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IdégruNdlag

Lærernes Pension er dannet af aftaleparterne på lærer-
området for at sikre lærernes pensionsdækning . vores mål 
er at være blandt de bedste pensionsselskaber .

•	 vi giver lærerne økonomisk tryghed som pensionister 
og tryghed omkring deres egen og nærmestes økonomi 
ved invaliditet og død . vores pensionsordninger 
sikrer tryghed for hvert enkelt medlem og bygger på 
kollektive, solidariske principper

•	 vi yder lærerne god service og udvikler enkle og 
forståelige pensionsordninger i dialog med lærerne

•	 vi har fokus på lave omkostninger, så mest muligt går 
til pension

•	 vi sikrer lærernes pensioner gennem en sikker, effektiv, 
langsigtet og etisk forsvarlig investeringsstrategi 

•	 vi arbejder for, at arbejdsmarkedspensionerne præges 
af åbenhed, troværdighed og samfundsmæssigt ansvar

•	 vi arbejder professionelt og ansvarsfuldt 

•	 Præmieindtægten steg fra 4 .800 mio .kr . i 2015 til 5 .099 mio .kr . i 
2016, båret af såvel flere præmiebetalende medlemmer som af en 
højere præmie pr . medlem . De samlede aktiver steg fra 88,2 mia .
kr . ultimo 2015 til 93,1 mia .kr . ultimo 2016

•	 antallet af medlemmer steg i løbet af året med 2 .068 til 141 .237 
ultimo 2016, hvoraf 85 .096 indbetalte præmie, en stigning på 965 
præmiebetalende medlemmer

•	 Investeringsresultatet blev meget tilfredsstillende med 
et afkast på 11,4% (11,3% i henhold til N1-definitionen) før 
pensionsafkastskat 

•	 Depotrenten i 2017 er med 5,6% før pensionsafkastskat på tredje 
år blandt landets højeste

•	 Lærernes Pension fastholdt de lave omkostninger, således faldt 
omkostningsprocenten til 1,2% svarende til 425 kr . pr . medlem 
bl .a . som følge af fortsat fokus på effektivisering af driften i Forca

•	 Reservesituationen er meget tilfredsstillende, og giver plads til at 
tage den investeringsrisiko, der er nødvendig for at opnå et højt 
afkast på langt sigt til gavn for pensionernes niveau

•	 I 2016 færdiggjordes et større boligbyggeri ved Ny ellebjerg 
station i valby og der blev indgået aftaler om to nye 
boligbyggerier i aalborg og Nørresundby

tabel 1: udvalgte hoved- og nøgletal

alle beløb i mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012

Præmier 5 .099 4 .800 4 .483 4 .089 4 .224

Forsikringsydelser * -1 .028 -952 -797 -2 .755 -647

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -61 -69 -66 -80 -74

aktiver, i alt 93 .101 88 .212 82 .124 64 .117 57 .873

afkast før pensionsafkastskat 11,3% 2,1% 12,6% 5,0% 11,5%

Omkostningsprocent af præmier 1,2% 1,4% 1,5% 2,0% 1,7%

Forsikringsrisikoresultat 0,1% 0,4% 0,5% 0,9% 1,1%

Overdækningsgrad 5,7% 5,7% 6,0% 6,1% 5,8%

Depotrente efter pensionsafkastskat 5,00% 5,50% 3,75% 3,50% 3,00%

* I 2013 indeholder denne post en ekstraordinær udbetaling til statsafgift på kapitalpensioner på 1 .981 mio .kr . 

resumé
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ledelsesberetNINg

udviklingen på pensionsområdet  
- pensionsreform
Med regeringsskiftet i juni 2015 blev den af den tidligere 
regering nedsatte Pensionskommission nedlagt . en af 
kommissionens arbejdsopgaver var at belyse incitamen-
terne til, at de erhvervsaktive sparer tilstrækkeligt op 
til pension . Det har i årtier været et problem, at der for 
visse pensionsindkomstintervaller er tale om en meget 
høj modregning i offentlige pensioner og hertil knyt-
tede ydelser . Det er det såkaldte samspilsproblem, hvor 
marginalskatten sammen med modregningen kan bringe 
den ”sammensatte marginalprocent” så højt op, at det 
reelt ikke kan betale sig at foretage yderligere pensions-
opsparing .

en anden opgave for kommissionen var at belyse det 
såkaldte ”restgruppe-”problem, dvs . det forhold, at dele 
af befolkningen i de erhvervsaktive aldersgrupper har 
ingen eller ringe pensionsopsparing . Det drejer sig bl .a . 
om grupper af selvstændige, personer på overførsels-
indkomst samt grupper med mere marginal tilknytning 
til arbejdsmarkedet . sammenlignet med andre lande er 
denne problemstilling dog behersket .

Den tidligere venstreregering fremlagde forslag på 
pensionsområdet, som adresserede de ovenstående 
problemer . Især et forslag om at give mulighed for i årene 
op til pensionering at spare ekstra op i ikke-fradrags-
berettigede ratepensioner, kunne understøtte et velfun-
gerende pensionssystem . I regeringsgrundlaget for den 
trekløverregering, der tiltrådte i efteråret 2016, nævnes 
at ”Regeringen vil gennemføre en pensionsreform” . Det 
er væsentligt, at et pensionssystem, der flere år i træk 
er kåret som verdens bedste, understøttes af fornuftige 
rammebetingelser .

en løsning af begge opgaver er meget kompleks, og 
det bliver interessant at se, om der politisk kan skabes 
mulighed for at finde anvendelige løsninger .

forventninger til 2017
Med forventningen om en ekspansiv finanspolitik og en 
vækst på 2-2½% i 2017 er der udsigt til yderligere inflati-
onære tendenser i den amerikanske økonomi, og det for-
ventes, at den amerikanske centralbank vil fortsætte den 
gradvise stramning af pengepolitikken, der blev indledt 
i slutningen af 2015 . Der er dog stor usikkerhed omkring 
den økonomiske politik . Den amerikanske statsgæld er 
allerede høj, og der er risiko for, at den nye administration 
vil føre en uforsigtig finanspolitik . 

For eu forventes en vækst i omegnen af 1,5% i de 
kommende år og en fortsat lempelig pengepolitik . 

en bekymrende faktor i den globale økonomiske 
udvikling er stigende tendens til protektionisme, ikke kun 
i usa, men også i en lang række andre lande . al erfaring, 

hovedtræk 
året bød på en stigning i præmieindtægten, som blev 
på 5 .099 mio .kr . i forhold til 4 .800 mio .kr . i 2015 båret af 
både en stigning i antallet af præmiebetalende og af en 
højere præmie pr . præmiebetalende medlem . Omkost-
ningsprocenten faldt til 1,2% i forhold til 1,4% i 2015 .

antallet af medlemmer steg i årets løb med 2 .068 til 
141 .237 ultimo 2016 . Heraf var 85 .096 præmiebetalende, 
en stigning på 965 . 

Investeringsafkastet var meget tilfredsstillende og 
blev for året som helhed på 11,4% . Hermed har afkastet i 
5-årsperioden 2012-16 været på i alt 50,2% modsvarende 
8,5% årligt .

selskabets balance steg fra 88,2 mia .kr . ultimo 2015 
til 93,1 mia .kr . ultimo 2016 .

den økonomiske udvikling
2016 var præget af stor usikkerhed om den økonomiske 
og geopolitiske udvikling, forhold der også må forventes 
at præge 2017 .

I usa fortsatte det pæne økonomiske opsving med 
en vækst på lidt over 1,5%, og med en ledighed under 5% 
er der tæt på at være fuld beskæftigelse . Den nyvalgte 
præsident har annonceret betydelige finanspolitiske 
lempelser, og det har sammen med den i forvejen høje 
kapacitetsudnyttelse resulteret i stigende inflationsfor-
ventninger og højere obligationsrenter . 

I europa synes væksten at være på vej, men især de 
sydeuropæiske lande har fortsat høj ledighed, som for-
mentlig er medvirkende til ustabile politiske forhold . 

I juni besluttede de engelske vælgere, at storbritan-
nien skal melde sig ud af eu efter over 40 års medlem-
skab . efter afstemningen er det britiske pund faldet med 
omkring 10%, og det forventes at føre til en forbedring af 
storbritanniens konkurrenceevne . Der er stor usikkerhed 
om de langsigtede virkninger af udmeldelsen og meget 
vil afhænge af de fremtidige handelsaftaler mellem stor-
britannien og eu .

Blandt emerging markets var der i 2016 fremgang i 
bl .a . Brasilien, Rusland, Indien og Kina . Fremgangen i den 
kinesiske økonomi er dog aftagende, hvilket især kan 
henføres til en afdæmpning af investeringerne i infra-
struktur og ejendomme . 

Dansk økonomi præges af beherskede vækstrater 
omkring 1,5%, men på dele af arbejdsmarkedet er der 
mangel på kvalificeret arbejdskraft . Især i København og 
aarhus, men også i mange provinsbyer, er boligpriserne 
høje og i mange tilfælde over niveauet før den økono-
miske krise i 2008 . væksten - ikke kun i Danmark, men 
globalt - understøttes af et meget lavt renteniveau . en 
mere udbredt rentestigning må forventes at dæmpe den 
økonomiske vækst . 
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bl .a . fra udviklingen i 1930’erne, viser, at handelshindrin-
ger hæmmer vækst og velfærd globalt og især i stærkt 
eksportafhængige lande som Danmark . Langsigtet kan 
det også vække bekymring, at den amerikanske præsi-
dent har ytret tvivl om konsekvenserne af den globale 
opvarmning . Den stigende geopolitiske ustabilitet væk-
ker også bekymring . 

Med udgangspunkt i det lave renteniveau og en stor 
usikkerhed omkring den makroøkonomiske og geopoliti-
ske udvikling fremstår investeringsmiljøet vanskeligt, og 
der er således en betydelig risiko for, at de fleste aktiv-
klasser vil byde på lave afkast i 2017 . 

Den fortsatte usikkerhed om den fremtidige økono-
miske udvikling betyder, at det er vigtigt at have fokus på 
risikospredning i investeringen af pensionsmidlerne, og 
dette er netop et centralt element i Lærernes Pensions 

investeringsstrategi . I formuleringen af investeringsstra-
tegien tillægges det således stor betydning, at selskabet 
i forskellige scenarier for udviklingen på de finansielle 
markeder både opretholder en høj grad af finansiel styrke 
og sikrer et godt afkast til medlemmerne . selskabets 
reservesituation er meget tilfredsstillende, og kapital-
grundlaget kan med meget stor margen klare scenarier, 
som er langt mere ekstreme end dem, der ligger til grund 
for opgørelsen af selskabets kapitalkrav . 

selskabet forventer, at de forudgående års beherskede 
vækst i medlemstal og præmier vil fortsætte i 2017 som 
følge af en behersket lønudvikling og en, højst, svag stig-
ning i beskæftigelsen på lærerområdet . Der forventes dog 
en præmieindtægt på omkring 5,3 mia .kr . og udbetaling af 
pensionsydelser på lidt over 1 mia .kr . Der vil derfor fortsat 
være tale om en betragtelig vækst i de forvaltede midler . 

et glImt fra året
MeD eN LILLe aNIMeRet 
FILM På FaceBOOK tILLOD 
vI Os at PRaLe aF vORes 
Høje DePOtReNte .

5,1 mia kr . 
i præmieindtægt 

i 2016



6

ledelse og admINIstratIoN

administration 
serviceselskabet Forca varetager en stor del admini-
strationen af Lærernes Pension . Det sker for at sikre 
stordriftsfordele og dermed lave administrationsom-
kostninger . selskabets eget sekretariat varetager dog 
kerneforretningsområderne for at sikre en effektiv og 
fleksibel styring .

sekretariatet bestod ved udgangen af 2016 af 22 
medarbejdere, en forøgelse på én medarbejder til 
de alternative investeringer . sekretariatets opgaver 
om fatter bl .a .: 
•	 overordnet ledelse af selskabet
•	 compliance og forretningsgange
•	 betjening af bestyrelse, organisationer, aftaleparter 

og medlemsfora
•	 strategisk udvikling
•	 investeringsstrategi og overvågning af 

porteføljeforvaltning
•	 porteføljeforvaltning på udvalgte områder 

(obligationer af høj kreditkvalitet og danske 
ejendomme)

•	 risikostyring
•	 udvikling af pensionsprodukter
•	 kommunikations- og informationsstrategi
•	 sikring af kvaliteten i medlemsservice
•	 overvågning af outsourcingen til Forca, Bankinvest  

og eksterne porteføljeforvaltere mv .
sekretariatet er lokaliseret i tuborg Havn i Hellerup,  
hensigtsmæssigt tæt på Forca og F&P .

selskabets ledelse og ejerforhold
I løbet af 2016 blev der afholdt fem bestyrelsesmøder og 
to bestyrelsesseminarer . Bestyrelsesseminarerne, der er 
med til at styrke bestyrelsens kompetencer, omhandlede 
hensættelser og investeringsstrategi samt outsourcin-
gen til Forca . 

Det i henhold til lovgivningen nedsatte revisionsudvalg 

består af den samlede bestyrelse med Finn scheibye som 
formand og anne Mette toftegaard som næstformand .

Bestyrelsen vedtog i marts 2013 en politik for den 
kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen, der trådte 
i kraft pr . 1 . april 2013 . Måltallet for det underrepræsen-
terede køn er 40%, og det er målsætningen at nå dette 
tal inden for en 4-årig periode, dvs . senest i april 2017 . 
ved politikkens vedtagelse udgjorde det underrepræsen-
terede køn 29% af bestyrelsen . Primo 2017 var dette tal 
steget til 36% .

selskabets direktion består af administrerende direk-
tør Paul Brüniche-Olsen . 

Forsikringsdirektør steen schouenborg er chef for 
områderne Forsikring og Medlemmer, Kommunikation og 
Human Resource, finansdirektør Henrik Walther Mogen-
sen er chef for områderne alternative Investeringer, 
Regnskab og It, mens investeringsdirektør Morten Malle 
er chef for området Investering . aktuar jesper Brohus er 
ansvarshavende aktuar .

I overensstemmelse med ledelsesbekendtgørelsen 
etablerede Lærernes Pension i efteråret 2015 de fire nøg-
lefunktioner, som har fungeret hele 2016 . Funktionerne 
varetages af følgende personer: Forsikringsdirektøren er 
ansvarlig for intern auditfunktionen, den ansvarshavende 
aktuar er ansvarlig for aktuarfunktionen, direktionsjuri-
sten er ansvarlig for compliancefunktionen, og risikoma-
nageren er ansvarlig for risikostyringsfunktionen .

Lærernes Pension er ejet af Danmarks Lærerforening 
(særlig Fond), Frie skolers Lærerforening, uddannelses-
forbundet samt Kommunernes Landsforening .

Bestyrelsen besluttede i 2015 at sende revisionsop-
gaven i udbud . På baggrund af dette genvalgtes Deloitte 
statsautoriseret Revisionspartnerselskab på den ordi-
nære generalforsamling i 2016 . 

Der er i tiden efter regnskabets afslutning ikke indtruffet 
forhold, som efter ledelsens opfattelse har haft væsentlig 
påvirkning på selskabets og koncernens finansielle stilling .

Kapitalforeningen
lærernes pension Invest

lærernes pension,
ejendomsaktieselskab

Investeringsselskabet
asK aps

Investeringsselskabet
bIrK aps

lærernespension,
forsikringsaktieselskab

lærernes pension
gp aps

lærernes pension
gode Wind II K/s

Koncernoversigt
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medlemsforhold
antallet af medlemmer steg gennem 2016 fra 139 .169 til 
141 .237 . Det er en stigning på 1,5%, hvilket er en smule 
lavere end stigningen i 2015 . Der er 85 .096 medlemmer, 
der betaler pensionsbidrag . Kvinder udgør 65% af med-
lemmerne . Fordelingen på køn og alder ses i tabel 2 .

