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Sammen
drag
Denne rapporten gir en oversikt over virksomhet og resultater, system for
risikostyring, risikoprofil, verdsetting til solvensformål, og kapitalforvaltning
for Gjensidige Pensjonsforsikring AS.
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SAMMENDRAG

Gjensidige Pensjonsforsikring AS er et norsk livforsikringsselskap
som selger innskuddsbaserte pensjonsordninger og
risikodekninger til både privat- og næringslivskunder. Gjensidige
Pensjonsforsikring AS er et heleid datterselskap av Gjensidige
Forsikring ASA. Resultat før skattekostnad for 2021 var 213,7
millioner kroner mot 166,8 millioner kroner i 2020. Gjensidige
Pensjonsforsikring AS oppnådde et godt resultat i 2021. Året
var preget av jevn og god drift med vekst i kundeporteføljene
og vekst i kapital, som forklarer økte administrasjons- og
forvaltningsinntekter. Forsikringsinntektene i 2021 økte
sammenlignet med 2020 og skyldes porteføljevekst og positivt
risikoresultat på fripoliseporteføljen. God finansavkastning
medførte at foretakets finansinntekter holdt seg på et
tilfredsstillende nivå. Forsikringsresultatet var 182,2 millioner
kroner i 2021 mot 130,7 millioner kroner i 2020, mens
investeringsresultatet var 31,5 millioner kroner i 2021 mot 36,0
millioner kroner i 2020.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS er en egen juridisk enhet i
Gjensidige-konsernet, med sitt eget styringssystem. I tillegg
er konsernets overordnede policy at alle relevante styrende
dokumenter, godkjent av konsernsjef eller styret i morselskapet
Gjensidige Forsikring ASA, også skal tilpasses, behandles og
godkjennes av daglig leder eller styret i datterselskapene.
Generalforsamlingen er Gjensidige Pensjonsforsikring AS’
øverste organ, mens styret er høyeste myndighet når det
gjelder forvaltningen av selskapet. Det ble etablert en
kapitalstyringskomite i 2020.
Gjensidige Pensjonsforsikrings risikostyringssystem er
sentralisert og organisert basert på en modell bestående av tre
linjer. Den første linjen består av den daglige driften og styringen
av virksomheten. Den andre linjen består av risikokontroll, og
den inkluderer risikostyringsfunksjon, compliancefunksjon,
aktuarfunksjon og konsernsikkerhet. Den tredje linjen er

internrevisjonsfunksjonen. Gjensidige Pensjonsforsikring AS
kjøper tjenester knyttet til risikostyrings-, compliance-,
konsernsikkerhet- og aktuarfunksjonen fra Gjensidige
Forsikring ASA.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS benytter standardformelen
for å beregne kapitalkravet og foretakets risikoprofil.
Risikoprofilen består av forsikringsrisiko, markedsrisiko,
kredittrisiko (motpartsrisiko som ikke er inkludert i markedsrisiko)
og operasjonell risiko. Forsikringsrisiko er risiko knyttet til
livsforsikring. Mesteparten av risikoen er avgangsrisiko, som
kommer fra investeringsvalgporteføljen hvor det er risiko for å
miste framtidig profitt hvis kundene flytter. Fra og med 2020
har Gjensidige Pensjonsforsikring en reassuranseavtale med
Gjensidige Forsikring som beskytter mot tap ved masseavgang.
Dette medfører en reduksjon i avgangsrisiko.
Markedsrisiko utgjør også en stor del av risikoprofilen, og er
relatert til tap på grunn av makroøkonomiske endringer og/
eller endringer i verdien av finansielle eiendeler. Kredittrisiko
(motpartsrisiko som ikke er inkludert i markedsrisiko) og
operasjonell risiko utgjør en svært liten del av Gjensidige
Pensjonsforsikrings risikoprofil. Risikoen og kapitalkravet
reduseres med en diversifiseringseffekt (ettersom det er lav
sannsynlighet for at de forskjellige risikotypene vil inntreffe
samtidig) og en tapsabsorberende evne av utsatt skatt.
Verdifastsettelsen av eiendeler og forpliktelser i Solvens
II-balansen er basert på markedsverdi etter prinsippene i
Solvens II. For de fleste eiendeler vil verdifastsettelsen etter
Solvens II være i tråd med «virkelig verdi» som definert i
regnskapsprinsippene i NGAAP og IFRS. De viktigste forskjellene
mellom verdifastsettelsen av eiendelene etter Solvens II
og regnskapsmessig verdivurdering er hvordan immaterielle
eiendeler og obligasjoner behandles. Forsikringstekniske

avsetninger etter Solvens II består av et beste estimat og en
risikomargin. Den viktigste forskjellen mellom Solvens II og
regnskapsprinsippene er at forsikringstekniske avsetninger
under Solvens II tar hensyn til fremtidig fortjeneste, og at de
forsikringstekniske avsetningene diskonteres med rentekurven
oppgitt av EIOPA. Dessuten er ikke risikomarginen inkludert i
regnskapstallene. Andre forpliktelser enn forsikringstekniske
avsetninger blir i Solvens II generelt verdsatt i tråd med
«virkelig verdi»-prinsippet som definert i regnskapsprinsippene
i NGAAP og IFRS. De få forskjellene gjelder hvordan verdien på
forpliktelser ved utsatt skatt og ansvarlig lånekapital fastsettes.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS’ overordnede mål med
kapitalstyringen er å sikre at kapitaliseringen av selskapet kan
tåle et uønsket utfall uten å komme i en finansielt stresset
situasjon, og at selskapets egenkapital blir brukt på en mest
mulig effektiv måte.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har hovedsakelig
kjernekapital (kapitalgruppe 1), som anses å være av god
kvalitet og er umiddelbart tilgjengelig. Kapital i kapitalgruppe
2 består av ansvarlig lånekapital (lån). Gjensidige
Pensjonsforsikring AS har ingen kapital i kapitalgruppe 3
og ingen supplerende kapitalelementer. Kapitalkravet for
Gjensidige Pensjonsforsikring AS er beregnet i samsvar
med standardformelen, som er det gjeldende lovpålagte
kapitalkravet. I tillegg til solvenskapitalkravet er det definert et
minste kapitalnivå, det såkalte minstekapitalkravet.
For Gjensidige Pensjonsforsikring AS er kapitalkravet etter
Solvens II på 1 817 millioner kroner. Tellende kapital er 2 662
millioner kroner. Dette gir en solvensmargin på 147 prosent.
Solvensmargin uten volatilitetsjustering er 138 %. Av tellende
kapital på 2 662 millioner kr, tilhører 2 362 millioner kroner
kapitalgruppe 1, og 300 millioner kroner tilhører kapitalgruppe 2.
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2021

2020

Endring

Tellende ansvarlig kapital

2 662

2 081

581

Solvenskapitalkrav

1 817

1 424

393

Overskuddskapital

845

657

188

147 %

146 %

0,4 %

Solvensmargin

Egen pensjonskonto ble innført i 2021. Gjensidige
Pensjonsforsikring AS tok hensyn til innføringen av egen
pensjonskonto i solvensberegningene fra og med 31.12.2020.
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A.1 Virksomhet
Gjensidige Pensjonsforsikring AS er et norsk liv- og pensjons
forsikringsselskap som tilbyr innskuddsbaserte pensjons
ordninger og risikodekninger til bedriftsmarkedet i Norge.
I tillegg tilbyr selskapet individuell pensjonssparing (unit
linked) og individuell uførepensjon til privatmarkedet i Norge.

VIRKSOMHET OG RESULTATER

Figur 1: Forenklet struktur for Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Pensjonsforsikring AS har også en andel fripoliser
med årlig rentegaranti, men dette produktet selges ikke
lenger. Selskapet driver bare virksomhet i Norge.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS er et heleid datterselskap
av Gjensidige Forsikring ASA.
Gjensidige Forsikring ASA er et allmennaksjeselskap som
er notert på Oslo Børs, og er morselskap i Gjensidigekonsernet.

Gjensidige
Pensjonsforsikring AS

Gjensidige
Forsikring ASA

Gjensidige
Forsikring ASA

NEM
Forsikring A/S

ADB
Gjensidige

Norge

Svensk filial

Dansk filial

Danmark

Litauen

Latvisk
Filial

Estlandsk
Filial

Latvia

Estland

Gjensidige tilbyr skadeforsikring til privat- og bedriftskunder
gjennom Gjensidige Forsikring ASA i Norge og sine filialer
og datterselskaper i Sverige, Danmark og Baltikum. Pensjon,
investerings- og spareprodukter tilbys bare i Norge.
Figur 1 viser forenklet Gjensidiges konsernstruktur.
Den myndighet som har ansvar for å føre tilsyn med finans
foretak, er Finanstilsynet (e-post: post@finanstilsynet.no,
telefon +47 22 93 98 00). Finanstilsynet er også tilsyns
myndighet for konsernet.

61

Ekstern revisor per 31. desember 2021 er Deloitte AS
(kontaktopplysninger finnes på www.deloitte.no).
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Gjensidige Pensjonsforsikring AS hadde ved utgangen av
2021 totalt 99 medarbeidere, alle med arbeidssted Oslo.

Datterselskap
Filial

Pensjon

Skadeforsikring
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A.2 Forsikringsresultat

Forsikringsresultatet er selskapets resultat fra liv- og
forsikringsrelatert virksomhet, eksklusive finansinntekter fra
investeringer, men inklusive endringer i verdien av aktiva som

VIRKSOMHET OG RESULTATER

følge av motsvarende effekt i passiva på grunn av finansielle
svingninger.
Tabell 2 viser forsikringsresultat på aggregert nivå og etter
forretningsområde.

Tabell 2: Premieinntekter og forsikringsresultat per portefølje (tall i NOK millioner)
Premie inntekt

Resultat

Resultat

2021

2021

2020

653

(6)

(3)

Investeringsvalgportefølje

3 709

188

134

Sum

4 362

182

131

Porteføljer
Kollektivportefølje

Resultatøkningen skyldes portefølje- og kapitalvekst.
Forsikringsresultatet endte på totalt 182,2 millioner kroner
(130,7 millioner kroner i 2020) som det fremgår av tabell 2.

Tabell 3 og 4 viser en oversikt over inntekter og utgifter.
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Tabell 3: Premieinntekter og forsikringsresultat per portefølje (tall i NOK millioner)
14

Kollektiv
portefølje

16
22

Forfalte premieinntekter

Investeringsvalg
portefølje

Sum
2020

3 709

4 362

593

3 245

3 838

Erstatninger

(286)

(470)

(755)

(373)

(3 106)

(3 479)

Forsikringsrelaterte Driftskostnader

(117)

(196)

(313)

(97)

(194)

(291)

250

3 043

3 294

123

(56)

67

Resultat fra kvantitativ rapport S.05.01
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Kollektiv
portefølje

653

Risikoprofil

Kapitalforvaltning

Sum
2021

23
28
29
30
31
32

C.

E.

Investeringsvalg
portefølje

Justering for finansposter:
Kursreguleringsfond

10

10

(20)

(20)

Finansinntekter kollektivportefølje tildelt kunde

59

59

19

19

189

189

181

181

Garantert rente kollektivportefølje
Finansinntekter investeringsvalg portefølje

Midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser
Endringer i forsikringsforpliktelsen – kontraktsfastsatte forpliktelser

55

4 736

4 736

72

11 241

11 313

(74)

(10 569)

(10 643)

Forsikringsresultat (driftsresultat)

1 764

1 835

(6)

(2)

(2)

(505)

(505)

(377)

(377)

Forvaltningsinntekter

61

2 809

(6)

Endringer i forsikringsforpliktelsen – særskilt investeringsportefølje

56
60

71

2 809

(6)

(8 487)

(8 487)

(4 566)

(4 566)

224

224

182

182

188

182

134

131

(3)

61
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1

I 2021 er «Flytting av reserver til andre selskaper» spesifisert under «Andre justeringer». I 2020 var posten inkludert i «Erstatninger».
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Tabell 4: Inntekter, kostnader og forsikringsresultat per portefølje (tall i NOK millioner)
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Investeringsvalg
portefølje

Sum

Kollektiv
portefølje

Investeringsvalg
portefølje

2021
Administrasjonsinntekter

Sum
2020

9

165

174

9

149

158

Risikoinntekter

103

(6)

97

85

(4)

81

Sum administrasjon- og risikoinntekter

112

160

271

94

146

239

0

224

224

0

182

182

Forsikringsrelaterte Driftskostnader

(117)

(196)

(313)

(97)

(194)

(291)

Forsikringsresultat (driftsresultat)

(6)

188

182

(3)

134

131

Forvaltningsinntekter

Som det fremgår av det ovenstående, er de viktigste inntektsog utgiftstypene som følger:

•

Administrasjonsinntekter knytter seg til
administrasjon av de ulike pensjonsproduktene for
kundene. Det viktigste produktet er innskuddsbasert
tjenestepensjon. Sum inntekter i 2021 var 174,1
millioner kroner (158,1 millioner kroner i 2020).
Inntektsøkningen er et resultat av god porteføljevekst.

•

Risikoinntekter er inntekter fra alle forsikringsrelaterte
aktiviteter. Per 31.12.2021 vurderes risikosituasjonen
generelt som tilfredsstillende. Risikoinntektene
endte på 97,1 millioner kroner (81,3 millioner kroner
i 2020). Inntektsøkningen skyldes porteføljevekst
og positivt risikoresultat på fripoliseporteføljen.

•

Forvaltningsinntekter er forvaltningsgebyrer fra kunder og
distribusjonsinntekter mottatt fra eksterne fondsforvaltere
som Gjensidige Pensjonsforsikring AS bruker for å plassere
pensjonskapital. Inntektene var på 223,9 millioner
kroner (182,4 millioner kroner i 2020) og varierer i takt
med verdien av forvaltningskapitalen, som utviklet
seg positivt i 2021 på grunn av økte premieinntekter,
positiv flyttebalanse og en positiv markedsutvikling.

•

Driftskostnadene beløp seg til 312,9 millioner kroner
(291,1 millioner kroner i 2020) inklusive kostnader
fakturert for konserntjenester. Den underliggende
kostnadsbasen økte som følge av økt forretningsvolum
og bemanning. Kostnadene for øvrig er som forventet.
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Gjensidige Pensjonsforsikring AS bruker ulike
risikoreduksjonsteknikker i tilknytning til forsikringsvirksomheten.
De mest sentrale er:
•
•

Diversifisering
Reassuranse

Diversifisering
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har en underwritingpolicy som
fastsetter reglene for produktutvikling samt for underwriting og
vurdering av de risikoene selskapet påtar seg. Risikonivået skal
alltid være i tråd med vedtatt risikoappetitt.
Det er fastsatt forsikringsgrenser for å håndheve relevante
kriterier for risikoseleksjon og sikre at akseptert risiko ligger
innenfor reassuransekontraktenes grenser.

61

Gjensidige Pensjonsforsikring har en reassuranseavtale
med Gjensidige Forsikring ASA som beskytter mot tap ved
masseavgang.

Reassuranse

Reassuranseresultat rapporteres hvert kvartal. Det foreligger
retningslinjer og rutiner for hvordan resultatene skal beregnes
og rapporteres.

Gjensidige Pensjonsforsikring AS kjøper reassuranse fra
Gjensidige Forsikring ASA og Swiss Re Europe S.A for å beskytte
selskapets egenkapital.
Reassuranse kjøpes slik at risikoeksponeringen er innenfor de
grenser som er satt i selskapets reassuransepolicy. Rammene
fastsettes på grunnlag av egenkapitalen og er som følger:
•
•
•
•
•

Død – ingen reassuranse
Uførhet – 5 % av egenkapitalen for ett enkelt skadeår
Uførhet – 10 % av egenkapitalen for alle skadeår totalt
Enkelthendelser – egenregning på
inntil 0,5 % av egenkapitalen
For kvoteavtaler skal selskapets egenandel
ikke utgjøre mer enn 50 % av risikoen.

Beslutninger vedrørende reassuranseprogrammet tas etter en
analyse av eksponering, skadehistorikk, modellsimuleringer og
selskapets kapitalisering.
Tabell 5 viser imidlertid effekten av reassuranseprogrammene
på resultatet.

Tabell 5: Effekt av reassuranse på premieinntekter, erstatninger og forsikringsresultat i 2021 (tall i NOK millioner)
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Det er vanskelig å tallfeste effektiviteten og effekten av
diversifiseringen på forsikringsresultatet.

