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Hovedresultater i 1. halvår 2014 
 
Første halvdel af 2014 var præget af gode 
afkast af investeringerne, og Industriens 
Pension opnåede på mange områder tilfreds-
stillende resultater i perioden: 
 

• De samlede bidragsindbetalinger var 
med 3,9 mia. kr. på niveau med 1. 
halvår 2013.  

• Det samlede investeringsafkast blev 
på 6,6 %, fordelt med 6,2 % i mar-
kedsrente og 8,5 % i gennemsnits-
rente. 

• Forsikringsydelserne faldt med 0,3 
mia. kr. til 3,6 mia. kr. Faldet skyldes, 
at der i 1. halvår 2013 var en stor 
engangsudgift til afgiftsberigtigelse af 
alderssummerne ved overførsel til en 
ny aldersforsikring.  

• Administrationsomkostningerne faldt 
fra 147 kr. pr. forsikret i 1. halvår 2013 
til 142 kr. i 1. halvår 2014. Det svarer 
til 1,9 % af bidragene. 

• Balancen udgjorde 136 mia. kr. pr. 30. 
juni 2014. Det er en stigning på 8 mia. 
kr. i 2014. 

• Efter tilskrivning af periodens resultat 
på 157 mio. kr. var egenkapitalen på 
4,4 mia. kr.  

• Basiskapitalen udgjorde 8,3 mia. kr. 
Med et individuelt solvensbehov på 
1,2 mia. kr. er Industriens Pension 
særdeles velkonsolideret. 
 

Nyt i første halvår 2014 
 
Januar 
Landets billigste pensionsselskab 
Industriens Pension sænker omkostningerne 
og opkræver kun 28 kr. om måneden for 
administration. Det gør Industriens Pension til 

landets billigste pensionsselskab, viser pensi-
onsbranchens sammenligningsværktøj Fakta 
om Pension. 
 
Køb af havvindmøllepark kåret til årets 
energiinvestering 
Industriens Pension og en række andre inve-
storer skød i 2013 tre milliarder kroner ind i 
havvindmølleparken Butendiek Offshore Wind 
Park, som er ved at blive opført i Nordsøen. 
Investeringen er kåret til årets investering i 
den europæiske energisektor af det internatio-
nale finansmagasin Project Finance Internati-
onal. 
 
Marts 
Branchens bedste til digital kommunika-
tion 
Industriens Pensions digitale kommunikation 
fremhæves som pensionsbranchens bedste i 
den uafhængige undersøgelse Dansk Kunde-
service Award 2014. Resultatet stemmer 
overens med de seneste års benchmarkmå-
linger blandt landets arbejdsmarkedspensi-
onsselskaber, hvor Industriens Pensions 
hjemmeside blev scoret til landets bedste. 
 
April 
Ny overenskomst med mulighed for mere 
indbetaling til pension 
Den nye treårige overenskomst på industriom-
rådet betyder blandt andet, at indbetalingen til 
fritvalgslønkontoen gradvist forhøjes, så den 
kommer op på 2,0 % fra 1. marts 2016. 
 
Hvis man tjener 300.000 kr. om året og bruger 
fritvalgslønkontoen til at indbetale én procent 
til ekstrapension, fra man er 25 år, og frem til 
man fylder 70 år, kan man opgjort i nutidskro-
ner få 11.500 kr. ekstra i pension om året i 10 
år. 
 
 

Ledelsesberetning 
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Maj 
Informationskampagne om ny form for 
pensionsopsparing 
Som et af landets første pensionsselskaber 
lancerede Industriens Pension i 2013 den nye 
opsparingsform – aldersforsikring – der har 
afløst kapitalpensionen. Denne form for op-
sparing er attraktiv for langt de fleste kunder i 
Industriens Pension. Alligevel er det kun gan-
ske få, der har valgt at sætte penge ind på en 
aldersforsikring (også kaldet aldersopsparing). 
Industriens Pension har derfor igangsat en 
informationskampagne for at gøre opmærk-
som på denne gunstige mulighed.  
 
