regning i alt 3.599 3.683

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 903 3.036

Indtægter fra associerede virksomheder -10 -1

Renteindtægter og udbytter mv. 2.061 2.372

Kursreguleringer 725 2.105

Renteudgifter 1 -2

4 Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed -125 -115

Investeringsafkast i alt 3.555 7.395

Pensionsafkastskat -530 -1.149

3 Udbetalte ydelser -2.433 -1.790

Forsikringsydelser for egen regning i alt -2.433 -1.790

Ændring i livsforsikringshensættelser -3.674 -8.023

Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning i alt -3.674 -8.023

Ændring i overskudskapital -4 -33

4 Administrationsomkostninger -58 20

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning i alt -58 20

Overført investeringsafkast -465 -113

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT -9 -10

5 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING 20 20

Egenkapitalens investeringsafkast 93 121

RESULTAT FØR SKAT 104 131

Pensionsafkastskat for egenkapitalen -8 -34

PERIODENS RESULTAT 96 96

Anden totalindkomst  -  -

PERIODENS TOTALINDKOMST 96 96
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Balance, aktiver 
 
 

 
  

Note Mio. kr. 30.06.2016 31.12.2015

IMMATERIELLE AKTIVER 2 3

Driftsmidler 1 1

Domicilejendom 67 68

MATERIELLE AKTIVER I ALT 68 68

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.554 2.972

Udlån til tilknyttede virksomheder 270 267

Kapitalandele i associerede virksomheder 43 39

Udlån til associerede virksomheder 168 146

Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt 4.035 3.424

Kapitalandele 3.768 2.629

Investeringsforeningsandele 744 145

Obligationer 14.136 15.593

Andre udlån 20 18

Indlån i kreditinstitutter 246 297

Øvrige finansielle investeringsaktiver 991 647

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 19.905 19.329

INVESTERINGSAKTIVER I ALT 23.940 22.753

6 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET MARKEDSRENTEPRODUKTER 126.780 123.054

Tilgodehavende hos forsikringstagere 611 557

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 0

Andre tilgodehavender 2 174

TILGODEHAVENDER I ALT 613 731

Aktuelle skatteaktiver 23 15

Udskudte skatteaktiver 1.924 2.022

Likvide beholdninger 89 471

ANDRE AKTIVER I ALT 2.036 2.507

Tilgodehavende renter 412 503

Andre periodeafgrænsningsposter 71 66

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT 482 569

AKTIVER I ALT 153.921 149.685
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Balance, passiver 
 

 
 

 

  

Note Mio. kr. 30.06.2016 31.12.2015

Aktiekapital 110 110

Reserve for skattefrit opsparet overskud 4.045 3.949

Overført overskud 531 531

EGENKAPITAL I ALT 4.686 4.590

Overskudskapital 3.652 3.641

Anden ansvarlig lånekapital 371 378

7 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL I ALT 4.023 4.019

Præmiehensættelser 60 61

8 Livsforsikringshensættelser til gennemsnitsrente 7.728 7.462

9 Livsforsikringshensættelser til markedsrente 121.343 117.935

Livsforsikringshensættelser i alt 129.071 125.397

Erstatningshensættelser til syge- og ulykkesforsikring 6.140 5.696

Risikomargen på syge- og ulykkesforsikring 42 47

Hensættelse til bonus og præmierabatter 378 331

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER 135.689 131.532

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 8 7

Aktuelle skatteforpligtelser 421 1.251

Anden gæld 9.094 8.286

GÆLD I ALT 9.523 9.544

PASSIVER I ALT 153.921 149.685
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Egenkapitalopgørelse 
 

 
  

EGENKAPITAL

Mio. kr.

Aktie-

kapital

Overført 

overskud Reserve* I alt

Egenkapital 1. januar 2016 110 531 3.949 4.590

Periodens resultat -  - 96 96

Anden totalindkomst -  -  -  -

Egenkapital 30. juni 2016 110 531 4.045 4.686

Egenkapital 1. januar 2015 110 531 3.832 4.473

Årets resultat  -  - 119 119

Anden totalindkomst  -  - -2 -2

Egenkapital 31. december 2015 110 531 3.949 4.590

*Reserven for skattefrit opsparet overskud er underlagt særlige begrænsninger, jf. Lov om finansiel
virksomhed § 307 om arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber.