Brutto

For egen regning

Differanse

Premieinntekter

15 753

15 675

(79)

Erstatninger og kostnader

15 551

15 493

58

202

182

(20)

Forsikringsresultat
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A.3 Investeringsresultat
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har egne retningslinjer for
kapitalforvaltning og investeringsstrategi som godkjennes
av styret. Det fastsettes mål og rammer for organiseringen
av selskapets virksomhet i tilknytning til kapitalforvaltning.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS forvalter flere porteføljer;

VIRKSOMHET OG RESULTATER

investeringsvalgporteføljen, kollektivporteføljen herunder
fripoliseporteføljen, og selskapsporteføljen. Gjensidige
Pensjonsforsikring AS bærer ikke investeringsrisiko for
investeringsvalgporteføljen. De andre porteføljene eksponerer
selskapets egenkapital for risiko.

Ved utgangen av året utgjorde forvaltningskapitalen for
pensjonsområdet 51.426,4 millioner kroner (42.361,7 millioner
kroner i 2020). Av dette utgjorde kollektivporteføljen 8.242,0
millioner kroner (7.664,1 millioner kroner i 2020).
Tabell 6 viser finansresultat per aktivaklasse.

Tabell 6: Finansinntekter per aktivaklasse i 2021 (tall i NOK millioner)
Aktivaklasse
Statsobligasjoner
Foretaksobligasjoner
Verdipapirfond mv
Kontanter og innskudd

Kollektivportefølje

Investeringsvalgportefølje

Selskapsportefølje

Sum

30

0

31

128

3

132

5

4 575

1

1

14

4 557

1

Eiendom

116

180

Finansinntekt i kvantitativ rapport S.09.01

289

4 736

295
9

5 034

Kollektivportefølje

Investeringsvalgporteføljen

Selskapsporteføljen

Kollektivporteføljen hadde totalt 288,5 millioner kroner i
inntekter fra finansielle investeringer. 128,2 millioner kroner
av resultatet relaterer seg til foretaksobligasjoner, som
er klassifisert som utlån og fordringer. Statsobligasjoner
(kommuneobligasjoner og obligasjoner utstedt av statlige
foretak) klassifisert som utlån og fordringer, bidro med 30,3
millioner kroner. Plassering i Verdipapirfond fikk et resultat
på 14 millioner kroner. Eiendomsinvesteringene ga et bidrag
på 115,5 millioner kroner. Kontanter og innskudd ga et
investeringsresultat på 0,5 millioner kroner.

Innskuddsbasert tjenestepensjon er Gjensidige
Pensjonsforsikring AS’ kjerneprodukt, med tre forvaltnings
alternativer: aktiv forvaltning, kombinert forvaltning og
indeksforvaltning. Alternativer gir kundene mulighet til å
velge mellom ulike risikoprofiler: trygg, balansert, offensiv
og alderstilpasset. Investeringsvalgporteføljen ga en samlet
avkastning på 4 736,3 millioner kroner. Det meste av resultatet
(4 556,5 millioner kroner) skrev seg fra investeringer i aksjefond
og rentefond. Investeringer i eiendom bidro med et resultat på
179,8 millioner kroner.

Selskapsporteføljen har en konservativ risikoprofil og består
hovedsakelig av kortsiktige pengemarkedsinstrumenter, lån og
fordringer og bankinnskudd. Porteføljen bidro med 8,8 millioner
kroner. Rentekostnader for ansvarlig lånekapital på 8,3 millioner
kroner er rapportert som Andre kostnader og inngår ikke i
finansposter selskapsportefølje.
Tabell 7 viser hvor mye av resultatet som ble tildelt kundene.
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Porteføljer

Resultat fra investeringer 2021

Tildelt kunder

Resultat 2021

Resultat 2020

289

258

31

30

4 736

4 736

0

0

Selskapsportefølje

9

0

9

18

Sum finansposter

5 034

4 994

40

48

Andre kostnader

(8)

(12)

Sum Selskapsportefølje

32

36

Kollektivportefølje
Investeringsvalgportefølje

Sum av inntekter i selskapsportefølje bestående av
finansavkastning på både kollektiv- og selskapsporteføljen, samt
renter for ansvarlig lån og andre inntekter utgjorde 31,5 millioner
kroner (36,0 millioner kroner i 2020).

Andre inntekter og kostnader for Gjensidige
Pensjonsforsikring AS beløp seg til (0,7) millioner kroner per
31. desember 2021. Elementene består av netto verdiregulering
av eiendeler/forpliktelser knyttet til ytelsesbaserte ordninger,

skatteeffekt medregnet. Gjensidige Pensjonsforsikring AS har
ingen investeringer i verdipapirisering.
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A.4 Resultat fra
øvrig virksomhet

A.5 Andre opplysninger

Gjensidige Pensjonsforsikring AS har ingen annen virksomhet
og ingen leieavtaler av betydning.

Utbruddet av koronaviruset, Covid-19, og tiltakene som
er iverksatt for å begrense smitte, har hatt ubetydelige
økonomiske konsekvenser for regnskapsåret 2021.
Pensjonsvirksomheten er hovedsakelig utsatt for virkningene
av utbruddet gjennom reduksjon i forvaltningskapitalen,
økning i uføretilfeller og oppsigelser og konkurser.
I tillegg påvirkes den operasjonelle driften. Hovedtyngden
av ansatte har gjennom hele Covid-19 perioden jobbet på
hjemmekontor. I all hovedsak har det vært mer eller mindre
normal drift av selskapet i hele perioden etter utbruddet
i 2020 og det er grunn til å tro at driften vil fungere som
normalt også framover selv om myndighetstiltakene blir
langvarige. Med utstrakt bruk av hjemmekontor vurderes
smitteutbrudd å ha begrenset effekt. Skulle ansatte allikevel
bli smittet og syke av Covid-19 er det utarbeidet kriseplaner,
og selskapets kriseberedskap har vært i full drift i hele
Covid-19-perioden. Det er ikke observert at endringer i
arbeidssituasjonen på grunn av Covid-19-perioden har påvirket
foretakets internkontroll.

VIRKSOMHET OG RESULTATER

Endringer i forvaltningskapitalen har umiddelbar innvirkning
på inntektene. Utviklingen i år har imidlertid vært meget
positiv som følge av innbetalt kapital og god markedsutvikling
uten negativ innvirkning fra pandemien. Effekter av økt
uførhet er vanligvis synlige først etter ett år på grunn av en
omfattende vurderings- og behandlingsprosess. Oppsigelser
og konkurser har ingen vesentlig umiddelbar innvirkning
ettersom eiendelene forblir investert. På lengre sikt kan både
økt uførhet og økning i permitteringer / konkurser ha negativ
innvirkning på selskapets inntjening.
Alle andre vesentlige opplysninger om Gjensidige
Pensjonsforsikring AS’ virksomhet og resultater anses å være
gitt i det ovenstående.
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SYSTEM FOR RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLLRESULTATER

Gjensidige Pensjonsforsikring AS er en egen juridisk enhet i
Gjensidige-konsernet, med sitt eget styringssystem. I tillegg er
det konsernets overordnede policy at alle relevante styrende
dokumenter, godkjent av konsernsjef eller styret i morselskapet
Gjensidige Forsikring ASA, også skal tilpasses, behandles og
godkjennes av daglig leder eller styret i datterselskapene.
På samme måte er alle interne retningslinjer og krav som
gjelder risikotaking, basert på overordnede konsernpolicyer
som styret i Gjensidige Pensjonsforsikring AS må godkjenne.
Styringssystemet i Gjensidige Pensjonsforsikring AS støtter seg
dessuten på Gjensidiges konsernfunksjoner.
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Styringssystem
14

Figur 2 viser den overordnede organisasjonsstrukturen i Gjensidige Pensjonsforsikring AS.

16
22
23
28
29
30
31
32

C.

Risikoprofil

33

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

Forsikringsrisiko
Markedsrisiko
Kredittrisiko
Likviditetsrisiko
Operasjonell risiko
Andre vesentlige risikoer
Andre opplysninger

35
37
39
40
40
41
42

D.

Verdsetting for solvensformål

43

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Eiendeler
Forsikringstekniske avsetninger
Andre forpliktelser
Alternative verdsettingsmetoder
Andre opplysninger

45
49
52
54
54

E.

Kapitalforvaltning

55

E.1 Ansvarlig kapital
E.2 Solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav
E.3 Bruk av den durasjonsbaserte
undermodulen for aksjerisiko ved
beregningen av solvenskapitalkravet
E.4 Forskjeller mellom standardformelen
og benyttede interne modeller
E.5 Manglende oppfyllelse av
minstekapitalkravet og manglende
oppfyllelse av solvenskapitalkravet
E.6 Andre opplysninger

B.1 Generelle opplysninger om
systemet for risikostyring og internkontroll

SYSTEM FOR RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLLRESULTATER
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Figur 2: Operasjonell struktur Gjensidige Pensjonsforsikring AS
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Generalforsamlingen er Gjensidige Pensjonsforsikring AS
øverste beslutningsorgan. Ordinær generalforsamling
avholdes årlig.
Styret i Gjensidige Pensjonsforsikring AS består av fem
medlemmer som velges for ett år om gangen. Styret
er øverste myndighet når det gjelder forvaltningen av
selskapet. Styret har en tilsynsrolle og skal bidra til å støtte
verdiskapningen i konsernet og hindre verdiforringelse.
Styret avholder møter seks til ti ganger i året. Styrearbeidet
følger et fastsatt årshjul og styres i samsvar med fastsatt
styreinstruks. Disse rutinene gir retningslinjer for styrets
arbeid og saksbehandling, herunder hvilke saker som skal
styrebehandles, hvordan de skal håndteres, samt regler for
referatskriving og gjennomføring av møter. Styret gir føringer
til daglig leder om fordelingen av roller og ansvar.
Styret har det overordnede ansvar for virksomhetens
risikostyring og internkontroll, og fører tilsyn med at dette
fungerer. Styret vedtar også den overordnede risikoappetitten
som dekker de viktigste risikoområder. Som en del av
dette arbeidet blir det sørget for at nødvendige styrende
dokumenter, prosesser og rapportering er på plass.
Investeringsutvalget i Gjensidige Pensjonsforsikring AS er
et rådgivende organ for daglig leder. Investeringsutvalget
behandler strategien og overvåker porteføljer som eksponerer
selskapet for egenkapitalrisiko. Strategien skal til enhver
tid være i tråd med Gjensidige-konsernets risikoappetitt
og samtidig ta hensyn til kreditteksponering. Daglig leder
fastsetter kredittrammene innenfor gjeldende kredittpolicy
for Gjensidige Pensjonsforsikring AS.

Investeringsutvalget består av:

Komiteen ledes av daglig leder, og består av følgende medlemmer:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Daglig leder (CEO)
Investeringsdirektør (CIO)
Porteføljeforvalter (IC konsern).
Analytikere Investeringer GPF

I tillegg møter økonomidirektør (CFO) og Produktdirektør (CPO)
som observatører.
For å sikre den ønskede kvalitet på sammensetningen
av fondsprofilene i investeringsvalgporteføljen har
Gjensidige Pensjonsforsikring AS nedsatt en fondskomite.
Fondskomiteen har det overordnede ansvaret for å forberede
og ettergå retningslinjene for fond og profiler i tillegg til
forvaltningsmandatet.
Fondskomite er et rådgivende organ for daglig leder i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS og består av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglig leder (CEO)
Produktdirektør (CPO)
Økonomidirektør (CFO)
Investeringsdirektør (CIO)
Direktør Salg og kundebetjening
Direktør Marked og kundeopplevelse
Analytiker (IC konsern)
Produktsjef Innskuddspensjon.

Kapitalstyringskomitén er et rådgivende organ for daglig
leder i Gjensidige Pensjonsforsikring AS og skal overvåke
kapitalsituasjonen, vurdere og gi råd vedrørende kapitalstruktur
og behov for kapitaltiltak.

Daglig leder (CEO)
Økonomidirektør (CFO)
Investeringsdirektør (CIO)
Produktdirektør (CPO)
Compliance officer
Risk manager
Ansvarlige for kapitalstyring GF og senior analytiker GF

Et godtgjørelsesutvalg bistår styret i alle saker som
gjelder lønn og godtgjørelser. Godtgjørelsesutvalget skal,
innenfor styrets ansvarsramme, styrke styrets oppfølging
av godtgjørelsespolitikken overfor daglig leder, den øverste
ledelsen og nøkkelpersoner.
Daglig leder har det overordnede ansvaret for å styre foretakets
risiko og kontrolltiltak. Dette innebærer å etablere og
gjennomføre forsvarlig risikostyring og internkontroll, med et
tydelig mandat og med bakgrunn i den risikoappetitt som styret
fastsetter.
Ansvaret for den daglige risikostyringen er delegert til de
ansvarlige ledere i første linje, som skal sørge for at det er
etablert risikostyring og internkontroll innenfor sine områder
og at aktuelle risikostyringsaktiviteter blir gjennomført. Videre
skal den enkelte leder sørge for at risikoeiere utpekes og at det
iverksettes nødvendige tiltak. Hver enkelt ansatt skal innenfor
sine områder medvirke til at virksomheten når sine mål, og
bidra til risikostyring og internkontroll i tråd med etablerte
retningslinjer og ved behov. Det er etablert prosedyrer og
retningslinjer som må følges, og risikostyring og internkontroll
utføres derfor som en del av de ansattes daglige arbeid.
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Figur 3: Virksomhetsstyringssystemet i Gjensidige Pensjonsforsikring AS

Sender rapporter til

Risikostyring i Gjensidige Pensjonsforsikring AS er en
del av den totale virksomhetsstyringen og er organisert
med utgangspunkt i en tre linjemodell. Figur 3 viser de
overordnede prinsipper for denne organiseringen, samt
roller og ansvar.
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Internrevisjonen

Regulatoriske myndigheter

Risikoprofil

Noen funksjoner slik som risiko-, compliance-,
og sikkerhetskoordinatorer, personvernansvarlig,
hvitvaskingsansvarlig og funksjoner som vurderer kvalitet i
salgs- og skadeoppgjørsfunksjoner er også organisert som
en del av førstelinjeorganisasjonen og bistår med å ivareta
ansvar for risikostyring og intern kontroll. Avvikshåndtering
er en del av risikostyring og skal skje iht. etablerte rutiner.

Ekstern revisor

C.
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3. linje
Gir uavhengig bekreftelse og
råd om eierstyring, virksomhets
ledelse, risikostyring og
internkontroll

Konsernsikkerhet
2. linje
Identifiserer, vurderer,
kvantifiserer, overvåker og
rapporterer på risiko. Gir råd
og veiledning
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Gjensidige Pensjonsforsikring AS har fem egne
kontrollfunksjoner: for risikostyring, etterlevelse (Compliance),
konsernsikkerhet, aktuar og internrevisjon:
•
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•

Risikostyringsfunksjonen har ansvar for å vedlikeholde
og videreutvikle konsernets risikostyringssystem
slik at systemet til enhver tid er tilfredsstillende og i
henhold til regulatoriske krav og styrets føringer, samt
organisere og ivareta en helhetlig og løpende prosess
for vurdering og oppfølging av risiko og internkontroll.
Funksjonen skal ha en overordnet oversikt over de
risikoer selskapet er eller kan bli eksponert for, og hvilken
betydning dette har for selskapets, solvenssituasjon.
Risikostyringsfunksjonen ledes av utpekt Risk Manager
for Gjensidige Pensjonsforsikring AS, som har ansvar for
å etablere prosedyrer for risikostyring og rapportering av
de ulike risikoeksponeringer, samt ansvar for overvåking
av risikorammer vedtatt av styret. Risk Manager har en
uavhengig rapporteringslinje til daglig leder og styret.
Compliancefunksjonens hovedoppgaver er å bidra til
at krav fastsatt i eller i medhold av lov, forskrift eller
i styrende dokumenter etterleves, at operasjonelle
risikohendelser som også er compliance-brudd følges
opp og rapporteres (herunder til nasjonale datatilsyn
der nødvendig) og at internkontrollsystemet fungerer i
samsvar med kravene. Compliance-funksjonen i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS ledes av utpekt Compliance Officer.
Konsernsikkerhet har ansvar for å overvåke, gjennomgå
og forbedre styringssystemet for informasjonssikkerhet.
Konsernsikkerhet ledes av Chief Security Officer.

•

•

Aktuarfunksjonen har ansvar for å koordinere
beregningen og kontrollere de forsikringstekniske
avsetningene for Gjensidige Pensjonsforsikring AS.
Ansvaret er sentralisert til konsernets aktuarfunksjon
som rapporterer til CRO. Funksjonens ansvar er
begrenset til kontrollaktiviteter, og funksjonen skal
være uavhengig av den operative virksomhet, og adskilt
fra den alminnelige rapporteringslinjen i virksomheten.
Leder for aktuarfunksjonen har en faglig og uavhengig
rapporteringslinje til daglig leder og styret.
I tillegg har Gjensidige Pensjonsforsikring AS en
uavhengig internrevisjonsfunksjon som skal gi styret og
ledelsen trygghet for at det gjennomføres en effektiv
vurdering og styring av risikoer i organisasjonen.
Internrevisjonsfunksjonen rapporterer direkte til
styret i Gjensidige Pensjonsforsikring AS.

