Tryggingareftirliti6
Sk5latrod 20
Postboks 73
FO-1 10 Torshavn

FrSbodan av tskniliga grundarlagnum o.a. fyri livstryggingarvirksemi
(Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed)
I henhold til S 14, stk. 1, i"logtingslog um tryggingarvirksemi" skal dettekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt endringer heri anmeldes til Tryggingareftirliti6 senest samtidig med, at grundlaget mv. tages i anvendelse. I medfsr af lovens $ 14, stk. 3, skal de anmeldte forhold opfylde kravene i
"kunngerd um fr6bodan av tokniliga grundarlagnum o.a. fyri livstryggingarvirksemi". I denne anmeldelse
forst6s ved livsforsikringsselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tvargdende pensionskasser, firmapensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed
efter $ 7 i "logtingslog um tryggingarvirksemi".

Brevdato
10. december 2019

Livsforsikringsselskabets navn
P/f Tryggingarfelagid Liv
Overskrift
Livsforsikringsselskabet skal angive en precis og sigende titel pA anmeldelsen

Andring af satser for egenkapitalforrentning
Resum6
Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestgorende billede af anmeldelsen
Der anmeldes en rndring af satserne for egenkapitalforrentning

Lovgrundlaget
Livsforsikringsselskabetskalangive, hvilkeUhvilke nr. ilovens $ 14, stk. 1, anmeldelsen vedrsrer
Anmeldelsen vedrsrer Logtingsl6g um Tryggingarvirksemi $ 14, stk.

I nr. 3

lkrafttradelse
Livsforsikringsselskabet skal angive datoen for anmeldelsens ikraftradelse.
Anmeldelsen treder i kraft pi anmeldelsestidspunktet og anvendes pi regnskabsiret 2020 og derefter.

Endrer folgende tidligere anmeldte forhold
Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken tidligere anmeldelse eller hvilke tidligere anmeldelser
denne anmeldelse ophaver eller endrer.
Anmeldelsen rendrer egenkapitalforrentningsreglerne anmeldt d.24. november 2015

Angivelse af forsikringsklasse
Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrsrer, jf. bekendtgorelsens $ 2, stk. 2.

Anmeldelsen vedrsrer fbrsikringsklasse III.
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Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang af de anmeldte forhold
Livsforsikringsselskabet skal angive anmeldelsens indhold med analyser, beregninger mv. pA en sA
klar og precis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger, jf.
bekendtgorelsens S 2, stk. 3.
Egenkapitalforrentningsreglerne rndres si der fremover tages 33.3o/o af den operationelle risiko
og 50o/o af MR-bestandens risikoresultat samt 0,4Yo af GR-bestandens primohensrttelse.
I Egenkapitalforrentningsreglerne bliver herefter folgende idet rendringerne er markeret med fed
E

genkapitalforrentni

n

gsregler

I den udstrrekning, det kan indeholdes i 6rets realiserede resultat, modtager egenkapitalen
l. en forrentning af egenkapitalen primo med Nl i den afdeling, hvor egenkapitalens aktiver
er placeret

2. en betaling fra MR-bestanden for p&tagelse af operationel risiko
3. 25Yo af MR-bestandens risikoresultat
4. et driftsherretillreg fra GR-bestanden
5. resultatet af gruppeforsikringsforretningen uanset om dette er positivt eller negatir,t
6. omkostningsresultatet fra Livkonta uanset om dette er positivt eller negativt.
Punkterne

2.3 og 4 deles tbrholdsmressigt rned kundekapitalen.