Industriens Pension investerer i sin første 
ejendom i Aarhus 
Industriens Pension investerer 140 mio. kr. i 
en ny kontor- og domicilejendom, der er under 
opførelse i Skejby nord for Aarhus. Ejendom-
men er på knap 12.000 m2 inkl. p-kælder mv. 
og er udlejet til en god lejer på en lang leje-
kontrakt. Det er første gang, Industriens 
Pension går ind i en direkte ejendomsinveste-
ring i Aarhus. Industriens Pension vil i de 
kommende år investere fem mia. kr. i danske 
ejendomme. 
 
Juni 
Industriens Pension henter milliardafkast 
på danske aktier 
Kurserne på danske aktier er steget stærkt i 
første halvår. Det har bidraget til at sikre In-
dustriens Pension et afkast før skat på 6,6 %, 
svarende til 7,5 mia. kr. Industriens Pension er 
et af de pensionsselskaber, der har investeret 
mest i det danske erhvervsliv. Danmark har en 
lang række dygtige virksomheder, der er 
førende inden for deres branche eller niche – 
også på globalt plan. Derfor forventer 
Industriens Pension også fremover at inve-
stere betydeligt i danske virksomheder. 
 

Resultatopgørelsen 
 
Bidrag og pensionsydelser 
De samlede indbetalte bidrag, inkl. bidrag fra 
syge- og ulykkesforsikring, udgjorde 3.897 
mio. kr. i 1. halvår 2014. Efter fradrag af 
arbejdsmarkedsbidrag på 266 mio. kr. 
udgjorde de samlede bidrag 3.631 mio. kr. 
mod 3.683 mio. kr. i samme periode sidste år.  
 

 
 
Som følge af en øget beskæftigelse er antallet 
af bidragsbetalende kunder steget med 2.500 
siden sidste år, mens antallet af passive 
kunder er faldet med ca. 10.000. Antallet af 
pensionister er steget med knap 3.000 det 
seneste år.  
 

 
 
De samlede forsikringsydelser, inkl. 
erstatninger i syge- og ulykkesforsikring, er 
305 mio. kr. mindre end i samme periode sid-
ste år.  
 

1. halvår 1. halvår
2013 2014

Indbet., livsforsikring 2.920 3.064
Indskud og overførsler 655 536
Indbet., syge- og ulykkesforsikring 334 256
Indbet., ekstrapension 37 40
Indbetalt i alt 3.946 3.897
Arbejdsmarkedsbidrag -263 -266
Bidrag i alt 3.683 3.631

Bidrag (mio. kr.)

Antal kunder 30. juni 2013 2014

Bidragsbetalende 158.591 160.976
Selvbetalende 11.896 10.087
Lærlinge og elever 3.172 2.587
Bidragsfrit dækkede 28.645 27.512
Aktive kunder i alt 202.304 201.162
Passive kunder 164.893 154.804
Pensionister 33.842 36.826
Kunder i alt 401.039 392.792
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Faldet i de samlede forsikringsydelser skyldes, 
at der i 1. halvår 2013 ekstraordinært blev 
afregnet afgifter for ca. 2,8 mia. kr. i forbin-
delse med en generel overførsel af alders-
summer til en ny aldersforsikring. I 1. halvår 
2014 har der som forventet været en stigning i 
overførsler ved jobskifte på ca. 2,5 mia. kr. Det 
skyldes primært, at et stort antal kunder ud-
skød overførslen af deres ordning i forbindelse 
med jobskifte fra 2013 til primo marts 2014, 
hvor de blev kompenseret for den 
pensionsafkastskat, de betalte i forbindelse 
med overgangen til markedsrente. 
 
Investeringsafkast 
Der har i første halvdel af 2014 kunnet kon-
stateres en moderat konjunkturfremgang i 
verdensøkonomien og dermed stigende kurser 
på de globale aktiemarkeder. De danske 
børsnoterede aktier har med en kursstigning 
på 20 % klaret sig særlig godt i 1. halvår 2014. 
Et større rentefald har samtidig medført pæne 
værdistigninger på obligationer mm. 
 
