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IdégruNdlag

Lærernes Pension tilbyder lærerne og deres husstande 
økonomisk tryghed ved pensionering og i tilfælde af 
invalidi tet eller dødsfald . Det er målsætningen, i kombina-
tion med eventuelle offentlige ydelser, at kunne give den 
nødvendige og tilstrækkelige økonomiske tryghed . Sel-
skabet tilbyder såvel kollektive som individuelle pensions-
ordninger . 

Selskabets formål er at sikre lærerne gode pensioner . 
Lærernes Pension tilbyder bredt dækkende pensionsydel-
ser via enkle og gennemskuelige ordninger med henblik 
på at give medlemmerne størst mulige pensioner . Et højt 
pensionsniveau sikres gennem lave administrationsom-
kostninger, et gunstigt risikoforløb og en sikker, effektiv og 
langsigtet investeringspolitik . Det er målsætningen til sta-
dighed at være blandt landets bedste pensionsinstitutter . 

Selskabet ønsker at kunne tilbyde lærerne og deres 
husstande tidssvarende og konkurrencedygtige pensi-
onsprodukter . Dette sikres bl .a . ved en tæt dialog med 
medlemmerne .  

Lærernes Pension ønsker at yde medlemmerne en god 
service, herunder relevant og vedkommende information 
om egne pensionsforhold . 

Lærernes Pension arbejder for, at der gives pensionsop-
sparingen rimelige og gunstige betingelser og for at pensi-
onssektoren præges af en høj etisk standard, åbenhed og 
troværdighed .
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resumé

•	 Præmieindtægten steg fra 3 .704 mio .kr . i 2009 til 3 .978 
mio .kr . i 2010 og de samlede aktiver steg fra 37,4 mia .kr . 
ultimo 2009 til 43,1 mia .kr . ultimo 2010

•	 Antallet af medlemmer steg i løbet af året med 4 .817 til 
131 .801 ultimo 2010, hvor af 83 .369 indbetalte præmie

•	 Investeringsafkastet blev på 11,1% før pensionsafkast-
skat og 9,4% efter pensionsafkastskat

•	 Lærernes Pension fastholdt de lave omkostninger med 
en omkostningsprocent på 1,9% svarende til 581 kr . pr . 
medlem

•	 Reservesituationen er tilfredsstillende, og den langsig-
tede investeringsstrategi kan derfor forsætte uændret

•	 Lærernes Pension forbereder sig til indførelsen af 
Solvens II i 2013 . En gap-analyse viser, at Lærernes 
Pension er godt på vej, og prøveberegninger (QIS5) på 
de kommende kapitalkrav viser, at selskabet med stor 
margen kan opfylde de forventede kapitalkrav

•	 For at styrke den etiske investeringsstrategi blev 
der i foråret 2010 indgået aftale med et eksternt 
screenings bureau, Ethix, der fremadrettet følger og 
gennemgår Lærernes Pensions investeringsportefølje 
af børsnoterede aktiver

•	 I 2010 gav Lærernes Pension tilsagn om investeringer 
på omkring 300 mio .kr . i to boligprojekter i Århus, der 
færdiggøres i 2011-12

•	 Lærernes Pension er det pensionsselskab, der har rela-
tivt mest i skovinvesteringer . Ved udgangen af 2010 
var der investeret 2,3 mia .kr . i skove i USA, Sydamerika, 
Oceanien og Emerging Markets

•	 En ny kommunikationsstrategi blev vedtaget og har 
fokus på målrettet kommunikation til de forskellige 
grupper af medlemmer via enkel og tilgængelig kom-
munikation, og medlemsbladet fik nyt navn og ny form

Tabel 1. udvalgte hoved- og nøgletal

alle beløb i mio. kr. 2010 2009 2008 2007 2006

Koncern

Præmier 3 .978 3 .704 3 .289 3 .070 2 .801 

Forsikringsydelser -467 -415 -311 -259 -205 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -76 -71 -58 -60 -52 

Aktiver, i alt 43 .063 37 .361 27 .130 27 .039 23 .652 

Afkast før pensionsafkastskat % 11,1 12,9 -11,0 2,1 6,9 

Omkostningsprocent af præmier % 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 

Forsikringsrisikoresultat % 0,3 0,1 0,1 0,8 -0,4 

Overdækningsgrad % 6,1 5,0 2,3 4,2 2,9 

Depotrente efter pensionsafkastskat % 2,5 2,5 4,0 4,5 4,5 
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ledelsesbereTNINg

hovedtræk 
Den langsigtede vækst i Lærernes Pension fortsatte i 
2010 . Antallet af medlemmer steg med 4 .817 til 131 .801, og 
præmieindtægten steg med 7% til 3 .978 mio .kr . 

Udviklingen i den globale økonomi var i 2010 præget af 
fortsat stor usikkerhed, men der var alligevel tale om pæn 
økonomisk vækst . Det var medvirkende til at give Lærer-
nes Pension et godt afkast på 11,1% før pensionsafkast-
skat . Medvirkende var også, at selskabet er i en tilfreds-
stillende reservesituation, og derfor har kunnet fastholde 
den langsigtede investeringsstrategi .

Lærernes Pensions omkostninger har traditionelt været 
blandt de laveste, og det lave omkostningsniveau blev 
fastholdt i 2010 . 

I de seneste år har selskabet oplevet en stærk stigning 
i antallet af invalidepensionister, hvor der især har været 
mange tilkendelser som følge af psykiske lidelser . Imidler-
tid har forløbet i 2010 været mere gunstigt, bl .a . fordi en 
del medlemmer efter en periode på invalidepension kom-
mer tilbage i arbejde, hvorfor pensionsudbetalingerne bli-
ver midlertidige . Kombineret med, at selskabet over et par 
år har hævet priserne for forsikringsdækningen, har der i 
2010 været et risikooverskud på 0,3% af hensættelserne .

den økonomiske udvikling  
og selskabets investeringsstrategi 
En fortsat ekspansiv pengepolitik, særligt i USA, kombi-
neret med en ekspansiv finanspolitik i en række lande var 
sammen med god vækst udenfor OECD-området medvir-
kende til global økonomisk fremgang i 2010 . Udviklingen 
bygger imidlertid på et meget spinkelt grundlag og er 
langt fra selvbærende . Den stærkt ekspansive penge-
politik, byggende på meget lave renter og betydelig likvi-
ditetsudpumpning, er ikke holdbar på længere sigt og kan 
samtidig være med til at skabe nye bobler bl .a . på aktie- 
og ejendomsmarkederne . 

På et tidspunkt må renterne stige, hvilket kan bremse 
den økonomiske vækst, og de store underskud på de 
offentlige finanser fører til en gældsopbygning, der allerede 
nu overstiger den gældsætning, de udviklede økonomier 
oplevede efter de to verdenskrige . En markant opstram-
ning af de offentlige finanser er derfor uundgåelig, omend 
en for hastig opstramning vil kunne få negative konse-
kvenser for den økonomiske vækst . Verdensøkonomien er 
på uprøvet territorium, og det er derfor også meget van-
skeligt at forudse den økonomiske udvikling selv på relativ 
kort sigt, herunder hvornår en rentestigning indtræder .

Lærernes Pensions investeringsstrategi er tilrettelagt 
efter denne usikkerhed . Selskabet er som nævnt i en til-
fredsstillende reservemæssig situation . Beregningerne, 
der er foretaget som forberedelse til indførelsen af Solvens 
II-reglerne i 2013, de såkaldte QIS5-beregninger, viser da 

også, at selskabet med stor margen kan opfylde de øgede 
kapitalkrav, der forventes at følge af Solvens II . Lærernes 
Pension har derfor kunnet og vil fremover kunne fastholde 
den langsigtede investeringsstrategi byggende på risiko-
spredning, gradvis øget samlet risikotagning og en inten-
siv risikoovervågning . 

udviklingen på pensionsområdet 
Solvens II
Pensionsbranchen lægger i disse år mange ressourcer i 
forberedelserne til de nye solvensregler, Solvens II, som 
EU-parlamentet vedtog i foråret 2009 . Lærernes Pension 
foretager en gradvis implementering af Solvens II, bl .a . til-
skyndet af den tilsvarende tilpasning af den danske regu-
lering, som Finanstilsynet igangsatte for flere år siden, 
og som senest er fortsat i en ny bekendtgørelse, der skal 
implementeres i 1 . halvår 2011, og som omhandler besty-
relsens og direktionens arbejdsopgaver . 

Arbejdet er forankret i bestyrelse og direktion . Sel-
skabet fik i foråret 2010 med ekstern konsulentbistand 
gennemført en såkaldt gap-analyse, der belyste selska-
bets compliance, risikostyring mv . i lyset af de forventede 
Solvens II-krav . Analysen viste, at Lærernes Pension er 
godt på vej, men der er tale om en omfattende arbejds-
opgave for både hele pensionsbranchen som for Lærernes 
Pension . 

En stor del af arbejdet med Solvens II, også når det er 
endeligt i drift i 2013, vil for Lærernes Pensions vedkom-
mende skulle ske i serviceselskabet Forca . Her drager 
Lærernes Pension fordel af de stordriftsfordele og den 
kompetenceopbygning, der kan ske i Forca-samarbejdet . 

Det er et fokuspunkt for den daglige ledelse, at besty-
relsen med de mange nye og komplekse arbejdsopgaver, 
der tilføres den, også fremadrettet samtidig kan bevare 
overblikket over forretningen og koncentrere sig om de 
væsentlige forhold og arbejdsopgaver, der er centrale for at 
sikre effektiv drift og risikostyring .

Åbenhed og gennemsigtighed
Pensionsbranchen har via sin interesseorganisation, 
Forsikring&Pension (F&P), i en årrække arbejdet med 
større åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet, 
så kunder og medlemmer både får et bedre overblik over 
deres egen pensionsordninger og får et bedre grundlag 
for at vurdere, om deres pensionsselskab er konkurren-
cedygtig . Det sker bl .a . i lyset af politisk bevågenhed om 
pensionsbranchens åbenhed . Lærernes Pension støtter 
disse initiativer . 

De seneste initiativer i Forbrugerplan 2010 vil i løbet 
af de næste år give medlemmer og medier nye værktøjer 
og nye oversigter, der giver endnu mere åbenhed . Dermed 
styrker Danmark sin position som formentlig det land, der 
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har størst transparens på pensionsområdet, et forhold der 
styrkes gennem PensionsInfo, der nu i over 10 år har givet 
mulighed for, at den enkelte kan se sine pensionsordninger 
i én samlet oversigt .

For det interesserede medlem giver det mulighed for at 
gå i dybden med specielt omkostningssammenligninger, 
og for medierne giver det en mulighed for at analysere 
de enkelte selskaber og deres indbyrdes placeringer ved-
rørende afkast, omkostninger mv . Pensionsforsikring 
er imidlertid et komplekst område, så selv ikke de mest 
detaljerede oplysninger kan belyse det fulde billede . For 
de fleste medlemmer er det væsentlige imidlertid, at de 
har deres arbejdsmarkedspensionsordning et sted, som de 
har tillid til, og hvor de føler, at deres pensionsmidler bliver 
forvaltet billigt, bedst muligt og etisk ordentligt . Det er 
derfor glædeligt, at Lærernes Pensions medlemmer i med-
lemsundersøgelser mv . udtrykker tillid til og tryghed ved 
selskabets forvaltning af pensionsmidlerne .

Arbejdsmarkedspensionsordningernes fremtid
I juli 2010 afsagde EU-Domstolen en dom, der berørte 
tyske arbejdsmarkedspensionsordninger . Dommen 
omhandlede, hvorvidt de tyske ordninger var omfattet af 
EU’s udbudsregler . De tyske ordninger er væsensforskellige 
fra de danske, men den danske regering valgte sammen 
med bl .a . Sverige og støttet af F&P, lønmodtagerorganisa-
tionerne og arbejdsgiverorganisationerne, at intervenere til 
fordel for Tyskland . Dommen gik Tyskland imod, men det 
ser ikke ud til, at dommen får konsekvenser for det velud-
byggede og effektive arbejdsmarkedspensionssystem, der 
er opbygget i Danmark .