De fleste tjenestemænd og andre ansatte på lignende 
vilkår har pensionsgivende tillæg, der medfører en ind-
betaling til Lærernes Pension . Indbetalingen bruges til 
en tillægspension, der er en opsparingsforsikring, som 
typisk udbetales som engangsbeløb eller i rater for at 
supplere den løbende tjenestemandspension . ultimo 
2016 var der 17 .086 tillægspensioner i Lærernes Pension . 

Medlemmer med tillægspension er ældre end gen-
nemsnittet, og de medvirker til en jævn aldersfordeling i 
selskabet, hvor 44% af samtlige medlemmer er over 50 år .

cirka 8% af medlemmerne får udbetalt enten alders-
pension, invalidepension eller midlertidig pension . Hertil 
kommer pension til ægtefæller og børn . udviklingen er 
vist i tabel 3 .

medlemsservice
For at sikre medlemmerne service med høj kvalitet og 
lave omkostninger, tager Forca sig af serviceringen . 
Forca er et administrationsselskab, som servicerer over 
500 .000 medlemmer med tilknytning til en arbejdsmar-
kedspension . Forca ejes ligeligt af PBu - Pædagogernes 
Pensionskasse, PKa og Lærernes Pension .

høj rente og lave omkostninger
For 2017 fastsætter Lærernes Pension depotrenten 
til 5,6% før skat og tilbyder således endnu engang en 
af branchens højeste depotrenter . samtidig reducerer 
Lærernes Pension igen omkostningsbidraget, så det 
nu udgør 1,25% af medlemmernes indbetalinger . Der-
med har Lærernes Pension fortsat nogle af de laveste 
omkostninger i branchen .

tilbagevenden til arbejdsmarkedet  
og lavere invalidepriser
Der var i 2016 et svagt fald i det samlede antal af 
invalide pensionister, jf . tabel 3 . Det skyldes, at de senere 
års udvikling er fortsat, hvor det i stedet er mængden 
af midlertidige pensioner, der er i vækst . Hertil kommer, 
at der i 2016 endnu engang var en del invalidepensio-
nister og modtagere af midlertidig pension, der blev 
raskmeldte, og derfor ikke længere skulle have udbe-
talt pension . gevinsten herved var en væsentlig årsag 
til, at Lærernes Pension fik et risikooverskud i 2016 på 
0,1% af depoterne, svarende til 73 mio . kr . Overskuddet 
indeholder en gevinst på 48 mio . kr . hørende til invalide-
pensioneringer . På den baggrund har Lærernes Pension 

for femte år i træk reduceret priserne for invalidedæknin-
gen - i 2017 med gennemsnitligt 25% . Med denne og de 
foregående fire års reduktion af invalidepriserne er disse 
faldet med 76% henover perioden .

Bestyrelsen har fortsat fokus på udviklingen inden 
for invalidepensioneringerne og drøfter løbende den 
forebyggende indsats med lærerorganisationerne . I den 
forbindelse afsluttes i 2017 et forløb med en støttepulje, 
gennem hvilken selskabet de seneste år har støttet 
tre forskellige projekter, der alle har haft til formål at 
forbedre de psykiske arbejdsvilkår for lærere forskellige 
steder i Danmark .

forudsætninger om levetid
Lærernes Pension har i en årrække styrket hensættel-
serne, så de har kunnet modstå forbedringer i medlem-
mernes levetid . Levetidsforudsætningerne er baseret på 
Finanstilsynets levetidsmodel . Med denne model tages 
der højde for, at de forskellige aldersgrupper i medlems-
bestanden har forskellige forventede levetidsforbed-
ringer . Hvert år justeres lærernes forventede levetider i 

medlemmer og medlemsservIce 

11,3 %
i afkast i 2016

tabel 2: forsikrede fordelt på alder og køn, ultimo 2016

aldersgruppe mænd Kvinder I alt

       - 29 5 .343 7 .603 12 .946

30 – 39 9 .480 18 .549 28 .029

40 – 49 12 .486 25 .777 38 .263

50 – 59 10 .337 21 .228 31 .565

60 - 11 .793 18 .641 30 .434

I alt 49.439 91.798 141.237

tabel 3: pensionister fordelt på pensionstype, ultimo

2012 2013 2014 2015 2016

alderspension 4 .381 5 .680 7 .124 8 .133 8 .357

Invalidepension 2 .250 2 .301 2 .330 2 .292 2 .274

Midlertidig pension 185 232 310 372 446

ægtefælle-/samleverpension 526 571 631 687 718

Børnepension 1 .547 1 .576 1 .565 1 .527 1 .482

I alt 8 .889 10 .360 11 .960 13 .011 13 .277
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forhold til nye data og nye antagelser om levetidsforbed-
ringer . De økonomiske konsekvenser heraf bestod i 2016 
i en reduktion af de kollektive buffere på 147 mio . kr ., 
hvilket er på niveau med justeringen i 2015 .

medlemskapital
Lærernes Pension har siden 2002 opbygget medlemska-
pital (særlige bonushensættelser) . På denne baggrund 
modtager medlemmerne et ugaranteret tillæg til udbe-
talingerne . Medlemskapitalen opbygges med et beløb, 
der svarer til 5% af indbetalingerne, mens den gennem-
snitlige størrelse af det ugaranterede tillæg er noget 
større, nemlig knap 8% . Hvert medlem kan se sin andel 
af medlemskapitalen og følge med i forrentningen på 
medlemsportalen . Medlemskapitalen forrentes med inve-
steringsafkastet . Konstruktionen sparer medlemmerne 
for at skulle aflønne en tilsvarende egenkapital indskudt 
af aktionærer, og medfører dermed bedre pensioner .

medlemsfora og årsmøde
For at give medlemmerne indflydelse på pensionsord-
ninger og investeringsprincipper har Lærernes Pension to 
medlemsfora . Hvert år holdes et årsmøde, hvor bestyrel-
sen for Lærernes Pension og medlemmer af de to med-
lemsfora deltager .

Deltagerne i de to medlemsfora vælges blandt med-
lemmerne . Der var valg i 2016, og næste valg er i 2019 . 
Hvert medlemsforum har op til 30 medlemmer . Det ene 
dækker medlemmer bosat øst for storebælt, på Færøerne, 
i grønland eller uden for Danmark . Det andet dækker med-
lemmer bosat vest for storebælt, herunder i sydslesvig .

ud over årsmødet holder hvert medlemsforum 2–3 
heldagsmøder om året . Desuden er der én gang i valg—
perioden en fælleskonference for de to medlemsfora .

På årsmødet i 2016 var temaet ”verdens bedste 
pensions system – men med plads til forbedringer” . 

medlemsstrategi
Lærernes Pension har i 2016 blandt andet arbejdet på 
at sikre, at medlemmerne ikke blev negativt påvirket af 
lovændringer samt på at medlemmernes mulighed for at 
betjene sig selv via medlemsportalen blev forøget .

Pensionsbeskatningen i grønland er ændret markant, 
idet der fra 1 . januar 2017 ikke længere er fradrag for ind-
betaling til pension, mens udbetaling til gengæld bliver 
skattefri . Lærernes Pension var klar til at modtage indbe-
talinger efter de nye regler, da ændringen trådte i kraft .

Ligeledes har nye begrænsninger i den danske pensi-
onsbeskatningslov medført, at produktpaletten er blevet 
udvidet, så medlemmerne har mulighed for at lave Plus-
Pension som livrente .

udviklingen af den nye medlemsportal, der blev lan-
ceret 1 . januar 2015, er fortsat i 2016 . udviklingen har 
stadig fokus på selvbetjening og let adgang til egne data . 
Desuden er det nu muligt for medlemmerne at tage et 
pensionstjek, som viser om medlemmet sparer tilstræk-
keligt op .

lærerorganisationerne og aftaleparterne
Lærernes Pension administrerer pensionsordninger for 
lærergrupperne inden for Lærernes centralorganisations 
(Lc) forhandlingsområde . Rammeaftaler mellem Lærer-
nes centralorganisation og arbejdsgiverne fastsætter de 
overordnede rammer for pensionsordningernes indhold . 
Langt de fleste overenskomstansatte medlemmer beta-
ler 17,3% af lønnen til pensionsordningen .

Lærernes Pension har et tæt samarbejde med lærer-
organisationerne Danmarks Lærerforening, uddannelses-
forbundet, Frie skolers Lærerforening, Handelsskolernes 
Lærerforening og IMaK . Det sker blandt andet på jævn-
lige kontaktmøder . Lærernes Pension holder også jævn-
lige kontaktmøder med Kommunernes Landsforening 
(KL) og Danske Regioner . 

I Forca findes et særligt område ”Organisations-
service” specielt for Lærernes Pensions organisationer . 
Hermed sikres en særlig adgang for medarbejdere i 
lærerorganisationerne, så komplicerede spørgsmål kan 
besvares direkte, for eksempel i forbindelse med sager 
om invalidepension .

gennem denne service sikres, at organisationer og 
Lærernes Pension i fællesskab kan give medlemmer den 
bedst mulige rådgivning og service .

projekter i 2017
arbejdet med forbedring af den digitale kommunikation 
fortsætter . således udvikles et system til digital dialog 
med medlemmet, hvor det bliver muligt at målrette 
kommunikationen, så den bliver endnu mere vedkom-
mende for det enkelte medlem .

Pensionsbranchen forventes at indføre nye regler 
for pensionsprognoser gældende fra 1 . januar 2018, og 
Lærernes Pension vil implementere disse med fokus på 
forståelighed .

endnu en gang er lovgivning også i centrum og 
betyde lige ressourcer vil blive anvendt på at sikre at den 
nye databeskyttelsesforordning overholdes .
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141.237
 medlemmer i 2016

INvesterINg

Lærernes Pension opnåede i 2016 et samlet afkast på 
11,4% (11,3% i henhold til N1-definitionen) modsvarende 
8 .150 mio .kr . afkastet var højere end forventet, hvilket 
skal ses på baggrund af en gunstig markedsudvikling i 
form af højere aktiekurser, en højere dollarkurs, lavere 
renter og lavere kreditspænd . Hertil kommer en positiv 
investeringsperformance . afkastet på selve investe-
ringsporteføljen var 10,7%, mens renteafdækningen løf-
tede det samlede afkast med 0,7 procentpoint . 

Det samlede afkast for 2016 og bidragene hertil er vist 
i figur 1 .

Over de seneste hhv . 3 og 5 år har det samlede afkast 
udgjort hhv . 8,7% og 8,5% årligt, hvilket har været højere 
end forventet . De meget positive resultater skyldes en 
kombination af kursgevinster på obligationsbeholdnin-
gerne i takt med det faldende renteniveau, lavere kredit-
spænd samt stigende aktiekurser . 

lærernes pensions investeringsstrategi 
Lærernes Pensions investeringer udspringer af en inve-
steringsstrategi, der har som overordnet målsætning at 
skabe højest mulige pensioner til medlemmerne under 
hensyntagen til den påtagne risiko og selskabets etiske 
kodeks . Det tilstræbes, at investeringsstrategien er sik-
ker, effektiv, langsigtet og etisk forsvarlig, jf . boks 1 .

Investeringsstrategien baseres på aLM-analyser . Det 
indebærer bl .a ., at der i investeringsvalget tages hensyn 
til de risici, der følger af selskabets pensionsforplig-
telser, herunder den renterisiko, der er forbundet med 
selskabets ydelsesgarantier . For nuværende er Lærernes 
Pension i en så gunstig reservemæssig situation, at pen-
sionsforpligtelserne reelt ikke begrænser muligheden for 
at tage risiko med henblik på at opnå et tilfredsstillende 
afkast . 

figur 1. samlet afkast og bidrag hertil i 2016

anm .: aktivklassernes bidrag er bestemt af de respektive aktivklassers afkast 
inkl . investeringsperformance og af investeringsporteføljens sammensætning . 
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et andet væsentligt element i investeringsstrategien 
er, at det tilstræbes at sprede investeringerne på mange 
forskellige aktivklasser . Det reducerer sandsynligheden 
for store tab i perioder, hvor markedsudviklingen viser sig 
meget anderledes end forventet .

I december 2016 vedtog bestyrelsen en investerings-
strategi, der for perioden 2017–2026 har et forventet 
afkast på 4,6% årligt og en risiko på ca . 23% . Risikoen er 
målt ved et sikkerhedsniveau på 99,5%, hvilket vil sige, 
at der statistisk set kun er 0,5% sandsynlighed for, at 
investeringsporteføljen vil lide et tab på mere end 23% i 
løbet af ét år . 

Det forventede afkast er betydeligt lavere end det 
afkast, der er realiseret i de senere år, hvilket kan henfø-
res til, at udgangspunktet er et lavere renteniveau . 

Investeringsporteføljens overordnede sammen-
sætning er vist i figur 2 . Diagrammet til venstre viser 
fordelingen af risikoen på ca . 23% . Det fremgår, at 
hovedparten af risikoen kan henføres til aktier, højren-
teobligationer og alternative investeringer, mens obliga-
tioner med en lav kreditrisiko (stats- og realkreditobliga-
tioner samt investment grade virksomhedsobligationer) 
kun bidrager med en lille risiko . Risikofordelingen afspej-
ler de forventede afkast på langt sigt . Den høje vægt til 
de risikofyldte aktivklasser har således baggrund i, at 
det også er inden for disse aktivklasser, at der forventes 
højest afkast, jf . diagrammet til højre . For obligationer 

med en lav kreditrisiko forventes et afkast tæt på nul 
over de kommende 10 år . Når der alligevel investeres i 
denne aktivklasse, skyldes det overvejende et hensyn til 
porteføljens diversifikation .

Den valgte investeringsstrategi indebærer, at 
Lærernes Pension i de kommende år vil forøge andelen 
investeret i alternative aktivklasser, dvs . ejendomme, 
infrastruktur og private equity . Desuden er der i starten 
af 2017 foretaget en række omlægninger inden for de 
børsnoterede investeringer, herunder en øget allokering 
til stabile aktier og emerging market aktier .

en del af investeringsaktiverne forvaltes passivt, hvor 
målet er at opnå et afkast, der er på niveau med mar-
kedsafkastet . Passiv forvaltning indebærer lave investe-
ringsomkostninger, men samtidig mistes muligheden for 
skabelsen af et merafkast . aktiv forvaltning søger deri-
mod at skabe et merafkast i forhold til markedsafkastet, 
men forvaltningen er dyrere, og det hænder desuden 
ofte, at målsætningen om et merafkast ikke indfries . 
Lærernes Pension gør også brug af aktiv forvaltning, da 
det inden for visse aktivklasser fremstår fordelagtigt 
eller måske også er den eneste mulighed for at få ekspo-
nering til en aktivklasse . 

som det er tilfældet for den øvrige administration er 
en stor del af porteføljeforvaltningen outsourcet til eks-
terne kapitalforvaltere . en oversigt over alle selskabets 
porteføljeforvaltere findes bagest i årsrapporten . 

eN sIKKer, effeKtIv, laNgsIgtet og  
etIsK forsvarlIg INvesterINgsstrategI

Lærernes Pension tilstræber at følge en sikker, effek-
tiv, langsigtet og etisk forsvarlig investeringsstrategi . 
Med dette menes, at 
•	 risikoniveauet tilpasses reserverne, så 

investeringerne kan opretholdes under ugunstige 
markedsforhold . Herved undgås det fx at sælge  
ud af aktierne, når kurserne er i bund (sikker)

•	 risikoen spredes, at der ikke tages unødige risici, 
og at der tilstræbes et lavt omkostningsniveau i 

investeringsforvaltningen (effektiv)
•	 investeringsstrategien tilrettelægges ud fra 

afvejninger af afkast og risiko over en lang periode 
i overensstemmelse med, at det er pensionsmidler, 
der forvaltes (langsigtet)

•	 der udvises respekt for mennesker og miljø 
gennem en etisk kodeks for investeringerne  
(etisk forsvarlig)

boks 1
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5,0 %
i depotrente i 2016 
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Alternative investeringer
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figur 2. Investeringsporteføljen risiko og forventede afkast 2017-2026

anm .: Obligationer med lav risiko omfatter stats- og realkreditobligationer og investment grade 
virksomhedsobligationer . Højrenteobligationer omfatter high yield virksomhedsobligationer og emerging 
market obligationer . alternative investeringer omfatter skov, ejendomme, private equity og infrastruktur .