Risikostyrings-, compliance-, konsernsikkerhets- og
aktuarfunksjonene rapporterer jevnlig til styret om deres
fagområder. Daglig leder er ansvarlig for å sikre at funksjonene
har den myndighet, de ressurser og den operasjonelle
uavhengighet som er nødvendig for at de skal kunne utføre
sine oppgaver. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelser for alle
nøkkelfunksjoner, og ovennevnte fem funksjoner er i denne
sammenheng definert som uavhengige kontrollfunksjoner.
Risikostyringsfunksjonen rapporterer til styret og ledelsen hvert
kvartal. Compliance- og aktuarfunksjonene rapporterer til styret
og ledelsen årlig. Internrevisjonen rapporterer til styret årlig.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har tjenestenivåavtaler med
Gjensidige Forsikring ASA for kontrollfunksjonene, unntatt
internrevisjonsfunksjonen. En tjenestenivåavtale defineres som

en konsernintern avtale mellom konsernfunksjoner og Gjensidige
Pensjonsforsikring AS.

Vurdering av systemet for styring og kontroll
Styringssystemet i Gjensidige Pensjonsforsikring AS anses å
fungere etter hensikten i betraktning av typen, omfanget og
kompleksiteten av den risiko som ligger i virksomhetens natur.
Det er etablert styrende dokumenter innenfor alle sentrale
virksomhetsområder. Organisasjonsstrukturen er relativt flat, og
det er etablert egne rapporteringslinjer som sikrer at nødvendig
informasjon rapporteres til ledelsen og styret.

Lønn og godtgjørelser
Retningslinjene for lønn og godtgjørelser i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS fastsetter at godtgjørelsespolitikken og
godtgjørelsesordningen for Gjensidige Forsikring ASA skal gjelde
alle som er ansatt i Gjensidige Pensjonsforsikring AS og alle
foretak innenfor Gjensidige-konsernet.
Konsernet har etablert en godtgjørelsesordning som gjelder
alle ansatte. Ordningen skal sikre at Gjensidige tiltrekker seg
og beholder medarbeidere som presterer, utvikler seg, lærer
og deler. Godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men
ikke lønnsledende. Konsernets godtgjørelsesordninger skal
være transparente og prestasjonsbaserte. Det skal være
samsvar mellom avtalt prestasjon og godtgjørelsen som gis. For
ytterligere opplysninger om konsernets godtgjørelsespolitikk
vises til Rapporten om solvens og finansiell stilling (SFCR) for
Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidige Forsikring konsern.
Retningslinjer for godtgjørelse og karriereutvikling knyttes
til oppnåelse av konsernets uttrykte mål og verdigrunnlag,
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hvor både kvantitative og kvalitative faktorer vurderes.
Godtgjørelsesordningen skal fremme ønsket bedriftskultur og
langsiktig verdiskapning Ordningen skal bidra til å fremme god
risikostyring, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå
interessekonflikter. En fast grunnlønn skal være hovedelement
i den samlede godtgjørelsen, som for øvrig består av en
eventuell variabel godtgjørelse, pensjon, forsikringsordninger
og naturalytelser. Variabel godtgjørelse skal benyttes for å
belønne prestasjoner som er avtalt gjennom målkort eller som
overgår forventninger, hvor både resultater og atferd i form av
etterlevelse av kjerneverdier, merkevare og ledelsesprinsipper
skal vurderes.
Variabel godtgjørelse skal være resultatavhengig uten å være
risikodrivende, og skal reflektere både foretakets, divisjonens,
avdelingens og individets resultater og bidrag. Øvrige
kompensasjonselementer som tilbys skal ansees attraktive av
både nye og nåværende ansatte. Det er etablert øvre grenser for
variabel godtgjørelse.

Godtgjørelse til CEO og toppledere
Daglig leder kan motta inntil 30 prosent av grunnlønn som
bonus, mens øvrige direktører/medlemmer av ledergruppen kan
motta bonus på inntil 25 prosent av grunnlønn. For Daglig leder
og medlemmer av ledergruppen skal halvparten av bonusen
utbetales kontant, mens resterende bonus utbetales i form av
aksjer i Gjensidige Forsikring ASA fordelt over de tre kommende
årene. Variabel avlønning som utbetales skal være i tråd med
prestasjon og måloppnåelse, og baseres på både kvantitative og
kvalitative mål. Den variable godtgjørelsen for toppledere skal
reflektere selskapets, avdelingens og individets resultater og
bidrag.

Den ikke utbetalte bundne variable godtgjørelsen kan reduseres
dersom etterfølgende resultater og utvikling tilsier at den ble
basert på uriktige forutsetninger, og godtgjørelsesutvalget finner
dette tilstrekkelig sannsynliggjort.
Retningslinjene for topplederlønn besluttes årlig av styret etter
innstilling fra godtgjørelsesutvalget.

Ledende stillinger – Gjelder GPF
Ansatte i ledende stillinger som ikke er definert som Toppledere
og som har kontraktsfestet at de er omfattet av foretakets
bonusordning, kan motta bonus på inntil 15 % av lønn. Gitt at
de ikke har arbeidsoppgaver som er av vesentlig betydning for
foretakets risikoeksponering, kan bonusen utbetales i sin helhet i
form av kontanter (ikke aksjer).

Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter mv.
for det kommende regnskapsåret
Av variabel godtgjørelse opptjent i 2021 for CEO og andre ansatte
som er omfattet av forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner,
vil 50 prosent av brutto opptjent variabel godtgjørelse gis i form
av et løfte om aksjer i Gjensidige Forsikring ASA. Aksjene tildeles
med en tredjedel hvert av de kommende tre år forutsatt at
betingelsene for tildeling er oppfylt

Aksjespareprogram
Styret har vedtatt å videreføre konsernets aksjespareprogram
for ansatte i 2022. Konsernsjef og ledende ansatte har på
lik linje med øvrige ansatte i Gjensidige adgang til å delta i
programmet. Etter gjeldende program kan den ansatte spare

gjennom lønnstrekk for kjøp av aksjer i Gjensidige Forsikring ASA
for inntil 90.000 kroner per år. Kjøp skjer kvartalsvis etter
offentliggjøring av resultatene. Det gis et tilskudd på 25 prosent
av kjøpesummen, begrenset oppad til 7.500 kroner. For de som
beholder aksjene og fortsatt er ansatt i konsernet, tildeles én
bonusaksje for hver fjerde aksje man har eid i mer enn to år.

Pensjon
Gjensidige Pensjonsforsikring AS (GPF) er forpliktet til å
ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Foretakets pensjonsordninger oppfyller
lovens krav.
GPF har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte
pensjonsordninger for sine ansatte. Den ytelsesbaserte
pensjonsordningen er lagt i en egen pensjonskasse og er lukket
for nyansatte. Nyansatte blir meldt inn i den innskuddsbaserte
pensjonsordningen. Innskuddsbasert pensjonsordning.
Innskuddspensjon er en privat pensjonsordning som er et
supplement til folketrygden.
Ytelsene fra pensjonsordningen kommer i tillegg til
alderspensjon fra folketrygden. Pensjonsalder er 70 år.
Den innskuddsbaserte ordningen er en ordning hvor GPF betaler
faste innskudd til et fond eller en pensjonskasse, og hvor det
ikke foreligger noen juridisk eller underforstått forpliktelse
til å betale ytterligere innskudd. Satsene er syv prosent av
lønn mellom 0 og 7,1 G og 20 prosent av lønn mellom 7,1
og 12 G. Videre inngår i ordningen uførepensjon, ektefelle- /
samboerpensjon og barnepensjon etter nærmere bestemte
regler.
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Ytelsesbasert pensjonsordning
Alderspensjonen sammen med ytelser fra folketrygden og
hensyntatt eventuelle fripoliser fra tidligere arbeidsforhold
utgjør cirka 70 prosent av lønn ved fratredelsesalder, forutsatt
full opptjeningstid på 30 år. Pensjonsalderen er 70 år, men
for assurandørene gjelder en pensjonsalder på 65 år. Den
ytelsesbaserte ordningen er en ordning som gir de ansatte
kontraktsmessige rettigheter til fremtidige pensjonsytelser.
Videre inngår i ordningen uførepensjon, ektefelle- /
samboerpensjon og barnepensjon etter nærmere bestemte
regler.
I tillegg har GPF pensjonsforpliktelser overfor enkelte
arbeidstakere ut over den ordinære kollektivavtalen. Dette

gjelder ansatte med lavere pensjonsalder, arbeidstakere
med lønn over 12G og tilleggspensjoner. Den ordinære
alderspensjonen er en sikret ordning hvor arbeidsgiver bidrar
med innbetaling til pensjonsmidler. Pensjon ut over den ordinære
kollektivavtalen er en usikret ordning som betales over driften

Transaksjoner med nærstående parter
Det har i rapporteringsperioden ikke funnet sted vesentlige
transaksjoner med aksjonærer, med personer som utøver
betydelig innflytelse over foretaket, eller med medlemmer av
noe administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorgan.

56
60

61
61

62
62

21

Sammendrag

2

A.

Virksomhet og resultater

5

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Virksomhet
Forsikringsresultat
Investeringsresultat
Resultat fra øvrig virksomhet
Andre opplysninger

6
7
11
13
13

Innhold

B.

System for risikostyring
og internkontrollresultater

B.1 Generelle opplysninger om systemet
for risikostyring og internkontroll
B.2 Krav til egnethet
B.3 Risikostyringssystemet, herunder
egenvurderingen av risiko og solvens
B.4 Internkontrollsystem
B.5 Internrevisjonsfunksjonen
B.6 Aktuarfunksjon
B.7 Utkontraktering
B.8 Andre opplysninger

14
16
22
23
28
29
30
31
32

C.

Risikoprofil

33

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

Forsikringsrisiko
Markedsrisiko
Kredittrisiko
Likviditetsrisiko
Operasjonell risiko
Andre vesentlige risikoer
Andre opplysninger

35
37
39
40
40
41
42

D.

Verdsetting for solvensformål

43

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Eiendeler
Forsikringstekniske avsetninger
Andre forpliktelser
Alternative verdsettingsmetoder
Andre opplysninger

45
49
52
54
54

E.

Kapitalforvaltning

55

E.1 Ansvarlig kapital
E.2 Solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav
E.3 Bruk av den durasjonsbaserte
undermodulen for aksjerisiko ved
beregningen av solvenskapitalkravet
E.4 Forskjeller mellom standardformelen
og benyttede interne modeller
E.5 Manglende oppfyllelse av
minstekapitalkravet og manglende
oppfyllelse av solvenskapitalkravet
E.6 Andre opplysninger

B.2 Krav til egnethet
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har vedtatt Gjensidigekonsernets egnethetspolicy. I denne policyen skisseres de krav
selskapet stiller til egnethet.
Følgende personer må oppfylle egnethetskravene til Gjensidige
Pensjonsforsikring AS:
•
•
•
•
•
•
•

Styremedlemmer
CEO og medlemmer av ledelsen
Leder av risikostyringsfunksjonen
Leder av compliancefunksjonen
Leder av konsernsikkerhetsfunksjonen
Leder av aktuarfunksjonen
Leder av internrevisjon.

Med egnethet menes at en person må ha den nødvendige
kompetanse og erfaring og ha godt omdømme og ikke for øvrig
har lagt for dagen en atferd som kan gi grunn til å tvile på om
stillingen eller vervet vil bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
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Vurderingen må ta hensyn til følgende:
•

•

•

Om vedkommende har en straffedom, og hvorvidt
forholdet kan gi grunn til å tvile på om stillingen eller
vervet vil bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte, eller
Om vedkommende i sin stilling eller i sitt verv har utvist
en atferd som kan gi grunn til å tvile på om stillingen
eller vervet vil bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte
For en del selskaper vil det være tilleggskrav, særlig
med hensyn til vedkommendes soliditet.

Ved vurdering av om en person har de nødvendige
ferdigheter, skal det tas hensyn både til akademiske og faglige
kvalifikasjoner i tillegg til kunnskap og erfaring som er relevant
for forsikringsbransjen eller andre bransjer eller selskaper i
finanssektoren, samt til de oppgaver vedkommende var tildelt.
Der det er relevant skal det dessuten tas hensyn til kompetanse
vedkommende måtte ha innen forsikring, finans, regnskap,
forsikringsmatematikk, juss, revisjon eller ledelse.

Kontrollen av en persons egnethet skal også omfatte en
vurdering av vedkommendes ærlighet og soliditet på grunnlag av
dokumentbevis vedrørende personens karakter, personlige atferd
og forretningsatferd, herunder eventuelle straffesaker og finansielle
og tilsynsmessige saker som er relevante for vurderingen.
Egnethetskontrollen skal gjennomføres minst på grunnlag av
følgende informasjon:
•
•
•
•

Politiattest
Egenevaluering levert i form av egnethetsskjema
CV og stillingsbeskrivelse
Kontroll av referanser.

På grunnlag av den informasjonen som fremkommer, gjøres det
en vurdering av om det er nødvendig å gjennomføre ytterligere
undersøkelser.
Daglig leder i Gjensidige Pensjonsforsikring AS skal sende en
melding til tilsynsmyndighetene for alle personer som det kreves
egnethetskontroll av, herunder eventuelle endringer som gjøres.
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B.3 Risikostyringssystemet,
herunder egenvurderingen av risiko og solvens
Risikostyringssystemet i Gjensidige Pensjonsforsikring er en
løpende koordinert aktivitet for å sikre at selskapets risikoprofil
til enhver tid er innenfor styrevedtatt risikoappetitt og toleranse.
Den kan beskrives som en prosess, gjennomført av styre,
ledelse og ansatte, anvendt i fastsettelse av strategi og på
tvers av virksomheten. Risikostyringssystemet er utformet for
å identifisere potensielle hendelser som kan påvirke Gjensidige
Pensjonsforsikring AS og for å håndtere risiko slik at den er i
samsvar med konsernets risikoappetitt. Hensikten er å gi rimelig
grad av sikkerhet for at virksomheten når sine mål.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS’ risikostyringssystem er en
integrert del av Gjensidige-konsernets risikostyringssystem.
Det viktigste styrende dokumentet for risikostyring er
«Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll», som har blitt
vedtatt av styret i Gjensidige Pensjonsforsikring AS.
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Figur 4: De tre stegene i Gjensidiges risikostyringsprosess

3. Måle,
overvåke,
kommunisere
og rapportere
risikoer

1. Identiﬁsere,
analysere og
evaluere
risikoer

Risikostyringssystemet
Gjensidige Pensjonsforsikring AS skal ha en helhetlig tilnærming
til risikostyring. Dette er en del av konsernets virksomhetsstyring
og kan inndeles i tre steg jfr. figur 4:
•
•
•

Identifisere, analysere og evaluere risikoer;
Beslutte og implementere tiltak;
Måle, overvåke, kommunisere og rapportere risikoer.

2. Beslutte og
implementere
tiltak
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Risikoappetitten er forskjellig for ulike typer risiko, og dette gir
føringer for hvilken risikostrategi som velges. Risikoappetitt skal
beskrives i et styregodkjent risikoappetittdokument som skal
revideres hvert år.
Risikovurderinger for ulike risikotyper skal gjennomføres og
dokumenteres i henhold til gjeldende metodeverk. Vesentlighets
vurderinger og eventuelle tiltak for å håndtere de ulike typer av
risikoer skal gjennomføres løpende. Oppfølging og rapportering
på risikonivå skal skje i henhold til etablerte retningslinjer.
Før alle større endringer i selskapet skal en risikovurdering
gjennomføres av førstelinjen som en del av beslutnings
grunnlaget. Denne vurderingen skal omfatte en vurdering av
risiko knyttet til den aktuelle endringen samt om den eventuelt
kan medføre økt risiko for andre deler av virksomheten.
Ut fra en vesentlighetsvurdering bør eventuelle planlagte
risikoreduserende tiltak synliggjøres og risikoeier identifiseres
i beslutningsgrunnlaget.
Ved større operasjonelle hendelser skal ansvarlig leder også
vurdere behovet for og eventuelt gjennomføre en risikovurdering
innenfor aktuelt område.
I tilfeller hvor det gjennomføres større prosjekter eller
programmer i selskapet må risikoer identifiseres, vurderes og
håndteres løpende. Grensesnittet mellom prosjektrisiko og
risiko som følge av endringer i mottaksorganisasjonen (berørte
forretningsområder og stabsfunksjoner) må også identifiseres og
håndteres gjennom identifiserte risikoeiere både i prosjektet og
i virksomheten.