Næsten samtidig med ovennævnte dom annoncerede 
et af landets store arbejdsmarkedspensionsselskaber, 
at det med baggrund i juridiske vurderinger fremadret-
tet ville betragte pensionstilsagnene som hensigtser-
klæringer og ikke som garanterede . Efterfølgende har 
Finanstilsynet i det konkrete tilfælde godkendt den valgte 
fremgangsmåde, bl .a . under henvisning til, at det pågæl-
dende selskab måtte forudse, at det ikke ville kunne klare 
kapitalkravene under Solvens II . Selv om der er tale om en 
konkret afgørelse, må det forventes at flere arbejdsmar-
kedspensionsselskaber vil følge efter, igen fordi en opfyl-
delse af de kommende kapitalkrav enten ikke er mulig eller 

vil føre til en investeringsstrategi, der vil være til skade for 
medlemmerne .

Både EU-dommen og udviklingen omkring pensions-
garantier i Danmark stiller spørgsmål ved den fremtidige 
holdbarhed af det danske arbejdsmarkedspensions-
system, herunder, om der skal gives det enkelte medlem 
mulighed for individuelt at kunne vælge pensionsselskab . 

Det obligatoriske fundament sikrer, at arbejdsstyrken 
er bredt dækket af pensionsopsparing og medvirker til 
at løfte den samfundsmæssige opgave, det er at sikre 
et bæredygtigt pensionssystem . Hertil kommer, at det 
igennem de obligatoriske ordninger er muligt at sikre lave 
omkostninger, samt at også personer med helbredsmæs-
sige problemer kan få en pensionsforsikring .

Skal det obligatoriske system kunne legitimeres, er det 
imidlertid vigtigt, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne 
drives effektivt med fokus på medlemmernes behov og 
med henblik på lave omkostninger, og sikker investerings-
politik og risikostyring . Skulle der med tiden blive åbnet 
op for individuelt valg af pensionsordning eller offentligt 
udbud af arbejdsmarkedspensionsordninger, tager Lærer-
nes Pension gerne denne udfordring op .

Forventninger til 2011 
Som nævnt tidligere i beretningen er der stor usikkerhed 
om den økonomiske udvikling i 2011 og årene fremover . 
Usikkerheden betyder, at Lærernes Pension fortsat vil have 
fokus på risikospredning i selskabets investeringer . Imid-
lertid er selskabets reservesituation tilfredsstillende og 
kan med stor margen opfylde det interne mål for risikosty-
ringen, hvorefter selskabet skal kunne klare et samtidigt 
aktiekursfald på 30% og et rentefald på 2 procentpoint . 
Det kollektive bonuspotentiale er dog fortsat under opbyg-
ning, hvorfor risikostyringen tager højde herfor . Der vil 
således være fokus på reduktion af renterisikoen i lyset af, 
at det som tidligere nævnt er vanskeligt, selv på kort sigt, 
at forudse, hvor renten bevæger sig hen .

Selskabet forventer, at de tidligere års vækst i med-
lemstal og præmier fortsætter i 2011, hvor præmieindtæg-
ten forventes at nå ca . 4,4 mia .kr . Det samlede antal med-
lemmer forventes at udgøre over 135 .000 ved udgangen 
af 2011 .
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ledelse og admINIsTraTIoN

administration 
Serviceselskabet Forca varetager en stor del af admi-
nistrationen af Lærernes Pension . Det sker for at sikre 
stor driftsfordele og dermed lave administrationsomkost-
ninger . Selskabets eget sekretariat varetager kernefor-
retningsområderne for at sikre en effektiv og fleksibel 
styring .

Sekretariatet bestod ved udgangen af 2010 af 18 med-
arbejdere . Sekretariatet opgaver omfatter bl .a .: 
•	 overordnet ledelse af selskabet
•	 compliance og forretningsgange
•	 betjening af bestyrelse, organisationer, aftaleparter og 

medlemsfora
•	 strategisk udvikling
•	 investeringsstrategi og overvågning af portefølje-

forvaltning
•	 risikostyring
•	 udvikling af pensionsprodukter
•	 kommunikations- og informationsstrategi
•	 sikring af kvaliteten i medlemsservice
•	 generel overvågning af outsourcingen

Sekretariatet er lokaliseret i Tuborg Syd i Hellerup, hen-
sigtsmæssigt tæt på Forca og F&P, og sammen med 
Finanssektorens Pensionskasse, FSP Pension, der er 
kunde hos Forca . Herved skabes et større fagligt forum for 
sekretariaternes daglige arbejde og kontormæssige stor-
driftsfordele kan udnyttes .

selskabets ledelse og ejerforhold
I løbet af 2010 blev der afholdt fem bestyrelsesmøder og 
to bestyrelsesseminarer . Bestyrelsesseminarerne omhand-
lede bestyrelsens opgaver og ansvar og investeringer i 
kapitalfonde . 

På en ekstraordinær generalforsamling i februar 2010 
blev Gordon Ørskov Madsen, medlem af Hovedstyrelsen 
i Danmarks Lærerforening, indvalgt i bestyrelsen i stedet 
for Lotte Lange .

På en ekstraordinær generalforsamling i maj 2010 blev 
regionsmedlem Svend Heiselberg indvalgt i bestyrelsen i 
stedet for tidl . regionsmedlem Kent Kirk .

Det i henhold til lovgivningen nedsatte revisionsudvalg 
består af den samlede bestyrelse med Finn Scheibye som 
formand .

Selskabets direktion består af administrerende direktør 
Paul Brüniche-Olsen . 

Forsikringsdirektør Steen Schouenborg er chef for 
områderne Forsikring og Medlemmer, Kommunikation og 
Human Ressource . Finansdirektør Henrik W . Mogensen er 
chef for områderne Alternative Investeringer, Regnskab og 
IT, mens investeringschef Morten Malle er chef for områ-
det Investering . Aktuar Jesper Brohus er ansvarshavende 
aktuar .

Lærernes Pension er fuldt ud ejet af LPA Holding A/S . 
Aktionærerne i LPA Holding er en række lærerorganisatio-
ner og kommunale arbejdsgivere . 

Revisionsfirmaet Deloitte er selskabets revision .
Der er i tiden efter regnskabets afslutning ikke ind-

truffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har haft 
væsentlig påvirkning på selskabets og koncernens finan-
sielle stilling . 
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medlemsforhold
Antallet af medlemmer steg i årets løb fra 126 .984 til 
131 .801, svarende til en stigning på 4% . Heraf betalte 
83 .369 pensionsbidrag . Af medlemmerne er 65% kvinder . 
Udviklingen 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, en opsparingsforsikring, som typisk 
udbetales som engangsbeløb for at supplere den løbende 
tjenestemandspension . Der er oprettet mere end 24 .000 
tillægspensioner i Lærernes Pension .  

Medlemmer med Tillægspension er ældre end gennem-
snittet og medvirker til en jævn aldersfordeling, hvor 41% 
af medlemmerne er over 50 år .

Lærernes Pension er stadig et ungt selskab med få 
pensionister . Det er kun 3,7% af medlemmerne, der får 
udbetalt enten alderspension eller invalidepension . Her til 
kommer pension til ægtefæller og børn . Udviklingen er vist 
i tabel 3 .

medlemsservice
For at sikre medlemmerne, at de både får service med 
høj kvalitet og med lave omkostninger, tager Forca sig af 
serviceringen .  Forca er et specialistselskab, som servicerer 
500 .000 medlemmer med tilknytning til en arbejdsmar-
kedspension . Forca ejes ligeligt af PBU – Pædagogernes 
pensionskasse, PKA A/S og Lærernes Pension .

højere rente og lavere omkostninger
I 2011 sætter Lærernes Pension depotrenten op fra 2,5 til 
3,75 procent efter skat .

Samtidig sænker Lærernes Pension de opkrævede 
omkostninger fra 3,5 til 3 procent af medlemmernes ind-
betalinger . Dermed fortsætter Lærernes Pension med at 
være blandt de billigste i branchen .

Invaliditeter og tilbagevenden til arbejdsmarkedet
I lighed med de senere år er der i 2010 foretaget mange 
nye invalidepensioneringer . Året har imidlertid også været 
kendetegnet ved mange invalidepensionisters tilbage-
venden til arbejdsmarkedet . Der skal således ikke længere 
udbetales invalidepensioner til de tilbagevendte . Den 
gevinst, der har været herved, er den egentlige årsag til, 
at Lærernes Pension fik et risikooverskud på 0,3 % i 2010, 
svarende til 113 mio . kr . Overskuddet indeholder en gevinst 
på 92 mio .kr . hørende til invalidepensioneringer .

Bestyrelsen har fortsat stor fokus på udviklingen 
indenfor invalidepensioneringerne og drøfter løbende den 
forebyggende indsats med lærerorganisationerne .

Forudsætninger om levetid
Lærernes Pension har i en årrække styrket livsforsikrings-
hensættelserne, så de har kunne modstå forbedringerne i 
medlemmernes levetid . Ved udgangen af 2010 resulterede 
det i en styrkelse af livsforsikringshensættelserne på 128 
mio . kr .

Finanstilsynet har i 2010 udarbejdet et benchmark for 
den forventede levetid . Finanstilsynets har bedt pensions-
branchen om i første halvår af 2011 at vurdere, om deres 
forudsætninger om levetid afviger fra Finanstilsynets 
benchmark . 

Lærernes Pension har indledt en analyse med henblik 
på anvendelse af Finanstilsynets model, og det er klart 
vurderingen, at selskabet vil have tilstrækkelige reserver 
til at overgå til Finanstilsynets forudsætninger om levetid . 
Der er også vurderingen, at en overgang økonomisk set 
ikke vil stille Lærernes Pension væsentligt anderledes og 
derfor heller ikke vil ændre på selskabets evne til at tage 
finansiel risiko .   

særlige bonushensættelser
Lærernes Pension har siden 2002 opbygget særlige bonus-
hensættelser .  Der gives samtidig et ugaranteret tillæg til 
udbetalingerne . Hvert medlem kan se sin andel af de sær-
lige bonushensættelser og følge med i forrentningen . De 
særlige bonushensættelser får ud over almindelig forrent-
ning en særlig risikoforrentning, fordi pengene har samme 
vilkår som egenkapitalen . Konstruktionen sparer medlem-
merne for at skulle aflønne en tilsvarende egenkapital ind-
skudt af aktionærer og giver dermed bedre pensioner .

medlemmer og medlemsservIce 

Tabel 2. medlemmer fordelt på alder, køn og status for indbetaling, ult. 2010

aldersgruppe mænd Kvinder I alt

      - 29 3 .814 6 .867 10 .681

30 - 39 11 .730 23 .231 34 .961

40 - 49 10 .235 22 .050 32 .285

50 - 59 12 .749 21 .347 34 .096

60 - 8 .064 11 .714 19 .778

I alt 46.592 85.209 131.801

Heraf medlemmer med indbetaling 27 .587 55 .782 83 .369

Tabel 3. antal pensionister, ult. 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Alderspensionister 1 .232 1 .599 1 .988 2 .477 3 .004

Invalidepensionister 1 .000 1 .349 1 .577 1 .833 2 .015

Ægtefælle-/samleverpensionister 258 317 357 430 471

Børnepensionister 633 925 1 .028 1 .315 1 .569
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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 ved urafstem-
ning blandt samtlige medlemmer . Der var valg i 2010 og 
næste valg er i 2013 . 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 medlemmer bosat vest for Storebælt, 
herunder i Sydslesvig .

Ud over årsmødet holder hvert medlemsforum 2–3 hel-
dagsmøder om året . Desuden er der én gang i valgperioden 
en fælleskonference for de to medlemsfora .