Denne udvikling har bidraget til et samlet re-
sultat af investeringerne i Industriens Pension 
for 1. halvår 2014 på 7,5 mia. kr. før skat mod 
1,4 mia. kr. i samme periode året før. Det 
samlede afkast før skat udgjorde dermed  
6,6 %. Afkastet er dog 0,4 %-point lavere end 
det fastsatte benchmark-afkast.  
 

 
 
Som udgangspunkt er investeringerne i mar-
kedsrente- og gennemsnitsrentemiljøet place-
ret i de samme aktiver, blot med forskellig 
vægt. I gennemsnitsrentemiljøet investeres 
der med en lavere risiko, dvs. med en højere 
andel i obligationer. I gennemsnitsrentemiljøet 
er der desuden særskilt investeret i finansielle 
instrumenter til afdækning af renterisikoen på 
livsforsikringshensættelserne. På grund af 
rentefaldet har afdækningen i 1. halvår 2014 
givet et stort positivt bidrag til afkastet i gen-
nemsnitsrentemiljøet, som af den grund udgør 
8,5 %. Kontorenten er også i 2014 fastsat til 
6,0 % p.a. 
 

 
 
I markedsrenten er kundernes opsparing pla-
ceret i et livscyklusprodukt, hvor investerings-
risikoen reduceres i takt med kundens alder. 
Opsparingen forrentes med markedsafkastet, 
som i 1. halvår 2014 udgjorde 6,2 %, mod  
2,4 % i 1. halvår 2013. 
 

1. halvår 1. halvår
2013 2014

Udbet. ved alderspensionering 508 417
Udbet. ved tab af erhvervsevne 247 284
Udbet. ved dødsfald 128 178
Sum ved kritiske sygdomme 55 63
Overførsler ved jobskifte 89 2.563
Øvrige udbetalinger 42 28
Afgiftsberigtigelse af alderssum 2.786 19
Forsikringsydelser i alt 3.856 3.551

Forsikringsydelser (mio. kr.) Afkast på aktiver 1. halvår 2014 Afkast Benchmark

Guldrandede nom. obligationer 4,6% 4,1%
Guldrandede indeksobligationer 4,9% 5,2%
Obligationer, investment grade 5,0% 5,0%
Obligationer, high yield * 5,6% 5,7%
Obligationer, emerging markets * 6,7% 7,2%
Danske børsnot. aktier 19,8% 17,3%
Udenlandske børsnot. aktier * 4,2% 5,9%
Unot. aktier (private equity mm.) 8,1%  -
Ejendomme -0,6%  -
Infrastruktur 6,7%  -
Øvrige strategier -4,5% 2,2%
Afkast i alt før afdækning af passiver 6,1% 6,5%
Afkast inkl. afdækning af passiver 6,6% 7,0%
* inkl. valutaafdækning og derivater

Afkast i markedsrente 1. halvår 1. halvår
(før skat) 2013 2014
Markedsrente i alt 2,4% 6,2%
 - 40-årig i markedsrente 3,0% 6,7%
 - 50-årig i markedsrente 2,4% 6,3%
 - 60-årig i markedsrente 1,3% 5,5%
 - 70-årig i markedsrente 0,1% 4,6%
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Kunder på 45 år eller derunder opnåede med 
6,7 % det højeste afkast. Det skyldes, at disse 
kunder - på grund af den længere investe-
ringshorisont - har en højere andel af aktier 
end de kunder, som må forventes at have 
kortere tid til pensionering. 
 
Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostningerne er faldet i 
forhold til samme periode sidste år. Omkost-
ningerne udgør 1,9 % af bidragene og 142 kr. 
pr. forsikret (officielle nøgletal).  
 
Balancen 
Den samlede balance er steget med 8 mia. kr. 
fra årets begyndelse til 136 mia. kr. pr. 30. juni 
2014, svarende til en stigning på 6 %. 
 