Fordeling af risiko på i alt 23% Bidrag til forventet afkast på i alt 4,6%
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social ansvarlighed i investeringerne
Lærernes Pension indførte som det første arbejdsmar-
kedspensionsselskab i 1997 etiske retningslinjer for 
selskabets investeringer i form af en etisk kodeks . I 
kodeksen fremhæves det bl .a ., at Lærernes Pension kun 
investerer i virksomheder, der respekterer menneske- og 
arbejdstagerrettigheder og ikke unødigt belaster miljøet, 
jf . boks 2 . 

De etiske retningslinjer udvikles i samarbejde med 
Lærernes Pensions medlemsfora . 

For at sikre en effektiv efterlevelse af den etiske 
kodeks foretages en løbende screening af selska-
bets børsnoterede investeringer . De selskaber, som i hen-
hold til screeningen ikke lever op til den etiske kodeks, 
frasælges . På baggrund af den etiske screening frasolgte 
Lærernes Pension i 2016 aktier og obligationer udstedt 
af 5 selskaber, og ved årets udgang optrådte der i alt 170 

selskaber på Lærernes Pensions liste over virksomheder, 
der ikke investeres i . 

efterlevelsen af selskabets etiske kodeks inden for 
de unoterede investeringer via fonde foretages af for-
valterne, hvor Lærernes Pension følger op på årlig basis . 
I forbindelse med selskabets direkte ejendomsinveste-
ringer i Danmark er der stor opmærksomhed på, at hånd-
værkerne i udførelsen arbejder under ordentlige forhold i 
relation til både sikkerhed, løn og arbejdstid . Der er des-
uden en generel bæredygtig tilgang til investeringerne 
og en stor fokus på minimering af energiforbrug (vand, 
el og varme) . Det seneste byggeri jacobsens Have ved Ny 
ellebjerg station, valby, der blev afleveret medio 2016, 
lever op til det grønne energimærke a 2015 . tilsvarende 
fokus er der i forbindelse med projekteringen af de nye 
byggeprojekter i aalborg og Nørresundby .
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lærerNes peNsIoNs etIsKe KodeKs
Lærernes Pension følger den etiske grundholdning, 
som afspejles i det omliggende samfund . Lærernes 
Pension følger naturligt de gældende love og konven-
tioner i såvel den nationale lovgivning, som i de inter-
nationale aftaler, Danmark har tiltrådt .

Lærernes Pension ønsker via sine virksomhedsinve-
steringer at fremme en afbalanceret økonomisk udvik-
ling, fri for korruption og med gode arbejds- og leve-
vilkår, herunder en forsvarlig omgang med naturens 
ressourcer . Lærernes Pension vil med sine investerin-
ger understøtte overgangen til en økonomi baseret 
på lavt cO2-indhold og forbedre samfundets evne til 
at omstille sig til konsekvenserne af klimaændringer . 
Investeringerne i Lærernes Pension sker med respekt 
for demokrati og informations- og ytringsfrihed .

I særlig grad gælder, at Lærernes Pension ikke  
investerer i virksomheder:
•	 som via deres aktivitet fremmer voldelige 

konflikter, herunder baserer deres aktivitet på 
produktion af våben eller handel hermed, 

•	 som via deres aktivitet understøtter krænkelser af 
menneskerettighederne,

•	 som via deres aktivitet understøtter krænkelse af 
arbejdstagerrettigheder, herunder retten til organi-
sationsfrihed og retten til kollektiv forhandling,

•	 som via deres aktivitet viser uansvarlig omgang 
med naturens ressourcer og/eller unødigt belaster 
miljøet,

•	 som via deres aktivitet udviser en adfærd præget 
af korruption, herunder afpresning og bestikkelse .

boks 2

Investeringsafkast 2016
selve investeringsporteføljens afkast udgjorde 10,7% i 
2016 og kan opdeles i et bidrag fra den generelle mar-
kedsudvikling (benchmark) på 9,7 procentpoint og en 
positiv investeringsperformance på 1,0 procentpoint, jf . 
tabel 4 . Det totale afkast, som også indeholder et bidrag 
fra renteafdækning, udgjorde 11,4% (11,3% i henhold til 
afkastnøgletallet N1) . 

Investeringsperformance
Investeringsperformance er forskellen mellem afkastet 
på den faktiske portefølje og bestyrelsens strategiske 
benchmark . Den positive investeringsperformance på 1,0 
procentpoint i 2016 kan primært henføres til aktier, især 
emerging market aktier, men der var også en betydelig 
positiv performance for statsobligationer og ejendomme . 
I modsat retning trak en negativ investeringsperfor-
mance for high yield obligationer og skov, hvor skovpor-
teføljens negative performance hovedsageligt skyldes 
både drifts- og afsætningsmæssige udfordringer i asien 
og sydamerika . 

Resultat af valutaeksponering
Lærernes Pension afdækker delvist den valutaekspone-
ring, der opstår som følge af investering på markeder i 
udviklede lande . ved udgangen af 2016 var knap 60% af 
denne eksponering afdækket . Den tilbageværende valu-

taeksponering løftede årets investeringsafkast med 1,4 
procentpoint, hvilket overvejende skyldes den stigende 
dollarkurs . 

Risikoen over for udsving i emerging market valuta-
erne afdækkes ikke, da det er forventningen, at værdien 
af disse valutaer samlet set vil stige på langt sigt . I tabel 
4 indgår afkastbidragene fra disse valutaer i afkastene 
på investeringerne i emerging markets . 

Resultat af renteafdækning
selskabets ydelsesgarantier indebærer, at markedsvær-
dien af pensionsforpligtelserne varierer betydeligt med 
renteniveauet . Faldende renter vil øge forpligtelserne . 
For at imødegå dette er selskabets renterisiko reduceret 
ved en renteafdækningsportefølje . afdækningen af ren-
terisikoen løftede afkastet med 0,7 procentpoint i 2016 .

Investeringer i 2016
værdien af Lærernes Pensions investeringer i aktier, obli-
gationer og alternative aktiver blev i 2016 forøget med 
17,3% modsvarende 14 .042 mio .kr . Den kraftige vækst 
skal ses i lyset af det høje afkast .

Markedsværdien af aktier blev forøget med 
13 .584 mio .kr ., hvoraf størstedelen vedrørte globale 
aktier og stabile aktier . sidstnævnte er en ny strategisk 
aktivklasse for Lærernes Pension . 
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425 kr. 
var prisen for at 
administrere et 
medlem i 2016 

Markedsværdien af obligationer blev samlet set 
reduceret med 482 mio .kr ., hvilket dækker over en lavere 
allokering til realkreditobligationer og investment grade 
obligationer og en højere allokering til højrenteobliga-
tioner, dvs . high yield obligationer og emerging market 
statsobligationer . 

Markedsværdien af de øvrige investeringer blev for-
øget med 940 mio .kr ., heraf udgjorde nettoinvesterin-
gerne 381 mio .kr . Inden for de alternative aktivklasser var 
fordelingen af nettoinvesteringerne -172 mio .kr . i skove, 

-102 mio .kr . i private equity, 443 mio .kr . i ejendomme og 
211 mio .kr . i infrastruktur .

Heraf blev der nettoinvesteret kr . 189 mio . kr . igen-
nem koncernens ejendomsselskab . Der er afgivet 7 nye 
tilsagn inden for de alternative aktivklasser fordelt med 
65 mio . dollar til 3 nye tilsagn indenfor private equity, 
2 nye tilsagn på hhv . 60 mio . dollars og 15 mio . euro til 
ejendomme, samt 80 mio . dollars til 2 nye tilsagn inden-
for skov .

tabel 4. Investeringer 2016

markedsværdi 
primo

markedsværdi 
ultimo

afkast performance

  mio.kr. mio.kr. % %

 total portefølje  70.313 82.373 11,4 0,9

 renteafdækning  -370 -369 0,7 -

 Investeringsportefølje, heraf  70.683 82.753 100,0 10,7 1,0

 valutaeksponering 48 486 - 1,4 -

 Låntagning  -10 .339 -12 .764 -15,5 0,9 -

 strategier  -56 -44 -0,1 - -

 aktier, heraf  26.774 40.358 49,1 8,1 1,2

 globale aktier  16 .767 22 .903 27,8 7,3 0,4

 stabile aktier - 4 .596 5,6 9,8 2,8

 emerging market aktier  6 .246 8 .101 9,8 20,9 8,1

 Danske aktier  3 .761  4 .758 5,8 1,3 -1,9

 obligationer, heraf  44.216 43.734 53,2 6,2 -0,6

 statsobligationer 4 .229 4 .474 5,4 8,1 4,0

 Realkreditobligationer 19 .858 17 .116 20,8 4,5 0,2

 Indeks obligationer 3 .999 4 .371 5,3 7,0 -1,8

 Investment grade obligationer  6 .532 5 .385 6,5 4,1 -0,3

 High yield obligationer  4 .864 6 .033 7,3 8,1 -5,2

 emerging market obligationer  4 .733 6 .354 7,7 9,4 -0,6

 Øvrige, heraf  9.978 10.918 13,3 5,2 -3,4

 ejendomme  2 .909 3 .599 4,4 10,8 2,0

 Private equity  1 .321 1 .424 1,7 14,6 1,1

 skov  4 .609 4 .470 5,4 -1,4 -8,0

 Infrastruktur  969  1 .270 1,5 6,9 -1,9

 assoc . selskaber m .m . 169 154 0,2 5,6 -2,8

 likvider 64 54 0,1 - -

anm .: valutaeksponering er ekskl . eM-valutaer, idet bidragene fra disse valutaer er henregnet til de relevante aktivklasser: eM-aktier, eM-obligationer og skov . 
afvigelser fra regnskabet skyldes forskelle i opgørelsesmetoder, herunder afviklingsprincipper .
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Lærernes Pensions væsentligste risici udspringer af de 
udbudte pensionsordninger og de investeringer, der fore-
tages på baggrund heraf . Risikostyringen er forankret i 
bestyrelsens politikker og retningslinjer, og i det daglige 
er det den administrerende direktør, der har det over-
ordnede ansvar . Den løbende overvågning af selskabets 
risiko foretages af selskabets risikostyringskomité bestå-
ende af risikomanageren, den ansvarshavende aktuar og 
investeringsdirektøren .

Risikostyringen har til formål at sikre, at unødige risici 
undgås, og at selskabet har tilstrækkelige reserver til 
at kunne klare både store, pludselige tab samt længere 
perioder med lave afkast . For pensionerne er dette dels 
sikret gennem forsigtige tegningsgrundlag og dels ved 
at tage hensyn til reservesituationen i fastlæggelsen af 
depotrenten . På investeringssiden begrænses risikoen 
blandt andet gennem en spredning på mange aktivklas-
ser og lande .

skulle selskabet alligevel komme i en situation, hvor 
det vurderes nødvendigt at reducere risikoen yderligere, 
kan dette gøres på flere måder . Investeringsrisikoen kan 
reduceres ved salg af likvide aktier eller ved anvendelse 
af finansielle instrumenter . For pensionsordningerne kan 
de opkrævede beløb for f .eks . invalidedækningerne juste-
res, og i helt særlige tilfælde kan pensionerne nedsættes .

risici i lærernes pension
Lærernes Pensions væsentligste risici knytter sig til:
•	 De udbudte pensionsordninger, som overvejende er 

ordninger med livsvarige pensionsudbetalinger med 
ydelsesgarantier . De fleste medlemmer har endvidere 
forsikringer knyttet til pensionsordningen i form af 
invalidepension, ægtefælle-/samleverpension, døds-
faldspension og børnepension . Pensionsordningerne 
indebærer, at værdien af selskabets pensionsforplig-
telser og dermed også reserver afhænger af udvik-
lingen i markedsrenterne samt af medlemmernes 
levetid og invaliditetsgrad . et fald i renteniveauet, 
en stigning i medlemmernes forventede levetid og 
en stigning i den forventede invaliditetsgrad er alle 

ændringer, der vil øge værdien af selskabets pensions-
forpligtelser og dermed reducere reserverne . 

•	 selskabets investeringer . De indbetalte pensions-
midler investeres i obligationer, aktier og alternative 
aktivklasser med henblik på at opnå en god forrent-
ning . Det indebærer samtidigt en risiko for tab som 
følge af kursfald på de finansielle markeder eller som 
følge af, at selskabets modparter ikke honorerer deres 
forpligtelser .

•	 Operationelle hændelser, dvs . risikoen for tab som 
følge af menneskelige eller systemmæssige fejl i for-
bindelse med selskabets drift . 

•	 øvrige risici relaterer sig til selskabets vækst, likvidi-
tetssituation og omdømme m .m .
en oversigt over selskabets væsentligste risici er vist 

i tabel 5 .

måling og overvågning af risici
Lærernes Pension måler og overvåger løbende udvik-
lingen i selskabets reserver og risici med henblik på at 
kunne agere i tide over for uventede forhold . For nogle 
risici sker det ved at måle, dvs . stresse de relevante 
risikofaktorer . eksempelvis måles risici, der følger af 
pensions forpligtelserne, som de tab, der opstår ved 
ændringer i renteniveau, medlemmernes forventede 
levetid og invaliditetsgrad samt forøgede omkostninger . 
andre risici er mere komplekse og vanskelige at måle . 
Det gælder bl .a . operationelle risici, hvor det er fundet 
rimeligt at lade tabsrisikoen være proportional med livs-
forsikringshensættelserne .