På årsmødet i 2010 var temaet ”Fremtidens behov og 
ønsker”, hvor deltagerne drøftede forventninger til frem-
tidens pensionsordning og service .

Ny kommunikationsstrategi
Lærernes Pension har vedtaget en ny kommunikations-
strategi, hvor fokus er på målrettet kommunikation til de 
forskellige grupper af medlemmer via enkel og tilgængelig 
kommunikation . 

Medlemmerne vil fremover i højere grad opleve mål-
rettet kommunikation, der for eksempel kan være rettet 
mod en bestemt aldersgruppe eller en gruppe med et 
bestemt behov . Kvalitative målinger sikrer, at grupperne 
får  relevant og forståelig information .

Samtidig vil Lærernes Pension fortsætte med at for-
enkle kommunikationen og kommunikere i et nutidigt 
sprog . 

Et af de første tiltag har været et nyt medlemsblad 
[pan’sjo’n] . På forsiden af det nye medlemsblad er Lærer-
nes Pensions nye logo også præsenteret .

Ligeledes vil kommunikationen over for andre interes-
senter blive målrettet, for eksempel mod de faglige orga-
nisationer . 

lærerorganisationerne og aftaleparterne
Lærernes Pension administrerer pensionsordninger for 
lærergrupperne inden for Lærernes Centralorganisations 
(LC) forhandlingsområde . Rammeaftaler mellem Lærernes 
Centralorganisation og arbejdsgiverne fastsætter de over-
ordnede rammer for pensionsordningernes indhold . Langt 
de fleste overenskomstansatte medlemmer betaler 17,3% 
af lønnen til pensionsordningen .

Lærernes Pension har et tæt samarbejde med lærer-
organisationerne Danmarks Lærerforening, Uddannelses-
forbundet, Frie Skolers Lærerforening og IMAK . Det sker 
blandt andet på jævnlige kontaktmøder .

For at servicere organisationerne optimalt er et nyt 
område ”Organisationsservice” blevet oprettet i Forca 
specielt for Lærernes Pensions organisationer . Hermed 
sikres en særlig adgang for medarbejdere i lærerorganisa-
tionerne, 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 . 
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Lærernes Pension opnåede i 2010 et investeringsafkast før 
skat på 11,4% (11,1% i henhold til N1 definition), modsva-
rende 3 .885 mio .kr . Det er samlet set et tilfredsstillende 
resultat og bedre end forventet ved indgangen til året . 
Afkastet blev trukket op af de mere risikofyldte aktivklas-
ser i form af børsnoterede aktier, private equity og high 
yield obligationer . 

lærernes Pensions investeringsstrategi 
Lærernes Pension faktiske investeringer udspringer af 
en sikker, effektiv og langsigtet investeringsstrategi, der 
har som overordnet målsætning at skabe højest mulige 
pensioner til medlemmerne under hensyntagen til den 
påtagne risiko . Foreneligt med den overordnede målsæt-
ning tilstræbes det, at der kun investeres i virksomheder, 
hvis aktivitet eller opførsel er i overensstemmelse med 
Lærernes Pensions etiske kodeks . 

Implementeringen af investeringsstrategien baseres 
på ALM-analyser . Det indebærer, at der i investeringsval-
get tages hensyn til renterisikoen, der følger af selskabets 
pensionsforpligtelser, og reaktionsfunktioner i form af bl .a . 
strategier for aktieafdækning og niveau for depotrente . 
Graden af påtagen risiko afhænger dels af reservesituatio-
nen og dels af det forventede afkast . Det tilstræbes altid 
at sprede investeringerne på mange aktivklasser, hvilket 
reducerer sandsynligheden for store tab i perioder, hvor 
markedsudviklingen viser sig meget anderledes end for-
ventet . Den faktiske udvikling i afkast og reserver følges 
løbende, jf . afsnittet om risikostyring .

Med henblik på at sikre lave omkostninger har Lærer-
nes Pension outsourcet selve porteføljeforvaltningen til 
eksterne porteføljeforvaltere . På meget likvide og gen-
nem nalyserede markeder, som for eksempel markederne 
for large cap aktier, vælges i udgangspunktet passive 
porteføljeforvaltere, der søger at opnå et afkast, der er 
identisk med markedsafkastet . Passiv forvaltning inde-
bærer lave investeringsomkostninger, men samtidig 
mistes muligheden for skabelsen af et merafkast . På mere 
illikvide og mindre gennemlyste markeder, hvor chancerne 
for skabelsen af et merafkast i forhold til benchmarket 
synes større, vælges aktive porteføljeforvaltere . En over-
sigt over selskabets porteføljeforvaltere findes bagest i 
årsrapporten .

social ansvarlighed i investeringerne
Lærernes Pension indførte som et af de første arbejds-
markedspensionsselskaber i 1997 etiske retningslinjer 
for selskabets investeringer i form af en etisk kodeks, jf . 
næste side . Med henblik på at effektivisere efterlevelsen 
af den etiske kodeks indgik Lærernes Pension i april 2010 
en aftale med screeningsbureauet Ethix om en etisk 
screening af selskabets porteføljer . De selskaber, som i 

henhold til screeningen ikke lever op til den etiske kodeks, 
frasælges . Herved sikres en fair, entydig og transparent 
proces i efterlevelsen af den etiske kodeks . I 2010 frasolgte 
Lærernes Pension aktier og obligationer udstedt af 32 virk-
somheder på baggrund af den etiske screening .  

markedsudviklingen i 2010
De overvejende pæne afkast på finansmarkederne skal 
ses i lyset af fremgangen i den internationale økonomi . 
Fremgangen var dog i vid udstrækning båret af de asiati-
ske vækstøkonomier og af den meget lempelige økono-
miske politik, og igennem året herskede der usikkerhed 
om opsvingets styrke og bæredygtighed . I foråret kom der 
fokus på de sydeuropæiske gældsplagede landes solvens, 
og det afstedkom store kursudsving på såvel rentemar-
keder som på aktiemarkeder, jf . figur 1 . Året sluttede dog 
med positive afkast på alle de markeder, som Lærernes 
Pension er investeret i . Det danske aktiemarked udviste 
en særlig stor fremgang i 2010 som følge af endog meget 
høje kursstigninger på enkelte aktier . På nogle rentemar-
keder blev afkastet trukket op af et fald i renteniveauet . 

Investeringsafkast 2010
Det opnåede investeringsafkast på i alt 11,4% (11,1% i hen-
hold til N1 definition) kan opdeles i bidrag fra den generelle 
markedsudvikling (benchmark), investeringsperformance 
og afdækningsporteføljer . 

Som det fremgår af tabel 4, kan det pæne resultat i  
vid udstrækning tilskrives en gunstig markedsudvikling .  
Benchmarkporteføljens afkast var således 10,7% .

Investeringsperformance
Investeringsperformance er forskellen mellem den faktiske 
porteføljes afkast og benchmarkporteføljens afkast, og 
kan henføres dels til Lærernes Pensions faktiske alloke-
ringsvalg i forhold til benchmark og dels til de eksterne 
porteføljeforvalteres investeringsvalg .  

De faktiske investeringer gav et afkast på 10,9% før 
afdækningsporteføljernes afkast, dvs . stort set svarende 
til benchmarkafkastet . Den neutrale investeringsperfor-
mance dækker dog over, at væsentlige positive bidrag 
inden for nogle aktivklasser blev opvejet af negative bidrag 
inden for andre .

Blandt de positive bidrag hører danske aktiers generelle 
gode performance i forhold til de udenlandske aktiemarke-
der, men også en god dansk aktieforvalterperformance . Por-
teføljeforvalterne på udenlandske aktier gjorde det generelt 
også godt, men for denne aktivklasse blev investeringsper-
formance reduceret af en undervægt til emerging markets 
aktier i forhold til det strategiske benchmark . Private Equity 
gav et tilfredsstillende og positivt afkast for alle fonde, 
bortset fra en enkelt dansk fond med negativt afkast .

INvesTerINg
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Figur 1. aktie- og renteudviklingen i 2010

Anm .: Globale aktier er repræsenteret ved MSCI World indekset med BNP-vægte . 
Danske aktier er repræsenteret ved OMXC-all indekset .
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lærerNes PeNsIoNs eTIsKe KodeKs

Lærernes Pension har som formål at sikre lærerne gode 
pensioner . Et højt pensions niveau sikres bl .a . gennem 
en sikker, effektiv og langsigtet investeringspolitik . I 
investeringsstrategien indgår også en etisk holdning til 
investeringerne . 

Lærernes Pension ønsker således via sine investe-
ringer at fremme en afbalanceret økonomisk udvikling 
og gode arbejds- og levevilkår, herunder en forsvarlig 
omgang med naturens ressourcer . Investeringerne i 
Lærernes Pension sker med respekt for demokrati og 
informa tions- og ytringsfrihed .

Lærernes Pension følger den etiske grundholdning, 
som afspejles i det omliggende samfund . Lærernes 
Pension følger naturligt de af Folketinget tiltrådte 

gældende love og konventioner i såvel den nationale 
lovgivning, som i de internationale aftaler mv ., som 
Danmark har tiltrådt .

I særlig grad gælder, at Lærernes Pension ikke inve-
sterer 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 viser uansvarlig omgang 
med naturens ressourcer og/eller unødigt belaster 
miljøet .
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Blandt de negative bidrag til investeringsperformance 
hører selskabets undervægt til emerging markets obliga-
tioner udstedt i lokal valuta, hvilket dog i noget omfang 
blev opvejet af god performance fra porteføljeforvalterne 
på emerging markets obligationer udstedt i dollar . Inve-
steringerne i skovfonde trak ligeledes investeringsperfor-
mance ned .

Resultat af afdækningsporteføljer
Afdækningen af selskabets følsomhed over for udsving i 
aktiekurser, renteniveau og valutakurser bidrog samlet set 
med en gevinst på 0,7% . 

Med henblik på at beskytte det kollektive bonus-
potentiale mod store aktiekursfald blev der i begyndelsen 
af 2010 købt put-optioner på udenlandske aktieindeks . 
Aktieafdækning ophørte i efteråret, hvor der var opbyg-
get et tilfredsstillende kollektivt bonuspotentiale . Aktie-
afdækningen bidrog med et tab på 0,2% .

Selskabets pensionsgarantier indebærer, at markeds-
værdien af pensionsforpligtelserne varierer betydeligt med 
renteniveauet . Faldende renter vil øge forpligtelserne . For at 
imødegå dette er selskabets renterisiko reduceret ved repo-

finansierede køb af tyske statsobligationer med lang løbe-
tid . Det faldende renteniveau i 2010 medførte, at afdæknin-
gen af renterisikoen løftede årets resultat med 2,1% .

Lærernes Pension afdækker hovedparten af den 
valutarisiko, der opstår som følge af investering på uden-
landske markeder . Afdækningen af valutakursrisikoen 
reducerede årets resultat med 1,2%, hvilket overvejende 
kan henføres til stigningen i dollarkursen . Modstykket til 
dette tab er en stigning i kroneværdien af de udenlandske 
investeringsaktiver . 