Kapital og solvens 
Periodens resultat på 157 mio. kr. er tillagt 
egenkapitalen, som herefter udgør 4.423 mio. 
kr. pr. 30. juni 2014. Basiskapitalen udgør 
8.271 mio. kr. og det individuelle solvens-
behov er opgjort til 1.245 mio. kr.  
 

 
 
Det individuelle solvensbehov er opgjort i hen-
hold til Finanstilsynets bekendtgørelse om 
solvens og driftsplaner for forsikringsselska-
ber, som trådte i kraft 1. januar 2014. I hen-
hold til opgørelsen er der en overdækning på 
7,0 mia. kr. i forhold til den aktuelle basis-
kapital, svarende til 564 %. 
  
Opgørelsen af det individuelle solvensbehov 
og risikostyringen i Industriens Pension er 

nærmere beskrevet i årsrapporten for 2013, 
side 26-30, hvortil der henvises.  
 
Koncerninterne transaktioner 
Udover transaktioner vedrørende administrati-
onsaftaler med tilknyttede virksomheder har 
der været transaktioner vedrørende et kon-
cerninternt lån fra Industriens Pensionsforsik-
ring til en af de tilknyttede investeringsvirk-
somheder på 24 mio. kr. i 1. halvår 2014. 
 
Hændelser efter regnskabsperiodens 
udløb 
I perioden efter 30. juni 2014 er der ikke ind-
truffet hændelser, der har betydning for vurde-
ringen af halvårsregnskabet.  
 
Forventninger til hele 2014 
På baggrund af den forventede udvikling i 
antal kunder mm., anslås de samlede 
indbetalinger for hele i 2014 at lande på ca. 
7,6 mia. kr., mens de samlede pensions-
ydelser forventes at udgøre ca. 4,7 mia. kr. 
 
Investeringsafkastet for året er i sagens natur 
afhængigt 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 2014 at ligge i 
intervallet 6-10 %. 
 
Omkostningerne til administration forventes 
fortsat at være blandt de laveste i branchen. 

Basiskapital og 31. dec. 30. juni
solvensbehov (mio. kr.) 2013 2014
Basiskapital 7.975 8.271
Kapitalkrav 1.005 1.011
Individuelt solvensbehov (ISB) 1.223 1.245
Overdækning (efter ISB) 6.752 7.026
Overdækning i % 552% 564%
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Udvalgte hovedtal (mio. kr.) og nøgletal 2010 2011 2012 2013 2014

Resultatopgørelse (1. halvår)
Præmier 2.954 3.024 3.380 3.256 3.334
Investeringsafkast 10.460 -1.326 4.400 1.385 7.535
Forsikringsydelser -868 -1.114 -522 -3.671 -3.369
Ændringer i forsikringshensættelser i alt -10.639 -620 -6.197 -868 -5.818
Pensionsafkastskat -1.545 185 -668 -213 -1.145
Forsikringsmæssige driftsomkostninger -72 -66 -69 -66 -62
Resultat af syge- og ulykkesforsikring -65 62 2 15 14
Øvrige poster -133 -53 -122 137 -333
Periodens resultat 92 92 204 -25 157

Aktiver *
Investeringsaktiver 92.584 19.566 23.859 21.771 22.862
Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter 92 80.783 95.768 102.450 108.504
Andre aktiver 1.297 849 3.396 4.240 4.981
Aktiver i alt 93.973 101.198 123.023 128.461 136.347

Passiver*
Egenkapital i alt 4.051 3.880 4.237 4.266 4.423
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 82.285 90.015 105.234 113.283 119.519
Andre hensættelser og gæld 7.638 7.303 13.551 10.912 12.405
Passiver i alt 93.973 101.198 123.023 128.461 136.347

Solvens og basiskapital*
Solvensbehov (tilstrækkelig basiskapital) 2.143 1.348 1.260 1.223 1.245
Basiskapital 6.966 6.904 7.748 7.975 8.271