Kapitalkrav
Lærernes Pensions samlede risiko måles bl .a . i form af 
solvenskapitalkravet, som udtrykker, hvor stort kapi-
talgrundlaget skal være, hvis den med en sikkerhed på 
99,5% skal kunne modstå alle de tabsgivende hændelser, 
der kan opstå i løbet af ét år . Beregningen af solvens-
kapitalkravet er baseret på solvens II-standardmodellen . 
ved udgangen af 2016 ville en realisering af modellens 
risikoscenario føre til et tab på ca . 34 mia .kr . selskabet 
har imidlertid rigeligt med buffere til at klare scenariet, 
og kapitalgrundlaget skal derfor kun dække 1 .710 mio .kr . 
til sammenligning var Lærernes Pensions kapitalgrund-
lag 5 .316 mio .kr . ved udgangen af 2016 . Der var således 
en markant overdækning, og selskabets buffere forbliver 
store efter scenariet, jf . figur 3 . Det indebærer, at Lærer-
nes Pension kan klare situationer, der er langt værre end 
standardmodellens risikoscenario . 

solvens II 
I januar 2016 trådte den nye solvens II-regulering i kraft . 
Reguleringen har til hensigt at ensarte solvensreglerne 
på tværs af eu og sikre en betryggende beskyttelse af 

rIsIKostyrINg

tabel 5: oversigt over lærernes pensions risici

markedsrisici forsikringsrisici andre risici

Renterisiko Levetidsrisiko Operationel risiko

aktiekursrisiko Invaliderisiko øvrige risici

valutakursrisiko Omkostningsrisiko

ejendomsrisiko Katastrofescenario

Kredit- og modpartsrisiko

spændrisiko
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13.277
fik pensioner i 2016 

forsikringstagerne . Lærernes Pension er også omfattet 
af de nye regler og valgte i den forbindelse at anvende 
solvens II–standardmodellen til at opgøre solvenskapi-
talkravet . 

eIopas stresstest m.m.
Lærerens Pension deltog i 2016 sammen med 11 andre 
danske pensionsselskaber i en fælleseuropæisk stress-
test . øvelsen, som blev koordineret af den europæiske 
tilsynsmyndighed eIOPa og omfattede 236 forsikrings-
selskaber fra 30 lande, satte bl .a . fokus på selskabernes 
solvens i et ”double-hit” scenario med store kurstab på 
såvel aktiver som passiver . Lærernes Pension opstiller i 
forvejen lignende scenarier i forbindelse med udarbejdel-
sen af investeringsstrategien, og stresstesten bekræf-
tede, at selskabet har reserver til at klare store tab uden 
at slække på investeringsrisikoen og dermed muligheden 
for at opnå et højt afkast . 

I forbindelse med stresstesten deltog Lærernes Pen-
sion i en undersøgelse af selskabernes anvendelse af 
finansielle instrumenter til afdækning af ydelsesgaran-
tier . Lærernes Pension afdækker delvist ydelsesgaranti-
erne ved brug af renteswaps, rentefutures og repofinan-
sierede statsobligationer .

Nye regnskabsregler
I januar 2016 trådte en ny regnskabsbekendtgørelse i 
kraft . Den væsentligste konsekvens af denne bekendtgø-
relse er, at hensættelserne til selskabernes forpligtelser 
opgøres efter de samme principper som hensættelserne 
under solvens II-lovgivningen . Det indebærer, at de 
såkaldte optionssandsynligheder, det vil sige sandsynlig-
hederne for omskrivning til fripolice og genkøb, nu indgår 
i opgørelsen af hensættelserne . De nye bestemmelser 
resulterede i en stigning i værdien af de garanterede 
ydelser med 19 .282 mio .kr . samtidigt steg de tabsabsor-
berende buffere dog med 27 .890 mio .kr ., da de nye regler 
indebærer, at en større andel af de individuelle buffere nu 
kan anvendes til at dække tab .

Overgangen til den nye regnskabsbekendtgørelse inde-
bar også, at de garanterede ydelser opgøres ved anven-
delse af eIOPa’s diskonteringsrentekurve . Med virkning 
fra 30 . juni 2016 fik Lærernes Pension godkendelse til at 
anvende eIOPa’s såkaldte volatilitetsjusterede tillæg til 
diskonteringskurven . tillægget indebærer, at udvidelser af 
kreditspænd i et vist omfang også løfter diskonteringskur-
ven og derved reducerer værdien af de garanterede ydelser .

sidst på året deltog Lærernes Pension i en data-
indsamling til vurdering af eIOPa’s metode til fastlæg-
gelsen af diskonteringskurven . Den nuværende metode 

figur 3. opgørelse af solvenskapitalkrav ultimo 2016
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figur 4. udvikling i kapitalgrundlag og kapitalkrav ultimo 2016-2026

Mio. kr.

er baseret på en antagelse om, at den 1-årige risikofri 
markedsrente på langt sigt er 4,2%, og det resulterer i en 
diskonteringskurve, som er langt højere end den aktuelle 
markedsrentekurve . Lærernes Pension foretager løbende 
beregninger af diskonteringskurvens betydning for sel-
skabets finansielle styrke . Beregningerne viser, at selska-
bets solvens ikke vil være truet af en eventuel overgang 
til en mere markedskonform diskonteringskurve . 

Kapitalplan
Lærernes Pension er i fortsat vækst, og de stigende pen-
sionsforpligtelser indebærer et behov for løbende kapital-
fremskaffelse af hensyn til fastholdelsen af selskabets 
soliditet . Kapitalgrundlaget opbygges løbende ved, at et 
beløb svarende til 5% af de indbetalte pensionsmidler 
henregnes til medlemskapital (en del af kapitalgrund-
laget) og ved, at kapitalgrundlaget modtager en andel 
af årets realiserede resultat i overensstemmelse med de 
anmeldte regler herom . skulle det blive nødvendigt med 
yderligere kapitalfremskaffelse, har Lærernes Pension et 
tilsagn om indskud af ansvarlig lånekapital . sandsynlig-
heden for, at en sådan situation opstår, er dog meget lille . 

I tilrettelæggelsen af selskabets investeringsstrategi 
er der fokus på afkast og risiko over en lang fremtidig peri-
ode . Investeringsstrategien tilrettelægges på baggrund af 
aLM-analyser, som også inddrager udviklingen i pensions-
forpligtelserne . Derudover anvendes en prognosemodel til 
vurdering af selskabets langsigtede resultat og balance . 

Figur 4 viser en fremskrivning af selskabets kapital-
grundlag og solvenskapitalkrav for perioden 2016-2026 . 

Fremskrivningen viser, at Lærernes Pension også frem-
adrettet forventes at have et kapitalgrundlag, der nemt 
vil kunne dække solvenskapitalkravet .

rapport om vurdering af egen risiko og solvens 
(orsa)
Lærernes Pensions bestyrelse foretog i november 2016 en 
vurdering af selskabets væsentlige risici med udgangspunkt 
i selskabets forretningsmodel og overordnede strategi . gen-
nemgangen er nedfældet i selskabets ORsa-rapport . 

Bestyrelsen fandt det betryggende, at målingen af 
selskabets væsentlige risici på kort sigt sker ved brug af 
solvens II-standardmodellen til opgørelse af solvenskapi-
talkravet og de tilhørende følsomhedsberegninger . 

Det var ligeledes bestyrelsens vurdering, at Lærernes 
Pension har betydelige reserver til at dække de investerings-
mæssige, forsikringsmæssige og operationelle risici på såvel 
kort sigt som langt sigt, og at der derfor kun er en meget 
lille risiko for, at selskabet kommer i en ugunstig situation .

ORsa-rapporten indeholdt et tema, som bestyrelsen 
diskuterede som led i udarbejdelsen af rapporten . temaet 
omhandlede betydningen af genkøb- og fripolicesandsyn-
lighederne for selskabets solvens . ændringer i disse opti-
onssandsynligheder har en stor indvirkning på værdien 
af de garanterede ydelser og dermed selskabets buffere, 
men bestyrelsen er samtidig betrygget i, at selskabet vil 
kunne klare store ændringer i optionssandsynlighederne . 

endeligt var det bestyrelsens vurdering, at outsourcin-
gen af administrationen sker på betryggende vis og med 
den rette kontrol .
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Præmieindtægten steg fra 4 .800 mio .kr . i 2015 til 
5 .099 mio .kr . i 2016 . De samlede aktiver steg fra 
88 .212 mio .kr . ultimo 2015 til 93 .101 mio .kr . ultimo 2016, 
jf . figur 5 . Den repofinansierede obligationsbeholdning 
udgjorde 8 .795 mio .kr . af de samlede aktiver ultimo 2016 . 

af præmieindtægten stammede 4 .834 mio .kr . fra 
løbende præmier og 265 mio .kr . fra indskud, herunder 
overførsler fra andre pensionsselskaber . Der blev i 2016 
udbetalt 1 .028 mio .kr . i pensionsydelser, hvoraf 358 mio .
kr . var tilbagekøb .

De realiserede og urealiserede kursreguleringer var 
5 .508 mio .kr . Renter og udbytter mv . udgjorde 2 .927 mio .
kr . sammen med et positivt omkostningsresultat og et 
positivt risikoresultat bevirkede investeringsresultatet, 
at det samlede realiserede resultat før bonus udgjorde 
9 .283 mio .kr .

Den gennemsnitlige opgørelsesrente udgjorde 0,37% 
ultimo 2016 . De samlede livsforsikringshensættelser steg 
fra 66 .060 mio .kr . til 76 .341 mio .kr ., heraf udgjorde det 
kollektive bonuspotentiale 11 .589 mio .kr . ultimo året . 

I 2016 blev der opbygget 634 mio .kr . i Overskudskapi-
tal (særlige Bonushensættelser) . Heraf vedrørte 255 mio .
kr . årets indbetaling og 77 mio .kr . årets udbetaling, mens 
456 mio .kr . efter pensions afkastskat stammede fra de 
forsikredes andel af det realiserede resultat .

Nøgletal 
De officielle nøgletal er med den nye regnskabsbekendt-
gørelse som trådte i kraft fra 2016 blevet reduceret fra  
15 til 6 . alle nøgletallene fremgår af femårsoversigten  
på side 20 .

For så vidt angår investeringsafkastet, opnåede 
Lærernes Pension i 2016 et samlet afkast på 11,3% før 
pensionsafkastskat, hvilket er meget tilfredsstillende set 
i forhold til markedsudviklingen . 

De 2 omkostningsnøgletal er beregnet som rente-
marginal (administrationsomkostningerne i forhold til 
hensættelserne) og omkostningerne pr . forsikret . Disse 
tal var for Lærernes Pension henholdsvis 0,1% og 425 kr . 
ultimo 2016 .

Forrentningsnøgletallene belyser forrentningen af 
passivsidens forskellige elementer; egenkapitalen og 
overskudskapitalen . Forrentningen efter skat af egen-
kapitalen var i 2016 på 0%, mens Overskudskapitalen 
blev forrentet med 10,0% .

årsregNsKab og NØgletal 

figur 5. aktiver i mia. kr.
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oplysNINger om bestyrelseNs hverv I  
aNdre vIrKsomheder og orgaNIsatIoNer 

Navn og stilling

Indtrådt i 
bestyrelsen 
i lærernes 
pension i:

hverv uden for lærernes  pension i 
erhvervs virksomheder og organisationer mv.

anders bondo christensen, 58 
Formand for Danmarks 
Lærerforening 

2002 formand for:
Lærernes centralorganisation
Kommunale tjenestemænd og  
Overenskomstansatte (KtO)
sKaF
FtF-K

formand for bestyrelsen i:
F .s . Design aps
a/s Hotel Frederiksdal
Lån & spar Bank a/s

medlem af bestyrelsen i:
FtF
centralorganisationernes Fællesudvalg (cFu)
Young enterprise
Lærernes Pension, ejendomsaktieselskab
Nordiske Lærerorganisationers samråd (NLs)

pia allerslev, 44
Børne- og ungdomsborgmeste

2009

tine agenskov, 50
Lærer

2016

finn viberg brunse, 66
Byrådsmedlem i assens 
Kommune

2014 medlem af bestyrelsen i:
totalbanken a/s

medlem af repræsentantskabet i:
totalbanken a/s
Kommunernes Landsforening

lars busk hansen, 54 
Lærerkreds Nord

2008 medlem af bestyrelsen i:
Lærernes a-kasse (dlf/a)

monica lendal Jørgensen, 51 
Næstformand for Frie skolers 
Lærerforening

2011 medlem af bestyrelsen i: 
Hornstrup Kursuscenter P/s

Øvrige hverv:
Medlem af Lærernes centralorganisations 
forretningsudvalg

gordon Ørskov madsen, 50
Lærer

2010 formand for bestyrelsen i:
Lærernes a-kasse (dlf/a)

medlem af bestyrelsen i:
F .s . Design aps
a/s Hotel Frederiksdal

Øvrige hverv:
Medlem af Lærernes centralorganisations 
forretningsudvalg

børge pedersen, 64 
Næstformand for 
uddannelsesforbundet 

2006 Øvrige hverv:
Medlem af Lærernes centralorganisations 
forretningsudvalg
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Navn og stilling

Indtrådt i 
bestyrelsen 
i lærernes 
pension i:

hverv uden for lærernes  pension i 
erhvervs virksomheder og organisationer mv.

hanne pontoppidan, 58 
Formand for 
uddannelsesforbundet

 1998 medlem af bestyrelsen i:
Lærernes a-kasse (dlf/a)

Øvrige hverv
Medlem af Lærernes centralorganisations 
forretningsudvalg . 
Medlem af FtF’s forretningsudvalg

morten Kvist refskov, 33
Lærer

2016

palle rom, 56
Konsulent i Danmarks 
Lærerforening

2014

uffe rostrup, 53
Formand for Frie skolers 
Lærerforening

2008 medlem af bestyrelsen i:
Lærernes a-kasse (dlf/a)

Øvrige hverv:
Medlem af Lærernes centralorganisations 
forretningsudvalg
Medlem af forretningsudvalget for 
Fordelingssekretariatet for frie skoler

finn scheibye, 68
cand . polit . Indvalgt 
i bestyrelsen som 
det uafhængige og 
regnskabskyndige 
bestyrelsesmedlem . Finn 
scheibye har i en årrække 
været ansvarlig for 
regnskabsaflæggelsen i større 
finansielle virksomheder, og 
han har således indgående 
erfaring og viden om 
regnskabsaflæggelse i 
henhold til den finansielle 
lovgivning . Herudover er 
Finn scheibye uafhængig af 
Lærernes Pension, idet han 
ikke er i en stilling eller har 
andre nærtstående interesser 
eller forbindelser til Lærernes 
Pension og selskabets 
virksomhed

2009

anne mette toftegaard, 50
adm . direktør i LB Forsikring 
a/s 

2013 medlem af bestyrelsen i:
Forsikring & Pension
Forsikringsakademiet
LB- It a/s (næstformand)

medlem af repræsentantskabet i:
Lån & spar Bank a/s

direktør i:
LB Foreningen F .M .B .a .

samtlige medlemmer af bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen .
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femårsoversIgt over hoved- og NØgletal

alle beløb i mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Koncern

Præmier 4 .224 4 .089 4 .483 4 .800 5 .099 

Forsikringsydelser * -647 -2 .755 -797 -952 -1 .028 

Investeringsafkast 5 .302 2 .619 7 .253 1 .407 8 .150 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -74 -80 -67 -69 -61

Forsikringsteknisk resultat -34 4 -35 -11 -42 

årets resultat 0 -7 7 0 0 

ændring i livsforsikringshensættelser ** -4 .496 -1 .728 -6 .570 -4 .713 -10 .281

Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt ** 52 .375 55 .569 65 .323 66 .060 76 .341 

egenkapital, i alt 448 441 448 448 448

aktiver, i alt koncernen 57 .873 64 .117 82 .124 88 .212 93 .101 

aktiver, i alt moderselskab 57 .760 64 .013 82 .009 88 .103 92 .934

Kapitalgrundlag 3 .700 3 .842 4 .424 4 .681 5 .315 

solvenskapitalkrav **  *** 1 .216 1 .100 1 .423 1 .481 1 .710

Depotrente efter pensionsafkastskat 3,00 3,50 3,75 5,50 5,00

Nøgletal

afkast relateret til gennemsnitsrenteprodukter ** (%) 11,5 5,0 12,6 2,1 11,3 

Omkostninger af hensættelser ** (%) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Omkostninger pr . forsikret (kr .) 551 607 495 494 425 

egenkapitalforrentning efter skat (%) 0,0 -1,5 1,5 0,0 0,0 

Forrentning af Overskudskapital (%) 13,2 5,0 13,9 2,4 10,0

solvensdækning **  *** 304 349 311 316 311 

Der er kun vist hoved- og nøgletal for koncern, da de er sammenfaldende med tallene for moderselskab med undtagelse af aktiver i alt .