Figur 5: Typer av kontrolltiltak

Organisering, styrende dokumenter og rutinebeskrivelser

Arbeidsdeling

Fullmaktssystem

Rutine for
eskalering

Documenterte aktiviteter for å sikre at prosesser eller rutiner etterleves

Avstemminger

Utøvelse
fullmakt

Kvalitetskontroll

Attestering/
veriﬁsering

Eskalering

Med ﬂere…

Kunnskap, kompetanse, opplæring og kurs

Verdier, etiske holdninger og standarder

Håndtering av risiko vil i mange tilfeller skje ved bruk av
kontrolltiltak. Disse tiltakene kan være svært ulike i art og
omfang – se figur 5.
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Kontrolltiltakene skal bidra til å sikre måloppnåelse og fange opp
uønsket utvikling. Ulike typer av kontroller og kontrollaktiviteter
skjer på alle nivåer og tilpasses det til enhver tid gjeldende og
akseptable risikonivået. Risikovurderinger er utgangspunktet for
å estimere kontrollnivået innenfor et virksomhetsområde. En slik
vurdering kan resultere i at det identifiseres et økt eller redusert
behov for kontrollaktiviteter.
Internkontroll er en del av risikostyringssystemet og består av
følgende elementer:
•

•
•

•

•
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•
•

Organisasjonsstruktur: Alle virksomhetsområder
er organisert på en hensiktsmessig måte
og ha klare rapporteringslinjer.
Fullmakter: Det foreligger delegerte fullmakter.
Prosess og rutinebeskrivelser: Det foreligger
prosessbeskrivelser og/eller rutiner for
vesentlige virksomhetsområder.
Kunnskap og kompetanse: Det skal være
aktiviteter, prosesser og dokumentasjon som
sikrer at ansatte har den nødvendige kunnskap og
kompetanse for å utføre sine arbeidsoppgaver,
Oppgaveutførelse/oppgavebeskrivelse: ledere på
alle nivåer skal sikre at ansatte forstår sitt ansvar og
hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres gjennom for
eksempel skriftlige rollebeskrivelser, stillingsbeskrivelser,
funksjonsbeskrivelser, prosjektstyring, målstyring, osv.,
Egnethetsvurdering: Styret, ledende ansatte
og nøkkelpersoner vurderes særskilt.
Godtgjørelse: Det foreligger godtgjørelsesordninger
som inneholder incentiver som bidra til god styring
av risiko og motvirke interessekonflikter.

•

•

•

•
•

Hendelser: Det er etablert prosesser for å
identifisere, rapportere og håndtere uønskede
hendelser som oppstår i virksomheten.
Vurdere kontroll: Ledere på alle virksomhetsområder
designer, implementerer og overvåker internkontroll
innenfor eget område løpende og ved behov
iverksette nødvendige kontrolltiltak.
Intern rapportering: Det foreligger prosesser
som sikrer at intern styringsinformasjon er
pålitelig, tilstrekkelig og relevant.
Ekstern rapportering: Det påses at ekstern rapportering
tilfredsstiller lover og regler, samt markedets krav.
Styrende dokumenter angir overordnede regler
for styring og kontroll, roller og ansvar.

Denne har en uavhengig rapporteringslinje til daglig leder og er
ansvarlig for:
•
•
•
•
•
•

Risikostyringsfunksjonen

•

Risikostyringsfunksjonen er organisert som en konsernfunksjon.
Dette innebærer at CRO, som leder av konsernfunksjonen,
også er ansvarlig for utførelse av risikostyringsfunksjonen
i datterforetakene. Det er derfor etablert tjenesteavtaler
mellom Gjensidige Forsikring ASA og datterforetakene.
Krav til risikostyring er spesifisert i Policy for risikostyring og
internkontroll og i ORSA-policyen (ORSA – Own Risk and
Solvency Assessment) som begge er godkjent av styrene i de
ulike foretakene.

•

Risikostyringsfunksjonen i Gjensidige Pensjonsforsikring AS
ledes av Risk Manager.

•
•

Aktivt å bygge risikoforståelse, -kompetanse
og -kultur i organisasjonen,
Overvåke risikostyringssystemet og
risikoprofilen til selskapet,
Bistå daglig leder og andre funksjoner i den
faktiske driften av risikostyringssystemet,
Det operative ansvar for å overvåke og sikre nødvendig
videreutvikling av konsernets system for risikostyring,
Organisere og ivareta en helhetlig og løpende prosess
for vurdering og oppfølging av risiko og internkontroll,
Forvalte og følge opp selskapets identifisering, registrering,
håndtering og rapportering av operasjonelle hendelser.
Som en del av dette foretas det trend og risikoanalyser,
Ha oversikt over selskapets risikounivers, samt
hvilken betydning dette har for solvenssituasjon,
Vurdere, gi råd, veilede og rapportere om forhold
knyttet til risikostyring og risikoeksponering i
forbindelse med beslutninger om større endringer
slik som forretningsstrategi, større fusjoner,
oppkjøp, prosjekter og investeringer,
Minst kvartalsvis rapportere til daglig leder og
styre om den overordnede risikosituasjonen,
Legge til rette for eller bistå ved selskapets
egenvurdering av risiko- og solvens (ORSA) og ved Pilar
3-rapportene som er definert i Solvens II-forskriften.

Risikostyringsfunksjonen skal bidra til utvikling og forvaltning
av rammeverk for styring og kontroll, herunder også rammeverk
for risikostyring, styringsog beslutningsprinsipper samt bidra til
videreutvikling og forbedring av førstelinjens egne aktiviteter
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gjennom rådgivning og kontrolltiltak. De skal ha en tett og god
dialog med resten av virksomheten og gi råd og veiledning der
dette er naturlig. Videre skal de identifisere forhold som avviker
fra ønsket utvikling og sørge for at virksomheten fokuserer og
reagerer på disse. Som en del av dette har også andrelinje et
rapporteringsansvar til daglig leder og Styret.
Daglig leder i Gjensidige Pensjonsforsikring AS skal påse at
styringsdokumentene er à jour, er innbyrdes konsistente og
dekker de viktigste områdene, at de implementeres og at de
gjøres tilgjengelig.
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Risikosituasjonen rapporteres kvartalsvis til daglig leder og
styret gjennom en statusrapport for risikosituasjonen. Tiltak skal
diskuteres dersom risikosituasjonen eller dagens prosesser ikke
er tilfredsstillende.
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Gjensidige Pensjonsforsikring AS er eksponert for risikoer som
kan klassifiseres som forsikringsrisiko, markedsrisiko (inkludert,
kredittrisiko og likviditetsrisiko), operasjonell risiko og strategisk/
forretningsmessig risiko.

Styring av forsikringsrisiko
Mål og strategi
Den overordnede målsettingen for styringen av forsikringsrisiko
i Gjensidige Pensjonsforsikring AS er å sikre at risikonivået ligger
innenfor vedtatt risikoappetitt. Gjensidige Pensjonsforsikring AS
har relativ stor risikoappetitt innen innskuddspensjon og privat
sparing, moderat risiko innenfor kollektive risikodekninger
og individuell uførepensjon og lav risikoappetitt innenfor
kapitalkrevende og kompliserte produkter som fripoliser.

Selskapet reduserer forsikringsrisiko gjennom kjøp av
reassuranse.
Prosess
Styret i Gjensidige Pensjonsforsikring AS har vedtatt en
underwriting policy som gir retningslinjer for de viktigste
prinsippene og forpliktelsene innenfor utvikling av produkter
og tariffer, samt risikoseleksjon og prising av individuelle
risikoer. Risikokomitéen vurderer risikoer av en viss størrelse
og kompleksitet.
Rapportering og dokumentasjon
Overvåking og vurdering av forsikringsresultater og
forsikringsrisiko er en sentral og integrert del av den løpende
styringen av forsikringsrisiko. Rapportering av resultater samt
separat risikorapportering gjøres jevnlig mot ledelse og styret.
Produkt og Analyse utarbeider rapporter for de tekniske
avsetningene og Aktuarfunksjonen utarbeider i tillegg en
årlig rapport. Faktisk kjøp av reassuranse gjennomføres av
reassuranseavdelingen og dette dokumenteres og rapporteres
til ledelsen regelmessig.
Overvåking og etterlevelse
Ulike funksjoner i organisasjonen sikrer etterlevelse og kvalitet
i salgs- og oppgjørsfunksjoner. For en del områder er det
også lagt inn systembegrensninger for å sikre etterlevelse.
Den uavhengige aktuarfunksjonen utfører kontrolloppgaver i
forhold til forsikringstekniske avsetninger. Aktuarfunksjonen
gjennomfører også en vurdering av underwriting policyen og
gir en uttalelse om reassuranseprogrammet. Den uavhengige
aktuarfunksjonens rapport dokumenterer vurderingene. Risk
Manager følger opp risikoappetitten hvert kvartal.

Styring av markedsrisiko
(inkludert kredittrisiko og likviditetsrisiko)
Mål og strategi
Pensjonsmidler, der kundene står risiko, plasseres iht. kundenes
ønsker. Selskapets pensjonsprofiler skal primært være basert
på UCITS fond. Midler i kollektivporteføljen balanseres mellom
behov for kundeavkastning og minimering av sannsynligheten
for å belaste selskapets egenkapital, gjennom en fleksibel
holdning til bruk av ulike aktivaklasser tilpasset solvens- og
markedssituasjonen. Selskapskapitalen skal investeres for å
bidra til selskapets totale lønnsomhetsmål, med en kontrollert
nedsiderisiko.
Prosess
Investeringsstrategien er vedtatt av styret og gir rammer
for allokering av investeringsmidler. Investeringsstrategien
definerer flere risikobegrensninger, både aggregert og på de
ulike risikotypene. Likviditetsrisikoen antas å være lav og det er
utarbeidet en likviditetsstrategi som godkjennes årlig av styret.
Rapportering og dokumentasjon
Det utarbeides regelmessig rapporter av forvalter for
oppfølging og overvåkning av Gjensidiges Pensjonsforsikring AS
sine investeringer for å sikre at disse til enhver tid er
innenfor gjeldende rammer. Det er månedlige rapporter til
ledelse og styret som blir utarbeidet av Økonomidirektør.
Rammene for pensjonsprofilene blir fulgt opp daglig. Det blir
utarbeidet månedlige rapporter som viser tracking error for
pensjonsprofilene. Kollektivporteføljene blir fulgt opp løpende
og det utarbeides månedlige rapporter som viser rammeutnyttelsen.
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Overvåking og etterlevelse
Regelmessig rapportering til ledelsen og styret utføres av
Økonomidirektør, som har en uavhengig rolle i forhold til
forvaltningen i Gjensidige Pensjonsforsikring AS. Risk Manager
følger opp risikoappetitten hvert kvartal.

Styring av operasjonell risiko samt forretningsmessigog strategisk risiko
Mål og strategi
Den overordnede målsettingen med styringen av operasjonell
samt forretningsmessig- og strategisk risiko i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS er å sikre at risikonivået ligger innenfor
vedtatt risikoappetitt. Styring av risikoen gjøres gjennom å
identifisere, analysere, evaluere håndtere, overvåke og rapportere
på de vesentlige risikoene. Overordnet risikoappetitt som gir
føringer for hvilken risikostrategi som velges er vedtatt av styret.
Risikoappetitten er videre operasjonalisert i en styrevedtatt
risikomatrise. Det er denne matrisen som brukes i den årlige
risikovurderingsprosessen og i den løpende oppfølgingen.
Prosess
Utgangpunktet for identifisering av risikoer er etablerte
målsetninger, aktiviteter, leveranser og vesentlige prosesser.
Risikovurderingene gjennomføres årlig med en kvartalsvis
oppfølging av de mest vesentlige risikoer. Risikoer blir
identifisert, vurdert og prioritert av ledere og fagpersoner
i henhold til vedtatt styrevedtatt risikomatrise. Det er
implementert regler for de tilfeller hvor risikonivået blir vurdert
til å være for høyt. I slike tilfeller skal forretningsområder og
datterforetak enten implementere risikoreduserende tiltak eller
skriftlig akseptere den aktuelle risikoen. Disse beslutningene skal
dokumenteres som en del av risikovurderingen. Resultatene fra

de årlige og kvartalsvise risikovurderingene blir dokumentert og
lagret i et dedikert dokumentasjonssystem.
Rapportering og dokumentasjon
Risk Manager utarbeider hvert kvartal en risikorapport til styret
med vurdering av de mest vesentlige risikoene i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS. Som en del av virksomhetens årlige
vurdering av operasjonell, forretningsmessig- og strategisk risiko
skjer det en identifisering og aggregering av de mest vesentlige
risikoer opp på selskapsnivå. Det er resultatet fra denne
risikoaggregeringen som fremlegges selskapets daglige leder og
styre og som deretter blir fulgt opp og rapportert på kvartalsvis.
Overvåking og etterlevelse
Ledere i Gjensidige Pensjonsforsikring AS er ansvarlige
for identifisering, vurdering og håndtering av operasjonell,
forretningsmessig og strategisk risiko innenfor eget ansvarsområde.
Effekten av risikoreduserende tiltak, samt behovet for eventuelle
ytterligere tiltak skal vurderes fortløpende. Det er andre- og
tredjelinjes oppgave å kontrollere at prosess for risikostyring
blir fulgt, og at beslutninger om risikoaksept blir fattet på riktig
nivå. Hvis andre- eller tredjelinje vurderer risikohåndteringen som
mangelfull finnes et uavhengig rapporteringsansvar.

Vurdering av egen risiko og solvens (ORSA)
ORSA er etablert som et strategisk verktøy og Gjensidige
Pensjonsforsikring AS har vedtatt Gjensidige-konsernets
policy for ORSA-utarbeidelsen. ORSA-prosessen omfatter alle
prosessene som Gjensidige Pensjonsforsikring AS bruker for å
identifisere, vurdere, overvåke, styre og rapportere risiko på kort
og lang sikt, og for å beregne kapitalkravene. ORSA-rapporten
omfatter også en evaluering av Gjensidige Pensjonsforsikring AS’

solvenskapitalbehov ut fra selskapets risikoprofil og kapitalplan
og drøfter tiltak i de tilfeller der kapitalsituasjonen er presset.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS bruker standardformelen for
å beregne solvenskapitalbehovene. Risikostyringssystemet
sikrer at standardformelen kan brukes for å beregne
solvenskapitalkravene. Kapitalstyringsaktivitetene sikrer at
kapitalnivået holdes over det nivå styret har definert.
Styret i Gjensidige Pensjonsforsikring AS har eierskap til ORSAprosessen, og prosessen organiseres slik at styret aktivt kan stille
krav til og utfordre prosessen og resultatene. I tillegg vurderer
styret hvilke konsekvenser den gjeldende strategien vil få for
kapitalkravene i løpet av planperioden. Styret godkjenner den
endelige ORSA-rapporten og vedtar policy for ORSA-utarbeidelsen.
Sammen med Risk Manager skal daglig leder i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS påse at ORSA-prosessen gjennomføres i
tråd med styrets retningslinjer. Mens Risk Manager har ansvar for
å gjennomføre ORSA-prosessen, skal Konsernrevisjon foreta en
uavhengig gjennomgang av ORSA-rapporten før den godkjennes
endelig av styret. Risikostyringsaktivitetene tar utgangspunkt i
foretakets størrelse og kompleksitet.
ORSA-prosessen gjennomføres minst en gang i året. Ved
eventuelle større endringer i risikoprofilen skal det gjennomføres
en ekstraordinær ORSA-prosess. Det er ledelsen og styret som
skal vurdere behovet for en ekstraordinær ORSA-prosess. Den
ekstraordinære ORSA-prosessen skal som hovedregel begrense
seg til en revisjon av relevante kapitalvurderinger og påkrevde
tiltak for å bringe kapitaliseringen tilbake til målsonen.
Styret i Gjensidige Pensjonsforsikring AS skal årlig motta og
godkjenne ORSA-rapporten for Gjensidige Pensjonsforsikring AS.
Rapporten sendes til det norske Finanstilsynet etter at den er
godkjent av styret.
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B.4 Internkontrollsystem
Internkontrollsystemet i Gjensidige Pensjonsforsikring AS er en
integrert del av Gjensidige-konsernets kontroll system, som skal
holde risikoene på et akseptabelt nivå. Internkontrollsystemet er
definert som en del av risikostyringssystemet, og er bygget på en
modell bestående av tre linjer som er beskrevet under B1 og B3.