Nøgletal (1. halvår)
Samlet afkast, før skat 14,5 % -1,5 % 4,7 % 1,4 % 6,6%
Afkast markedsrente, før skat - - 4,6 % 2,4 % 6,2%
Afkast gennemsnitsrente, før skat 16,2 % -2,0 % 7,1 % -2,8 % 8,5%
Bonusgrad 26,8 % 20,3 % 27,4 % 36,4 % 42,4%
Overdækningsgrad 7,6 % 8,3 % 131,8 % 146,1 % 161,4%
Omkostningsprocent af præmier 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9%
Omkostninger pr. forsikret 164 kr 155 kr 160 kr 147 kr 142 kr

Antal kunder pr. 30. juni 403.914 381.425 391.985 401.039 392.792
* Aktiver, passiver samt solvens og basiskapital er opgjort ultimo året for 2010 til 2013 og pr. 30. juni for 2014

Hoved- og nøgletal  
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato be-
handlet og godkendt halvårsrapporten for 
perioden 1. januar – 30. juni 2014 for 
Industriens Pensionsforsikring A/S. 
 
Halvårsrapporten aflægges i overensstem-
melse med lov om finansiel virksomhed.  
 
Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet 
giver et retvisende billede af selskabets aktiver  

og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2014 
samt resultat for perioden 1. januar – 30. juni 
2014.  
 
Samtidig er det vores opfattelse, at ledelses-
beretningen indeholder en retvisende rede-
gørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter 
og økonomiske forhold samt en beskrivelse af 
væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som 
selskabet står overfor. 
 
 

 
 
København, den 27. august 2014 
 
Direktion: 
 

Laila Mortensen 
Administrerende direktør 

 
Bestyrelse: 
 
 
 

Mads Andersen 
Formand 

Kim Graugaard 
Næstformand 

 

Ledelsespåtegning 

Lars Andersen Erik Bredholt Claus Jensen 

Heidi Jensen Bjarne Graven Larsen Nina Movin 

Jens Due Olsen Jukka Pertola Rasmus Sejerup Rasmussen 

Bo Stærmose  Berit Vinther Ole Wehlast 
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TIL KAPITALEJEREN I INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S 

Påtegning på halvårsregnskab 
Vi har udført review af halvårsregnskabet for 
Industriens Pensionsforsikring A/S for perio-
den 1. januar - 30. juni 2014 omfattende an-
vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
totalindkomstopgørelse, balance, egenkapital-
opgørelse og noter. Halvårsregnskabet udar-
bejdes efter lov om finansiel virksomhed. 
 
Ledelsens ansvar for halvårsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde et 
halvårsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med lov om 
finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser nødvendig for at udarbejde et periode-
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 
halvårsregnskabet. Vi har udført vores review i 
overensstemmelse med den internationale 
standard om review af et perioderegnskab 
udført af selskabets uafhængige revisor og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 
Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion 
om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, 
der giver os grund til at mene, at regnskabet 
som helhed ikke i alle væsentlige henseender 
er udarbejdet i overensstemmelse med den 
relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 
Dette kræver også, at vi overholder etiske 
krav. 

Et review af et regnskab udført efter den 
internationale standard om review af et perio-
deregnskab udført af selskabets uafhængige 
revisor er en erklæringsopgave med begræn-
set sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der 
primært består af forespørgsler til ledelsen og, 
hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksom-
heden samt anvendelse af analytiske hand-
linger og vurdering af det opnåede bevis. 
 
Omfanget af de handlinger, der udføres ved et 
review, er betydeligt mindre end ved en revi-
sion udført efter de internationale standarder 
om revision. Vi udtrykker derfor ingen revi-
sionskonklusion om halvårsregnskabet 
 
Konklusion 
Ved det udførte review er vi ikke blevet be-
kendt med forhold, der giver os grund til at 
mene, at halvårsregnskabet ikke giver et ret-
visende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af 
resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 
1. januar - 30. juni 2014 i overensstemmelse 
med lov om finansiel virksomhed. 
 