Selskabets aktiekapital på 110 mio. kr. er udstedt i aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf.
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Noter 
 

 
 

  

Note

1 Anvendt regnskabspraksis

Halvårsregnskabet er udarbejdet efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets

bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Regnskabspraksis er ændret for så vidt angår opgørelse og præsentation af hensættelser til forsik-

ringskontrakter, jf. omtalen af de nye regnskabsregler på side 2. Sammenligningstallene for 2015 er 

tilpasset til den nye praksis, som ikke har haft effekt på resultat og egenkapital. Herudover er halvårs-

regnskabet aflagt efter samme praksis som årsrapporten for 2015, hvortil henvises.

Alle beløb i regnskabet præsenteres i hele mio. kr. Hvert tal afrundes for sig, og der kan derfor være

forskelle mellem de anførte totaler og summen af de underliggende tal.

I medfør af regnskabsbekendtgørelsen § 134 aflægges der ikke koncernregnskab for Industriens 

Pensionsforsikring A/S. Selskabet og dets dattervirksomheder indgår sammen med søstervirksom-

heden, Industriens Pension Service A/S, i koncernregnskabet for IndustriPension Holding A/S

(CVR-nr. 15 89 32 30).

1. halvår 1. halvår

Mio. kr. 2016 2015

2 Bruttopræmier

Løbende præmier 3.565 3.399

Indskud inkl. overførsler 633 748

Bruttopræmier før afgifter 4.198 4.146

Arbejdsmarkedsbidrag -282 -274

Bruttopræmier i alt 3.916 3.872

Heraf præmier vedrørende syge- og ulykkesforsikring, jf. note 7 -317 -189

Bruttopræmier på forsikringskontrakter i alt 3.599 3.683

3 Udbetalte ydelser

Løbende pensionsydelser 388 329

Forsikringssummer ved alder 198 140

Forsikringssummer ved invaliditet 47 50

Forsikringssummer ved kritisk sygdom 68 70

Forsikringssummer ved død 193 168

Overførsel til andre pensionsordninger 1.442 950

Tilbagekøb (udbetaling af små hvilende konti) 41 45

Afgiftsberigtigelse af alderssum 0 -1

Ugaranteret pensionisttillæg  - 1

Sundhedsfremmende omkostninger 2 2

Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser 54 35

Udbetalte ydelser i alt 2.433 1.790
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Noter, fortsat 
 

 
 

 

  

1. halvår 1. halvår

Note Mio. kr. 2016 2015

4 Administrationsomkostninger

I resultatposterne administrationsomkostninger, administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed

samt resultat af syge- og ulykkesforsikring er der indeholdt følgende personaleudgifter:

Personaleudgifter

Løn til medarbejdere 62 57

Pensionsbidrag 7 7

Andre udgifter til social sikring 1 1

Lønsumsafgift 9 8

Personaleudgifter i alt 80 73

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i perioden 160 151

5 Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

Løbende præmier 317 189

Overført fra hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 54 35

Bruttopræmier i alt 372 224

Afgivne genforsikringspræmier 0 0

Ændring i præmiehensættelser 1 8

Præmieindtægter for egen regning 373 231

Udbetalte erstatninger -239 -225

Ændring i erstatningshensættelser -207 -175

Ændring i risikomargen 5 2

Erstatningsudgifter for egen regning -441 -398

Bonus og præmierabatter -47 104

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning -9 -9

Forsikringsteknisk resultat -124 -72

Investeringsafkast 144 91

Investeringsafkast efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 144 91

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING 20 20

Med en erstatningsfrekvens på 0,41 % (0,46 %) er der i 1. halvår 2016 udbetalt 418 (413) erstatninger med et

gennemsnitligt erstatningsbeløb på 906 t.kr. (792 t.kr.). Tallene i parentes er de tilsvarende tal for 1. halvår 2015.
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Noter, fortsat 
 

 
 

  