Investeringer i 2010
De samlede investeringsaktiver voksede med 8 .157 mio . 
kr . til 40 .133 mio . kr . før afdækningsporteføljer, hvoraf 
netto investeringer bidrog med en stigning på 5 .661 mio .
kr . Der blev investeret 2 .906 mio . kr . i obligationer, 2 .423 
mio . kr . i børsnoterede aktier og 332 mio . kr . i alternative 
aktivklasser . Nettoinvesteringen i alternative aktivklas-
ser på 332 mio . kr . vedrørte overvejende tidligere afgivne 
tilsagn, og der blev afgivet et enkelt nyt tilsagn indenfor 
skov for 278 mio .kr .
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Tabel 4. Investeringsaktiver  2010

markedsværdi primo markedsværdi ultimo Netto -
investering

(mio. kr.)

afkast

(mio. kr.) %-andel (mio. kr.) %-andel
Faktisk

%
benchmark

%

Børsnoterede aktier 5 .658 17,7 9 .600 23,9 2 .423 23,4 19,4

Kapitalandele i associerede selskaber 217 0,7 218 0,5 0 0,8 19,4

aktier i alt 5.875 18,4 9.819 24,5 2.423 23,03 19,4

Statsobligationer 4 .040 12,6 5 .047 12,6 951 8,6 7,8

Realkreditobligationer 8 .797 27,5 9 .195 22,9 275 5,9 6,0

Indeksobligationer 1 .452 4,5 1 .404 3,5 -105 5,3 4,9

Virksomhedsobligationer, Investment grade 2 .762 8,6 3 .575 8,9 736 2,9 0,9

Virksomhedsobligationer, high yield 2 .917 9,1 4 .041 10,1 675 14,5 9,5

Emerging markets obligationer 2 .253 7,0 2 .815 7,0 374 7,9 11,5

obligationer i alt 22.221 69,5 26.076 65,0 2.906 7,8 7,4

Private equity 580 1,8 692 1,7 110 17,3 19,4

Ejendomme 1 .151 3,6 1 .116 2,8 16 6,4 4,9

Skovinvesteringer 2 .015 6,3 2 .267 5,6 206 5,2 8,6

alternative investeringer i alt 3.746 11,7 4.075 10,2 332 7,3 9,1

likvider 134 0,4 163 0,4  

Investeringsaktiver i alt før afdækning 31.976 100,0 40.133 100,0 5.661 10,9 10,7

Renteafdækning 648  -192 -1 .583 2,1

Aktieafdækning 0  0 60 -0,2

Valutaafdækning -2  31 1 -1,2

afdækning i alt 646  -159 -1.522 0,7

Investeringsaktiver i alt efter afdækning 32.622  39.972 4.140 11,4

Investeringsafkast N1 definition     11,1

Anm .: Statsobligationer er ekskl . en beholdning af repofinansierede obligationer på 2 .042 mio .kr . erhvervet med henblik på renteafdækning . I den regnskabs-
mæssige beholdning er disse obligationer henregnet til statsobligationer .
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lærernes Pensions risici 
Lærernes Pensions væsentligste risici udspringer af sel-
skabets pensionsforpligtelser og investeringer:
•	 Pensionsforpligtelserne består overvejende af ord-

ninger med livsvarige pensionsudbetalinger, hvortil 
der er knyttet ydelsesgarantier . De fleste medlemmer 
har endvidere yderligere forsikringer knyttet til pensi-
onsordningen i form af invalidepension, ægtefælle-/
samleverpension, dødsfaldspension og børnepension . 
Pensionsordningerne indebærer, at værdien af selska-
bets pensionsforpligtelser og dermed også reserver 
afhænger af udviklingen i renteniveauet samt af med-
lemmernes levetid og invaliditetsgrad . Et fald i renteni-
veauet, en stigning i medlemmernes forventede levetid 
og/eller en stigning i den forventede invaliditetsgrad 
vil øge værdien af selskabets pensionsforpligtelser og 
dermed reducere reserverne . 

•	 De indbetalte pensionsmidler er investeret i obligatio-
ner, aktier og alternative investeringer i form af skov, 
ejendomme og private equity, jf . afsnittet investering . 
Investeringerne foretages med henblik på at opnå et 
højt afkast til medlemmerne, men indebærer samtidigt 
en risiko for tab som følge af kursfald på de finansielle 
markeder eller som følge af, at de enkelte modparter 
ikke honorerer deres forpligtelser .

Andre væsentlige risici for Lærernes Pension vurderes at 
være operationelle risici, dvs . risikoen for tab som følge af 
menneskelige eller systemmæssige fejl i forbindelse med 
selskabets drift, og katastroferisici, dvs . risikoen for tab 
som følge af, at der indtræder en katastrofe – fx i form af 
en terrorhandling .

Af yderligere risici for Lærernes Pension kan nævnes 
risici, der relaterer sig til selskabets vækst, likviditets-
situation og omdømme . Disse risici vurderes dog at være 
relativt begrænsede og er i vid udstrækning imødekom-
met gennem selskabets løbende kapitalfremskaffelse og 
politikker for selskabets styring . 

måling og overvågning af risici
Lærernes Pension måler og overvåger løbende udviklingen 
i selskabets reserver og risici med henblik på at kunne 
agere i tide over for uventede forhold . 

Selskabets risici på kort sigt måles som det tab, der 
opstår ved en pludselig, ugunstig udvikling . For nogle risici 
sker det ved at stresse de relevante risikofaktorer . Eksem-
pelvis måles risici, der følger af pensionsforpligtelserne, 
som de tab, der følger af stress til renteniveau og medlem-
mernes forventede levetid og invaliditetsgrad . Andre risici 
er mere komplekse og vanskelige at måle . Det gælder bl .a . 
operationelle risici, hvor det er antaget, at tabsrisikoen er 
proportional med selskabets størrelse .

Selskabets samlede kortsigtede risiko måles i form af 
det individuelle solvensbehov . Solvensbehovet udtrykker, 
hvor stor basiskapital selskabet skal have for at kunne 
klare et på forhånd defineret risikoscenario . Ved udgangen 
af 2010 udgjorde det individuelle solvensbehov 260 mio .
kr . Dette skal sammenholdes med en faktisk basiskapital 
på 2 .926 mio .kr . Kapitalkravet er således forholdsvist 
beskedent, hvilket har baggrund i, at Lærernes Pension i 
udgangspunktet har store reserver .

Som yderligere indikatorer for selskabets risiko på kort 
sigt arbejdes der internt med andre stresstests, herunder 
virkningen på selskabets reserver af et samtidigt rentefald 
på 2%-point og et aktiekursfald på 30% . Disse stresstests 
viser ligeledes, at Lærernes Pension befinder sig i en gun-
stig reservemæssig situation .

Med henblik på at opnå en mere præcis beskrivelse af 
selskabets investeringsrisiko og dermed forbedre grund-
laget for implementeringen af selskabets investerings-
strategi, erhvervede Lærernes Pension i 2010 en model til 
belysning af investeringsrisikoen (Barra) . 

 Som en del af forberedelserne til det kommende Sol-
vens II regelsæt, der træder i kraft ved indgangen til 2013, 
deltog Lærernes Pension i efteråret i en prøveberegning 
af kapitalkravet under Solvens II, jf . boks 1 . Beregningerne 
indikerer, at Lærernes Pension er godt rustet til at kunne 
klare de kapitalmæssige krav, der kan forventes at blive 
pålagt selskabet . Det er således forventningen, at ind-
førelsen af Solvens II ikke vil ændre på de tilsagn, der er 
givet over for medlemmerne eller selskabets mulighed for 
at tage investeringsmæssige risici .

rIsIKosTyrINg

Lærernes Pension deltog i efteråret 2010 i den såkaldte QIS5-øvelse, som var 
en prøveberegning af kapitalkravet under det kommende Solvens II regelsæt .

Beregningen af kapitalkravet er søgt konstrueret, så det afspejler det tab, 
som basiskapitalen skal kunne dække i ét ud af 200 år som følge af en ugun-
stig udvikling på alle de områder, hvor selskabet har risiko af væsentlighed .

Beregningen blev foretaget med udgangspunkt i balancen ultimo 2009 og 
viste, at Lærernes Pension er godt rustet til de nye regler . Kravet til størrelsen 
af selskabets basiskapital blev således opgjort til 545 mio . kr . Heraf kan 227 
mio . kr . henføres til markedsrisici, 266 mio . kr . til livsforsikringsrisici, 8 mio . kr . 
til modpartsrisici og 152 mio . kr . til operationelle risici . Derudover er medreg-
net en diversifikationsgevinst på 108 mio . kr ., som skyldes, at det i beregnin-
gerne er forudsat, at der ikke er tab på alle risikofaktorer på samme tid .

Den faktiske basiskapital udgjorde 2 .317 mio .kr . ultimo 2009 og 2 .926 mio .kr . 
ultimo 2010 .

boks 1. Prøveberegning af kapitalkrav under solvens II 
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I tilrettelæggelsen af selskabets investeringsstrategi 
er der fokus på forventet afkast og risiko over en lang 
fremtidig periode . Det sker ved ALM-analyse, som også 
inddrager udviklingen i pensionsforpligtelserne .   

Med henblik på en løbende vurdering af selskabets 
langsigtede risiko blev der i 2010 opstillet en prognose-
model for udviklingen i selskabets resultat og balancepo-
ster, herunder reservesituationen, over en lang fremtidig 
periode .

styring af risici
Risikostyring har stor fokus i Lærernes Pension . Det er 
således den administrerende direktør, der har det overord-
nede ansvar for selskabets risikostyring, og den løbende 
måling og overvågning af selskabets risiko varetages af en 
særlig risikostyringsgruppe .

Styringen af selskabets risiko har dels til formål at sikre, 
at unødige risici undgås og dels at sikre, at selskabet har 
tilstrækkelige reserver til at kunne klare såvel pludselige, 
store tab som lange perioder med dårlige markedsforhold . 

 Selskabets risikograd er grundlæggende præget af 
forsigtighed . Således er pensionsordningerne typisk teg-
net på forsigtige forudsætninger omkring levetid, invali-
ditet og renteniveau, og i beslutningen om tilskrivning af 
depotrente tillægges reservesituationen stor betydning . 

På investeringssiden er risikoen begrænset ved at sprede 
investeringerne på mange aktivklasser og mange lande . I 
valget af investeringssstrategi afvejes forventet afkastet 
over for påtagen risiko . 

Såfremt selskabets kommer i en utilfredsstillende 
reservesituation eller på anden vis erfarer et utilfredsstil-
lende forløb i risikofaktorerne, har selskabet gode mulig-
heder for at reagere . På investeringssiden kan det være i 
form af aktieafdækning eller egentlige porteføljeomlæg-
ninger . Der er ligeledes mulighed for at foretage justerin-
ger på pensionsordningerne, fx i form af det opkrævede 
beløb for invalidedækning . I helt særlige tilfælde er det 
ligefremt muligt at nedsætte pensionerne .

Lærernes Pension er i kraftig vækst, og de stigende 
pensionsforpligtelser indebærer et behov for løbende kapi-
talfremskaffelse af hensyn til fastholdelsen af selskabets 
soliditet . Basiskapitalen opbygges løbende ved, at et beløb 
svarende til 5% af de indbetalte pensionsmidler henregnes 
til særlige bonushensættelser (en del af basiskapitalen) og 
ved, at basiskapitalen modtager en andel af årets realise-
rede resultat i overensstemmelse med de anmeldte regler 
herom . Skulle det blive nødvendigt med yderligere kapital-
fremskaffelse har Lærernes Pension et tilsagn om indskud 
af ansvarlig lånekapital . Sandsynligheden for, at en sådan 
situation materialiseres er dog meget lille . 
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Præmieindtægten steg fra 3 .704 mio .kr . i 2009 til 3 .978 
mio .kr . i 2010 og de samlede aktiver steg fra 37 .349 mio .kr . 
ultimo 2009 til 43 .063 mio .kr . ultimo 2010, jf . figur 2 . Den 
repofinansierede renteafdækning udgjorde 2 .042 mio .kr . 
af de samlede aktiver, som selskabet havde ultimo 2010 . 
Præmieindtægten var tæt på det budgetterede . 

Af præmieindtægten stammede 3 .891 mio .kr . fra 
løbende præmier og 87 mio .kr . fra indskud, herunder over-
førsler fra andre pensionsselskaber . I forhold til 2009 var 
der tale om en stigning i præmieindtægten på 7% . Der 
blev i 2010 udbetalt 467 mio .kr . i pensionsydelser, hvoraf 
163 mio .kr . var tilbagekøb . 