 
 

Den uafhængige revisors erklæring om 
review af halvårsrapport 

København, den 27. august 2014 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 
 
 
 

Anders O. Gjelstrup                                                 Jacques Peronard  
 statsautoriseret revisor                                               statsautoriseret revisor 
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01.01-30.06 01.01-30.06
2014 2013

mio. kr. mio. kr.
Note

2 Bruttopræmier 3.335 3.256
Afgivne genforsikringspræmier 0 0

Præmier f.e.r. i alt 3.334 3.256

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 1.697 -109
Indtægter fra associerede virksomheder 4 2
Renteindtægter og udbytter mv. 1.773 1.281
Kursreguleringer 4.155 333
Renteudgifter -1 0

4 Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed -94 -122

Investeringsafkast i alt 7.535 1.386

Pensionsafkastskat -1.145 -213

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 6.390 1.172

3 Udbetalte ydelser -3.331 -3.661
7 Ændring i erstatningshensættelser 3 -10

Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser -41 0

Forsikringsydelser f.e.r. i alt -3.369 -3.671

6 Ændring i livsforsikringshensættelser -149 211

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. i alt -149 211

Ændring i bonushensættelser til gruppeordning 63 98
Ændring i kollektivt bonuspotentiale -192 160

8 Ændring i særlige bonushensættelser -164 0

Bonus i alt -292 259

9 Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter -5.377 -1.338

Resultat- og totalindkomstopgørelse 
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01.01-30.06 01.01-30.06
2014 2013

mio. kr. mio. kr.
Note

4 Administrationsomkostninger -62 -66

Overført investeringsafkast -483 187

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT -7 10

5 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT
AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING 14 15

Egenkapitalens investeringsafkast 177 -59

RESULTAT FØR SKAT 184 -34

Pensionsafkastskat for egenkapitalen -27 9

PERIODENS RESULTAT 157 -25

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Periodens resultat 157 -25

ANDEN TOTALINDKOMST I ALT - -

PERIODENS RESULTAT 157 -25

Resultat- og totalindkomstopgørelse, 
fortsat 
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AKTIVER 30.06.2014 31.12.2013
mio. kr. mio. kr.

Note

IMMATERIELLE AKTIVER 7 9

Driftsmidler 0 0

Domicilejendom 63 63

MATERIELLE AKTIVER I ALT 63 63

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.067 1.235
Udlån til tilknyttede virksomheder 282 251
Kapitalandele i associerede virksomheder 6 7

Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt 2.355 1.492

Kapitalandele 1.715 1.497
Investeringsforeningsandele 673 299
Obligationer 17.632 18.353
Andre udlån 5 6
Indlån i kreditinstitutter 249 71
Øvrige finansielle investeringsaktiver 232 52

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 20.507 20.279

INVESTERINGSAKTIVER I ALT 22.862 21.771

9 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER 108.504 102.450

Tilgodehavende hos forsikringstagere 567 566

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 0

Andre tilgodehavender 1.074 580

TILGODEHAVENDER I ALT 1.641 1.146

Aktuelle skatteaktiver 9 9
Udskudte skatteaktiver 2.292 2.273
Likvide beholdninger 321 102

ANDRE AKTIVER I ALT 2.622 2.384

Tilgodehavende renter samt optjent leje 593 584
Andre periodeafgrænsningsposter 55 54

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT 648 638

AKTIVER I ALT 136.347 128.461

Balance 
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PASSIVER 30.06.2014 31.12.2013
mio. kr. mio. kr.

Note

Aktiekapital 110 110
Reserve for skattefrit opsparet overskud 3.782 3.625
Overført overskud 531 531

EGENKAPITAL I ALT 4.423 4.266

Præmiehensættelser 72 73

Garanterede ydelser 5.500 5.336
Bonuspotentiale på fripolicer 10 25

6 Livsforsikringshensættelser i alt 5.510 5.361

7 Erstatningshensættelser 5.338 5.150

Kollektivt bonuspotentiale 1.916 1.724

Hensættelse til bonus og præmierabatter 605 408

Bonushensættelser til gruppeordning 325 388

8 Særlige bonushensættelser 3.882 3.718

9 Hensættelser til unit-linked kontrakter 101.872 96.461

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG
INVESTERINGSKONTRAKTER I ALT 119.519 113.283

