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Tryggingareftirlitið 

Skálatrøð 20  

Postboks 73 

FO-110 Tórshavn 

 

 

 

Fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. 

(Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.) 

 

I henhold til § 14, stk. 1 i ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi” skal det tekniske grundlag m.v. samt 

ændringer heri anmeldes til Tryggingareftirlitið. Det skal anmeldes senest samtidig med, at 

grundlaget m.v. tages i anvendelse. I denne anmeldelse forstås ved forsikringsselskaber: 

livsforsikringsselskaber (aktieselskaber og gensidige selskaber), tværgående pensionskasser, 

firmapensionskasser, og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive 

livsforsikringsvirksomhed efter § 7 i ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi”. 

 

 

Brevdato 

19.03.2020 

Forsikringsselskabets navn   

P/F NordikLív Lívstryggingarfelag  
 

Overskrift  
Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeldelsen.  

Risikomargen 

Resume  

Resuméet skal give et fyldestgørende billede af anmeldelsen.  

Risikomargen er krævet i regnskabsbestemmelserne. Anmeldelsen indsætter formlen for beregningen i teknisk 
grundlag. 

Lovgrundlaget  
Det angives, hvilket/hvilke nr. i § 14, stk. 1, anmeldelsen vedrører. 

Ændringerne vedrører §14, stk. 1, nr. 2 

Ikrafttrædelse 
Dato for ikrafttrædelse angives. 

19.03.2020 

Ændrer følgende tidligere anmeldte forhold 
Forsikringsselskabet angiver, hvilken tidligere anmeldelse eller anmeldelser nuværende anmeldelse ophæver eller 

ændrer. 

20.01.2020 Sammenskrevet teknisk grundlag ultimo 2019 

Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang  
Anmeldelsens indhold med analyser, beregninger m.v. på en så klar og præcis form, at de uden videre kan danne basis 

for en kyndig aktuars kontrolberegninger.  Det skal oplyses, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrører. 

 
I punkt 2 indsættes beskrivelsen af beregningen af risikomargen. Den sker efter solvens 2 modellen, dvs. 6% 
af den ikke-hedgebare del af den risikobaserede solvensopgørelse: 
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2.  Markedsværdigrundlag 
Hensættelserne til markedsværdi svarer til aktiverne for unit link forsikringerne idet disse er uden nogen 
form for garantier. 
 
I regnskabet tillægges hensættelserne et estimat over den ikke-forfaldne del af IBNR- og RBNS-
hensættelser samt risikomargen.  
 
IBNR-hensættelser afsættes på basis af et skøn over efteranmeldte skader i de seneste 5 år. Indtil denne 
erfaring er opnået, anvendes 25% af årets skadesudgifter målt på anmeldte, afsluttede skader.  
 
RBNS-hensættelser afsættes efter en gennemgang af samtlige ikke-afsluttede sager. 
Hensættelsesprincippet er identisk med faktiske skader. Dog kan der for RBNS-skader ske en vægtning 
med 50%, hvis tilkendelsen er usikker og 0%, hvis den helt sikkert afvises. 
 
Risikomargen opgøres som 6% af SCR excl. SCRmarket. 

 
Risikotillægget er 0. 
 
I regnskabet afsættes 

• unitlink hensættelser svarende til summen af aktiverne vedr. livrentedepoterne 

• erstatningshensættelser svarende til summen af IBNR og RBNS 

• risikomargen 
 
De hedgebare dele af solvensrisici er markedsrisici, hvorfor disse ikke medtages. Da selskabet alene har 
etårige risici, er SCR = SCR(0), idet SCR(1),…,SCR(T) alle er nul. 6% er fastsat i solvens 2 direktivet som 
cost-of-capital-faktor. 
 

 

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne  
Forsikringsselskabet angiver de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne. Er der ingen konsekvenser, anføres 

dette. 

Anmeldelsen har ingen juridiske konsekvenser for forsikringstagerne. 

Redegørelse for de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne 
Forsikringsselskabet angiver de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne. Er der ingen konsekvenser, anføres 

dette. Hvis anmeldelsen vedrører § 14, stk. 1, nr. 1 – 5, i ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi” skal der endvidere 

redegøres for at de anmeldte forhold er betryggende og rimelige. Redegørelsen skal endvidere overholde kravene i § 

3.   

Anmeldelsen ændrer ikke de økonomiske forhold for de forsikrede. 

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet  
Forsikringsselskabet angiver de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet. Er der ingen konsekvenser, anføres 

dette. Kan alternativt anføres i ”Frágreiðing sambært § 4, stk. 4.” 

Anmeldelsen har ikke juridiske konsekvenser for selskabet.  

Redegørelse for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for forsikringsselskabet  
Forsikringsselskabet angiver de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for forsikringsselskabet. Er der ingen 

konsekvenser, anføres dette. Kan alternativt anføres i ”Frágreiðing sambært § 4, stk. 4.” 

Pr. 31.12.2019 udgør risikomargen 6% af (15.025 -  973) tkr. = 843 tkr. 

Navn  
Angivelse af navn     
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Brian Smedemark 

 

 

Dato og underskrift 

19.03.2020 
 
 

Navn 
Angivelse af navn 

 

Dato og underskrift    
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