Compliancefunksjonen
Compliance-risiko er risikoen for økonomisk tap, sanksjoner fra
myndighetene og tap av omdømme som følge av manglende
overholdelse av internt og eksternt regelverk. Compliance
Officer er en uavhengig funksjon som overvåker compliancerisiko.
Alle ledere og ansatte har ansvar for å følge gjeldende internt
og eksternt regelverk. Det legges stor vekt på å sikre at lover
og forskrifter blir nøye fulgt og tas hensyn til i utformingen og
gjennomføringen av arbeidsprosessene. Compliance Officer
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hjelper virksomheten med å identifisere, vurdere, overvåke, gi
råd og rapportere compliance-risiko.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har vedtatt konsernets
policy for risikostyring og internkontroll, som fastsetter
hovedprinsippene for compliancefunksjonens ansvar og
organisering. I tillegg er det utarbeidet en funksjonsbeskrivelse.
Compliancefunksjonen skal årlig utarbeide en complianceplan.
Denne planen skal dekke virksomheten til Gjensidige
Pensjonsforsikring AS, og tar hensyn til graden av
compliancerisiko i de ulike områdene.
Manglende overholdelse av og brudd på eksternt eller internt
regelverk registreres i hendelsesregisteret for operasjonell risiko.
Compliancehendelser inngår i en årlig compliancerapport til
daglig leder og styret.
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B.5 Internrevisjonsfunksjonen
Internrevisjonen i Gjensidige Pensjonsforsikring AS er en
uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som
bistår styret og daglig leder med å overvåke og kontrollere
selskapets risikosituasjon. Mandatet er utarbeidet av styret
i Gjensidige Pensjonsforsikring AS. Internrevisjonens arbeid
skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering
og utføres innenfor rammen av den årlige internrevisjonsog ressursplanen som skal godkjennes av styret i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS. Internrevisjonen skal bidra til at
virksomheten når sine mål ved å overvåke og kontrollere
selskapets risikosituasjon, herunder at etablerte prosesser
for risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring er
effektive og formålstjenlige.

Internrevisjonens rolle, uavhengighet og objektivitet er
nærmere beskrevet i mandat for konsernets internrevisjon,
som godkjennes av styret i Gjensidige Forsikring ASA.
Internrevisjonen må oppfylle følgende krav for å sikre sin
uavhengighet og objektivitet:

Resultatene av revisjoner som er gjennomført, status for
revisjonsplanen og anbefalingene til styret og ledelsen
i Gjensidige Pensjonsforsikring AS rapporteres minst
en gang i året. Internrevisjonsfunksjonen i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS ledes av konsernleder for internrevisjon.

•

•

•

•

Revisjonsdirektør for konsernrevisjon skal være
uavhengig av administrasjonen og skal sikre
at det er reell uavhengighet mellom de som
utfører revisjonen, og de som blir revidert;
Konsernrevisjonsaktiviteter skal gjennomføres uten
utilbørlig påvirkning fra organisasjonen. Dette gjelder
valg av revisjonsprosjekter, tilnærming, valg av
revisjonshandlinger, hyppighet, timing og rapportering;
Revisjonsdirektør for konsernrevisjon har etablert
og vedlikeholder prosedyrer for implementering
av kravene satt i funksjonsbeskrivelsen
Konsernrevisjon er selskapets tredje linjefunksjon.
Konsernrevisjon skal utføre en uavhengig risikovurdering
som omfatter alle konsernets aktiviteter;
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•

•

De ansatte i Konsernrevisjon skal være ytterst
profesjonelle og objektive i arbeidet med å innhente,
vurdere og formidle informasjon knyttet til en aktivitet
eller prosess som gjennomgås. Ansatte i Konsernrevisjon
kan ikke ta ansvar for å gjennomføre internkontroll,
utarbeide prosedyrer, installere systemer eller utarbeide
regnskapsdokumentasjon i den utstrekning dette vil kunne
påvirke internrevisjonens uavhengighet og objektivitet;
Ansatte i Gjensidige-konsernet kan bistå som
gjesterevisorer. Gjesterevisorer kan ikke utføre en
internrevisjon på egen hånd. Ved bruk av gjeste
revisorer er det viktig å påse at uavhengigheten
og objektiviteten blir ivaretatt.

Konsernleder for internrevisjon skal minst en gang i året bekrefte
overfor styret i Gjensidige Forsikring ASA og styret i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS at Konsernrevisjon har vært uavhengig i
utførelsen av revisjonsoppgavene.
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B.6 Aktuarfunksjon
Aktuarfunksjonen er en uavhengig kontrollfunksjon med ansvar
for aktuarfaglige oppgaver. Aktuarfunksjonen i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS utføres av aktuarfunksjonen i Gjensidige
Forsikring ASA og er tildelt ansvar i henhold til Solvens IIreglene.
Dette ansvaret består i å:
•
•
•

•
•
•

samordne beregningen av forsikringstekniske avsetninger.
sikre at metoder, modeller og forutsetninger i beregningen
av forsikringstekniske avsetninger er hensiktsmessige.
vurdere om dataene som benyttes i
beregningen av forsikringstekniske avsetninger
er tilstrekkelige og av nødvendig kvalitet.
sammenligne beste estimat med foretakets erfaringer;
informere styret og ledelsen om hvorvidt beregningen av
forsikringstekniske avsetninger er pålitelig og tilstrekkelig;
etterprøve forenklede beregninger av beste estimat som
er basert på approksimasjoner og saksavsetninger.

SYSTEM FOR RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLLRESULTATER

•
•

•

•

avgi uttalelse om hvorvidt selskapets
gjenforsikringsordninger er tilstrekkelige.
bidra til effektiv gjennomføring av risikostyringssystemet,
særlig med hensyn til risikomodelleringen, som danner
grunnlaget for beregningen av solvenskapitalkravet
og egenvurderingen av selskapets kapitalbehov.
fremme eventuelle forslag til forbedring av datakvaliteten
for å sikre at denne er tilstrekkelig og av nødvendig
kvalitet slik at kravene gitt i Solvens II er oppfylt.
avgi en uttalelse om underwritingpolicy og
reassuransepolicy/-programmer og det innbyrdes forholdet
mellom disse og forsikringstekniske avsetninger.

Aktuarfunksjonen skal minst årlig rapportere skriftlig om alle
vesentlige oppgaver som aktuarfunksjonen har gjennomført og
resultatene som er oppnådd, med en klar angivelse av eventuelle
mangler og med anbefaling om hvordan manglene kan rettes.
Rapporten skal legges frem for daglig leder og styre.
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B.7 Utkontraktering
Krav til og prinsipper for utkontrakterte funksjoner eller
utkontraktert virksomhet er angitt i «Konsernpolicy for
utkontraktering», som er godkjent av styret. Policyen sikrer
overholdelse av bestemmelsene om utkontraktering i norsk lov
og Solvens II-regelverket.
Alle funksjoner og alle aktiviteter som ikke er definert som
kjernefunksjoner eller kjerneaktiviteter, kan utkontrakteres så
lenge Gjensidige Pensjonsforsikrings ledelse beholder det fulle
ansvar for operasjonene som er utkontraktert.
Ved utkontraktering skal følgende vurderes og dokumenteres:
•
•
•
•

Hvordan en leverandør som leverer
tilstrekkelig kvalitet skal velges,
Detaljer for hva den skriftlige avtalen må inneholde,
Hvordan utkontraktering vil bli styrt og fulgt opp,
Beredskapsplan (for både Gjensidige
Pensjonsforsikring og leverandøren).

Utkontraktering skal ikke:
•
•
•
•

Gi en betydelig svekkelse av Gjensidige
Pensjonsforsikrings styring,
Gi en vesentlig økning i operasjonell risiko,
Føre til redusert kontroll av utkontrakterte aktiviteter,
Forhindre kontinuerlig og tilfredsstillende kundeservice.

Konsernintern utkontraktering skal være basert på relevante
markedspriser og betingelser, dvs. i henhold til tilsvarende
betingelser som om det hadde vært en ekstern part. Ved
vurdering av konsernintern utkontraktering skal det gjøres
særskilte vurderinger av potensielle interessekonflikter slik at
disse blir identifisert og redusert.
Gjensidiges sentraliserte innkjøpsfunksjon, Konserninnkjøp, skal
informeres om alle utkontrakteringsavtaler og holde oversikt
over disse. Konserninnkjøp skal sikre at utkontrakteringsavtaler
er i tråd med internt regelverk. Konserninnkjøp er også
ansvarlig for å ivareta meldeplikt overfor Finanstilsynet i de
tilfeller der dette er påkrevet. Juridisk avdeling i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS skal rapportere årlig til styret og gi en

oversikt over alle utkontrakteringsavtaler som er rapportert
til Finanstilsynet.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har for tiden utkontraktert
følgende kritiske eller viktige operasjonelle funksjoner:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Drift, utvikling, innkjøp og leverandøroppfølging av
tjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi,
hvor tjenesteleverandøren er Gjensidige Forsikring ASA
sitt datterselskap, Gjensidige Business Services
AB (GBS) som er lokalisert i Sverige.
Plattform for informasjonsutveksling mellom arbeidsgivere,
arbeidsgivers pensjonsleverandør, eventuelle selvvalgte
leverandører og arbeidstagere (eksternt, i Norge).
Distribusjon (konserninternt og eksternt, i Norge).
Kapitalforvaltning (konserninternt og eksternt, i Norge).
Aktuarfunksjon (konserninternt, i Norge).
Compliancefunksjon (konserninternt, i Norge).
Konsernsikkerhet (konserninternt, i Norge).
Risikostyringsfunksjon (konserninternt, i Norge).
Skadehåndtering (konserninternt, i Norge).
Helsevurdering (konserninternt, i Norge).
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RISIKOPROFIL

Beskrivelsen av risikoprofilen som gis i dette kapittelet, er
basert på standardformelen, som er det kapitalkrav Gjensidige
Pensjonsforsikring AS må oppfylle etter loven.

Tabell 8 viser risikoprofilen for Gjensidige Pensjonsforsikring AS
per 31. desember 2021.

Tabell 8: Risikoprofil for Gjensidige Pensjonsforsikring AS (tall i NOK millioner)
Livsforsikringsrisiko

1 440

Markedsrisiko

1 716

Motpartsrisiko

33

Diversifisering

(677)

Basis solvenskapitalkrav

2 511

Operasjonell risiko

87

Justering for tapsabsorberende effekter på utsatt skatt og forsikringstekniske avsetninger

(781)

Solvenskapitalkrav

1 817

Gjensidige Pensjonsforsikring AS tilbyr pensjonsprodukter
til bedrifter og privatpersoner. Selskapet er eksponert for
forsikringsrisiko knyttet til uførhet, dødelighet, lang levetid,
katastrofe, avgang og økte kostnader. Disse risikoene er
beskrevet i kapittel C.1. Avgangsrisiko er den dominerende
risikoen, og er risikoen for at flere kunder enn forventet skal
forlate selskapet. Dette vil kunne redusere fremtidig fortjeneste
for Gjensidige Pensjonsforsikring AS. Deretter utgjør uførerisiko
den største eksponeringen.
Markedsrisiko er knyttet til forvaltningskapital, og mesteparten
av denne er knyttet til produkter med investeringsvalg,
der kundene bærer risikoen for endringer av verdier i
finansmarkedene. Imidlertid vil et større fall i eiendelenes verdi
svekke fremtidig forventet fortjeneste av fondsforvaltningen.

Gjensidige Pensjonsforsikring AS har dessuten garanterte
produkter (f.eks. fripoliser) og garantier knyttet til beregningen
av forsikringstekniske avsetninger. For disse produktene er det
selskapet som bærer markedsrisikoen. Ettersom størsteparten
av eiendeler med garantier er investert i obligasjoner og
rentebærende instrumenter, vil en nedgang i rentenivået over
lang tid utgjøre en stor risiko.
Motpartsrisikoen er lav da Gjensidige Pensjonsforsikring AS har
begrenset eksponering mot motparter.

Diversifiseringseffekter er til stede og reduserer risikoen;
for eksempel er det usannsynlig at det vil finne sted et stort
økonomisk tap på samme tid som et stort forsikringstap.
De tapsabsorberende effektene består i den positive effekten
av fremtidige skjønnsmessige ytelser (hovedsakelig som
følge av tilleggsavsetninger for fripoliser) og den estimerte
skattereduserende effekten av et tap ved et eventuelt
økonomisk sjokk.
Flere detaljer finnes i delkapittel C.1.

Operasjonell risiko er risiko relatert til driften av virksomheten.
Denne risikoen er begrenset sammenlignet med forsikrings- og
markedsrisikoen.
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C.1 Forsikringsrisiko
Gjensidige Pensjonsforsikring AS tilbyr produkter som
innskuddsbasert tjenestepensjon, herunder uførepensjon og
etterlattepensjon, individuell uførepensjon og individuelle

RISIKOPROFIL

pensjonsspareprodukter. Formålet er å tilby økonomisk sikkerhet
etter pensjonering og beskyttelse ved uførhet eller død.
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Tabell 9 viser Gjensidige Pensjonsforsikring AS’ risikoeksponering
mot forsikringsrisiko beregnet ved bruk av standardformelen.

Tabell 9: Risikoeksponering innen forsikringsrisiko
Type forsikringsrisiko
Dødelighetsrisiko

0%

Opplevelsesrisiko

3%

Uførhetsrisiko

5%

Avgangsrisiko

87 %

Kostnadsrisiko

5%

Katastroferisiko

0%

Total

100 %

Kapitalkrav for forsikringsrisiko (NOK millioner)

1 440

Det er ikke gjort noen endringer i prinsippene for vurdering
av forsikringsrisiko.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av de risikoene Gjensidige
Pensjonsforsikring AS er eksponert for:

antall forsikringspoliser som dekker dødelighetsrisiko. I tillegg er
dødeligheten lav, så en økning i denne vil ha begrenset effekt.
Dette betyr at det ikke er risiko for økt dødelighet som er størst
for Gjensidige Pensjonsforsikring AS, men risiko for lavere
dødelighet det vil si opplevelsesrisiko.
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Risikoeksponering

Dødelighetsrisiko
Dødelighetsrisiko er risikoen for at faktisk dødelighet er
høyere enn forventet, og defineres som en permanent økning i
dødelighet for alle aldre. Høyere dødelighetsnivåer vil resultere
i høyere erstatningskrav til etterlatte. Dødelighetsrisikoen i
Gjensidige Pensjonsforsikring AS er lav, da det er et begrenset

som skal dekke alle fremtidige krav, skal vise seg å være
utilstrekkelige.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS er spesielt utsatt for
opplevelsesrisiko knyttet til fripoliser, hvor Gjensidige
Pensjonsforsikring er ansvarlig for å betale en garantert ytelse
frem til dødsfall eller et annet avtalt tidspunkt.

Opplevelsesrisiko
Opplevelsesrisiko er risikoen for at faktisk dødelighet er lavere
enn forventet. Lavere dødelighet vil resultere i høyere totale
pensjonsutbetalinger for garanterte produkter. Foretaket kan
ikke kreve ytterligere premier for kontraktsperioder som er
inngått tidligere. Risikoen for foretaket er at avsetningene

Uførerisiko
Uførerisiko er risikoen for at faktisk uførhet er høyere enn
forventet, og/eller at faktisk sannsynlighet for å bli frisk er lavere
enn forventet, noe som vil øke erstatningsutbetalingene. Både
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individuelle og kollektive uføreprodukter eksponerer Gjensidige
Pensjonsforsikring AS for denne type risiko. Bortsett fra
avgangsrisiko er uførerisiko en av de største forsikringsrisikoene
for Gjensidige Pensjonsforsikring AS.

Avgangsrisiko har økt siden forrige rapportering grunnet vekst
i porteføljen, samt endret porteføljesammensetning grunnet
innføringen av egen pensjonskonto.

Risikokonsentrasjon
Kostnadsrisiko

Avgangsrisiko
Avgangsrisiko er risikoen for en økning i avgangsraten, det vil
si risiko for en økning i antall kunder som forlater foretaket.
Ettersom Solvens II tar hensyn til fremtidig fortjeneste innenfor
kontraktens grense, gjenspeiler avgangsrisiko tapet eller
reduksjon i forventet fremtidig fortjeneste dersom kunder
forlater foretaket.
Avgangsrisiko er hovedsakelig knyttet til investeringsvalg
porteføljen og utgjør en viktig risiko for foretaket i Solvens II.
Dersom et stort antall kunder skulle velge å forlate foretaket,
vil imidlertid effekten på kapitalposisjonen være begrenset.
Redusert fremtidig fortjeneste vil føre til en reduksjon av
tellende kapital, men motvirkes av et lavere kapitalkrav.

lav, og katastrofescenariet for katastroferisiko vil ha svært liten
innvirkning på selskapets portefølje.

Kostnadsrisiko er risikoen for at faktiske kostnader er høyere
enn forventet. Risikoen er knyttet til administrasjonsresultatet,
som er forventet administrasjonsinntekt minus forventede
utgiftene for hele levetiden til produktene som faller innenfor
kontraktens grense. For noen produkter kan foretaket
ikke øke administrasjonsgebyret selv om utgiftene skulle
øke (for eksempel fripoliser). For andre produkter kan
administrasjonsgebyret økes i fremtiden og dermed redusere
tapene.

Katastroferisiko
Katastroferisiko defineres som umiddelbar økning i dødelighet
grunnet en katastrofehendelse. Dødelighetsrisikoen er generelt

Livsforsikring består av forsikringspoliser i det norske
markedet. Porteføljen består hovedsakelig av små og
mellomstore bedriftskunder over hele landet og i ulike bransjer.
Risikokonsentrasjonen anses derfor som begrenset.