De realiserede og urealiserede kursreguleringer var 
2 .931 mio .kr . Renter og udbytter mv . udgjorde 1 .003 mio .
kr . Sammen med et positivt omkostningsresultat og et 
positivt risikoresultat bevirkede investeringsresultatet, at 
det samlede realiserede resultat udgjorde 3 .999 mio .kr før 
bonus . 

Selskabet havde ultimo 2010 et bonuspotentiale på 
fripolicer på 15 .180 mio .kr ., hvilket var 269 mio .kr . mere 
end året før . Bonuspotentialets størrelse afspejler, at de 
anvendte opgørelsesrenter på mellem 0% og 2,51% ligger 
væsentligt under markedsrenten . Den gennemsnitlige 
opgørelsesrente udgjorde 0,74% ultimo 2010 . De samlede 
livsforsikringshensættelser steg fra 30 .726 mio .kr . til 
34 .715 mio .kr . Det kollektive bonuspotentiale blev yder-
ligere genopbygget i løbet af 2010 og udgjorde 2 .423 mio .
kr . ultimo året . 

I 2010 blev der opbygget 634 mio .kr . i særlige 
bonushensættelser . Heraf vedrørte 199 mio .kr . årets ind-
betaling og 23 mio .kr . årets udbetaling, mens 412 mio .kr . 
efter pensionsafkastskat stammede fra de forsikredes 
andel af det realiserede resultat . Ultimo 2010 udgjorde 
selskabets basiskapital 2 .951 mio .kr ., mens solvensmar-
genkravet udgjorde 844 mio .kr . 

Det individuelle solvensbehov udgjorde 260 mio .kr . Det 
relativt lave tal afspejler, at selskabets opgørelsesrenter 
ligger væsentlig under det aktuelle renteniveau .

Lærernes Pension har i hele 2010 været i Finanstilsy-
nets såkaldte ”grønne lys”, jf . indberetning til Finanstilsy-
net om kapitalforhold og risici (trafiklys) . 

Nøgletal 
Af de 19 officielle nøgletal har 3 vedrørende forrentning 
(nøgletal N 16-18) ikke relevans for Lærernes Pension . Der 
findes 4 nøgletal vedrørende forrentningen . Hertil kommer 
2 nøgletal for investeringsafkastet, 4 for administrations-
omkostningerne, 1 for den forsikringsmæssige risiko og 5 
konsolideringsnøgletal . 

For så vidt angår investeringsafkastet, opnåede 
Lærernes Pension i 2010 et samlet afkast på 11,1% før 
pensionsafkastskat og 9,4% efter pensionsafkastskat, 

hvilket er tilfredsstillende og bedre end budgetteret . Det 
er også højere end de opstillede benchmark, jf . afsnittet 
Investeringer . 

Af de fire omkostningsnøgletal vedrører det første 
omkostningsprocenten, dvs . administrationsomkostnin-
gerne i forhold til den indbetalte præmie . Det belyser, hvor 
stor en del af hver præmiekrone, der går til selskabets 
administration . For Lærernes Pensions vedkommende var 
dette tal i 2010 på 1,9% . 

Derudover findes nøgletal for omkostningerne bereg-
net som rentemarginal (administrationsomkostningerne i 
forhold til hensættelserne) og omkostningerne pr . forsik-
ret . Disse tal var for Lærernes Pension henholdsvis 0,2% 
og 581 kr . 

Endelig findes et nøgletal for det såkaldte omkost-
ningsresultat, som beskriver forskellen mellem de faktiske 
administrationsomkostninger og de omkostninger, der 
forlods er trukket på de forsikredes depoter, sat i forhold 
til forsikringshensættelserne . Her havde Lærernes Pension 
i lighed med sidste år et positivt omkostningsresultat på 
0,2% . 

Det forsikringsmæssige risikonøgletal beskriver 
forholdet mellem overskuddet på risikoregnskabet og 
forsikringshensættelserne . Trods fortsat højt niveau for 
invaliditeter medvirkede forhøjelsen af præmier for risiko-
dækning, at dette nøgletal i 2010 blev positivt (0,3%) . 

Forrentningsnøgletallene belyser forrentningen af 
passivsidens forskellige elementer; egenkapitalen, de 
forsikringsmæssige hensættelser og de særlige bonushen-
sættelser .  Forrentningen før skat af egenkapitalen var i 
2010 på 1,7%, mens de særlige bonushensættelser blev 
forrentet med 27,2% . Forrentningen af kundernes midler 
efter omkostninger før skat var 11,8% . 

ÅrsregNsKab og NøgleTal 
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FemÅrsoversIgT over hoved- og NøgleTal

alle beløb i mio. kr. 2010 2009 2008 2007 2006

Koncern

Præmier 3 .978 3 .704 3 .289 3 .070 2 .801 

Forsikringsydelser -467 -415 -311 -259 -205 

Investeringsafkast 3 .885 3 .694 -3 .100 536 1 .445 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -76 -71 -58 -60 -52 

Forsikringsteknisk resultat -33 26 -9 -9 -36 

Årets resultat 0 49 -47 0 0 

Ændring i livsforsikringshensættelser -3 .989 -5 .402 -2 .030 -3 .657 -3 .159 

Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 39 .648 32 .923 26 .617 26 .219 23 .009 

Egenkapital, i alt 447 447 399 569 569 

Aktiver, i alt koncernen 43 .063 37 .361 27 .130 27 .039 23 .652 

Aktiver, i alt moderselskab 43 .047 37 .347 27 .116 27 .022 23 .643 

Basiskapital 2 .951 2 .317 1 .687 1 .835 1 .605 

Solvensmargenkrav 844 772 1 .079 862 1 .037 

Nøgletal

Afkast før pensionsafkastskat % 11,1 12,9 -11,0 2,1 6,9 

Afkast efter pensionsafkastskat % 9,4 11,0 -9,3 1,9 5,9 

Omkostningsprocent af præmier % 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 

Omkostninger af hensættelser % 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Omkostninger pr . forsikret kr . 581 566 489 532 492 

Omkostningsresultat % 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Forsikringsrisikoresultat % 0,3 0,1 0,1 0,8 -0,4 

Bonusgrad % 7,0 1,0 0,0 7,4 12,2 

Kundekapitalgrad % 7,3 6,1 4,8 5,5 5,3 

Egenkapitalgrad % 1,3 1,5 1,5 2,5 2,9 

Overdækningsgrad % 6,1 5,0 2,3 4,2 2,9 

Solvensdækning % 349 300 156 213 155 

Egenkapitalforrentning før skat % 1,7 16,6 -12,6 0,3 0,5 

Egenkapitalforrentning efter skat % 0,0 11,5 -10,3 0,0 0,0 

Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat % 11,8 12,7 -10,6 1,6 6,3 

Forrentning af særlige bonushensættelser type B før skat % 27,2 30,8 -11,6 9,4 18,4 

Der er kun vist hoved- og nøgletal for koncern, da de er 
sammenfaldende med tallene for moderselskab med 
undtagelse af aktiver i alt
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ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1 . 
januar – 31 . december 2010 for Lærernes Pension, forsik-
ringsaktieselskab . 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om 
finansiel virksomhed . 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet givet et retvisende billede af koncernens og 
moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling 

samt resultatet . Samtidig er det vores opfattelse, at ledel-
sesberetningen indeholder en retvisende redegørelse 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 god-
kendelse .

København, den 19. marts 2011  

dIreKTIoN 
Paul Brüniche-Olsen 
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til aktionærerne i lærernes Pension, forsikringsaktieselskab

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 
Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab for regnskabs-
året 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resul-
tatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter . 
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov 
om finansiel virksomhed . 

ledelsens ansvar for koncernregnskabet,  
årsregnskabet og ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et 
koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksom-
hed . Dette ansvar omfatter udformning, implementering 
og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante 
for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og års-
regnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hen-
sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabs-
mæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne . 

revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncern-
regnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revi-
sion . Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
danske revisionsstandarder . Disse standarder kræver, at 
vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revi-
sionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, 
at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder 
væsentlig fejlinformation . 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisi-
onsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i kon-
cernregnskabet og årsregnskabet . De valgte handlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 
risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet 
og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes 

besvigelser eller fejl . Ved risikovurderingen overvejer 
revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets 
udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og 
årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik 
på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kon-
trol . En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om 
den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, 
om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er 
rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation 
af koncernregnskabet og årsregnskabet .

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion . 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold . 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 
moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr . 31 . december 2010 samt af resultatet af koncernens og 
moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2010 i over-
ensstemmelse med lov om finansiel virksomhed .

udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberet-
ning, der indeholder en retvisende redegørelse i overens-
stemmelse med lov om finansiel virksomhed .

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men 
vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennem-
læst ledelsesberetningen . Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncern-
regnskabet og årsregnskabet .

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplys-
ningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med koncernregnskabet og årsregnskabet .

deN uaFhæNgIge revIsors PÅTegNINg

København, den 18. marts 2011  
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jacques Peronard Kasper bruhn udam
statsaut . revisor                                      statsaut . revisor
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Årsrapporten aflægges efter reglerne i Lov om finansiel 
virksomhed og den dertil knyttede bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tvær-
gående pensionskasser udstedt af Finanstilsynet (regn-
skabsbekendtgørelsen) .

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold 
til 2009 . Med henvisning til §147 i den nye Regnskabs-
bekendtgørelse, som træder i kraft d . 15 . januar 2011, er 
anvendt muligheden for undladelse af udarbejdelse af 
noten om Rentekurveskift jf . den nuværende regnskabs-
bekendtgørelse § 95 a .

Der er foretaget enkelte reklassifikationer i balancen, 
vedrørende de afledte finansielle instrumenter . Ændrin-
gerne har ingen resultatmæssig effekt .

Alle beløb i årsregnskabets del af årsrapporten præ-
senteres i hele tusinde kr . 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 tidli-
gere 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 økonomi-
ske 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 aflæg-
ges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
balancedagen .

regnskabsmæssige skøn og vurderinger
Udarbejdelsen af årsregnskabet forudsætter, at ledel-
sen foretager en række skøn og vurderinger omkring 
fremtidige forhold, 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 forud-
sætninger, som ledelsen anser for ansvarlige, men som 
i sagens natur er usikre og uforudsigelige . Forudsætnin-
gerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige og uven-

tede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan 
opstå . At foretage disse skøn og vurderinger er derfor i 
sagens natur vanskeligt og når disse desuden involverer 
dødelighed og invaliditetshyppighed, vil de være forbundet 
med usikkerhed, selv i perioder med stabile makroøkono-
miske forhold . Andre vil kunne komme frem til andre skøn . 

resultatpolitik
Lærernes Pension har anmeldt princip for fordeling af 
årets realiserede resultat til Finanstilsynet i overensstem-
melse med bekendtgørelsen om kontributionsprincippet . 

Den del af årets realiserede resultat, der tilfalder egen-
kapitalen og særlige bonushensættelser, består af en for-
rentning svarende til afkastnøgletallet før PAL-skat tillagt 
risikoforrentning på 0,3 % af de gennemsnitlige livsforsik-
ringshensættelser og kollektivt bonuspotentiale .

Hvis det realiserede resultat ikke er tilstrækkeligt til at 
give egenkapitalen og særlige bonushensættelser risiko-
forrentning, overføres det resterende forrentningskrav til 
de efterfølgende år, og kan overføres til egenkapitalen og 
særlige bonushensættelser, når et positiv realiseret resul-
tat giver mulighed herfor .

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter virksomheder, hvori moder-
selskabet direkte eller indirekte ejer mere end 50% af 
stemmerne eller på anden måde har bestemmende ind-
flydelse .  

Koncernens aktiviteter omfatter udelukkende livs- og 
pensionsforsikring . Koncernregnskabet er derfor opstillet 
efter de bestemmelser, der gælder for livsforsikringssel-
skaber . Det ultimative moderselskab er LPA Holding A/S . 