* I 2013 indeholder denne post en ekstraordinær udbetaling til statsafgift på kapitalpensioner på 1 .981 mio . kr .

** Regnskabsbekendtgørelsen er ændret fra og med 2016 . Med henvisning til bekendtgørelsens § 84, stk . 2 er det ikke fundet praktisk  
muligt at ændre femårsoversigten, således at tallene for perioden før 2016 bliver i overensstemmelse med den nye metode .  
tallene for 2012-2015 er derfor ikke direkte sammenlignelige med 2016 .

*** Nøgletallene solvenskapitalkrav og solvensdækning er undtaget fra kravet om revision, jævnfør bekendtgørelse nr . 937 af 27 . juli 2015  
om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, og dermed ikke revideret .



21

vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 
1 . januar – 31 . december 2016 for Lærernes Pension, 
forsikrings aktieselskab . 
årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om 
finansiel virksomhed . 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og 
årsregnskabet givet et retvisende billede af koncernens 
og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stil-
ling samt resultatet . samtidig er det vores opfattelse, 

at ledelsesberetningen indeholder en retvisende rede-
gørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets 
aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af 
væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen 
henholdsvis moderselskabet står over for .

årsrapporten indstilles til generalforsamlingens  
godkendelse .

København, den 31. marts 2017

dIreKtIoN 
Paul Brüniche-Olsen 

bestyrelseN

anders BOndO christensen 
Formand    

Pia allerslev siMOnsen
Næstformand 

Finn viBerg Brunse lars Busk FJelsted hansen MOnica lendal Jørgensen

tine agenskOv gOrdOn ørskOv Madsen Børge Pedersen 

hanne FritZe POntOPPidan Palle rOM uFFe rOstruP

Finn scheiBye anne Mette tOFtegaard MOrten kvist reFskOv

ledelsespåtegNINg
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til kapitalejerne i lærernes pension, 
forsikringsaktieselskab

Konklusion
vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet 
for Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab for regn-
skabsåret 1 . januar – 31 . december 2016, der omfatter 
resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, 
egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regn-
skabspraksis, for såvel koncernen som selskabet . Kon-
cernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter Lov 
om finansiel virksomhed .

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og 
årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr . 31 . december 
2016 samt af resultatet af koncernens og modervirksom-
hedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1 . 
januar - 31 . december 2016 i overensstemmelse med Lov 
om finansiel virksomhed .

grundlag for konklusion
vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark . vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspå-
tegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af kon-
cernregnskabet og årsregnskabet” . vi er uafhængige af 
koncernen i overensstemmelse med internationale etiske 
regler for revisorer (IesBa’s etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav . 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion .

ledelsens ansvar for koncernregnskabet  
og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncern-
regnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed . 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl .

ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregn-
skabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens 
og selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, 
samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette .

revisors ansvar for revisionen af 
koncernregnskabet og årsregnskabet
vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om kon-
cernregnskabet og årsregnskabet som helhed er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion . Høj grad af sikkerhed er et højt 
niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med interna-
tionale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejl-
information, når sådan findes . Fejlinformation kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af kon-
cernregnskabet og årsregnskabet .

som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen . Herudover: 
•	 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 

fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnska-
bet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er til-
strækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 
konklusion . Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, 
idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol .

•	 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rele-
vans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af koncernens og selskabets interne 
kontrol . 

•	 tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige .

•	 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af kon-
cernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, 
samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begi-
venheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om koncernens og selskabets evne til at fortsætte 
driften . Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 

deN uafhæNgIge revIsors revIsIoNspåtegNINg
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København, den 31. marts 2017
Deloitte, statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jacques PerOnard 
statsautoriseret revisor

tenna hauge Jørgensen
statsautoriseret revisor

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i koncernregnska-
bet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion . 
vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåteg-
ning . Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan 
fortsætte driften .

•	 tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 
og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, 
herunder noteoplysningerne, samt om koncernregn-
skabet og årsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at 
der gives et retvisende billede heraf .

•	 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de 
finansielle oplysninger for virksomhederne eller forret-
ningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke 
en konklusion om koncernregnskabet . vi er ansvarlige 
for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisio-
nen . vi er eneansvarlige for vores revisions konklusion .

vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt 
andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige 
observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen . 

vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse 
om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende 
uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre 
forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores 
uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sik-
kerhedsforanstaltninger .

udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen .

vores konklusion om koncernregnskabet og årsregn-
skabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker 

ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesbe-
retningen .

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet 
og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelses-
beretningen og i den forbindelse overveje, om ledelses-
beretningen er væsentligt inkonsistent med koncern-
regnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation .

vores ansvar er derudover at overveje, om ledelses-
beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
Lov om finansiel virksomhed .

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat-
telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i 
overensstemmelse med kravene i Lov om finansiel virk-
somhed . vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen . 

Nøgletallet solvensdækning
Ledelsen er ansvarlig for nøgletallet solvensdækning, der 
fremgår af hoved- og nøgletalsoversigten på side 20 i 
årsrapporten .

som anført i hoved- og nøgletalsoversigten er nøgle-
tallet solvensdækning undtaget fra kravet om revision . 
vores konklusion om årsregnskabet omfatter derfor ikke 
nøgletallet solvensdækning, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om dette nøgletal .

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 
vores ansvar at overveje, om nøgletallet solvensdækning 
er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 
indeholde væsentlig fejlinformation . 

Hvis vi på dette grundlag konkluderer, at der er 
væsentlig fejlinformation i nøgletallet solvensdækning, 
skal vi rapportere herom . vi har ingenting at rapportere i 
den forbindelse .
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vI BaD LæReRNe BYDe IND På 
FaceBOOK MeD, HvILKe tINg I 
juLeN, De HavDe Det så sKIDt 
MeD, at De HeLLeRe vILLe tage 
et PeNsIONstjeK HOs Os . RIgtIg 
MaNge gIK MeD På DeN LILLe 
sPøg - MåsKe Også LOKKet aF  
eN PRæMIe MeD NOget gODt øL .
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resultatopgØrelse

moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

2 Bruttopræmier 5 .099 .263 4 .799 .920 5 .099 .263 4 .799 .920

præmier f.e.r., i alt 5.099.263 4.799.920 5.099.263 4.799.920

 

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 276 .089 108 .888

Indtægter fra associerede virksomheder 2 .053 2 .443 2 .053 2 .443

Indtægter af investeringsejendomme 53 .009 52 .718

Renteindtægter og udbytter m .v . 2 .926 .800 2 .875 .607 4 .280 .443 4 .164 .382

3 Kursreguleringer 5 .507 .605 -775 .136 4 .525 .065 -1 .884 .974

Renteudgifter -451 .376 -698 .227 -451 .376 -698 .227

administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -111 .082 -107 .076 -258 .976 -229 .714

Investeringsafkast, i alt 8.150.088 1.406.498 8.150.218 1.406.627

 

pensionsafkastskat -1.245.783 -217.963 -1.245.783 -217.963

4 udbetalte ydelser -1 .027 .506 -951 .940 -1 .027 .506 -951 .940

forsikringsydelser f.e.r., i alt -1.027.506 -951.940 -1.027.506 -951.940

 

5 ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. i alt -10.280.674 -4.713.342 -10.280.674 -4.713.342

ændring i fortjenstmargen 0 0 0 0

ændring i overskudskapital -633.835 -257.650 -633.835 -257.650

administrationsomkostninger -60 .495 -68 .543 -60 .626 -68 .674

6 forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -60.495 -68.543 -60.626 -68.674

overført investeringsafkast -43.126 -7.793 -43.126 -7.793

forsIKrINgsteKNIsK resultat -42.068 -10.815 -42.069 -10.816

egenkapitalens investeringsafkast 43 .126 7 .793 43 .126 7 .793

resultat fØr sKat 1.059 -3.022 1.057 -3.024

7 skat -1.059 3.022 -1.057 3.024

årets resultat 0 0 0 0

anden totalindkomst 0 0 0 0

årets totalINdKomst 0 0 0 0

8 Realiseret resultat

årets resultat overføres til egenkapitalen .
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balaNce

aKtIver moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

9 driftsmidler 864 1.340 864 1.340

materIelle aKtIver, I alt 864 1.340 864 1.340

 

10 Investeringsejendomme 1.705.187 1.383.612

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1 .975 .984 1 .991 .829

Kapitalandele i associerede virksomheder 122 .296 140 .243 122 .296 140 .243

19 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt 2.098.280 2.132.072 122.296 140.243

 

Kapitalandele 25 .355 .663 18 .769 .335 39 .882 .152 29 .402 .224

Investeringsforeningsandele 36 .294 .801 30 .965 .429 193 .789 1 .146 .018

Obligationer 26 .884 .261 33 .591 .378 47 .273 .873 51 .689 .840

andre udlån 801 .247 733 .955

Indlån i kreditinstitutter 131 .875 768 .226 1 .103 .680 1 .635 .820

11 afledte finansielle instrumenter 1 .165 .713 190 .299 1 .236 .441 223 .680

andre finansielle investeringsaktiver, i alt 89.832.313 84.284.667 90.491.183 84.831.537

INvesterINgsaKtIver I alt 91.930.594 86.416.740 92.318.666 86.355.392

 

tilgodehavender hos forsikringstagere 41 .266 56 .190 41 .266 56 .190

tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 534 .446 82 .360

andre tilgodehavender 129 .499 15 .988 155 .141 19 .952

tIlgodehaveNder, I alt 705.211 154.538 196.408 76.142

 

tilgodehavende selskabsskat 13 370 16 372

udskudt pensionsafkastskatteaktiv 0 434 .394 0 434 .394

17 udskudt selskabsskatteaktiv 34 321 0 0

Likvide beholdninger 61 .494 621 .869 68 .224 626 .542

aNdre aKtIver, I alt 61.540 1.056.953 68.240 1.061.308

 

tilgodehavende renter 178 .557 423 .365 459 .590 667 .977

andre periodeafgrænsningsposter 57 .503 49 .962 57 .503 49 .962

perIodeafgræNsNINgsposter, I alt 236.060 473.327 517.092 717.939

 

aKtIver I alt 92.934.269 88.102.898 93.101.270 88.212.120

12 sikkerhedsstillelse

13 eventualaktiv
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passIver moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

aktiekapital 49 .070 49 .070 49 .070 49 .070

Overført overskud 398 .464 398 .464 398 .464 398 .464

14 egeNKapItal 447.534 447.534 447.534 447.534

15 Overskudskapital 4 .867 .978 4 .234 .143 4 .867 .978 4 .234 .143

aNsvarlIg låNeKapItal I alt 4.867.978 4.234.143 4.867.978 4.234.143

16 livsforsikringshensættelser, i alt 76.340.913 66.060.238 76.340.913 66.060.238

heNsættelser tIl forsIKrINgs - og INvesterINgsKoNtraKter, I alt 76.340.913 66.060.238 76.340.913 66.060.238

17 udskudt selskabsskat 0 0 7 .327 7 .040

heNsatte forplIgtelser, I alt 0 0 7.327 7.040

11 gæld angående afledte finansielle instrumenter 1 .671 .615 514 .000 1 .756 .238 541 .281

gæld til kreditinstitutter 8 .750 .188 16 .142 .341 8 .750 .188 16 .142 .341

skyldig pensionsafkastskat 761 .212 604 .750 761 .212 604 .750

anden gæld 39 .711 54 .732 114 .762 129 .633

gæld, I alt 11.222.725 17.315.823 11.382.399 17.418.006

perIodeafgræNsNINgsposter 55.120 45.159 55.120 45.159

passIver I alt 92.934.269 88.102.898 93.101.270 88.212.120

1 anvendt regnskabspraksis

18 eventualforpligtelser

19 Nærtstående parter

20 Risikostyring

21 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal

22 Følsomhedsoplysninger

23 specifikation af investeringsaktiver og deres afkast til dagsværdi



egeNKapItal og KapItalforhold

moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

egeNKapItal

egenkapital pr . 1 . januar 447 .534 447 .534 447 .534 447 .534

Overført fra disponering af årets resultat 0 0 0 0

anden totalindkomst 0 0 0 0

egenkapital i alt 447.534 447.534 447.534 447.534

 

KapItalgruNdlag

egenkapital 447 .534 447 .534

Overskudskapital 4 .867 .978 4 .234 .143

udskudt skatteaktiv -34 -321

Kapitalgrundlag 5.315.478 4.681.356

 

eN NYstaRtet LæReR HaR NOK at se 
tIL, så vI OPFORDReDe KOLLegeRNe 
tIL at gIve DeM eN HåND MeD LIge 
at Få stYR På et PaR sMåtINg veD 
DeRes PeNsIONsORDNINg .
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Med henvisning til regnskabsbekendtgørelsens § 84 stk . 2 er 
det bl .a . set i forhold til sammenhængen med kontributions-
princippet ikke fundet praktisk muligt at ændre sammenlig-
ningstal, noteoplysninger og femårsoversigter for perioden før 
2016, hvorfor de ikke er direkte sammenlignelige med 2016 . 

årsrapporten indeholder resultatopgørelse for perioden 1 . 
januar – 31 . december 2016 og balance pr . 31 . december 2016 
efter de nye regnskabsprincipper . Derudover er medtaget sam-
menligningstal for den tilsvarende periode sidste år i overens-
stemmelse med aflagte årsrapporter for tidligere år .

alle beløb i årsregnskabets del af årsrapporten præsente-
res i hele tusinde kr ., med mindre andet er angivet . Hvert tal 
afrundes hver for sig . Der kan derfor forekomme afvigelser 
mellem de anførte totaler og summen af de underliggende tal .

generelt om indregning og måling
aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere 
begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt .

Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge 
af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, 
og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt .

ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
dagsværdi . Måling efter første indregning sker som beskrevet 
for hver enkelt regnskabspost nedenfor .

ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici 
og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som 
be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen .

Noter

1 aNveNdt regNsKabspraKsIs 

årsrapporten er aflagt efter reglerne i Lov om finansiel virk-
somhed og den dertil knyttede bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for forsikringsselskabet og tværgående pensionskas-
ser udstedt af Finanstilsynet (regnskabsbekendtgørelsen) .

Regnskabsbekendtgørelsen for pensionskasser og livssel-
skaber er ændret fra og med 2016 . ændringerne relaterer sig 
til implementeringen af solvens II-reglerne . Det har medført 
følgende ændringer i regnskabspraksis:
•	 Livsforsikringshensættelser opgøres til nutidsværdi af bed-

ste skøn af de forventede betalingsstrømme . Der anvendes 
en diskonteringsrentekurve opgjort af den europæiske 
tilsynsmyndighed eIOPa og medlemsadfærd i forhold til 
genkøb og fripolice indregnes .

•	 Lærernes Pension har ansøgt og fik godkendelse til at 
bruge en diskonteringsrentekurve med va-tillæg . godken-
delsen har været gældende fra 1 . juli 2016 .

•	 Posterne Livsforsikringshensættelser, kollektivt bonus-
potentiale og erstatningshensættelse samles i en post 
”Livsforsikringshensættelser”, som består af elementerne 
garanterede ydelser, Individuelt bonuspotentiale, Kollektivt 
bonuspotentiale og Risikomargen .

•	 Risikomargen svarer til det beløb, som selskabet forven-
teligt vil skulle betale en anden forsikringsvirksomhed for, 
at denne vil overtage risikoen for at afvikle bestanden . 
Risikomargen udgjorde i forbindelse med åbningsbalancen 
2 .789,8 mio .kr . og blev dækket af individuelt og kollektivt 
bonuspotentiale . Metoden til beregning af risikomargen er 
efterfølgende blevet ændret . Risikomargen er i den forbin-
delse reduceret og udgør ultimo 2016 906,3 mio . kr . Metode-
ændringen har ingen effekt på størrelsen af egenkapitalen .