Risikoreduserende tiltak
Gjensidige Pensjonsforsikring AS tegner reassuranse for
uførerisiko som beskyttelse mot et stort antall erstatningssaker.
I tillegg er det tegnet reassuranse for avgangsrisiko. For
ytterligere opplysninger om reassuranse, se kapittel A.2.

Risikosensitivitet
En risikosensitivitetsanalyse som inkluderer avgangsrisiko,
finnes i kapittel C.6.
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C.2 Markedsrisiko
Gjensidige Pensjonsforsikring AS forvalter flere porteføljer,
herunder en investeringsvalgportefølje, fripoliseportefølje,
kollektivportefølje og selskapsportefølje, og har ulike
eksponeringer mot markedsrisiko. Styret i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS har godkjent egne retningslinjer for
kapitalforvaltning og investeringsstrategi.
For garanterte produkter er Gjensidige Pensjonsforsikring AS
eksponert mot markedsrisikoen siden disse produktene har en
garantert årlig avkastning i henhold til norske forsikringsregler.

RISIKOPROFIL

For noen av de garanterte produktene er det visse fremtidige
skjønnsmessige ytelser (f.eks. tilleggsavsetninger) som
har en tapsabsorberende effekt da de kan brukes til å
dekke differansen mellom faktisk avkastning og garantert
avkastning. Eiendeler som skal dekke forsikringstekniske
avsetninger i sikringsporteføljen, investeres på en måte som er
hensiktsmessig for forsikringsforpliktelsenes type og varighet.
Konsentrasjonsrisikoen er begrenset.

For produkter med investeringsvalg er det kunden
som er eksponert mot markedsrisiko, men Gjensidige
Pensjonsforsikring AS er indirekte eksponert siden en del av
totalinntektene er en funksjon av kapital til forvaltning.

Risikoeksponering
Tabell 10 viser Gjensidige Pensjonsforsikring AS’
risikoeksponering mot markedsrisiko beregnet ved bruk av
standardformelen.

Tabell 10: Risikoeksponering innen markedsrisiko
Type markedsrisiko
Renterisiko

15 %

Aksjerisiko

41 %

Eiendomsrisiko

15 %

Kredittmargin-risiko

29 %

Valutarisiko

0%

Konsentrasjonsrisiko

0%

Total

100 %

Kapitalkrav for markedsrisiko (NOK millioner)

1 716
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Det er ikke gjort noen endringer i prinsippene for vurdering av
markedsrisiko.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av de risikoene Gjensidige
Pensjonsforsikring AS er eksponert for:

Renterisiko
Renterisiko er betydelig for produkter med garantert årlig
avkastning (og garanterte ytelser). Når den risikofrie rentekurven
er under den avkastning som er garantert for produktene, øker
renterisikoen, for da må selskapet dekke differansen mellom
garantert rente og faktisk rente.

Når det gjelder produkter med investeringsvalg, vil et rentesjokk
nedover gi økt forvaltningskapital og dermed økte inntekter fra
kapitalforvaltningen. En endring i diskonteringsrenten vil også
øke nettoverdien av fremtidig fortjeneste. Som en følge av dette
har investeringsvalgporteføljen en positiv effekt i et scenario
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med fallende rentekurve, noe som kompenserer for en del av
tapet som oppstår for de garanterte produktene.

Aksjerisiko
Aksjerisiko er risiko knyttet til verdiene av eiendeler, forpliktelser
og finansielle instrumenter som følge av endringer i nivå eller
volatilitet i markedspriser på aksjer. Når det gjelder produkter
med investeringsvalg, så er en vesentlig del av aktivaene i disse
produktene allokert til aksjer (for det meste globale aksjer), og
et aksjestress-scenario vil derfor redusere forvaltningskapitalen
betydelig. Ettersom forvaltningsinntekten er proporsjonal
med forvaltningskapitalen, vil et aksjestress-scenario redusere
inntektene til Gjensidige Pensjonsforsikring AS og resultere i en
reduksjon av fremtidig fortjeneste.
Andelen aksjer i aktivaene relatert til porteføljene med
rentegaranti er lav med 0,1 % av totalporteføljen og dermed er
aksjerisiko lav innenfor disse porteføljene.

Kredittmarginrisiko

Risikoreduserende tiltak

Kapitalen knyttet til garanterte produkter er hovedsakelig
investert i obligasjoner, og kredittmargin-risikoen er derfor
knyttet til disse. For produkter med investeringsvalg vil et
kredittmargin-sjokk gi fall i verdien på eiendelene og dermed
nedgang i inntektene fra forvaltningen av dem.

Risikoreduserende tiltak defineres som kjøp eller utstedelse
av finansielle instrumenter, for eksempel derivater,
for å overføre risikoen til finansmarkedene. Gjensidige
Pensjonsforsikring AS bruker ingen risikoreduksjonsteknikker
som følger denne definisjonen.

Valutarisiko

Risikosensitivitet

Gjensidige Pensjonsforsikring AS har valutasikret
investeringer i utenlandsk valuta i kollektiv- og
selskapsporteføljen. Valutarisikoen er følgelig minimal.

En sensitivitetsanalyse finnes i kapittel C.6.

Konsentrasjonsrisiko
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har få store investeringer i
enkeltaksjer og dermed liten konsentrasjonsrisiko.

Risikokonsentrasjon
Eiendomsrisiko
En del av kapitalen knyttet til garanterte produkter er allokert til
investeringer i eiendomsfond og dette medfører eiendomsrisiko.
I investeringsvalgporteføljen inngår eiendomsfond som en del av
renteporteføljen, og inngår derved i investeringsprofilene som
tilbys kundene.

Konsentrasjonen av markedsrisiko er godt balansert
ettersom markedsrisikoen ved garanterte produkter ikke
er den samme som risikoen som knytter seg til produkter
med investeringsvalg. Gjensidige Pensjonsforsikring AS har
ingen større eksponeringer mot samme motpart, og dermed
minimal motpartsrisiko.
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C.3 Kredittrisiko
Generelt viser kredittrisiko til et mulig tap på grunn av uventet
mislighold hos Gjensidige Pensjonsforsikring AS’ motparter og
debitorer. Kredittrisikoen knyttet til rentepapirer er allerede
omtalt i kapittel C.2. I dette kapittelet omtales motpartsrisiko,
som oppstår i tilknytning til risikoreduserende kontrakter
(f.eks. reassuranse), verdipapirisering, derivater, bankinnskudd,

fordringer på forsikringsformidlere samt enhver annen
kreditteksponering som ikke kommer inn under markedsrisiko.

kontrakter, derivater og bankinnskudd. Type 2-eksponering
omfatter fordringer, lån og premier som ikke er forfalt.

Risikoeksponering

Tabell 11 viser risikoeksponering for motpartsrisiko beregnet
etter standardformelen.

Motpartsrisikoen beregnes særskilt for de to viktigste typene
eksponering. Type 1-eksponering omfatter reassuranse

Tabell 11: Risikoeksponering innen motpartsrisiko
Type kredittrisiko
Type 1 eksponering

100 %

Type 2 eksponering

0%

Total

100 %

Kapitalkrav for motpartsrisiko (NOK millioner)

Etter standardformelen er det to typer motpartsrisiko:
type 1-eksponeringer og type 2-eksponeringer.
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Type 1-eksponeringer

61

Gjensidige Pensjonsforsikring AS har reassuranseavtaler
med Gjensidige Forsikring ASA og Swiss Re Europe
S.A. Bankinnskudd er den største bidragsyteren til type

61
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33

1-eksponering. Dette beregnes på grunnlag av motpartens
rating, mulig tap ved mislighold og misligholdssannsynlighet for
hver motpart.

Type 2-eksponeringer
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har ingen type 2-eksponeringer
med kredittrisiko.

Risikoreduserende tiltak
Som motparter i reassuranseavtalene med Gjensidige
Pensjonsforsikring AS har Gjensidige Forsikring ASA en A-rating
og Swiss Re Europe S.A en AA-rating fra Standard & Poor’s.
Følgelig er motpartsrisikoen knyttet til reassuransedekningene
lav.
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C.4 Likviditetsrisiko

C.5 Operasjonell risiko

Gjensidige Pensjonsforsikring AS har lav likviditetsrisiko, og
denne risikoen inngår ikke i standardformelen.

Operasjonell risiko er risikoen for at potensielle hendelser eller
forhold kan oppstå og gi en økonomisk konsekvens og/eller tap
av omdømme. Operasjonell risiko skyldes svakheter eller feil
ved prosesser og systemer, menneskelige feil, eller eksterne
hendelser. For å redusere risiko er virksomheten organisert på
en måte som sikrer veldefinerte og klare rapporteringslinjer og
ansvarsforhold. I tillegg er kontrolltiltak og kjøp av forsikring
aktivt brukt som risikoreduserende tiltak. Det er videre etablert
faste rapporterings og oppfølgingsrutiner med konsernledelsen
og styre.

Gjensidige Pensjonsforsikring AS har en likviditetspolicy for
eiendelene, og det er fastsatt grenser for nødvendig tilgang
til likvide midler. Det tas hensyn til disse grensene i den
strategiske aktivaallokeringen.
I tillegg er fremtidig fortjeneste medregnet ved fastsettelse
av tellende kapital under Solvens II. Fremtidig fortjeneste
er ikke umiddelbart tilgjengelig og kan betraktes som
en illikvid eiendel. Forventet fortjeneste på fremtidige
premier, innenfor kontraktens grense, er anslått til 874
millioner kroner for Gjensidige Pensjonsforsikring AS per 31.
desember 2021.

RISIKOPROFIL

En operasjonell risikoscenario-analyse utføres som en del
av egenvurderingen av risiko- og solvens, der hensikten er å
teste om kapitalkravet for operasjonell risiko er tilstrekkelig.
Potensielle konsekvenser av operasjonelle risikoscenarier
vurderes, inkludert uventede tap samt kapitalbehovet som er
nødvendig for å fungere som en buffer for å dekke disse tapene.
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Effekter og risiko relatert til covid-19
14
16
22
23
28
29
30
31
32

C.

Risikoprofil

33

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

Forsikringsrisiko
Markedsrisiko
Kredittrisiko
Likviditetsrisiko
Operasjonell risiko
Andre vesentlige risikoer
Andre opplysninger

35
37
39
40
40
41
42

D.

Verdsetting for solvensformål

43

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Eiendeler
Forsikringstekniske avsetninger
Andre forpliktelser
Alternative verdsettingsmetoder
Andre opplysninger

45
49
52
54
54

E.

Kapitalforvaltning

E.1 Ansvarlig kapital
E.2 Solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav
E.3 Bruk av den durasjonsbaserte
undermodulen for aksjerisiko ved
beregningen av solvenskapitalkravet
E.4 Forskjeller mellom standardformelen
og benyttede interne modeller
E.5 Manglende oppfyllelse av
minstekapitalkravet og manglende
oppfyllelse av solvenskapitalkravet
E.6 Andre opplysninger

C.6 Andre vesentlige risikoer
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Gjensidige Pensjonsforsikring er påvirket av covid-19 gjennom
forsikringsrisiko, markedsrisiko og den operasjonelle driften av
selskapet, som er omtalt i A.5.

RISIKOPROFIL

hvordan ulike forhåndsdefinerte scenarier påvirker selskapets
solvensposisjon. Sensitivitetsanalysen viser bare effekten av det
aktuelle scenariet på Solvens II-marginen, altså forutsatt at alle
andre verdier blir uendret.

10 prosent nedgang/økning i markedsverdien av eiendommer.

Risikosensitivitet

En sensitivitetsanalyse av risiko utføres hvert kvartal, eventuelt
oftere ved behov. Målet med sensitivitetsanalysen er å vise

En hendelse som medfører endring i kredittmarginen på +/- 50 bps.

Eiendom

Følgende forutsetninger legges til grunn:

Gjensidige Pensjonsforsikring AS tar hensyn til ett fremtidig
ledelsestiltak i beregningen av solvenskapitalkravet. I tilfelle
av en utgiftsøkning for produkter med investeringsvalg legger
selskapet til grunn at det vil øke det tilsvarende gebyret med
fem års forsinkelse.

Kredittmargin

Aksjer
20 prosent økning/nedgang i markedsverdien av aksjer, herunder
aksjer knyttet til produkter med investeringsvalg.

Renter
25 basispoeng nedgang/økning i rentekurven oppgitt fra EIOPA
(ekstrapolering mot UFR).

Avgang
En hendelse knyttet til produkter med investeringsvalg som
medfører tap av 20 prosent av kundene.
Tabell 12 viser scenariene som brukes i sensitivitetsanalysen og
effekten på solvensposisjonen
Gjensidige Pensjonsforsikring AS anser ikke noen andre
risikoer for å være vesentlige.

Tabell 12: Sensitivitets analyse
Solvens II-margin
Opprinnelig verdi

147 %

Aksjer ned 20 %

149 %

Aksjer opp 20 %

144 %

Rentenivå ned 25 bps

142 %

Rentenivå opp 25 bps

150 %

Kredittmargin ned 50 bps

154 %

Kredittmargin opp 50 bps

139 %

Eiendom ned 10 %

142 %

Eiendom opp 10 %

151 %

Avgang 20 %

152 %
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VERDSETTING FOR SOLVENSFORMÅL

I dette kapittelet gis en kort oversikt over de viktigste
forskjellene mellom regnskapsbalansen og Solvens II-balansen.

Tabell 13 viser forskjellene i verdsettelse mellom Solvens II og
regnskapsprinsippene.

Tabell 13: Eiendeler og forpliktelser i henhold til Solvens II og regnskapsprinsipper (tall i NOK millioner)
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29
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31
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35
37
39
40
40
41
42

Regnskap (NGAAP)

Solvens II

Differanse

Immaterielle eiendeler (inkludert goodwill)

8

0

(8)

Pensjonsmidler

1

1

0

Eier benyttet eiendom

5

5

0

Investeringer – eiendom

0

0

0

Investeringer – aksjer

1

1

0

Investeringer – statsobligasjoner

1 268

1 268

0

Investeringer – foretaksobligasjoner

4 634

4 729

95

Investeringer – verdipapirfond mv

3 156

3 156

0

43 184

43 184

0

Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelse

567

567

0

Fordringer i forbindelse med direkte forsikring

14

14

0

Ikke forsikringsrelaterte fordringer

278

278

0

Kontanter og kontantekvivalenter

63

63

0

53 180

53 267

87

51 426

49 750

(1 676)

4

4

0

Eiendeler

Investeringer – unit linked
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Forsikringstekniske avsetninger

56
60

Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatteforpliktelse

18

459

441

61

Forpliktelse i forbindelse med reassuranse

29

29

0

61

Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring

80

80

0

Andre forpliktelser

252

102

(150)

Ansvarlige lånekapital

300

300

0

31

31

0

52 141

50 755

(1 386)

1 039

2 512

1 473
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Sum eiendeler
Forpliktelser

Andre forpliktelser, ikke vist andre steder
Sum forpliktelser
Eiendeler over forpliktelser
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D.1 Eiendeler
Eiendeler verdsettes til «økonomisk verdi» i henhold til Solvens
II, som er i tråd med markedsverdiprinsippet. Markedspriser
benyttes der eiendelene omsettes i aktive markeder og prisene
er offentlig tilgjengelige. For en del eiendeler der markedet
er inaktivt, brukes imidlertid andre verdsettingsmetoder for å
fastsette markedsverdien.
Et aktivt marked defineres som et marked som oppfyller
samtlige av følgende kriterier:
•
•
•

Andelene som handles på markedet, er ensartede
Det finnes vanligvis til enhver tid villige kjøpere og selgere
Prisene er offentlig tilgjengelige.

De fleste av Gjensidige Pensjonsforsikring AS’ eiendeler
verdsettes i Solvens II-balansen til notert markedspris ettersom
de omsettes i aktive markeder. Eiendom er en eiendelsklasse
som anses å ikke ha et aktivt marked. For slike eiendeler
benyttes derfor andre verdsettingsmetoder.