Selskabets koncerninterne handler, som alle ligger 
inden for selskabernes naturlige forretningsområder, sker 
på skriftligt grundlag og bliver indgået på markedsbase-
rede vilkår . Koncerninterne mellemværender forrentes med 
pengemarkedsrenten oprundet til nærmeste hele procent . 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og 
måles til indre værdi i moderselskabs- og koncernregn-
skabet . Kapitalandele i associerede virksomheder indreg-
nes og måles til indre værdi tillagt værdien af goodwill i 
moderselskabs- og koncernregnskabet . Værdien af good-
will vurderes ved hver regnskabsafslutning .

omregning af valuta
Såvel koncernens funktionelle valuta som præsentations-
valuta 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 og England GMT 1600 kurser . 
Valutakursforskelle opstået i forbindelse med omregning 
indregnes i resultatopgørelsen . 

aNveNdT regNsKabsPraKsIs
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Dagsværdien af valutaterminsforretninger beregnes 
ved at tilbagediskontere værdien til balancetidspunktet 
med den relevante pengemarkedsrente .

Alle valutagevinster og -tab indregnes i resultatopgø-
relsen 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 medlems-
bidrag for december . Medlemsbidrag er reduceret med 
arbejdsmarkedsbidrag .

Udbetalte ydelser
Pensionsydelser omfatter ekspederede og udbetalte pen-
sioner .

Administration
Selskabet betaler et årligt fast beløb (tarif) pr . medlem til 
Forca A/S for de aftalte administrative ydelser .

Koncernens ejendomme administreres af Dan-Ejen-
domme as i henhold til særskilt aftale .

Omkostninger ved værdipapiradministration er indreg-
net som administrationsomkostninger i forbindelse med 
investeringsvirksomhed .

Omkostninger ved ejendomsadministration er fradra-
get i indtægter af investeringsejendomme .

Investeringsafkast
Indtægter fra tilknyttede og associerede virksomheder 
indeholder 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 resultatet fragår omkostninger til ejendomsadmi-
nistration .

Renter og udbytter med videre indeholder regnskabs-
årets indtjente renter, modtagne udbytter m .v .

Kursregulering indeholder realiserede og urealiserede 
gevinster på investeringsaktiver herunder værdiregulering 
af investeringsejendomme .

Pensionsafkastskat indregnes i resultatopgørelsen 
med et beløb, der er beregnet på grundlag af regnskabs-
årets skattepligtige afkast . Pensionsafkastskatten, som 
hviler på det afkast, der først indregnes i selskabets skat-
tegrundlag i et efterfølgende regnskabsår, er indregnet 
som udskudt pensionsafkastskat . 

Pensionsafkastskat
Denne post dækker individuel pensionsafkastskat, som 
beregnes af den løbende rentetilskrivning og institut PAL, 
som beregnes på henlæggelse til kollektiv bonuspotentiale 
og særlige bonushensættelser .

Øvrige resultatposter
Ændring i kollektivt bonuspotentiale er den del af det 
realiserede resultat, som tilfalder forsikringsbestanden ud 
over den bonus, der forlods er tildelt . 

Ændring i særlige bonushensættelser indeholder dels 
forrentningen dels det nettobeløb, som kunderne i løbet 
af året har bidraget med . Hertil kommer beløb, som sel-
skabet måtte beslutte at henlægge hertil i stedet for til 
egenkapitalen . 

Overført investeringsafkast fratrækkes i det forsik-
rings tekniske resultat, som et regnskabsteknisk udtryk for 
den andel af investeringsafkastet, der vedrører egenkapi-
talen . 

Skat
Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen, 
 uanset om en del heraf først beskattes i senere regnskabs-
perioder . Den skattepligtige indkomst i ejendomsdatter-
selskabet indgår i moderselskabets skattepligtige ind-
komst, hvis mindst 90 % af ejendomsselskabets aktiver 
består af fast ejendom . 

balancen
Anlægsaktiver 
Driftsmidler værdiansættes 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 . Hand-
lede finansielle instrumenter indregnes i/fragår i balancen 
på afregningsdatoen . Kontraktværdien af handlede, men 
endnu ikke afregnede, finansielle instrumenter indgår i 
balancen som et tillæg eller et fradrag i værdien af de til-
svarende finansielle instrumenter

Dagsværdien for børsnoterede finansielle instrumenter 
beregnes på basis af lukkekursen på balancedagen . Hvis 
der ikke foreligger en lukkekurs pr . balancedagen, anven-
des anden relevant kurs på balancedagen eller lukkekursen 
fra en af de nærmest foregående dage . Hvis der ikke 
foreligger anden relevant kurs, kan dagsværdien skønnes 
med udgangspunkt i balancedagens lukkekurser på sam-
menlignelige finansielle instrumenter . 

Eventuelle kurtager indgår i administrationsomkost-
ninger i forbindelse med investeringsvirksomhed .
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Investeringsejendomme
Investeringsejendomme værdiansættes til dagsværdi . 
Dagsværdien beregnes efter afkastmetoden i henhold til 
principperne i regnskabsbekendtgørelsen . Metoden tager 
udgangspunkt i den enkelte ejendoms driftsafkast og et 
til ejendommen knyttet forrentningskrav (afkastkrav) . 
Driftsafkastet er baseret på det kommende års forventede 
afkast justeret for atypiske forhold . 

Ubebyggede grunde og skove optages til skønnet mar-
kedsværdi . Ejendomme under opførelse optages til kost-
pris, som vurderes at være lig med dagsværdi . 

Kapitalandele
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til indre 
værdi (equity-metoden) . Efter denne metode bliver de 
tilknyttede virksomheders driftsresultater indregnet i 
selskabets resultatopgørelse . Selskabets resultat og egen-
kapital er herefter identiske med koncernens .

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

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes 
med selskabets ejerandel af virksomhedernes regnskabs-
mæssige indre værdi ifølge senest kendte regnskab . Virk-
somhedernes indre værdi fremkommer ved anvendelse af 
målingsmetoder, der er identiske med de metoder, der er 
anvendt i selskabet . Alle reguleringer indregnes i indtæg-
ter fra associerede virksomheder .

Som associerede virksomheder betragtes virksomheder, 
som ikke er tilknyttede virksomheder, men hvori koncer-
nens virksomheder har andele på mere end 20 % af stem-
merettighederne, og hvor der udøves betydelig indflydelse 
på virksomhedernes driftsmæssige og finansielle ledelse 
gennem repræsentation i virksomhedernes bestyrelser .

Børsnoterede kapitalandele måles til dagsværdi base-
ret på børsnoterede lukkekurser på balancedagen .

Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi ud fra 
anerkendte metoder, herunder standarder fastsat af 
European Private Equity and Venture Capital Association 
(EVCA) . 

Investeringsforeningsandele
Investeringsforeningsandele måles til dagsværdi baseret 
på børsnoterede lukkekurser på balancedagen .

Unoterede investeringsforeningsbeviser måles til 
dagsværdien af de underliggende nettoaktiver . 

Obligationer
Fastforrentede obligationer, konvertible obligationer og 
indeksobligationer med tillæg af indeksreguleringer måles 
til dagsværdi baseret på børsnoterede lukkekurser på 
balancedagen . 

Udtrukne børsnoterede obligationer måles til nutids-
værdien af udtrækningsbeløbet ved diskontering med en 
pengemarkedsrente . 

 
Repo/reverse
Værdipapirer, der er solgt som led i salgs- og tilbagekøbs-
forretninger, beholdes i balancen under den respektive 
hovedpost, f .eks . ”obligationer” som forrentes og kursre-
guleres . Det modtagne beløb indregnes og forrentes som 
gæld til modparten . 

Værdipapirer erhvervet som led i salgs og tilbagekøbs-
forretninger optages som tilgodehavender hos modparten 
og afkastet indregnes under renter .

Afledte finansielle instrumenter
Dagsværdien af unoterede afledte finansielle instru-
menter, OTC-derivater, beregnes på basis af fair value 
priser . 

Renterisikoafdækning (renteoptioner), renteswap-
tioner, renteswaps og valutaterminskontrakter måles til 
dagsværdi .

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

Hensættelser til forsikringskontrakter
Livsforsikringshensættelserne måles ved, for hver forsik-
ring, at opgøre markedsværdien af de forventede frem-
tidige betalingsstrømme . Markedsværdien beregnes ved 
at diskontere de enkelte betalinger med en rente baseret 
på den af Finanstilsynet offentliggjorte danske rente-
kurve reduceret med pensionsafkastskat for relevante 
policedele . De forventede fremtidige betalingsstrømme 
beregnes på basis af forventet levetid og invalideintensi-
tet på grundlag af egne analyser af selskabets forsikrings-
bestande . 

Livsforsikringshensættelsen indeholder et risikotil-
læg, idet der i forudsætningerne om forventet levetid er 
indregnet et årligt fald i dødeligheden i alle aldre afhængig 
af den vurderede fremtidige udvikling i dødeligheden . Ved 
opgørelsen af livsforsikringshensættelserne tages hensyn 
til en aldersbetinget sandsynlighed for, at den enkelte for-
sikrede genkøber sin police . 

Garanterede ydelser er markedsværdien af de ydelser, 
som den enkelte forsikrede er garanteret med tillæg af 
den forventede fremtidige udgift til administration og 
med fradrag af de aftalte fremtidige præmier . Garanterede 
ydelser indeholder et skønnet beløb til dækning af fremti-
dige forsikringsydelser, som stammer fra forsikringsbegi-
venheder indtruffet i regnskabsåret, men som endnu ikke 
var anmeldt på balancedagen . 
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Bonuspotentiale på fremtidige præmier udtrykker for-
pligtelser til at yde bonus vedrørende aftalte præmier, som 
endnu ikke er forfaldne . 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser indeholder værdien 
af forpligtelser til at yde bonus vedrørende allerede indbe-
talte præmier mv . 

Erstatningshensættelsen indeholder hensættelse til 
administrationsomkostninger i forbindelse med afvikling 
af skader . 

Kollektivt bonuspotentiale er forsikringsbestandens 
andel af realiserede resultater, som er hensat kollektivt til 
bonusberettigede forsikringer ud over livsforsikringshen-
sættelser og erstatningshensættelser . 

Særlige bonushensættelser indgår i basiskapitalen 
på lige fod med egenkapitalen, men tilfalder over tid de 
forsikrede og er dermed en del af hensættelsen til forsik-
ringskontrakter .

Udskudt skat 
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mel-
lem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser på statustidspunktet . Lærernes 
Pension er i henhold til gældende skatteregler sambeskat-
tet med de danske selskaber i LPA Holding Koncernen . 

Gæld 
Gældsposter måles til amortiseret kostpris, hvilket sæd-
vanligvis svarer til pålydende værdi . 

Nøgletal 
Lærernes Pension udarbejder nøgletal efter reglerne i 
regnskabsbekendtgørelsen . 