Note Mio. kr. 30.06.2016 31.12.2015

6 Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 30.270 29.762

Lån til tilknyttede virksomheder 390 342

Kapitalandele i associerede virksomheder 194 135

Lån til associerede virksomheder 242 180

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt 31.096 30.419

Kapitalandele 52.474 51.959

Investeringsforeningsandele 7.482 7.172

Obligationer 31.082 28.668

Andre udlån 36 23

Indlån i kreditinstitutter 1.327 2.491

Øvrige finansielle investeringsaktiver 3.282 2.322

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 95.684 92.635

Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter i alt 126.780 123.054

Andre tilgodehavender 21 112

Tilgodehavende renter 314 359

Skyldig pensionsafkastskat -360 -1.194

Anden gæld -6.040 -4.995

Andre balanceposter tilknyttet markedsrenteprodukter -6.062 -5.719

Aktiver (netto) tilknyttet markedsrente (ekskl. gruppeliv), jf. note 9 120.718 117.335

7 Ansvarlig lånekapital

Overskudskapital

Særlige bonushensættelser type B 1. januar 3.641 3.630

Ændring i særlige bonushensættelser type B 11 13

Andel i anden totalindkomst 0 -1

Særlige bonushensættelser type B ultimo 3.652 3.641

Anden ansvarlig lånekapital

Særlige bonushensættelser type A 1. januar 378 390

Ændring i særlige bonushensættelser type A -7 -12

Andel i anden totalindkomst - -

Særlige bonushensættelser type A ultimo 371 378

Ansvarlig lånekapital i alt 4.023 4.019
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Noter, fortsat 
 

 
 

  

Note Mio. kr. 30.06.2016 31.12.2015

8 Livsforsikringshensættelser til gennemsnitsrente

Livsforsikringshensættelser til gennemsnitsrente 1. januar 7.462 7.671

Kollektivt bonuspotentiale primo -1.919 -2.138

Akkumuleret værdiregulering primo -1.159 -1.076

Retrospektive hensættelser 1. januar 4.383 4.457

Bruttopræmier 2 4

Rentetilskrivning 149 299

Forsikringsydelser -206 -408

Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus -1 -5

Risikoresultat efter tilskrivning af risikobonus 7 -2

Overført til/fra livsforsikringshensættelser til markedsrente 16 37

Udlodning fra særlig bonushensættelse 0 1

Retrospektive hensættelser ultimo 4.350 4.383

Akkumuleret værdiregulering ultimo 1.389 1.159

Kollektivt bonuspotentiale ultimo 1.989 1.919

Livsforsikringshensættelser til gennemsnitsrente ultimo 7.728 7.462

Risikomargen er indregnet i livsforsikringshensættelserne med 40 41

Opdeling af livsforsikringshensættelser på de oprindelige grundlagsrentesatser 30. juni 2016

1,00% 2,50% I alt

Garanterede ydelser 357 5.382 5.739

Individuelt bonuspotentiale 0 0 0

Kollektivt bonuspotentiale 1.866 124 1.989

Livsforsikringshensættelser 30. juni 2016 2.223 5.505 7.728

Opdeling af livsforsikringshensættelser på de oprindelige grundlagsrentesatser ultimo 2015

1,00% 2,50% I alt

Garanterede ydelser 347 5.194 5.541

Individuelt bonuspotentiale 1 0 1

Kollektivt bonuspotentiale 1.799 121 1.919

Livsforsikringshensættelser 31. december 2015 2.147 5.315 7.462
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Noter, fortsat 
 

 
 

Note Mio. kr. 30.06.2016 31.12.2015

9 Livsforsikringshensættelser til markedsrente

Livsforsikringshensættelser til markedsrente 1. januar 117.935 107.420

Heraf hensættelser til gruppeliv 1. januar -600 -605

Livsforsikringshensættelser til markedsrente 1. januar (ekskl. gruppeliv) 117.336 106.815

Bruttopræmier 3.595 7.215

Afkast efter pensionsafkastskat 2.018 6.734

Forsikringsydelser -1.966 -3.062

Omkostningstillæg -94 -65

Risikogevinst 0 -1

Udlodning fra særlig bonushensættelse 110 173

Overført til/fra livsforsikringshensættelser -16 -37

Overført til syge- og ulykkesforsikring -52 -68

Overført til gruppeordning -213 -370

Livsforsikringshensættelser til markedsrente ultimo (ekskl. gruppeliv) 120.718 117.336

Hensættelser til gruppeliv ultimo 625 600

Livsforsikringshensættelser til markedsrente ultimo 121.343 117.935

Risikomargen er indregnet i livsforsikringshensættelserne med 38 30