VERDSETTING FOR SOLVENSFORMÅL

Gjensidige Pensjonsforsikring er eksponert mot
fast eiendom gjennom et fond regulert under
AIFMD. Verdsettelsesprinsippene i fondet baserer
seg på retningslinjene fastsatt i internasjonale
verdsettelsesstandarder IVS og EVS samt allment anerkjente
verdsettelsesprinsipper. Verdsettelsen av en enkelteiendom
baseres på diskontering av estimerte fremtidige
kontantstrømmer, som i sin tur estimeres basert på flere
konkrete analyserte markedsforhold i eiendomsmarkedet, som
blant annet markedsleie, driftskostnader, investeringsnivå og
forventet ledighet i eiendomsmarkedet, samt særegenheter
ved den enkelte eiendom. Diskonteringsrenten er oppbygd
av langsiktig statsrente, underliggende eiendomsrisiko samt
en subjektiv risikojustering som er ment å reflektere avvik
fra gjennomsnittet for den enkelte eiendom. Underliggende
eiendomsrisiko måles som gapet mellom langsiktige
statsrenter og «prime yield». Subjektive risikojusteringer
utledes fra kjente transaksjoner med sammenlignbare

eiendommer. Endelig legges inflasjonsestimater fra
Statistisk sentralbyrå til grunn for å utlede en nominell
diskonteringsrente.
Merk at norske obligasjoner anses som notert i et aktivt
marked. Selv om prisene på norske obligasjoner fra en del
utstedere ikke er offentlig tilgjengelige, kan prisene utledes fra
offentlig tilgjengelig informasjon.
For de fleste eiendeler vil verdsettelsen etter Solvens II være i
tråd med «virkelig verdi» som definert i regnskapsprinsippene
i NGAAP og IFRS. Det finnes imidlertid en del forskjeller. Disse
forklares kort i det nedenstående.
Det er ikke gjort noen endringer i prinsippene for verdsettelse i
rapporteringsperioden.
Tabell 14 viser forskjellene i verdsettelse mellom Solvens II og
regnskapsprinsippene.
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Regnskap (NGAAP)

Solvens II

Differanse

Immaterielle eiendeler (inkludert goodwill)

8

0

(8)

Pensjonsmidler

1

1

0

Eier benyttet eiendom

5

5

0

Investeringer – eiendom

0

0

0

Investeringer – aksjer

1

1

0

Investeringer – statsobligasjoner

1 268

1 268

0

Investeringer – foretaksobligasjoner

4 634

4 729

95

Investeringer – verdipapirfond mv

3 156

3 156

0

43 184

43 184

0

Gjenforsikrings-andel av forsikrings-forpliktelse

567

567

0

Fordringer i forbindelse med direkte forsikring

14

14

0

Ikke forsikringsrelaterte fordringer

278

278

0

Kontanter og kontantekvivalenter

63

63

0

53 180

53 267

87

Investeringer – unit linked

Sum

Immaterielle eiendeler

Pensjonsmidler

Immaterielle eiendeler blir ikke hensyntatt i Solvens II.
Immaterielle eiendeler kan bare ha en verdi høyere enn null
om de kan selges for seg, og dersom det finnes en notert
markedspris i et aktivt marked for samme eller tilsvarende
immaterielle eiendel. Siden ingen av våre immaterielle eiendeler
anses å kunne bli solgt, medfører dette at verdien settes til null i
Solvens II-balansen.

Pensjonsmidler er differansen mellom verdien av eiendelene
i pensjonsfondet og verdien av pensjonsforpliktelser. Risiko
i netto pensjonsforpliktelse er en kombinasjon av selve
pensjonsordningen, pensjonsforpliktelsen, pensjonsmidlene
og samvariasjonen mellom forpliktelser og pensjonsmidler.
Pensjonsforpliktelser har lang løpetid, og den største
risikofaktoren anses å være renterisikoen. Det er også
risiko forbundet med kredittrisiko, aksjerisiko, valutarisiko,
likviditetsrisiko, levealder, uførhet og lønnsvekst. Bare et lite

antall av de ansatte i Gjensidige Pensjonsforsikring AS har en
ytelsesbasert ordning.

Eierbenyttet eiendom
Eierbenyttet eiendom, anlegg og utstyr består av verdi
på husleiekontrakten for Gjensidige Pensjonsforsikrings
virksomhet. Risikoen for denne eiendelen knytter seg til verdien
på leiekontrakten, og påvirkes blant annet av endringer i
eiendomspriser og endringer i rentenivå.
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Investeringer – Statsobligasjoner
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Statsobligasjoner (kommune-obligasjoner og obligasjoner
utstedt av statlige foretak) måles til virkelig verdi. Risikoen
knyttet til rentepapirer er allerede omtalt i kapittel C.2.
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Statsobligasjoner (kommune-obligasjoner og obligasjoner
utstedt av statlige foretak) målt til virkelig verdi består i
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Dersom en obligasjon er notert og det jevnlig foregår
transaksjoner med den, brukes notert markedspris som
grunnlag for virkelig verdi. Dersom en obligasjon er notert og
det ikke foregår transaksjoner jevnlig, baseres verdsettingen på
observerbare markedsdata og rentekurver.
I henhold til regnskapsprinsippene måles obligasjoner som
holdes til forfall, og obligasjoner klassifisert som utlån og
fordringer, til amortisert kost, mens de i henhold til Solvens II
måles til markedsverdi.

Investeringer – Foretaksobligasjoner
Utenlandske og norske foretaksobligasjoner måles til virkelig
verdi. De består i hovedsak av obligasjoner utstedt av norske
og utenlandske foretak. Dersom en obligasjon er notert og det
jevnlig foregår transaksjoner med den, brukes notert markedspris
som grunnlag for virkelig verdi. Dersom en obligasjon er notert,
og det ikke foregår transaksjoner jevnlig, baseres verdsettingen
på observerbare markedsdata på grunnlag av observerbare
rentekurver og estimert kredittmargin.
Norske foretaksobligasjoner målt til amortisert kost består
hovedsakelig av obligasjoner utstedt av norske lokale
myndigheter og obligasjoner utstedt av norske foretak.

Norske pengemarkedsinstrumenter måles til virkelig verdi.
Dersom en obligasjon er notert og det jevnlig foregår
transaksjoner med den, brukes notert markedspris som virkelig
verdi. Dersom en obligasjon er notert, og det ikke foregår
transaksjoner jevnlig, baseres verdsettingen på observerbare
markedsdata på grunnlag av observerbare rentekurver og
estimert kredittmargin.
I henhold til regnskapsprinsippene måles obligasjoner som
holdes til forfall, og obligasjoner klassifisert som utlån og
fordringer, til amortisert kost, mens de i henhold til Solvens II
måles til markedsverdi.

Investeringer – Verdipapirfond mv.
Kategorien Verdipapirfond mv. inkluderer aksjefond i utviklede
markeder og fremvoksende markeder, obligasjonsfond
av investeringskvalitet, høyrente obligasjonsfond samt
eiendomsfond. Risikoen knyttet til verdipapirfond er allerede
omtalt i kapittel C.2.
Aksjefond i utviklede markeder måles til virkelig verdi og består
av midler investert i noterte aksjer i utviklede markeder. Virkelig
verdi estimeres på grunnlag av notert markedspris på de
underliggende investeringene i fondene.
Aksjefond i fremvoksende markeder måles til virkelig verdi
og består av midler investert i noterte aksjer i fremvoksende
markeder. Virkelig verdi estimeres på grunnlag av notert
markedspris på de underliggende investeringene i fondene.
Obligasjonsfond bestående av obligasjoner med BBB-rating
eller høyere måles til virkelig verdi og består av midler investert
i noterte obligasjoner. Fondenes virkelige verdi estimeres på
grunnlag av virkelig verdi på de underliggende investeringene.

Dersom den underliggende investeringen er notert og det jevnlig
foregår transaksjoner med den, brukes notert markedspris.
Dersom den underliggende investeringen er notert, og det
ikke foregår transaksjoner jevnlig, baseres verdsettingen
på observerbare markedsdata på grunnlag av observerbare
rentekurver og estimert kredittmargin.
Obligasjonsfond i noterte høyrente obligasjoner måles til
virkelig verdi og består av midler investert i noterte høyrente
obligasjoner. Fondenes virkelige verdi estimeres på grunnlag av
virkelig verdi på de underliggende investeringene. Dersom den
underliggende investeringen er notert og det jevnlig foregår
transaksjoner med den, brukes notert markedspris. Dersom
den underliggende investeringen er notert, og det ikke foregår
transaksjoner jevnlig, baseres verdsettingen på observerbare
markedsdata på grunnlag av observerbare rentekurver og
estimert kredittmargin.
Eiendomsfond måles til virkelig verdi og består av midler
investert i næringseiendommer. Virkelig verdi er basert på
NAV-verdier rapportert fra fondsforvalterne. På grunn av
sen rapportering fra fondene anvendes NAV-verdier fra siste
kvartalsrapportering for å estimere virkelig verdi.
Verdipapirfond mv. måles til markedsverdi både etter
regnskapsprinsippene og etter Solvens II.
Risikoen knyttet til rentepapirer er allerede omtalt i kapittel
C.2.

Investeringer – Unit linked
Eiendeler tilknyttet produkter med investeringsvalg omfatter
kundenes egne midler. Den viktigste risikoen i tilknytning til
disse eiendelene er avgangsrisiko knyttet til den fremtidige
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fortjenesten på porteføljen. Fremtidig fortjeneste innregnet
i basiskapitalen vil bli redusert dersom kundene sier opp
kontraktene.

Ikke forsikringsrelaterte fordringer
Etter Solvens II verdsettes fordringer på samme måte som etter
regnskapsprinsippene. Det er lite risiko forbundet med disse
eiendelene.

Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser
Gjenforsikringsandelen av forsikringstekniske avsetninger
diskonteres etter Solvens II-prinsippene. I tillegg beregnes
premieavsetningen i tråd med definisjonen i Solvens IIregelverket, som innebærer at det er nåverdien av fremtidige
kontantstrømmer for uavløpt risiko for kontrakter innenfor
kontrakt grensen.

Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter er kontanter og bankinnskudd
som er tilgjengelige for den daglige drift av virksomheten.

Fordringer i forbindelse med direkte forsikring,
herunder forsikringsformidlere
Etter Solvens II verdsettes fordringer i forbindelse med direkte
forsikring, herunder forsikringsformidlere, på samme måte som
etter regnskapsprinsippene. Det er lite risiko forbundet med
disse eiendelene.
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D.2 Forsikringstekniske avsetninger
I henhold til Solvens II-prinsippene er forsikringstekniske
avsetninger beregnet som summen av beste estimat og en
risikomargin.

VERDSETTING FOR SOLVENSFORMÅL

Tabell 15 viser forsikringstekniske avsetninger per
forretningsområde i Gjensidige Pensjonsforsikring AS ifølge
regnskaps- og Solvens II-prinsippene. De forsikringstekniske

avsetningene i Solvens II avviker fra regnskapsmessige
avsetninger som følge av ulike forutsetninger.

Tabell 15: Forsikringstekniske avsetninger (brutto) i henhold til Solvens II-prinsipper og regnskapsprinsipper (tall i NOK millioner)
Produkt

Beste estimat,
Solvens II

Risiko margin

Forsikringstekniske
avsetninger Solvens II

Forsikringstekniske avsetninger
Regnskap (NGAAP)

8 382

167

8 549

8 242

Indeksregulerte forsikringer og forsikringer med investeringsvalg

40 091

1 110

41 201

43 184

Sum

48 473

1 277

49 750

51 426
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Tabell 16 viser produktene for hvert forretningsområde.
Forretningsområdene er definert av EIOPA. Vår
kollektivportefølje tilsvarer Forsikring med overskuddsdeling,

mens investeringsvalgporteføljen tilsvarer Indeksregulerte
forsikringer og forsikringer med investeringsvalg.

Tabell 16: Produkter fordelt på forretningsområde
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Etter Solvens II skal alle balanseposter verdsettes til
markedsverdi. Dette avviker fra flere regnskapsprinsipper i
henhold til NGAAP og IFRS. Det redegjøres i det nedenstående
for de viktigste forskjellene mellom regnskapsprinsippene og
Solvens II-prinsippene når det gjelder komponentene som inngår
i forsikringstekniske avsetninger.
Gjensidige Pensjonsforsikring har revidert alle sine forutsetninger
siden forrige rapportering. Dette omfattet en oppdatering av
det statistiske grunnlaget for å estimere forutsetninger som
benyttes til beregning av de forsikringstekniske avsetningene.
Jamfør Solvens II-regelverket er det adgang til å benytte en
volatilitetsjustert rentekurve til diskontering av forpliktelsene,
og Gjensidige Pensjonsforsikring benytter seg av dette.
Volatilitetsjustering har per 31.12.2021 en effekt på 179
millioner kroner på de forsikringstekniske avsetningene.

Beste estimat
Forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring består av et
beste estimat av fremtidige kontantstrømmer (som tar hensyn
til tidsverdien av penger) og en risikomargin. For forsikring med
overskuddsdeling består kontantstrømmene av:
•
•
•
•

Garanterte ytelser
Fremtidige, skjønnsmessige ytelser
(f.eks. regulering av ytelse)
Risiko- og administrasjonsinntekter
Kostnader.

Kontantstrømmen for den garanterte ytelsen starter ved
pensjonsalder eller uføretidspunkt, og opphører ved død eller
tidligere, jamfør avtalen med kunden. Forpliktelsen er nåverdien

av kontantstrømmen, som er det samme som neddiskontert
kontantstrøm. Det blir imidlertid forskjeller mellom Solvens IIforpliktelsen og regnskapsforpliktelsen på grunn av avvikende
antakelser for rente og dødelighet. Solvens II benytter
dødelighetstariffen K2013 (publisert av Finans Norge), uten
sikkerhetsmarginer, mens regnskapsavsetningen har den pålagte
sikkerhetsmarginen. I Solvens II benyttes rentekurven, som
oppgis av EIOPA, til diskontering, og ikke grunnlagsrenten som
regnskapet benytter. Uføretariffen som benyttes i Solvens II er
tilsvarende som i regnskap, og er meldt til Finanstilsynet.
Fremtidige skjønnsmessige ytelser beregnes ved å simulere
fremtidige resultatoppgjør, der fremtidig avkastning
er stokastisk. Fremtidige, skjønnsmessige ytelser
inkluderer oppskrivning av garanterte ytelser i fremtidige
resultatfordelinger, samt utbetaling av tilleggsavsetninger til
kunden. Regnskapsførte forpliktelser inkluderer ingen avsetning
for fremtidige skjønnsmessige ytelser, utover opptjente
resultater og tilleggsavsetninger.
I løpet av året er det blitt introdusert en ny kontantstrømmodell
for RBNS og IBNR-avsetningen, som har gitt en reduksjon i beste
estimat.
Solvens II-balansen beregner forpliktelser innenfor kontraktens
grense, som i enkelte tilfeller strekker seg lengre enn
regnskapsforpliktelsen. Dette skaper også en forskjell mellom
regnskap og Solvens II.
Forpliktelser for forsikringer med investeringsvalg beregnes ved
å legge ut kontantstrømmer for:
•
•

Forventede pensjonsytelser til kunden
Administrasjonsinntekter og administrasjonskostnader.

Nåverdien av forventede pensjonsytelser til kunden tilsvarer
bokførte avsetninger, som også tilsvarer markedsverdien av
eiendelene. Solvens II-avsetningen blir imidlertid lavere fordi
nåverdien av fremtidige administrasjonsinntekter og kostnader
reduserer forpliktelsen, som i praksis betyr at Gjensidige
Pensjonsforsikring AS forventer at administrasjonsinntektene er
høyere enn administrasjonskostnadene.
Administrasjonsinntekter og administrasjonskostnader er
basert på dagens portefølje, historiske data og forventninger til
fremtiden. I alle kontantstrømmer er forventet avgang inkludert,
og avgangssannsynligheter er basert på historiske data.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har ikke indeksregulerte
forsikringer.

Risikomargin
I henhold til Solvens II-prinsippene legges en risikomargin til
de forsikringstekniske avsetningene. Denne er ikke inkludert
i regnskapsrapporteringen. Risikomarginen beregnes som
kostnaden ved å inneha nødvendig kapital for å dekke
solvenskapitalkravet gjennom hele avviklingstiden dersom all
virksomhet skulle avvikles. For beregningsformål har Gjensidige
Pensjonsforsikring AS brukt en tilnærmet størrelse for hele
solvenskapitalkravet for hvert år i fremtiden. Det er brukt en
forholdsmessig metode basert på en fremskrivning av produkter
og tilhørende risiko.

Fremtidig fortjeneste og skatt
Etter Solvens II blir verdien av forsikringstekniske avsetninger
for forsikringsprodukter generelt forskjellig fra verdien av
eiendelene. Den viktigste forskjellen er beste estimat for
50
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fremtidig resultat for kontrakter innenfor kontraktens grense.
Denne avstemmingsreserven fremkommer i Solvens II-balansen.
Skatt på fremtidig overskudd er også med i Solvens II-balansen.

Gjenforsikringsandel av brutto
forsikringsforpliktelser
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har en avtale om
kvotereassuranse med Swiss Re for uførepensjon tilknyttet

barneforsikring. Gjensidige Pensjonsforsikring AS har i tillegg
andre gjenforsikringsavtaler som dekker andre uføreprodukter,
men disse fører kun til mindre fordringer.