Afkastnøgletallene i femårsoversigten beregnes for 
samtlige aktiver og gældsposter efter en pengevægtet 
metode, mens afkastet pr . aktivtype i afkastskemaet 
beregnes for investeringsaktiver (dvs . eksklusive gælds-
poster og diverse aktiver) efter en tidsvægtet metode . 
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

1 Bruttopræmier 3 .978 .454 3 .704 .150 3 .978 .454 3 .704 .150

Præmier f.e.r., i alt 3.978.454 3.704.150 3.978.454 3.704.150

     

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 18 .833 46 .145 - - 

Indtægter fra associerede virksomheder 1 .713 -3 .263 1 .713 -3 .263

Indtægter af investeringsejendomme - - 28 .321 29 .702

Renteindtægter og udbytter m .v . 1 .001 .662 867 .062 1 .001 .296 865 .488

2 Kursreguleringer 2 .931 .339 2 .854 .893 2 .922 .238 2 .872 .930

Renteudgifter -13 .737 -21 .452 -13 .737 -21 .452

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -54 .907 -49 .746 -54 .907 -49 .746

Investeringsafkast, i alt 3.884.903 3.693.639 3.884.923 3.693.659

     

Pensionsafkastskat -588.331 -537.971 -588.331 -537.971

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 3.296.572 3.155.668 3.296.592 3.155.688

     

3 Udbetalte ydelser -466 .356 -412 .779 -466 .356 -412 .779

Ændring i erstatningshensættelser -403 -1 .900 -403 -1 .900

Forsikringsydelser f.e.r., i alt -466.759 -414.679 -466.759 -414.679

     

4 ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. -3.988.532 -5.401.727 -3.988.532 -5.401.727

     

Ændring i kollektivt bonuspotentiale -2 .101 .990 -321 .216 -2 .101 .990 -321 .216

Ændring i særlige bonushensættelser -633 .937 -581 .252 -633 .937 -581 .252

bonus, i alt -2.735.927 -902.468 -2.735.927 -902.468

     

Administrationsomkostninger -76 .306 -70 .786 -76 .326 -70 .806

5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -76.306 -70.786 -76.326 -70.806

overført investeringsafkast -40.143 -44.207 -40.143 -44.207

     

ForsIKrINgsTeKNIsK resulTaT -32.641 25.950 -32.641 25.950

Egenkapitalens investeringsafkast 40 .143 44 .207 40 .143 44 .207

     

resulTaT Før sKaT 7.502 70.157 7.502 70.157

6 skat -7.502 -21.490 -7.502 -21.490

     

ÅreTs resulTaT 0 48.667 0 48.667

7 Realiseret resultat    

Periodens resultat overføres til egenkapitalen .    

resulTaToPgørelse
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balaNce

aKTIver moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

8 driftsmidler 2.932 1.037 2.932 1.037

maTerIelle aKTIver, I alT 2.932 1.037 2.932 1.037

     

9 Investeringsejendomme 700.813 628.478

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 558 .248 539 .415   

Kapitalandele i associerede virksomheder 218 .464 216 .751 218 .464 216 .751

18 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt 776.712 756.166 218.464 216.751

     

Kapitalandele 9 .815 .431 4 .673 .231 9 .815 .431 4 .673 .231

Investeringsforeningsandele 13 .701 .760 12 .003 .007 13 .701 .760 12 .003 .007

Obligationer 17 .680 .967 18 .790 .880 17 .680 .967 18 .790 .880

Andre udlån 35 .819 0 35 .819 0

Afledte finansielle instrumenter 75 .916 13 .237 75 .916 13 .237

andre finansielle investeringsaktiver, i alt 41.309.893 35.480.355 41.309.893 35.480.355

     

INvesTerINgsaKTIver I alT 42.086.605 36.236.521 42.229.170 36.325.584

     

Tilgodehavender hos forsikringstagere 39 .930 35 .133 39 .930 35 .133

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 126 .824 74 .641 0 0

Andre tilgodehavender 11 .787 3 .857 11 .994 4 .175

TIlgodehaveNder, I alT 178.542 113.631 51.924 39.308

     

Tilgodehavende selskabsskat 6 .241 44 .472 6 .241 44 .472

Likvide beholdninger 525 .208 703 .669 525 .208 703 .669

Øvrige 0 1 .203 0 1 .203

aNdre aKTIver, I alT 531.449 749.344 531.449 749.344

     

Tilgodehavende renter 220 .051 226 .918 220 .051 226 .918

Andre periodeafgrænsningsposter 27 .443 19 .222 27 .443 19 .222

PerIodeaFgræNsNINgsPosTer, I alT 247.494 246.140 247.494 246.140

     

aKTIver I alT 43.047.022 37.346.672 43.062.970 37.361.413
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balaNce

PassIver moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

10 Aktiekapital 49 .000 49 .000 49 .000 49 .000

11 Overført overskud 398 .300 398 .300 398 .300 398 .300

egeNKaPITal 447.300 447.300 447.300 447.300

     

Garanterede ydelser -12 .959 .331 -16 .791 .500 -12 .959 .331 -16 .791 .500

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 32 .494 .190 32 .606 .400 32 .494 .190 32 .606 .400

Bonuspotentiale på fripolicer 15 .179 .821 14 .911 .200 15 .179 .821 14 .911 .200

12 livsforsikringshensættelser, i alt 34.714.681 30.726.100 34.714.681 30.726.100

     

Erstatningshensættelser 6 .503 6 .100 6 .503 6 .100

13 Kollektivt bonuspotentiale 2 .423 .206 321 .216 2 .423 .206 321 .216

14 Særlige bonushensættelser 2 .503 .265 1 .869 .328 2 .503 .265 1 .869 .328

heNsæTTelser TIl ForsIKrINgsKoNTraKTer, I alT 39.647.654 32.922.744 39.647.654 32.922.744

     

15 Hensættelser til skatter 2 .062 1 .848 2 .062 1 .848

heNsaTTe ForPlIgTelser, I alT 2.062 1.848 2.062 1.848

     

Gæld angående afledte finansielle instrumenter 45 .316 14 .532 45 .316 14 .532

Gæld til kreditinstitutter 2 .248 .257 3 .823 .008 2 .248 .257 3 .823 .008

16 Skyldig pensionsafkastskat 572 .422 27 .341 572 .422 27 .341

Anden gæld 29 .515 39 .260 45 .463 54 .000

gæld, I alT 2.895.510 3.904.140 2.895.510 3.904.140

     

PerIodeaFgræNsNINgsPosTer 54.496 70.640 54.496 70.640

PassIver I alT 43.047.022 37.346.672 43.062.970 37.361.413

17 eventualforpligtelser     

18 Nærtstående parter     

19 risikostyring

20 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal

21 anvendt regnskabspraksis

22 Følsomhedsoplysninger

23 specifikation af investeringsaktiver og deres afkast til dagsværdi

24 aktiebeholdning fordelt på brancher og regioner
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KaPITalForhold

moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

egeNKaPITal

Egenkapital pr . 1 . januar 447 .300 398 .633 447 .300 398 .633

Overført fra disponering af årets resultat 0 48 .667 0 48 .667

egenkapital i alt 447.300 447.300 447.300 447.300

   

KaPITalKrav og basIsKaPITal

   

Basiskapital:   

Egenkapital 447 .300 447 .300

Særlige bonushensættelser 2 .503 .265 1 .869 .328

   

basiskapital 2.950.565 2.316.628

   

Kapitalkrav 844.321 772.131

   

overskydende basiskapital 2.106.243 1.544.497

   

Tilgodehavende risikoforrentning, egenkapital 0 0

   

Tilgodehavende risikoforrentning, særlige bonushensættelser 0 0
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NoTer

moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

1 bruttopræmier

direkte forsikring i danmark

Præmier 3 .891 .533 3 .637 .884 3 .891 .533 3 .637 .884

Indskud 86 .922 66 .266 86 .922 66 .266

bruttopræmier i alt 3.978.454 3.704.150 3.978.454 3.704.150

     

Præmier fordelt på lande:     

Danmark 3 .939 .955 3 .684 .733 3 .939 .955 3 .684 .733

Andre EU-lande 12 .910 12 .009 12 .910 12 .009

Øvrige lande 25 .589 7 .408 25 .589 7 .408

     

Præmien for direkte forsikring kan fordeles således:     

Individuelt tegnede forsikringer 18 .411 23 .406 18 .411 23 .406

Forsikringer tegnet i ansættelsesforhold 3 .960 .043 3 .680 .744 3 .960 .043 3 .680 .744

  

Der er alene tegnet forsikringer med bonusordning

Antallet af forsikrede udgør:

Individuelt tegnede forsikringer 1 .123 1 .007 1 .123 1 .007

Forsikringer tegnet i ansættelsesforhold 132 .957 127 .722 132 .957 127 .722

 

2 Kursreguleringer     

Investeringsejendomme - - -9 .101 18 .036

Kapitalandele 739 .573 50 .964 739 .573 50 .964

Investeringsforeningsandele 1 .560 .872 2 .887 .864 1 .560 .872 2 .887 .864

Obligationer 1 .068 .002 117 .381 1 .068 .002 117 .381

Afledte finansielle instrumenter -425 .039 -204 .047 -425 .039 -204 .047

Likvide beholdninger -12 .069 2 .731 -12 .069 2 .731

Kursreguleringer i alt 2.931.339 2.854.893 2.922.238 2.872.930

    

3 udbetalte ydelser     

Summer ved død -5 .228 -5 .908 -5 .228 -5 .908

Summer ved udløb -55 .604 -54 .499 -55 .604 -54 .499

Pensions- og renteydelser -243 .057 -216 .039 -243 .057 -216 .039

Tilbagekøb/udtrædelsesgodtgørelser -162 .467 -136 .334 -162 .467 -136 .334

 -466.356 -412.779 -466.356 -412.779

4 ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r.     

Garanterede ydelser -3 .832 .121 20 .329 .533 -3 .832 .121 20 .329 .533

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 112 .210 -15 .634 .400 112 .210 -15 .634 .400

Bonuspotentiale på fripolicer -268 .621 -10 .096 .860 -268 .621 -10 .096 .860

ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. i alt -3.988.532 -5.401.727 -3.988.532 -5.401.727
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

5 administrationsomkostninger

Administrationsaftale med Forca -72 .333 -76 .565 -72 .333 -76 .565

Personaleudgifter i alt -19 .730 -16 .517 -19 .730 -16 .517

Øvrige omkostninger -20 .549 -15 .468 -20 .569 -15 .488

    

Samlede omkostninger før fordeling -112 .613 -108 .551 -112 .633 -108 .571

Fordelte omkostninger 36 .307 37 .765 36 .307 37 .765

administrationsomkostninger i alt -76.306 -70.786 -76.326 -70.806

Personaleudgifter specificeres således:     

Løn til medarbejdere -15 .201 -12 .491 -15 .201 -12 .491

Pensionsbidrag -2 .894 -2 .570 -2 .894 -2 .570

Lønsumsafgift mv . -1 .635 -1 .456 -1 .635 -1 .456

Personaleudgifter i alt -19.730 -16.517 -19.730 -16.517

Løn og vederlag inkl . pensionsbidrag til direktion 2 .785 2 .693 2 .785 2 .693

Bestyrelsen er ulønnet     

Antal heltidsbeskæftigede 18 16 18 16

revisor:     

Deloitte     

Revision 489 713 510 725

Andre opgaver 71 475 71 475

samlede revisoromkostninger 559 1.188 580 1.200
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

6 skat

Årets selskabsskat -1 .869 -9 .154 -1 .869 -9 .154

Regulering af udskudt selskabsskat -214 -12 .335 -214 -12 .335

Regulering af selskabsskat tidligere år -5 .420 0 -5 .420 0

skat i alt -7.502 -21.490 -7.502 -21.490

     

der specificeres således:     

Skat af ordinært resultat -7 .502 -21 .490 -7 .502 -21 .490

Skat af årets resultat -7 .502 -21 .490 -7 .502 -21 .490

Årets skat, i alt -7.502 -21.490 -7.502 -21.490

     

Selskabsskat, kan forklares således:

Beregnet skat af årets resultat -1 .876 -17 .539 -1 .876 -17 .539

Skatteeffekt af:     

Korrektion af skat på værdipapirer 0 243 0 243

Ikke skattepligtige indtægter/omkostninger 7 8 .142 7 8 .142

Regulering af udskudt selskabsskat -214 -12 .335 -214 -12 .335

Regulering af skat vedrørende tidligere år -5 .420 0 -5 .420 0

I alt -7.502 -21.490 -7.502 -21.490

    

effektiv skatteprocent 100,0 30,6 100,0 30,6
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