Markedsrentebestanden
Markedsrentebestandens betaling fbr den operationelle risiko udgor hrhgt 33,3o/" af den operationelle risiko pi bestanden primo iht. opgorelsen af solvensbehovet. Betalingen fordeles mellem
egenkapitalen og kundekapitalen. Desuden betales (ved underskud) og modtages (ved overskud)
507o af bestandens risikoresultat. Betalingen til egenkapitalen udgor sAledes
a

33,3o x k x

o

og
50olo

xkx

(den operationelle risiko

pi

bestanden primo)

(bestandensrisikoresultatiiret),

hvor k er forholdet mellem egenkapital og summen af egenkapital og kundekapital primo iret.
Gennemsnitsrentebestanden
Det maksimale driftsherretilleg fra GR-bestanden udgor pr.
a

ir

0,4oh x k af (hensrttelsen primo inkl. kollektivt bonuspotentiale i gennemsnitsrentebestanden).

hvor k er forholdet mellem egenkapital og summen af egenkapital og kundekapital primo iret.

Sifremt det snskede driftsherretilleg ikke kan indeholdes i det realiserede resultat, nedsettes
driftsherretillegget helt eller delvist. Kan stigningen i hensettelserne herefter ikke indeholdes i
det realiserede resultat, nedsettes forst det kollektive bonuspotentiale. Hvis dette ikke er tilstrrekkeligt, nedsettes bonuspotentialet pA tipolice. Er dette heller ikke tilstrekkeligt tilskrives egen-
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kapitalen egenkapitalen og kundekapitalen en negativ forrentning i den udstrekning. det er nodvendigt. Der anvendes samme negative sats pi egenkapitalen som pi kundekapitalen. Den fiemtidige forrentning af egenkapitalen og kundekapitalen kan i dette tilfrlde forhojes siledes. at tabet
sivel som det manglende driftsherretilleg indhentes.

Kundekapitalen
De aktiver, der modsvarer kundekapitalen, er placeret i de forskellige afdelinger, hvorfor kundekapitalen forrentes med N1 i de afdelinger, hvor den er placeret. Det maksimale driftsherretilleg/betaling til kundekapitalen udgor pr. ir summen af
o en vegtet forrentning af kundekapitalen primo med Nl i den afdeling, hvor kundekapitalens aktiver er placeret
. 33,3"h x (l-k) x (den operationelle risiko pA MR-bestanden primo)
o 50"h x (l-k) x (MR-bestandens risikoresultat i iret)
. 0,4o x (l-k) x (primohensettelsen inkl. kollektivt bonuspotentiale i Gennemsnitsrentebestanden),

hvor k er samme faktor som angivet ovenfor.
S6fremt det snskede driftsherretilhg ikke kan indeholdes i det realiserede resultat. nedsrettes
driftsherretillregget helt eller delvist. Kan stigningen i hensrettelserne herefter ikke indeholdes i
det realiserede resultat nedsettes fsrst det kollektive bonuspotentiale. Hvis dette ikke er tilstrekkeligt nedsrettes bonuspotentialet pi fiipolice. Er dette heller ikke tilstrrekkeligt tilskrives egenkapitalen og kundekapitalen en negativ forrentning i den udstrrkning det er nodvendigt. Der anvendes samme negative sats pi egenkapitalen som pA kundekapitalen. Den fremtidige forrentning af
egenkapitalen og kundekapitalen kan i dette tilfrelde forhojes siledes, at tabet sAvel som det
manglende driftsherretillreg indhentes.

Fordelingen af betalingen
Den andel af betalingen fra MR-bestanden, der hidrsrer fra den operationelle risiko, fordeles forholdsmrssigt mellem afdelingerne MR-hoj og MR-lav i forhold til premien i afdelingerne og
fiatrrekkes i afdelingernes afkast.
De 50% af risikoresultatet i MR-bestanden fordeles forholdsmessigt mellem afdelingerne MRhoj og MR-lav i forhold til risikoprrmierne i det forgiende 6r i afdelingerne. Betalingen fratrekkes i afdelingernes risikoresultat.

Redegorelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne
Livsforsikringsselskabet skal redeg are for de juridiske konsekvenser for den enkelte forsikringstager
og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtgorelsens $ 2, stk. 6. Er der i ngen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet red 9gg!e herfor
Der er ingen srerskilte juridiske konsekvenser af det anmeldte
Redegorelse for de skonomiske konsekvenser for forsikringstagerne
Livsforsikringsselskabet skal redegare for de okonomiske konsekvenser for de enkelte forsikringstagere og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtgorelsens $ 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegore herfor.
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Redegorelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtgarelsens $ 3, stk. 1, og stk. 3-5.

Kunderne i MR-bestanden vil opleve at en lidt stsrre del af deres afkast anvendes
egenkapitalen.

til betaling af

Kundeme i GR-bestanden vil i princippet ligeledes opleve, at en stsrre andel af resultatet anvendes
til driftherretillreg, men i praksis vil det med det nuverende renteniveau blot fsre til at skyggekontoen oges og betaling fsrst finder sted hvis renteniveauet i fremtiden oges.
Redegorelse for de j u rid is ke konsekvenser for I ivsfors i krin gsselska bet
Livsforsikringsselskabet skal redeg are'for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtgorelsens $ 2, stk. 7. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegore herfor.
Redegorelsen kan alternativt anfores i "FrAgreiding sambart $ 6, sfk. 7", jf. bekendtgorelsens $ 6, stk.
1.

Der er ingen serskilte juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet.
Redegorelse for de okonomiske og aktuarmassige konsekvenser for livsforsikringsselskabet
Livsforsikringsselskabet skal redeg are for de skonomiske og aktuarmessige konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtgorelsens $ 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegore herfor.
Redegorelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtgorelsens $ 3, stk. 2, og stk. 6-7.
Redegorelsen kan alternativt anfores i "Fragreiding samberl $ 6, sfk. 7'l jf. bekendtgorelsens $ 6, stk.
1.

For selskabet betyder de nye regler et lidt foroget driftsherretilhg.
Fra GR-bestanden vil der komme et dobbelt si stort bidrag (0,4yo af primohensrttelsen mod tidligere 0,2o/o). Forogelsen afspejler den vesentligt hojere risiko for egenkapitalen i forhold til risikoen
i20l5,dade0,2Yo blev anmeldt. I realiteten mi det forventes. at det agede bidrag fra GR-bestanden
i de kommende 6r vil blive overfsrt til skyggekontoen, da der pt. ikke er udsigt til overskud i bestanden.

For MR-bestanden modsvarer rendringen i den faktor, der ganges pi den operationelle risiko, stort
set, endringen i storrelsen af den operationelle risiko ved overgangen til de nye solvensregler.

Andringen i faktoren, der ganges pA MR-bestandens risikoresultat, skyldes at risikoen for egenkapitalen er vokset i de senere ir.
Forogelsen i driftsherretillegget, ville baseret pi 2018-opgorelsen udgore 1,4 mio. kr. mere end
det hidtidige. Hertil kommer en fbrventet forogelse af GRs 'skyggekonto' pi 260 t.l<r. der fsrst
bliver betalt til egenkapitalen nir og hvis det realiserede resultat for GR-bestanden muliggor
dette.
Da den vresentligste rendring i faktoren. der anvendes pi den operationelle risiko (fta 6oh til25%)
modsvarer, at den operationelle risiko er faldet som folge af nye opgorelsesprincipper uden at
egenkapitalens risiko reelt er rendret, anses denne endring for at vrre rimelig.

Den ovrige stigning (fra25 til33.3% hhv. fra 25
talens risiko er vokset i de forgangne Ar.

til

50%) vurderes at vrere rimelig, da egenkapi-
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Stigningen i satsen. der anvendes pi GRs primohensrttelse (fia 0.2Yotil0.4%) vurderes at v&re
rimelig. da egenkapitalens risiko pi GR-bestanden er vokset vrsentligt i de seneste flr.
Da driftsherretillaegget mA forventes at stige som folge af anmeldelsen. vurderes det at anmeldelsen er forsvarlig.
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