•	 særlige bonushensættelser medtages under ”Overskuds-
kapital” .

Note alle beløb i tusind kr.

De beløbsmæssige effekter på regnskabets poster i forbindelse med ændringen  
af anvendt regnskabspraksis pr . 1 . januar 2016 er (mio .kr .):

mio.kr. egenkapital
særlige 

bonushensættelser
livsforsikrings-

hensættelser
erstatnings-
hensættelse

Kollektivt 
bonuspotentiale

årsregnskabet 31 .12 .2015 447,5 4 .234,1 58 .034,0 2,1 8 .024,1

ændring i styrkelse 403,2 -403,2

Risikomargen betalt af KB 0,5 -0,5

Omgruppering af poster 7 .622,5 -2,1 -7 .620,4

åbningsbalance 01.01.2016 447,5 4.234,1 66.060,2 - -
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regnskabsmæssige skøn og vurderinger
udarbejdelsen af årsregnskabet forudsætter, at ledelsen fore-
tager en række skøn og vurderinger omkring fremtidige for-
hold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige 
værdi af aktiver og forpligtelser . De områder, hvor ledelsens 
kritiske skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på 
regnskabet er:
•	 Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter
•	 Dagsværdi af finansielle instrumenter
•	 Dagsværdi af ejendomme
De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsæt-
ninger, som ledelsen anser for ansvarlige, men som i sagens 
natur er usikre og uforudsigelige . Forudsætningerne kan være 
ufuldstændige eller unøjagtige og uventede fremtidige begi-
venheder eller omstændigheder kan opstå . at foretage disse 
skøn og vurderinger er derfor i sagens natur vanskeligt og de 
vil være forbundet med usikkerhed, selv i perioder med stabile 
makroøkonomiske forhold . andre vil kunne komme frem til 
andre skøn .

Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter
Opgørelsen af forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter 
bygger på en række aktuarmæssige beregninger, der anvender 
forudsætninger om blandt andet dødelighed og invaliditets-
hyppighed, som fastsættes ud fra bedste skøn . Herudover er 
forpligtelserne påvirket af det aktuelle renteniveau .

Dagsværdi af finansielle instrumenter
For finansielle instrumenter med noterede priser på et aktivt 
marked, eller hvor værdiansættelserne bygger på accepterede 
værdiansættelsesmodeller med observerbare markedsdata, er 
der ikke væsentlige skøn forbundet med værdiansættelsen .

For instrumenter, hvor værdiansættelsen kun i mindre 
omfang bygger på observerbare markedsdata, er værdiansæt-
telsen påvirket af skøn . Dette er eksempelvis gældende for 
unoterede kapitalandele hvor der ikke er et aktivt marked .

Dagsværdi af ejendomme
Dagsværdien af ejendomme er opgjort på grundlag af forven-
tede driftsafkast på den enkelte ejendom samt et tilknyttet 
forrentningskrav baseret på markedsforholdene .

Kontribution
Lærernes Pensions overskudspolitik er anmeldt til Finans-
tilsynet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kon-
tributionsprincippet . Bestanden er opdelt i 4 rentegrupper, 
en omkostningsgruppe og en risikogruppe . De 3 rentegrupper 
består af privattegnede ordninger og udgør tilsammen 0,5% af 
den samlede bestand . Den sidste rentegruppe udgør de sidste 
99,5%, og består af Lærernes Pensions primære forretning, 

nemlig arbejdsgiverordninger, der er tegnet i ansættelsesmæs-
sige sammenhænge . Denne største rentegruppe benævnes i 
regnskabet som arbejdsgiverordninger . selskabets kollektive 
bonuspotentiale er fordelt mellem de enkelte kontributions-
grupper .

Den del af årets realiserede resultat, der tilfalder egenkapi-
talen og overskudskapitalen, består af en forrentning svarende 
til afkastnøgletallet før PaL-skat tillagt risikoforrentning af 
de gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektivt 
bonuspotentiale . Medlemmerne tildeles resten, svarende til 
årets realiserede resultat, opgjort i henhold til den anmeldte 
overskudspolitik . Risikoforrentningen er i selskabet i 2016 fast-
holdt på 0% . egenkapitalen vil i år med positivt investerings-
afkast typisk give afkald på sin del af forrentningen til fordel 
for medlemmernes overskudskapital . 

Inden for hver kontributionsgruppe kan et negativt rea-
liseret resultat dækkes kollektivt af gruppens kollektive 
bonuspotentiale . I forbindelse med renteresultatet kan 
bonuspotentiale på fripolicer tilmed anvendes til at dække 
tab . efterfølgende anvendes egenkapitalen og særlige bonus-
hensættelser til at dække tab . tab vedrørende de enkelte 
kontributionsgrupper, der dækkes af egenkapitalen og særlige 
bonushensættelser kan hentes i det efterfølgende regnskabsår 
fra de enkelte gruppers individuelle og kollektive bonus-
potentialer, hvis det er muligt . andelene der overføres fra de 
individuelle og kollektive bonuspotentialer i det efterfølgende 
regnskabsår anmeldes til Finanstilsynet .

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter virksomheder, hvori modersel-
skabet direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerne 
eller på anden måde har bestemmende indflydelse . 
Koncernens aktiviteter omfatter udelukkende livs- og 
pensions forsikring . Koncernregnskabet er derfor opstillet efter 
de bestemmelser, der gælder for livsforsikringsselskaber . Det 
ultimative moderselskab er Lærernes Pension, forsikrings-
aktieselskab . 

selskabets koncerninterne handler, som alle ligger inden 
for selskabernes naturlige forretningsområder, sker på skrift-
ligt grundlag og bliver indgået på markedsbaserede vilkår . 
Koncern interne mellemværender forrentes med penge-
markedsrenten oprundet til nærmeste hele procent . 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og 
måles til indre værdi i moderselskabets regnskab og elimineres 
således at selskabets aktiver indgår som en del af balancen i 
koncernregnskabet . Kapitalandele i associerede virksomheder 
indregnes og måles til indre værdi tillagt værdien af goodwill 
i moderselskabs- og koncernregnskabet . værdien af goodwill 
vurderes ved hver regnskabsafslutning .



31

omregning af valuta
såvel koncernens funktionelle valuta som præsentationsvaluta 
er danske kroner . transaktioner i fremmed valuta omregnes 
med transaktionsdagens kurs . Balanceposter i fremmed valuta 
omregnes efter kursen på balancedagen, som er baseret på 
Bank of england gMt 1600 kurser . valutakursforskelle opstået 
i forbindelse med omregning indregnes i resultatopgørelsen . 

alle valutagevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen 
under valutakursregulering .

Resultatopgørelsen
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de 
indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret . 

Bruttopræmier
Bruttopræmier i selskabet omfatter forfaldne medlems bidrag 
for januar – november og forventede medlemsbidrag for 
december . Medlemsbidrag er reduceret med arbejdsmarkeds-
bidrag .

Investeringsafkast
Indtægter fra tilknyttede og associerede virksomheder inde-
holder moderselskabets andel af virksomhedernes resultat 
inklusive værdiregulering med fradrag af eventuel nedskrivning 
af goodwill . 

Indtægter af investeringsejendomme indeholder resultat af 
ejendomsdrift før regulering af ejendommenes værdi . I resul-
tatet fragår omkostninger til ejendomsadministration .

Renter og udbytter med videre indeholder regnskabsårets 
indtjente renter, modtagne udbytter m .v .

Kursregulering indeholder realiserede og urealiserede gevin-
ster på investeringsaktiver herunder værdiregulering af inve-
steringsejendomme .

Pensionsafkastskat
Denne post dækker individuelt pensionsafkast, som beregnes 
af den løbende rentetilskrivning og institut PaL, som bereg-
nes på henlæggelse til kollektiv bonuspotentiale og særlige 
bonushensættelser . 

Udbetalte ydelser
Pensionsydelser omfatter ekspederede og udbetalte pensioner .

Administration
selskabet betaler Forca a/s for de enkelte aftalte administra-
tive serviceydelser der leveres efter en aftalt prismodel .

Koncernens ejendomme administreres af Deas i henhold til 
særskilt aftale .

Omkostninger ved værdipapiradministration er indreg-

net som administrationsomkostninger i forbindelse med 
investerings virksomhed .

Omkostninger ved ejendomsadministration er fradraget i 
indtægter af investeringsejendomme .

Øvrige resultatposter
ændring i fortjenstmargen omfatter årets ændring i fortjenst-
margen .

ændring i særlige bonushensættelser (overskudskapital) 
indeholder dels forrentningen dels det nettobeløb, som kun-
derne i løbet af året har bidraget med . Hertil kommer beløb, 
som selskabet måtte beslutte at henlægge hertil i stedet for 
til egenkapitalen . 

Overført investeringsafkast fratrækkes i det forsikrings-
tekniske resultat, som et regnskabsteknisk udtryk for den 
andel af investeringsafkastet, der vedrører egenkapitalen . 

Skat
skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen, uanset 
om en del heraf først beskattes i senere regnskabsperioder . 
Den skattepligtige indkomst i ejendomsdatterselskabet indgår 
i moderselskabets skattepligtige indkomst, hvis mindst 90% 
af ejendomsselskabets aktiver består af fast ejendom . 

balancen
Anlægsaktiver 
Driftsmidler indregnes til anskaffelsespris med fradrag af 
foretagne afskrivninger . afskrivningerne sker lineært over den 
forventede brugstid, dog højst 5 år . 

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi . Handlede 
finansielle instrumenter indregnes i/fragår i balancen på afreg-
ningsdatoen . Kontraktværdien af handlede, men endnu ikke 
afregnede, finansielle instrumenter indgår i balancen som et 
tillæg eller et fradrag i værdien af de tilsvarende finansielle 
instrumenter

Dagsværdien for børsnoterede finansielle instrumenter 
måles til dagsværdi baseret på noterede markedspriser på et 
aktivt marked . Når der foreligger et aktiv marked, foretages 
værdiansættelsen derfor med udgangspunkt i senest observe-
rede markedspris på balancedagen . 

eventuelle kurtager indgår i administrationsomkostninger i 
forbindelse med investeringsvirksomhed .

Investeringsejendomme
Investeringsejendomme måles til dagsværdi . Dagsværdien 
beregnes efter afkastmetoden i henhold til principperne i regn-
skabsbekendtgørelsens bilag 7 . Metoden tager udgangspunkt i 
den enkelte ejendoms driftsafkast og et til ejendommen knyt-
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tet forrentningskrav (afkastkrav) . Driftsafkastet er baseret 
på det kommende års forventede afkast justeret for atypiske 
forhold . Minimum hvert 3 . år foretages en ekstern vurdering 
med henblik på fastsættelse af den enkelte ejendoms for-
rentningskrav . Forrentningskravet vurderes hvert år i forhold til 
markedsudviklingen .

ubebyggede grunde og skove optages til skønnet dagsværdi . 
ejendomme under opførelse optages til dagsværdi . såfremt der 
er indikationer på at værdien er lavere end dagsværdi underlæg-
ges ejendomme under opførelse en nedskrivningstest .

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til indre værdi 
(equity-metoden) . efter denne metode bliver de tilknyttede 
virksomheders driftsresultater indregnet i selskabets resul-
tatopgørelse . selskabets resultat og egenkapital er herefter 
identiske med koncernens .

Regnskabsresultaterne fra de tilknyttede virksomheder 
fremkommer ved anvendelse af målingsmetoder, der er identi-
ske med de metoder, der er anvendt i selskabet .

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes med sel-
skabets ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre 
værdi ifølge senest kendte regnskab . virksomhedernes indre 
værdi fremkommer ved anvendelse af målingsmetoder, der er 
identiske med de metoder, der er anvendt i selskabet . alle regu-
leringer indregnes i indtægter fra associerede virksomheder .

som associerede virksomheder betragtes virksomheder, 
som ikke er tilknyttede virksomheder, men hvori koncernens 
virksomheder har andele på mere end 20% af stemmeret-
tighederne, og hvor der udøves betydelig indflydelse på virk-
somhedernes driftsmæssige og finansielle ledelse gennem 
repræsentation i virksomhedernes bestyrelser .

Kapitalandele
Børsnoterede kapitalandele måles til dagsværdi baseret på 
noterede markedspriser på et aktivt marked . Når der forelig-
ger et aktivt marked, foretages værdiansættelsen derfor med 
udgangspunkt i senest observerede markedspris på balance-
dagen .

unoterede kapitalandele måles til dagsværdi af de underlig-
gende nettoaktiver med udgangspunkt i foreliggende regnska-
ber og supplerende oplysninger herunder cashflow mv . værdi-
ansættelse af de underliggende nettoaktiver foretages ud fra 
anerkendte metoder, herunder standarder fastsat af european 
Private equity and venture capital association (evca) . 

Resultatet af værdiansættelsesmodeller er ofte udtryk for 
et skøn over en værdi, som ikke ud fra markedsobservationer 
kan fastsættes entydigt .

Investeringsforeningsandele
Investeringsforeningsandele måles til dagsværdi baseret på 
noterede markedspriser på et aktivt marked . Når der foreligger et 
aktivt marked, foretages værdiansættelsen derfor med udgangs-
punkt i senest observerede markedspris på balancedagen

unoterede investeringsforeningsbeviser måles til dags-
værdien af de underliggende nettoaktiver . 

Obligationer
Fastforrentede obligationer, konvertible obligationer og 
indeksobligationer med tillæg af indeksreguleringer måles 
til dagsværdi baseret på noterede markedspriser på et aktivt 
marked . Når der foreligger et aktivt marked, foretages værdi-
ansættelsen derfor med udgangspunkt i senest observerede 
markedspris på balancedagen . 

udtrukne børsnoterede obligationer måles til nutidsvær-
dien af udtrækningsbeløbet ved diskontering med en penge-
markedsrente . 

Andre udlån 
andre udlån indregnes til en beregnet dagsværdi baseret på 
oplysninger om virksomhedernes soliditet . Der hensættes til 
imødegåelse af tab, såfremt oplysningerne tilsiger dette .

Repo/reverse
værdipapirer, der er solgt som led i salgs- og tilbagekøbs-
forretninger, beholdes i balancen under den respektive hoved-
post, f .eks . ”obligationer” som forrentes og kursreguleres . Det 
modtagne beløb indregnes i balancen under posten ”gæld til 
kreditinstitutter” og forrentes som gæld til modparten . 

værdipapirer erhvervet som led i salgs og tilbagekøbsfor-
retninger optages som tilgodehavender hos modparten og 
afkastet indregnes under renter .

Afledte finansielle instrumenter
afledte finansielle instrumenter omfatter afledte finansielle 
instrumenter, hvis dagsværdi er positiv, mens afledte finan-
sielle instrumenter, hvis dagsværdi er negativ, indgår under 
posten ”gæld angående afledte finansielle instrumenter” . 
Dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under 
kursreguleringer .

Øvrige poster i aktiverne
tilgodehavender optages til pålydende værdi med fradrag af 
nedskrivning for forventede tab .

Hensættelser til forsikringskontrakter
Livsforsikringshensættelser opgøres til nutidsværdi af bedste 
skøn af de forventede betalingsstrømme . Der anvendes en 
diskonteringsrentekurve opgjort af den europæiske tilsyns-
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myndighed eIOPa og medlemsadfærd i forhold til genkøb 
og fripolice indregnes . Lærernes Pension har ansøgt og fik 
godkendelse til at bruge en diskonteringsrentekurve med va-
tillæg . godkendelsen har været gældende fra 1 . juli 2016 .