Udskudt pensionsafkastskat 30  -

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 30  -

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 10 5
Aktuelle skatteforpligtelser 1.138 1.426
Anden gæld 11.226 9.481

GÆLD I ALT 12.375 10.912

PASSIVER I ALT 136.347 128.461

Balance, fortsat 
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Aktiekapital
Overført 
overskud Reserve* I alt

Egenkapital primo 2014 110 531 3.625 4.266
Periodens resultat 157 157
Anden totalindkomst - -

Egenkapital pr. 30. juni 2014 110 531 3.782 4.423

Aktiekapital
Overført 
overskud Reserve* I alt

Egenkapital primo 2013 110 531 3.596 4.237
Årets resultat 29 29
Anden totalindkomst - -

Egenkapital ultimo 2013 110 531 3.625 4.266

*Reserven for skattefrit opsparet overskud er underlagt særlige begrænsninger, jf. FIL § 307 om
arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber.

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

Egenkapitalopgørelse 
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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.

Halvårsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2013, hvortil
henvises for en fuld beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.

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 søstervirk-
somheden, Industriens Pension Service A/S, i koncernregnskabet for IndustriPension Holding A/S
(CVR-nr. 15893230).

01.01-30.06 01.01-30.06
2014 2013

mio. kr. mio. kr.
Note

2 Bruttopræmier

Løbende præmier 3.361 3.291
Indskud inkl. overførsler 536 655
Arbejdsmarkedsbidrag -266 -263

Bruttopræmier i alt 3.631 3.683

Heraf præmier vedrørende syge- og ulykkesforsikring -256 -390
Heraf præmier vedrørende investeringskontrakter uden ret til bonus -40 -37

Bruttopræmier på forsikringskontrakter i alt 3.335 3.256

3 Udbetalte ydelser

Forsikringssummer ved død 91 71
Forsikringssummer ved invaliditet 44 33
Forsikringssummer ved kritisk sygdom 63 55
Øvrige dækninger 87 57
Ydelser ved invaliditet 20 19
Summer ved udløb 165 307
Pensions- og renteydelser 250 201
Overførsler til andre pensionsordninger 2.563 89
Tilbagekøb (udbetaling af små hvilende konti) 26 41
Afgiftsberigtigelse af alderssum 19 2.786
Sundhedsfremmende omkostninger 2 1

Udbetalte ydelser i alt 3.331 3.661

Noter 
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01.01-30.06 01.01-30.06
2014 2013

mio. kr. mio. kr.
Note

4 Administrationsomkostninger

I resultatposterne administrationsomkostninger, omkostninger ved investeringsvirksomhed
samt resultat af syge- og ulykkesforsikring er der indeholdt følgende personaleudgifter:

Personaleudgifter
Løn til medarbejdere 56 53
Pensionsbidrag 7 6
Andre udgifter til social sikring 1 1
Lønsumsafgift 7 7

Personaleudgifter i alt 70 66

Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i regnskabsperioden 145 148

5 Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

Løbende præmier 256 390
Overført fra unit-linked hensættelser 41 0

Bruttopræmier i alt 298 390

Afgivne genforsikringspræmier 0 0
Ændring i præmiehensættelser 1 1

Præmieindtægter f.e.r. 298 391

Forsikringsteknisk rente -4 5

Udbetalte ydelser -220 -195
Ændring i bruttoerstatningshensættelser 9 -33

Erstatningsudgifter f.e.r. -211 -228

Ændring i bonus og præmierabatter -197 -54

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. -9 -9

Forsikringsteknisk resultat -122 104

Investeringsafkast 165 -58
Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser -29 -32

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 136 -90

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring i alt 14 15

Med en erstatningsfrekvens på 0,40 % (0,32 %) er der i 1. halvår 2014 udbetalt 366 (322) erstatninger med et
gennemsnitligt erstatningsbeløb på 788 t.kr. (714 t.kr.).
Tallene i parentes er de tilsvarende tal for 1. halvår 2013.