Tabell 17: Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske avsetninger i henhold til Solvens II-prinsipper og regnskapsprinsipper (tall i NOK millioner)

Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske avsetninger

Usikkerhet ved forsikringstekniske
avsetninger
Det hefter en viss usikkerhet ved alle beregninger av
forsikringstekniske avsetninger. Usikkerheten kan være knyttet

til valg av modell, tilfeldige variasjoner i datagrunnlaget
eller i estimeringen av parametere i modellen. Gjensidige
Pensjonsforsikring AS berøres hovedsakelig av usikkerhet med
hensyn til fremtidig avkastning på investeringer (variasjoner
i risikofri rente), usikkerhet ved fremtidig uførhetshyppighet

Regnskap (NGAAP)

Solvens II

567

567

og usikkerhet med hensyn til levealder. Fremtidig fortjeneste,
avgang inkludert, er også et viktig element i beregningen av
forsikringstekniske avsetninger etter Solvens II.
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Tabell 18: Forpliktelser ifølge Solvens II og regnskapsprinsipper (tall i NOK millioner)
Regnskap (NGAAP)

Solvens II

Differanse

4

4

0

Usatt skatteforpliktelse

18

459

441

Forpliktelse i forbindelse med reassuranse

29

29

0

Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring

80

80

0

Andre forpliktelser

190

40

(150)

Ansvarlige lånekapital

300

300

0

31

31

0

653

943

291

Pensjonsforpliktelser

Andre forpliktelser, ikke vist andre steder
Sum

Pensjonsforpliktelser
Gjensidige Pensjonsforsikring AS er forpliktet til å ha
en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Nyansatte blir meldt inn i den
innskuddsbaserte pensjonsordningen. Den ytelsesbaserte
pensjonsordningen er en lukket ordning.
Innskuddspensjon er en privat pensjonsordning og er et
supplement til folketrygden. Tilskudd til den innskuddsbaserte
ordningen innregnes som en kostnad i det året bidraget
betales, og det fremkommer ingen forpliktelser i balansen for
pensjonsordningen.

Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er en sikret ordning der
arbeidsgiver innbetaler bidrag til pensjonsforpliktelser for lønn
inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i pensjonsfondet
i Gjensidige Pensjonskasse. Pensjon ut over den ordinære
kollektivavtalen er en usikret ordning som betales over driften.
Bare den usikrede delen fremkommer som pensjonsforpliktelser
i Gjensidiges balanse. Pensjonsforpliktelser har lang løpetid,
og det er usikkerhet med hensyn til renter, lønnsvekst,
uførhetshyppighet og levealder. Det gis ytterligere opplysninger
om dette i Gjensidige Pensjonsforsikrings årsrapport.

Forpliktelser ved utsatt skatt
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom
balanseførte og skattemessige verdier av eiendeler og
forpliktelser på rapporteringstidspunktet. Forpliktelser
ved utsatt skatt innregnes generelt for alle skatteøkende
midlertidige forskjeller. Dersom utsatt skatt oppstår i
forbindelse med førstegangsinnregning av en forpliktelse
eller eiendel overtatt i en transaksjon som ikke er en
virksomhetssammenslutning, og den ikke påvirker det finansielle
eller skattepliktige resultatet på transaksjonstidspunktet, blir
den ikke innregnet. Eiendeler ved utsatt skatt innregnes for
alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den grad det
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Andre forpliktelser (til leverandører, ikke forsikring)

Usikkerhet ved andre forpliktelser
Det er knyttet estimeringsusikkerhet til andre forpliktelser i
Solvens II-balansen.

På samme måte som forpliktelser ved utsatt skatt vurderes,
inkluderes forventet fremtidig skatt på fremtidig forventet
overskudd etter Solvens II, noe som ikke inngår i den
regnskapsmessige verdivurderingen. Etter beregningene er
det 25 prosent forskjell mellom regnskapsmessige verdier og
verdiene i henhold til Solvens II-prinsippene når det gjelder både
eiendeler og forsikringstekniske avsetninger.

Denne posten består av ulike gjeldsposter. Den inkluderer
leverandørgjeld og gjeld knyttet til lønn og skattetrekk på lønn til
ansatte. I tillegg består posten av forpliktelser ved periodeskatt.
Periodeskatt er betalbar skatt på skattepliktig inntekt for året,
basert på skattesatser som var vedtatt eller i hovedsak vedtatt
på rapporteringstidspunktet, og eventuelle endringer i beregnet
periodeskatt for tidligere år. Beløpene forventes utbetalt i løpet
av ett år. Påløpt utbytte ligger i andre forpliktelser i henhold til
NGAAP, men skal ikke medtas i Solvens II balansen.

Forpliktelser i forbindelse med reassuranse

Ansvarlig lånekapital

Denne posten består av gjeld til reassurandører. Beløpene
forventes i hovedsak utbetalt innen kort tid. Disse tallene er de
samme i regnskapsbalansen som i Solvens II-balansen.

Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital føres til
amortisert kost i regnskapsbalansen, mens markedsverdien
legges til grunn i Solvens II-balansen. Markedsverdien
bestemmes på grunnlag av en intern vurdering.
Ekspertvurderingen tar utgangspunkt i omsetningsprisene for
tilsvarende lån i markedet. Lånevilkårene er nærmere beskrevet i
kapittel E.1.

er sannsynlig at det oppstår fremtidige skattepliktige inntekter
som de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes
mot, og disse forventes reversert i forutsigbar fremtid.

Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring,
herunder forsikringsformidlere
Denne posten består av gjeld til ulike forsikringstakere. For
eksempel er en del av gjelden relatert til betalinger mottatt for
poliser som ennå ikke er opprettet. En del av gjelden er dessuten
relatert til poliser som er opphørt, samt uoppgjorte utbetalinger.
Beløpene forventes utbetalt innen kort tid med ubetydelig risiko.
Disse tallene er de samme i regnskapsbalansen som i Solvens IIbalansen.

Estimeringsusikkerhet
Postene under «Andre forpliktelser» er hovedsakelig vurdert
etter verdifastsettelsesprinsippene i NGAAP. Selv om
estimeringsusikkerheten generelt anses som lav, er den størst
for pensjonsforpliktelser. Pensjonsforpliktelser beregnes på
grunnlag av antatt fremtidig utvikling når det gjelder lønn,
inflasjon og renter, og forpliktelsene har lang løpetid.

Andre forpliktelser, ikke vist andre steder
I regnskapet består denne posten hovedsakelig av påløpte ikke
betalte kostnader og skyldige feriepenger til ansatte. Disse
tallene er de samme i regnskapsbalansen som i Solvens IIbalansen.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har ingen forpliktelser utenfor
balansen.
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E.1 Ansvarlig kapital
Kjernefunksjonen til forsikring er overføring av risiko. Gjensidige
Pensjonsforsikring AS er eksponert for risiko gjennom sin
forsikrings- og investeringsvirksomhet. Identifikasjon og styring
av risiko er en essensiell del av selskapets virksomhet. Alle
forsikringsselskaper må tilpasse risikoeksponeringen etter
kapitalbasen og anerkjenne at solvenskapital eller egenkapital
har en kostnad. Et sentralt mål for kapitalstyringen er å
balansere disse to aspektene. Gjensidige Pensjonsforsikring AS’
overordnede mål med kapitalstyringen er å sikre at
kapitaliseringen av selskapet kan tåle et uønsket utfall uten

KAPITALFORVALTNING

å komme i en finansielt stresset situasjon, og at selskapets
egenkapital blir brukt på en mest mulig effektiv måte.

Policy for ORSA-utarbeidelsen spesifiserer kravene til ORSAprosessen, som vurderer risiko og kapitalbehov for tiden
fremover. ORSA-prosessen følger planleggingsprosessen
(Management Forecast), som dekker inneværende år og de
neste fire årene.

Kapitalstyringspolicyen spesifiserer kravene til kapitalstyring.
Dette inkluderer en beskrivelse av kapitalstyringsstrategi,
organisering av kapitalforvaltningen og rapportering.
Kapitalstyringspolicyen omfatter retningslinjer for valg av
verktøy innenfor visse områder for å maksimere aksjonærverdier
gjennom optimal bruk av kapital.
Mål for solvensmargin er 130 % – 145 %.

Det har ikke vært vesentlige endringer i kapitalstrategien i
rapporteringsperioden (se kapittel A.2).
Tabell 19 viser samlet tellende ansvarlig kapital Gjensidige
Pensjonsforsikring AS trenger for å oppfylle solvenskapitalkravet
(SCR).

Tabell 19: Tellende ansvarlig kapital til å dekke solvenskapitalkravet (tall i NOK millioner)
2021

2020

Endring

2 362

1 779

583

39

39

0

0

0

0

2 323

1 740

583

Begrenset kapitalgruppe 1 fra forsikring

0

0

0

Begrenset kapitalgruppe 1 fra andre finansielle sektorer

0

0

0

Kapitalgruppe 2

300

302

(2)

61

Ansvarlig lånekapital

300

302

(2)

61

Tellende ansvarlig kapital til å dekke SCR

2 662

2 081

581

56
60

62
62

Kapitalgruppe 1
Ordinær aksjekapital (inkludert egne aksjer)
Annen innskutt egenkapital
Avstemmingsreserve

Som det fremgår av tabell 19, har Gjensidige
Pensjonsforsikring AS bare kapital i kapitalgruppe 1 og
2. Kapitalgruppe 1 anses å være av beste kvalitet og
er umiddelbart tilgjengelig. Kapitalgruppe 1 består av

ordinær aksjekapital, overkurs ved emisjon i tilknytning til
den ordinære aksjekapitalen, samt avstemmingsreserven.
Avstemmingsreserven kan betraktes som opptjent
egenkapital etter Solvens II-prinsippene. For Gjensidige

Pensjonsforsikring AS utgjør opptjent egenkapital 2.323
millioner kroner, hvorav 874 millioner kroner er forventet
fortjeneste på fremtidige premier. Forventet fortjeneste på
fremtidige premier er ikke umiddelbart tilgjengelig.
56
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Tellende ansvarlig kapital har økt siden forrige rapportering.
De viktigste årsakene til dette er positivt resultat, vekst i
porteføljen, samt endret porteføljesammensetning grunnet
innføringen av egen pensjonskonto. Tellende ansvarlig kapital er
per 31.12.2021 redusert med 150 millioner kroner på grunn av
utbetaling av utbytte.

Gjensidige Pensjonsforsikring utstedte i 2021 et ansvarlig lån på
300 millioner kroner, som ble klassifisert i kapitalgruppe 2 for
Gjensidige Pensjonsforsikring AS. I 2021 har et ansvarlig lån på
300 millioner kroner som var utstedt i 2016, blitt innløst.

Nærmere opplysninger om vilkårene for det ansvarlige lånet
finnes i låneavtalen.
De viktigste vilkårene for det ansvarlige lånet som ble utstedt,
er gitt i tabell 20.

Tabell 20: Ansvarlig lån Gjensidige Pensjonsforsikring AS
Gjensidige Pensjonsforsikring AS 2021/2031
ISIN

NA

Utsteder

Gjensidige Pensjonsforsikring AS

Hovedstol, millioner NOK

300

Valuta

NOK

43

Utstedelsesdato

17.06.2021

45
49
52
54
54

Forfall

17.06.2031

Første tilbakebetalingsdato

17.06.2026

Rentesats

NIBOR 3M + 1,65 %

Regulatorisk regelverk

Solvens II

Regulatorisk innløsningsrett

Ja

Konverteringsrett

Nei

Kapitalgruppe

2

Utløsende hendelse og ordning for absorbering av tap på hovedstol

Nedskrivning ved insolvens og etter at kapital i kapitalgruppe 1 er nedskrevet for Gjensidige Pensjonsforsikring AS

55
56
60

61
61

62
62

Gjensidige Pensjonsforsikring AS har ingen kapital i
kapitalgruppe 3 og ingen supplerende kapitalelementer. Det er
ikke innløst noen instrumenter i løpet av året.

Tabell 21 viser samlet tellende basiskapital Gjensidige
Pensjonsforsikring AS trenger for å oppfylle minstekapitalkravet
(MCR).
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2021

2020

Endring

Kapitalgruppe 1

2 362

1 779

583

Kapitalgruppe 2

163

128

35

Kapitalgruppe 3

0

0

0

2 525

1 907

618

Sum tellende basiskapital til å dekke MCR

Eiendeler og forpliktelser verdsettes ulikt i regnskap og Solvens
II. Disse er nærmere redegjort for i kapittel D. Tabell 22 viser

overgangen fra egenkapital i finansregnskapet til netto eiendeler
beregnet i henhold til Solvens II.

Tabell 22: Bro som viser forskjellen mellom egenkapital som vist i regnskapet og eiendeler minus forpliktelser beregnet for Solvens II formål (tall i NOK millioner)
2021

2020

Endring

1 189

1 027

162

Immaterielle eiendeler

(8)

(22)

14

Markedsverdijustering av eiendeler

95

372

(277)

2 954

1 753

1 201

Risikomargin

(1 278)

(1 098)

(180)

Utsatt skatt

(441)

(251)

(190)

Eiendeler minus forpliktelser

2 512

1 779

733

300

302

(2)

Planlagt utbytte

(150)

0

(150)

Sum tellende kapital til å dekke SCR

2 662

2 081

581

Regnskapsmessig egenkapital

Beste estimat og diskontering

Ansvarlige lånekapital

Tabell 22 viser at beste estimat og diskontering har en vesentlig
større effekt i 2021 sammenlignet med 2020. Årsaken til

dette er økt rentenivå, økt investeringsvalgportefølje, samt at

selskapet har begynt å bruke en ny kontantstrømmodell for
RBNS og IBNR som har gitt en positiv engangseffekt.
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Gjensidige Pensjonsforsikring AS har ikke benyttet noen
overgangsordninger og har ingen supplerende kapital. Det er ikke
trukket noen poster fra ansvarlig kapital.

Det finnes ingen vesentlige begrensninger som påvirker
tilgangen til og overføringen av ansvarlig kapital i foretaket. All
kapital i kapitalgruppe 2 kan benyttes som ansvarlig kapital
ettersom kapital i kapitalgruppe 2 utgjør under 50 prosent av

SCR. Imidlertid er kapitalen knyttet til fremtidig fortjeneste
usikker og ikke umiddelbart tilgjengelig. Dessuten kan en del
eiendeler ta noe tid å selge dersom det trengs likvide midler.

Tabell 23: Solvenskapitalkrav (tall i NOK millioner)
2021

2020

Endring

Tellende kapital

2 662

2 081

581

Solvenskapitalkrav

1 817

1 424

393

Overskuddskapital

845

657

188

147 %

146 %

0,4 %

Solvensmargin

Solvensmargin uten volatilitetsjustering er 138 %.
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E.2 Solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav
Kapitalkravet for Gjensidige Pensjonsforsikring AS er beregnet i
samsvar med standardformelen og oppfyller gjeldende kapitalkrav.
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Tabell 24 viser foretakets solvenskapitalkrav per risikomodul.
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22
23
28
29
30
31
32

Tabell 24: Solvenskapitalkrav for hver risikomodul (tall i NOK millioner)
2021

2020

Endring

Livsforsikringsrisiko

1 440

1 067

373

Markedsrisiko

1 716

1 333

382
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Diversifisering

(677)

(510)

(167)

Basis solvenskapitalkrav

2 511

1 912

599

87

85

1

Risikoreduserende effekt av utsatt skatt og forsikrings forpliktelser

(781)

(573)

(208)

Solvenskapitalkrav

1 817

1 424

393
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Det benyttes ingen forenklede beregninger i noen av
undermodulene i standardformelen. Det er ikke benyttet noen
foretaksspesifikke parametere i beregningen av SCR og MCR.
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For beregningen av MCR er det benyttet netto beste estimat
av samlede avsetninger i henhold til Solvens II samt samlet
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56
60

61

Operasjonell risiko

risikosum. Verdiene er multiplisert med stressparametere
i henhold til Solvens II-regelverket. Disse parameterne er
forskjellige for hvert forretningsområde. Endelig MCR er summen
av tallene over med anvendelse av et gulv på 25 prosent av SCR
og et tak på 45 prosent av SCR.

Tabell 25 under viser beløpene som foretakets solvenskapital
krav og minstekapitalkrav utgjør, sammen med endringer i
rapporteringsperioden.

Tabell 25: Minstekapitalkrav og Solvenskapitalkrav (tall i NOK millioner)

61

62
62

2021

2020

Endring

MCR

817

641

177

SCR

1 817

1 424

393

Økningen i solvenskapitalkravet skyldes i hovedsak en økning i
investeringsvalgporteføljen.
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E.4 Forskjeller mellom
standardformelen og
benyttede interne modeller

Den durasjonsbaserte undermodulen for aksjerisiko er ikke
benyttet i beregningen av solvenskapitalkravet for Gjensidige
Pensjonsforsikring AS.

Gjensidige Pensjonsforsikring AS benytter ingen intern modell.
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