Livsforsikringshensættelserne består af elementerne 
garanterede ydelser, Individuelt bonuspotentiale, Kollektivt 
bonuspotentiale og Risikomargen .

garanterede ydelser måles ved, for hver forsikring, at 
opgøre markedsværdien af de forventede garanterede beta-
lingsstrømme . Markeds værdien beregnes ved at diskontere 
de enkelte betalinger med en rente opgjort af den europæiske 
tilsynsmyndighed eIOPa reduceret med pensionsafkastskat . 
garanterede ydelser indeholder et skønnet beløb til dækning 
af fremtidige forsikringsydelser, som stammer fra forsikrings-
begivenheder indtruffet i regnskabsåret, men som endnu ikke 
var anmeldt på balancedagen . 

Individuelt bonuspotentiale indeholder værdien af forplig-
telser til at yde bonus på baggrund af den enkelte bonusberet-
tigede forsikrings depot . 

Kollektivt bonuspotentiale indeholder forsikringsbestan-
dens andel af realiserede resultater, som er hensat kollektivt til 
de bonusberettigede forsikringer .

Risikomargen indeholder det beløb, som selskabet forven-
teligt vil skulle betale en anden forsikringsvirksomhed for, at 
denne vil overtage risikoen for at afvikle bestanden . Risikomar-
gen indhentes så vidt muligt af forsikringernes individuelle eller 
kollektive bonuspotentiale – eller subsidiært basiskapitalen .

Fortjenstmargen
Fortjenstmargen angiver nutidsværdien af selskabets endnu 
ikke indtjente fortjeneste på forsikringerne, som forventes 
indregnet i resultatopgørelsen med tiden . Fortjenstmargen 
udskilles af livsforsikringshensættelserne . Fortjenstmargen i 
selskabet udgør kr . 0 i 2016 .

Overskudskapital 
Overskudskapital (særlige bonushensættelser) indgår i kapi-
talgrundlaget på lige fod med egenkapitalen, men tilfalder 
over tid de forsikrede og er dermed en del af hensættelsen til 
forsikringskontrakter . 

Udskudt skat 
udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og 
forpligtelser på statustidspunktet . selskabet er i henhold til 
gældende skatteregler sambeskattet med de øvrige selskaber 
i koncernen . 

Gæld 
gældsposter måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanlig-
vis svarer til pålydende værdi . 

Nøgletal 
Nøgletal udarbejdes efter reglerne i regnskabsbekendtgørelsen . 

afkastnøgletallene i femårsoversigten beregnes for samt-
lige aktiver og gældsposter efter en pengevægtet metode, 
mens afkastet pr . aktivtype i afkastskemaet beregnes for inve-
steringsaktiver (dvs . eksklusive gældsposter og diverse aktiver) 
efter en tidsvægtet metode . 

Eventualforpligtelser
Forpligtelser vedrørende afgivne garantier og kautioner mv ., 
uden for forsikringsforhold, anføres i en note til årsrapporten .

Eventualaktiver
Fremtidige økonomiske fordele, der med en vis grad af sand-
synlighed vurderes at tilgå selskabet, anføres i en note til 
årsrapporten .
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

2 bruttopræmIer

direkte forsikring i danmark

Præmier 4 .833 .889 4 .567 .596 4 .833 .889 4 .567 .596

Indskud 265 .374 232 .324 265 .374 232 .324

bruttopræmier i alt 5.099.263 4.799.920 5.099.263 4.799.920

 

Præmier fordelt på lande:

Danmark 5 .039 .553 4 .745 .028 5 .039 .553 4 .745 .028

andre eu-lande 18 .106 12 .024 18 .106 12 .024

øvrige lande 41 .605 42 .863 41 .605 42 .863

 

Præmien for direkte forsikring kan fordeles således:

Individuelt tegnede forsikringer 17 .672 14 .363 17 .672 14 .363

Forsikringer tegnet i ansættelsesforhold 5 .081 .591 4 .785 .556 5 .081 .591 4 .785 .556

 

Der er alene tegnet forsikringer med bonusordning

Antallet af forsikrede udgør:

Individuelt tegnede forsikringer 2 .758 2 .365 2 .758 2 .365

Forsikringer tegnet i ansættelsesforhold 140 .679 139 .018 140 .679 139 .018

 

3 KursregulerINger

Investeringsejendomme 132 .418 56 .626

Kapitalandele 438 .025 800 .978 1 .896 .152 54 .225

Investeringsforeningsandele 3 .645 .411 1 .909 .613 312 .574 691 .107

Obligationer 1 .508 .319 -724 .178 2 .322 .974 101 .924

afledte finansielle instrumenter -92 .869 -867 .555 -129 .692 -930 .672

Likvide beholdninger 8 .720 -1 .893 .994 -9 .361 -1 .858 .184

Kursreguleringer i alt 5.507.605 -775.136 4.525.065 -1.884.974

4 udbetalte ydelser

summer ved død -30 .355 -21 .054 -30 .355 -21 .054

summer ved udløb -114 .147 -96 .748 -114 .147 -96 .748

Pensions- og renteydelser -523 .165 -455 .302 -523 .165 -455 .302

tilbagekøb/udtrædelsesgodtgørelser -357 .704 -378 .521 -357 .704 -378 .521

Forebyggelse -2 .134 -315 -2 .134 -315

 -1.027.506 -951.940 -1.027.506 -951.940
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

5 æNdrINg I lIvsforsIKrINgsheNsættelser f.e.r.

Individuelt bonuspotentiale -5 .078 .706 0 -5 .078 .706 0

garanterede ydelser -3 .116 .597 1 .800 .884 -3 .116 .597 1 .800 .884

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 0 -3 .550 .339 0 -3 .550 .339

Bonuspotentiale på fripolicer 0 -3 .685 .656 0 -3 .685 .656

Risikomargen 1 .883 .554 0 1 .883 .554 0

erstatningshensættelser 0 349 0 349

Kollektivt bonuspotentiale -3 .968 .926 721 .419 -3 .968 .926 721 .419

ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. i alt -10.280.674 -4.713.342 -10.280.674 -4.713.342

6 admINIstratIoNsomKostNINger

administrationsaftale med Forca -75 .052 -82 .089 -75 .052 -82 .089

Personaleudgifter i alt -27 .563 -25 .427 -27 .563 -25 .427

øvrige omkostninger -19 .422 -20 .118 -19 .554 -20 .249

samlede omkostninger før fordeling -122 .038 -127 .634 -122 .169 -127 .765

Fordelte omkostninger 61 .543 59 .091 61 .543 59 .091

administrationsomkostninger i alt -60.495 -68.543 -60.626 -68.674

Personaleudgifter specificeres således:

Løn til medarbejdere -19 .899 -18 .588 -19 .899 -18 .588

Pensionsbidrag -4 .211 -3 .938 -4 .211 -3 .938

Lønsumsafgift mv . -3 .454 -2 .902 -3 .454 -2 .902

personaleudgifter i alt -27.563 -25.427 -27.563 -25.427

Løn og vederlag inkl . pensionsbidrag til administrerende direktør Paul 
Brüniche-Olsen 3 .339 3 .235 3 .339 3 .235

Honorar og vederlag til bestyrelsesmedlem

Finn scheibye 100 100 100 100

anne Mette toftegaard 100 100 100 100

Den øvrige bestyrelse er ulønnet

Løn og vederlag til ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil 7 .235 7 .017 7 .235 7 .017

antal personer med indflydelse på virksomhedens risikoprofil 4 4 4 4

Løn og vederlag til ansatte i Forca 46 .112 40 .186 46 .112 40 .186

antal heltidsbeskæftigede 21 21 21 21

antal heltidsbeskæftigede incl . medarbejdere i Forca 77 79 77 79

Der er ingen variabel aflønning i Lærernes Pension, der henvises endvidere til 
selskabets hjemmeside for en nærmere beskrivelse af selskabets lønpolitik .

revisor:

Deloitte

Lovpligtig revision af årsregnskabet 574 753 934 1 .201

andre erklæringsopgaver med sikkerhed 131 198 131 198

skatterådgivning 712 281 712 281

andre ydelser 4 101 4 101

samlede revisoromkostninger 1.420 1.333 1.780 1.781
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

7 sKat

årets selskabsskat -771 0 -770 2

Regulering af udskudt selskabsskat -287 2 .970 -287 2 .970

Regulering af selskabsskat tidligere år 0 52 0 52

skat i alt -1.059 3.022 -1.057 3.024

 

Selskabsskat, kan forklares således:

Beregnet skat af årets resultat -233 710 -231 712

skatteeffekt af:

Ikke skattepligtige indtægter/omkostninger -329 2 .282 -329 2 .282

ændring af skatteprocent 0 -22 0 -22

Regulering af skat vedrørende tidligere år 0 52 0 52

Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år -497 0 -497 0

I alt -1.059 3.022 -1.057 3.024

8 realIseret resultat

Renteresultat 7 .900 .891 1 .135 .658 7 .900 .891 1 .135 .658

Risikoresultat 556 .916 569 .128 556 .916 569 .128

Omkostningsresultat 487 .648 467 .565 487 .648 467 .565

Markedsværdiregulering 337 .303 774 .568 337 .303 774 .568

PaL af markedsværdiregulering 0 0 0 0

realiseret resultat før bonus 9.282.757 2.946.919 9.282.757 2.946.919

Forlodsbonus efter PaL 3 .357 .066 3 .129 .690 3 .357 .066 3 .129 .690

årets PaL 465 .291 372 .402 465 .291 372 .402

Henlagt til kollektivt bonuspotentiale 3 .968 .404 -721 .419 3 .968 .404 -721 .419

Henlagt til kollektivt bonuspotentiale (PaL) 698 .274 -172 .947 698 .274 -172 .947

fordelt til kunderne 8.489.036 2.607.726 8.489.036 2.607.726

Fordelt til overskudskapital 255 .291 244 .064 255 .291 244 .064

årets forrentning til overskudskapital 487 .924 85 .693 487 .924 85 .693

årets forrentning til egenkapital 49 .448 12 .459 49 .448 12 .459

I alt til overskudskapital 792.663 342.216 792.663 342.216

Kundernes andel før pal i alt 9.281.698 2.949.941 9.281.698 2.949.941

Fordelt til egenkapital

Resultat før skat 1 .059 -3 .022 1 .059 -3 .022

I alt til egenkapital før skat 1.059 -3.022 1.059 -3.022

Realiseret resultat for Lærernes Pension skal fordeles i henhold til bekendtgørelsen om kontributionsprincippet .  
Der henvises til omtalen i anvendt regnskabspraksis side 29 .
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

9 drIftsmIdler

Kostpris pr . 1 . januar 4 .533 4 .114 4 .533 4 .114

tilgang i året 0 705 0 705

afgang i året -284 -286 -284 -286

Kostpris i alt 4.250 4.533 4.250 4.533

 

Ned- og afskrivninger pr . 1 . januar -3 .194 -2 .974 -3 .194 -2 .974

årets afskrivninger -395 -448 -395 -448

årets tilbageførsel af tidligere års afskrivninger på afhændede aktiver 203 228 203 228

Ned- og afskrivninger i alt -3.385 -3.194 -3.385 -3.194

driftsmidler i alt 864 1.340 864 1.340

10 INvesterINgseJeNdomme

Dagsværdi pr . 1 . januar 1 .383 .612 1 .514 .257

tilgang i året 189 .157 143 .654

afgang i året 0 -305 .808

årets værdiregulering til dagsværdi 132 .418 31 .508

dagsværdi i alt 1.705.187 1.383.612

 

ved fastsættelse af dagsværdi er følgende vægtede  
gennemsnit af afkastprocenter anvendt:

ejendomme til boligudlejning 4,3 4,4

   

til brug for værdiansættelsen af ejendomme indhentes der minimum hvert 3 . år en vurdering fra ekstern valuar .

11 aNdre fINaNsIelle INvesterINgsaKtIver

Afledte finansielle instrumenter 2016 år til udløb hovedstol
bogført 

værdi

Future, salg 0-1 9 .563 .576 -105 .835

swaps, aktier 0-1 9 .174 .632 368 .858

swaps, renter 1-10 9 .595 .662 -273 .480

valutaterminsforretninger 0-1 105 .589 .515 -495 .504

valutaterminsforretninger 1-10 7 .436 60

Afledte finansielle instrumenter 2015 år til udløb hovedstol
bogført 

værdi

swaps, aktier 0-1 3 .975 .313 -70 .301

swaps, rente 1-10 4 .121 .880 -36 .356

valutaterminsforretninger 0-1 73 .035 .685 -217 .063

valutaterminsforretninger 1-10 7 .463 20

Den bogførte værdi af afledte finansielle instrumenter i balancen sker brutto . summen af alle kontrakter med positiv værdi føres  
i aktiverne under posten ”afledte finansielle instrumenter” . summen af alle kontrakter med negativ værdi føres i passiverne under  
posten ”gæld angående afledte finansielle instrumenter” .
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

12 sIKKerhedsstIllelse

selskabet har til sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelser ved afdækning af 
rente- og aktiekursricisi netto deponeret obligationer til en værdi af 706 .519 608 .409 706 .519 608 .409

sikkerhedsstilllelse for repo forretninger 8 .795 .303 14 .956 .717 8 .795 .303 14 .956 .717

13 eveNtualaKtIv

eu-domstolen har i 2014 afsagt en præjudiciel dom, hvorefter visse ydelser til investeringsforeningslignende livsforsikringsselskaber potentielt 
kan fritages for moms . østre Landsret har i 2015 truffet endelig dansk afgørelse i sagen og sKat har i forlængelse heraf i efteråret 2015 
udsendt styresignal herom . styresignalet implementerer praksisændringen i dansk praksis så pensionskasser og livsforsikringsselskaber 
omfattes af momsfritagelsen .

Lærernes Pension har i februar 2016 indsendt anmodning om tilbagebetaling af uberettiget opkrævet moms til sKat 
for perioden 2008 til og med 2015 og afventer sagsbehandling heraf . Det er fortsat uklart i hvilket omfang Lærernes Pension vil opnå 
tilbagebetaling og dermed størrelsen af det forventede samlede tilgodehavende .