Noter, fortsat 
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30.06.2014 31.12.2013
mio. kr. mio. kr.

Note

6 Livsforsikringshensættelser 

Bruttolivsforsikringshensættelser primo 5.361 5.665
Akkumuleret værdiregulering primo -784 -954

Retrospektive hensættelser primo 4.577 4.711

Bruttopræmier 0 9
Rentetilskrivning 117 238
Forsikringsydelser -203 -408
Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus -2 -5
Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus 7 5
Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser 0 0
Overført til/fra hensættelser til unit-linked kontrakter 15 27
Udlodning fra særlig bonushensættelse 2 1

Retrospektive hensættelser ultimo 4.514 4.577

Akkumuleret værdiregulering ultimo 996 784

Bruttolivsforsikringshensæt. før anvendelse af bonuspotentiale 5.510 5.361

Anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelserne - -

Bruttolivsforsikringshensættelser ultimo 5.510 5.361

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser 149 -304

Bonuspotentialet på fripoliceydelser er forhøjet med 910 710

Opdeling af livsforsikringshensættelser

Garanterede ydelser 5.500 5.336
Bonuspotentiale på fripoliceydelser 10 25

Livsforsikringshensættelser 5.510 5.361

Noter, fortsat 
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30.06.2014 31.12.2013
mio. kr. mio. kr.

Note

7 Erstatningshensættelser 

Hensættelser til forsikringssummer ved død 142 148
Hensættelser til forsikringssummer ved invaliditet 110 112
Hensættelser til forsikringssummer ved kritisk sygdom 83 79
Erstatningshensættelser f.e.r. vedrørende
livsforsikringsvirksomhed i alt 336 340

Erstatningshensættelser f.e.r. vedrørende
syge- og ulykkesforsikring i alt 5.002 4.811

Erstatningshensættelser f.e.r. i alt 5.338 5.150

8 Særlige bonushensættelser

Hensættelse primo 3.718 3.542
Ændring i særlige bonushensættelser 164 177

Særlige bonushensættelser ultimo 3.882 3.718

Særlige bonushensættelser type A 395 406
Særlige bonushensættelser type B 3.487 3.312

Særlige bonushensættelser ultimo 3.882 3.718

Noter, fortsat 
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30.06.2014 31.12.2013
mio. kr. mio. kr.

Note

9 Hensættelser til unit-linked kontrakter

Hensættelser til unit-linked kontrakter primo 96.461 88.291

Bruttopræmier 3.372 6.587
Afkast efter pensionsafkastskat 5.240 6.072
Forsikringsydelser -2.935 -3.852
Omkostningstillæg -238 -498
Risikogevinst 0 -1
Udlodning fra særlig bonushensættelse 140 218
Overført til/fra livsforsikringshensættelser -15 -27
Overført til syge- og ulykkesforsikring -40 -117
Overført til gruppeordning -112 -213

Hensættelser til unit-linked kontrakter ultimo 101.872 96.461

Ændring i hensættelser til unit-linked kontrakter 5.411 8.169

Heraf indregnet direkte i balancen 34 70
Udgiftsført i resultatopgørelsen 5.377 8.099

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 28.055 27.189
Lån til tilknyttede virksomheder 279 311
Kapitalandele i associerede virksomheder 144 159
Aktier 35.840 33.258
Investeringsforeningsandele 7.289 6.635
Obligationer 34.671 32.534
Andre udlån 9 9
Indlån i kreditinstitutter 1.488 1.473
Øvrige finansielle investeringsaktiver 729 882

Investeringsaktiver til unit-linked kontrakter 108.504 102.450

Andre tilgodehavender vedr. unit-linked kontrakter 907 342
Tilgodehavende renter vedr. unit-linked kontrakter 412 383
Skyldig pensionsafkastskat, unit-linked kontrakter -934 -1.083
Anden gæld vedr. unit-linked kontrakter -7.017 -5.631

Aktiver til unit-linked kontrakter, netto 101.872 96.461

Noter, fortsat 
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