14 egeNKapItal aktiekapital
overført 

overskud
2016
I alt

2015 
I alt

egenkapital pr . 1 . januar 49 .070 398 .464 447 .534 447 .534

Overført fra disponering af årets resultat 0 0 0

egenkapital i alt 49.070 398.464 447.534 447.534

selskabets aktiekapital består af 49 .070 stk . á 1 .000 kr . aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser .

egne aktier antal styk
pålydende 

værdi Købssum
procentdel af 
aktiekapital

egne aktier 30 30 87 0,06

som led i fusionen med LPa Holding, der blev gennemført i 2012, erhvervede Lærernes Pension aktiebeholdninger ejet af Danske Regioner, 
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i alt aktier for nominelt 30 t . kr . Da de 3 aktionærer ikke længere havde noget  
tilhørsforhold til Lærernes Pension var det naturligt at erhverve deres aktieposter i forbindelse med fusionen .
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

15 oversKudsKapItal

Overskudskapital primo 4 .234 .143 3 .976 .493 4 .234 .143 3 .976 .493

tilgang i overskudskapital 255 .291 244 .064 255 .291 244 .064

udbetaling af overskudskapital -76 .610 -69 .548 -76 .610 -69 .548

Rente og risikoforrentning, overskudskapital 487 .924 85 .693 487 .924 85 .693

Rente og risikoforrentning, egenkapitalens andel 49 .448 12 .459 49 .448 12 .459

Heraf PaL -82 .218 -15 .017 -82 .218 -15 .017

overskudskapital i alt 4.867.978 4.234.143 4.867.978 4.234.143

16 lIvsforsIKrINgsheNsættelser

Livsforsikringshensættelser primo 66 .060 .238 52 .598 .889 66 .060 .238 52 .598 .889

Fortjenstmargen primo 0 0

Kollektivt bonuspotentiale, andel af risikomargen -522  -522  

Livsforsikringshensættelser i alt primo 66 .059 .717 52 .598 .889 66 .059 .717 52 .598 .889

Kollektivt bonuspotentiale primo -7 .620 .425  -7 .620 .425 0

akkumuleret værdiregulering primo -2 .172 .739 -2 .544 .149 -2 .172 .739 -2 .544 .149

Retrospektive hensættelser primo 56 .266 .553 50 .054 .740 56 .266 .553 50 .054 .740

Bruttopræmier 5 .099 .263 4 .799 .920 5 .099 .263 4 .799 .920

Rentetilskrivning 2 .913 .399 2 .839 .329 2 .913 .399 2 .839 .329

Forsikringsydelser -950 .896 -882 .393 -950 .896 -882 .393

Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus -90 .803 -108 .983 -90 .803 -108 .983

Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus -72 .487 -213 .457 -72 .487 -213 .457

andet 6 .445 19 .283 6 .445 19 .283

Overført til overskudskapital, netto -255 .350 -244 .020 -255 .350 -244 .020

Retrospektive hensættelser ultimo 62 .916 .126 56 .264 .420 62 .916 .126 56 .264 .420

akkumuleret værdiregulering ultimo 1 .835 .436 1 .769 .581 1 .835 .436 1 .769 .581

Kollektivt bonuspotentiale ultimo 11 .589 .351  11 .589 .351 0

Pensionsmæssige hensættelser i alt ultimo 76 .340 .912 58 .034 .000 76 .340 .912 58 .034 .000

Kollektivt bonuspotentiale ultimo  8 .024 .105  8 .024 .105

errstatningshensættelser ultimo  2 .133 2 .133

Fortjenstmargen ultimo 0 0

livsforsikringshensættelser i alt 76.340.913 66.060.238 76.340.913 66.060.238

BestYReLseN 
stILLeDe FRIsK 
OP tIL åRets 
juLesaNg, DeR 
BLev DeLt vIDt 
Og BReDt .
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Note

16 fortsat

livsforsikringshensættelser fordelt efter rentegrupper,  
der er omfattet af kontributionsprincippet:

garanterede 
ydelser

Individuelt 
bonus-

potentiale

Kollektivt 
bonus-

potentiale
risiko

margen

Livsforsikringshensættelser pr . 1 . januar 2016     

Rentegruppe 0 - 1% 225 .315 52 .966 13 .699 8 .753

Rentegruppe 1 - 2% 21 .038 0 10 .623 985

Rentegruppe 2 - 3% 168 0 1 .249 5

arbejdsgiverordninger 8 .304 .465 47 .046 .023 5 .367 .779 2 .780 .095

alle rentegrupper 8.550.986 47.098.989 5.393.349 2.789.838

Risikogruppe 2 .039 .538

Omkostningsgruppe 187 .538

alle grupper 8.550.986 47.098.989 7.620.425 2.789.838

Livsforsikringshensættelser pr . 31 . december 2016    

Rentegruppe 0 - 1% 281 .326 77 .459 33 .113 1 .877

Rentegruppe 1 - 2% 11 .856 242 11 .616 87

Rentegruppe 2 - 3% 106 0 1 .275 0

arbejdsgiverordninger 11 .374 .295 52 .099 .994 9 .213 .476 904 .319

alle rentegrupper 11.667.583 52.177.695 9.259.480 906.284

Risikogruppe 2 .112 .024

Omkostningsgruppe 217 .846

alle grupper 11.667.583 52.177.695 11.589.351 906.284

risikogruppe:

Risikoresultat efter bonus, beløb 72 .487

Risikoresultat efter bonus, procent 0,11%

omkostningsgruppe:

Omkostningsbidrag efter bonus 346 .094

Forsikringsmæssige driftomkostninger 60 .495

Omkostningsresultat, beløb 285 .599

Omkostningsresultat, procent 0,42%

afkastprocent og bonusgrad for de forsikringsbestande , der er  
omfattet af kontributionsprincippet:

afkastprocent 
2016

bonusgrad
2016

afkastprocent 
2015

bonusgrad
2015

Rentegruppe 0 - 1% 11,3% 30,7% 2,1% 23,3%

Rentegruppe 1 - 2% 11,3% 102,1% 2,1% 49,3%

Rentegruppe 2 - 3% 11,3% 1487,1% 2,1% 929,0%

arbejdsgiverordninger 11,3% 98,0% 2,1% 93,7%

forrentning af kundemidler efter omkostninger før skat  
opdelt på produkter:

gennemsnitrente 10,8%
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

17 udsKudt selsKabssKat

udskudt skat 1 . januar 2016 -321 2 .649 7 .040 10 .010

årets udskudte skat 287 -2 .970 287 -2 .970

udskudt skat 31. december 2016 -34 -321 7.327 7.040

udskudt skat vedrører:

Materielle aktiver -34 -51 -34 -51

Investeringsejendomme 0 0 7 .361 7 .361

andre tilgodehavender 0 -141 0 -141

udskudt pensionsafkastskat 0 85 .832 0 85 .832

skattepligtigt underskud 0 -85 .960 0 -85 .960

-34 -321 7.327 7.040

18 eveNtualforplIgtelser

til sikkerhed for forsikredes hensættelser er registreret følgende aktiver:

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1 .975 .984 1 .991 .829 1 .975 .984 1 .991 .829

Kapitalandele i associerede virksomheder 122 .296 140 .243 122 .296 140 .243

Kapitalandele 24 .575 .155 17 .677 .066 24 .575 .155 17 .677 .066

Investeringsforeningsandele 31 .809 .756 30 .965 .429 31 .809 .756 30 .965 .429

Obligationer 17 .445 .340 18 .153 .584 17 .445 .340 18 .153 .584

Indlån i kreditinstitutter 131 .878 768 .226 131 .878 768 .226

afledte finansielle instrumenter 407 .381 0 407 .381 0

tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 82 .292 0 82 .292

Likvide beholdninger 61 .494 621 .860 61 .494 621 .860

tilgodehavende renter 94 .283 201 .853 94 .283 201 .853

til sikkerhed for hensættelser ultimo 76.623.568 70.602.383 76.623.568 70.602.383

Investeringsaktiver til overtagelse efter regnskabsåret -86 .860 357 .540 -41 .428 369 .996

tilsagn om investering i værdipapirer 1 .092 .733 853 .562 1 .092 .733 853 .562 

tilsagn om investering i skove 1 .147 .883 864 .281 1 .147 .883 864 .281

tilsagn om investering i ejendomme 1 .388 .698 1 .410 .971 1 .388 .698 1 .410 .971

tilsagn om investering i infrastruktur 808 .987 1 .104 .522 808 .987 1 .104 .522

selskabet indgår i en dansk sambeskatning med a/s Hotel Frederiksdal som administrationsselskab . 
selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for 
indkomstskatter m .v . for de sambeskattede selskaber og fra og med 1 . juli 2012 ligeledes for eventuelle 
forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber .
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2016 2015 2016 2015

19 NærtståeNde parter m.v.

selskabet har kapitalandele i følgende tilknyttede virksomheder:

Lærernes Pension, ejendomsaktieselskab med hjemsted i gentofte

aktivitet: Investering i grunde og bygninger

ejerandel: 100%

virksomhedens resultat 185 .312 109 .231  

virksomhedens egenkapital 1 .129 .734 1 .274 .422  

  

Lærernes Pension gode Wind II K/s med hjemsted i gentofte .

aktivitet: Investering i vindmøller

ejerandel: 100%

virksomhedens resultat 90 .782 -337  

virksomhedens egenkapital 846 .213 717 .365  

Lærernes Pension gP aps med hjemsted i gentofte .  

aktivitet: Komplementar  

ejerandel: 100%  

virksomhedens resultat -5 -6  

virksomhedens egenkapital 37 42  

   

Forca a/s med hjemsted i gentofte   

aktivitet: Pensionsservice

ejerandel: 33,33%

virksomhedens resultat 6 .054 6 .014 6 .054 6 .014

virksomhedens egenkapital 366 .888 420 .730 366 .888 420 .730

transaktioner med nærtstående parter indgås og afregnes på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis .

Følgende aktionærer besidder aktier, som er tillagt enten mindst 5% af aktiekapitalens stemmer eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% 
af aktiekapitalen:         
Danmarks Lærerforening, vandkunsten 12, 1467 København K
uddannelsesforbundet, Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Frie skolers Lærerforening, Ravnsøvej 6, 8240 Risskov

20 rIsIKostyrINg

selskabets finansielle og forsikringsmæssige risiko samt risikostyring er omtalt i årsberetningen på side 14 .

21 femårsoversIgt over hoved- og NØgletal

selskabets femårsoversigt over hoved- og nøgletal fremgår af oversigten på side 20 .



43

Note alle beløb i mio. kr.

22 fØlsomhedsoplysNINger

hændelse
påvirkningen af 

egenkapitalen

Rentestigning 0,7-1,0 pct . point -85,3 

Rentefald 0,7-1,0 pct . point 85,3 

aktiekursfald på 12 pct . -327,8 

ejendomsprisfald på 8 pct . -13,8 

valutakursrisiko (vaR 99,5 pct .) -85,7 

tab på modparter på 8 pct . -94,7 

Note alle beløb i mio. kr.

23 specIfIKatIoN af INvesterINgsaKtIver og afKast tIl dagsværdI

Koncern

regnskabsmæssig værdi afkast i % p.a.  
før pensions- 
afkastskat og 
selskabsskatprimo ultimo

grunde og bygninger 1.643 2.487 17,1 

Noterede kapitalandele 18 .423 24 .189 6,6 

unoterede kapitalandele 12 .701 15 .533 12,0 

Kapitalandele i alt 31.124 39.723 8,8 

stats- og realkreditobligationer 32 .394 25 .714 6,6 

Indeksobligationer 3 .985 4 .446 6,0 

Kreditobligationer og emerging markets obligationer 16 .312 18 .157 9,9 

udlån m .v . 0 0 0,0 

obligationer og udlån i alt 52.692 48.317 8,1 

dattervirksomheder 0 0 0,0 

Øvrige investeringsaktiver 1.472 728 -0,8 

afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen af 
aktiver og forpligtelse -324 -400  

afkast i % er tidsvægtet på baggrund af afkastet på dagsbasis .



44

oversIgt over portefØlJeforvaltere 
ultImo 2016 for lærerNes peNsIoN:

forvalter Investeringsområde

aktier: Fondsmæglerselskabet Maj Invest, Kbh . Dansk aktieportefølje

gudme Raaschou asset Management, Kbh . Dansk aktieportefølje

Lazard asset Management, New York, NY globale emerging markets aktier

eaton vance Management, seattle, Wa globale emerging markets aktier

Russell Investments, seattle, Wa globale emerging markets aktier

Nordea Investment Management, Kbh . global aktieportefølje
europæisk small-cap aktieportefølje

Panagora asset Management, Boston, Ma amerikansk small-cap aktieportefølje

obligationer: Nordea Investment Management, Kbh . Danske nominelle obligationer
europæiske erhvervsobligationer, investment grade

Fischer Francis trees & Watts, New York, NY globale indeksobligationer

state street global advisors, Boston, Ma amerikanske erhvervsobligationer, investment grade

Putnam Investments, London europæiske erhvervsobligationer, high yield

Post advisory group, Los angeles, ca amerikanske erhvervsobligationer, high yield

MFs International, Boston, Ma emerging markets obligationer

Wellington Management International, Boston, Ma emerging markets obligationer

Neuberger Berman, London emerging markets obligationer lokal valuta

private equity: BI Biomedical venture Iv (BankInvest gruppen), Kbh . udvalgte europæiske virksomheder indenfor biotech sektoren

Nes Partners, Kbh . udvalgte virksomheder indenfor power- og energi 
teknologisektoren i europa og Nordamerika .

PeNM Partners, Kbh .  udvalgte privatejede virksomheder i vietnam

First analysis group, chicago, IL amerikanske unoterede vækstselskaber

LD equity (Maj Invest), Kbh . Danske mindre og mellemstore virksomheder

Partners group, Baar-Zug, schweiz Buy-out fonde i europa, globale secondaries samt buy-out- 
og venturefonde i asien . Desuden i mindre omfang direkte 
parallelinvesteringer .

Polaris Private equity, Kbh . Danske og svenske mindre og mellemstore virksomheder

Lgt capital Partners, Pfaeffikon, schweiz globale secondaries og coinvesteringer

Dansk vækstkapital, Kbh . Buy-out og venture i small og midcap fonde med allokering 
mod danske virksomheder .     
   

advent International, Boston, Ma globale mindre og mellemstore virksomheder

Platinum equity, Los angeles, ca Nordamerikanske og europæiske mindre og mellemstore 
virksomheder

gryphon Investors, san Francisco, ca Nordamerikanske mindre og mellemstore virksomheder



forvalter Investeringsområde

ejendomme: Foreningen ei invest european retail (I/s ejendomsinvest), Kbh . skandinaviske og europæiske investeringsejendomme

eurocommercial Properties, amsterdam europæiske investeringsejendomme

Rockspring Property Investment Managers, London europæiske investeringsejendomme

sparinvest Property Fund, Kbh . globale investeringer gennem ejendomsfonde

Partners group global Real estate, schweiz globale investeringer gennem ejendomsfonde

Madison International Realty, New York, NY amerikanske og europæiske investeringsejendomme

ardstone capital Irske beboelsesejendomme

skovinvesteringer: Brookfield asset Management, toronto, canada skovinvesteringer i Brasilien

the campbell group, Portland, OR skovinvesteringer i usa, australien og New Zealand

global Forest Partners, West Lebanon, NH skovinvesteringer i usa, sydamerika, australien og  
New Zealand

Hancock timber Ressource group, Boston, Ma skovinvesteringer i Nord- og sydamerika, australien og  
New Zealand

the International Woodland company a/s, Kbh . skovinvesteringer i sydøstasien, afrika og Latinamerika

Btg Pactual timberland Investment group,  
Winston-salem, Nc (tidligere RMK timberland group) 

skovinvesteringer i usa og sydamerika

timbervest Partners, atlanta, ga skovinvesteringer i usa samt miljørettigheder i usa

New Forests, West chatswood, australien skovinvesteringer i australien og asien

ecosystem Investment Partners, Baltimore, MD Investeringer i miljørettigheder i usa

RMs Ressource Management service, Birmingham, aL skovinvestering i Kina  

conservation Forestry, exeter, NH skovinvesteringer i usa

Forest Investment associates, atlanta, ga skovinvesteringer i usa

Infrastruktur: copenhagen Infrastructure Partners, Kbh . energirelaterede infrastruktur investeringer i Nordeuropa  
og Nordamerika



46
tuborg Boulevard 3 • 2900 Hellerup • telefon 70 21 61 31 • www .lppension .dk • post@lppension .dk • cvR 17 10 65 89

– hverken mere eller mindre 

lærerNes peNsIoN er tIl for

lærerne

et glImt fra året
vI tRaK LOD OM Kage tIL sOMMeRFesteN, HvIs MeD-
LeMMeRNe gav Os DeRes MaILaDResse . Det sKaBte 
gOD steMNINg, Og gav Os BeDRe MuLIgHeD FOR at 
KONtaKte MeDLeMMeRNe NåR DeR eR ReLevaNte 
INFORMatIONeR OM DeRes PeNsIONsORDNINg .