7 realiseret resultat

Renteresultat 3 .650 .151 3 .163 .898 3 .650 .151 3 .163 .898

Risikoresultat  109 .764 -10 .369 109 .764 -10 .369

Omkostningsresultat 376 .945 357 .925 376 .945 357 .925

Markedsværdiregulering -137 .702 -9 .499 -137 .702 -9 .499

realiseret resultat før bonus 3.999.157 3.501.955 3.999.157 3.501.955

     

Bonus 664 .911 304 .934 664 .911 304 .934

PAL § 4/4a 140 .161 0 140 .161 0

Dækket af bonuspotentiale på fripolicer 0 1 .666 .860 0 1 .666 .860

Henlagt til kollektiv bonuspotentiale 2 .101 .989 321 .216 2 .101 .989 321 .216

Henlagt til kollektiv bonuspotentiale (PAL) 346 .641 464 .583 346 .641 464 .583

Fordelt til kunderne 3.253.703 2.757.593 3.253.703 2.757.593

     

Fordelt til særlige bonushensættelser 198 .695 184 .954 198 .695 184 .954

Årets forrentning til særlige bonushensættelser 216 .965 187 .777 216 .965 187 .777

Årets risikoforrentning til særlige bonushensættelser 220 .079 177 .288 220 .079 177 .288

Overført fra egenkapitalen, korrektion af individualisering 75 .571 0 75 .571 0

Individuel PAL på policerne 7 .713 0 7 .713 0

Tilgodehavende risikoforrentning primo til særlige bonushensættelser 0 60 .668 0 60 .668

Årets risikoforrentning til egenkapital 18 .929 36 .226 18 .929 36 .226

Tilgodehavende risikoforrentning primo til egenkapital 0 27 .293 0 27 .293

I alt til særlige bonushensættelser 737.953 674.205 737.953 674.205

     

Kundernes andel før Pal i alt 3.991.655 3.431.798 3.991.655 3.431.798

     

Fordelt til egenkapital     

Resultat før skat 7 .502 70 .157 7 .502 70 .157

I alt til egenkapital før skat 7.502 70.157 7.502 70.157

8 driftsmidler

Kostpris pr . 1 . januar 3 .034 3 .034 3 .034 3 .034

Tilgang i året 2 .704 0 2 .704 0

Afgang i året -257 0 -257 0

Kostpris i alt 5 .482 3 .034 5 .482 3 .034

     

Ned- og afskrivninger pr . 1 . januar -1 .997 -1 .442 -1 .997 -1 .442

Årets afskrivninger -781 -556 -781 -556

Årets tilbageførsel af tidligere års afskrivninger på afhændede aktiver 229 0 229 0

Ned- og afskrivninger i alt -2.550 -1.997 -2.550 -1.997

driftsmidler i alt 2.932 1.037 2.932 1.037
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

9 Investeringsejendomme

Dagsværdi pr . 1 . januar 628 .478 609 .547

Tilgang i året 81 .436 895

Årets værdiregulering til dagsværdi -9 .101 18 .036

dagsværdi i alt 700.813 628.478

   

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

Ejendomme til boligudlejning 4,6 4,6

Ejendomme til erhvervsudlejning 5,6 5,6

     

Der har ikke været eksterne eksperter involveret i målingen af 
 investeringsejendomme .  

10 aktiekapital

Aktiekapital pr . 1 . januar 2008 49 .000 49 .000 49 .000 49 .000

aktiekapital i alt 49.000 49.000 49.000 49.000

Selskabets aktiekapital består af et aktiecertifikat á 49 mio . kr ., som ejes af 
LPA Holding A/S .

     

Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser .     

     

11 overført resultat

Overført resultat pr . 1 . januar 2010 398 .300 349 .633 398 .300 349 .633

Overført fra disponering af årets resultat 0 48 .667 0 48 .667

overført resultat i alt 398.300 398.300 398.300 398.300
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Note
livsforsikringshensættelser fordelt efter oprindelig grundlagsrente:
alle beløb i tusind kr.

garan-
terede 
ydelser

bonus-
potentiale 
præmier

bonus-
potentiale 
fripolicer

livsforsikringshensættelser pr. 1. januar 2010   

G82 2,51% 4 .505 .700 747 .900 1 .000 .600

G82 1,51% 3 .800 300 200

Uni98, L99 1,8% 1 .691 .600 3 .272 .500 2 .275 .500

LP8 0% -22 .992 .600 28 .585 .700 11 .634 .900

-16.791.500 32.606.400 14.911.200

    

livsforsikringshensættelser pr. 31. december 2010    

G82 2,51% 5 .410 .702 515 .481 595 .332

G82 1,51% 6 .584 477 620

Uni98, L99 1,8% 3 .321 .569 2 .613 .462 1 .906 .753

LP8 0% -21 .698 .185 29 .364 .770 12 .677 .116

-12.959.331 32.494.190 15.179.821

moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

12 livsforsikringshensættelser

Livsforsikringshensættelser pr . 1 . januar 30 .726 .100 25 .324 .440 30 .726 .100 25 .324 .440

Akkumuleret værdiregulering pr . 1 . januar -115 .022 -105 .523 -115 .022 -105 .523

Anvendt bonuspotentiale på fripolicer til dækning af tab 0 1 .666 .860 0 1 .666 .860

     

Retrospektive hensættelser pr . 1 . januar 30 .611 .078 26 .885 .777 30 .611 .078 26 .885 .777

Bruttopræmier 3 .978 .454 3 .704 .150 3 .978 .454 3 .704 .150

Indskud PAL kompensation 48 -88 48 -88

Omkostninger PAL kompensation -2 6 -2 6

Rentetilskrivning 808 .843 763 .818 808 .843 763 .818

Forsikringsydelser -443 .213 -393 .215 -443 .213 -393 .214

Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus -149 .552 -138 .999 -149 .552 -138 .999

Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus -113 .001 -25 .418 -113 .001 -25 .418

Andet -11 .349 0 -11 .349 0

Overført til særlige bonushensættelser, netto -198 .695 -184 .954 -198 .695 -184 .954

     

Retrospektive hensættelser pr . 31 . december 34 .482 .612 30 .611 .077 34 .482 .612 30 .611 .077

Akkumuleret værdiregulering pr . 31 . december 232 .068 115 .022 232 .068 115 .022

livsforsikringshensættelser i alt 34.714.681 30.726.100 34.714.681 30.726.100

     

Forhøjelse af bonuspotentiale på fremtidige præmier, som følge af kravene i 
regnskabsbekendtgørelsens § 66 stk . 7 og 8, udgør 111 14 .413   

     

Forhøjelse af bonuspotentiale på fripolicer, som følge af kravene i regn-
skabsbekendtgørelsens § 66 stk . 7 og 8, udgør 250 .105 114 .040   
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

13 Kollektiv bonuspotentiale

Kollektiv bonuspotentiale primo 321 .216 0 321 .216 0

Overført til/fra resultatopgørelsen 2 .441 .408 2 .540 .620 2 .441 .408 2 .540 .620

Heraf PAL -339 .418 -464 .583 -339 .418 -464 .583

Overført fra bonuspotentiale på fripolicer 0 -1 .666 .860 0 -1 .666 .860

Risikoforrentning primo, særlige bonushensættelser 0 -27 .293 0 -27 .293

Risikoforrentning primo, egenkapitalens andel 0 -60 .668 0 -60 .668

Kollektiv bonuspotentiale ultimo 2.423.206 321.216 2.423.206 321.216

14 særlige bonushensættelser, type b

Særlige bonushensættelser primo 1 .869 .328 1 .288 .076 1 .869 .328 1 .288 .076

Tilgang i særlige bonushensættelser 198 .695 184 .954 198 .695 184 .954

Udbetaling af særlige bonushensættelser -23 .143 -19 .565 -23 .143 -19 .565

Rente og risikoforrentning, særlige bonushensættelser 437 .044 365 .065 437 .044 365 .065

Rente og risikoforrentning, egenkapitalens andel 18 .929 36 .226 18 .929 36 .226

Risikoforrentning primo, særlige bonushensættelser 0 27 .293 0 27 .293

Risikoforrentning primo, egenkapitalens andel 0 60 .668 0 60 .668

Overført fra egenkapitalen, korrektion af individualisering 75 .571 0 75 .571 0

Heraf PAL -73 .159 -73 .388 -73 .159 -73 .388

særlige bonushensættelser, type b ultimo 2.503.265 1.869.328 2.503.265 1.869.328

     

15 udskudt selskabsskat

Udskudt skat 1 . januar 2010 1 .848 -10 .487 1 .848 -10 .487

Årets udskudte skat 214 12 .335 214 12 .335

udskudt skat 31. december 2010 2.062 1.848 2.062 1.848

Udskudt skat vedrører:     

Immaterielle aktiver 7 0 7 0

Materielle anlægsaktiver 2 .055 1 .848 2 .055 1 .848

2.062 1.848 2.062 1.848

16 Pensionsafkastskat

Andel af det beskattede investeringsafkast, som er friholdt for pensions-
afkastskat iht . overgangsbestemmelsen om friholdelse af opsparede 
reserver pr . 31 .12 .1982 (friholdelsesbrøken) udgør i pct . 0,01 0,02 0,01 0,02
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moderselskab Koncern

Note alle beløb i tusind kr. 2010 2009 2010 2009

17 eventualforpligtelser

Til sikkerhed for forsikredes hensættelser er registreret aktiver til en samlet 
balanceværdi ultimo 39 .871 .994 33 .470 .851 39 .871 .994 33 .470 .851

Investeringsaktiver til overtagelse efter regnskabsåret 848 .244 587 .306 848 .244 587 .306

Tilsagn om investering i unoterede værdipapirer 407 .215 501 .007 407 .215 501 .007

Tilsagn om investering i skovinvesteringsfonde 539 .671 435 .754 539 .671 435 .754

Momsreguleringsforpligtelse på erhvervsejendom 10 .309 15 .062 10 .309 15 .062

18 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 18 .833 46 .145   

Virksomhedens egenkapital 558 .248 539 .415   

   

Selskabet har kapitalandele i følgende associerede virksomheder :     

Forca A/S med hjemsted i Gentofte     

Aktivitet: Pensionsservice     

Ejerandel: 33,33%     

     

Virksomhedens resultat 4 .382 -9 .237 4 .382 -9 .237

Virksomhedens egenkapital 520 .393 516 .011 520 .393 516 .011

19 risikostyring

Selskabets finansielle risiko samt risikostyring er omtalt i årsberetningen på 
side 13 .

20 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal

Selskabets femårsoversigt over hoved- og nøgletal fremgår af oversigten på 
side 16 .

21 anvendt regnskabspraksis

Selskabets anvendte regnskabspraksis er beskrevet på side 19 .
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alle beløb i mio. kr.

hændelse

minimum 
påvirkning af 

basiskapitalen

maksimum påvirkning 
af kollektivt  

bonuspotentiale

maksimum  
på virkning af 

bonuspotentiale på 
fripoliceydelser før 
ændring i anvendt 

bonuspotentiale på 
fripoliceydelser

maksimum  
påvirkning af  

anvendt bonus- 
potentiale på  

fripoliceydelser

Rentestigning 0,7-1,0 pct . point -15,3 -1 .138,4 2 .122,6 0,0 

Rentefald 0,7-1,0 pct . point 11,8 564,7 -2 .278,3 0,0 

Aktiekursfald på 12 pct . -15,5 -1 .288,4 0,0 0,0 

Ejendomsprisfald på 8 pct . -0,9 -70,7 0,0 0,0 

Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct .) -3,3 -271,7 0,0 0,0 

Tab på modparter på 8 pct . -9,4 -778,0 0,0 0,0 

Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct . 0,0 -71,4 -322,2 0,0 

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct . 0,0 54,5 305,4 0,0 

Stigning i førtidspensionsintensiteten på 10 pct . 0,0 -6,0 -91,5 0,0 

FølsomhedsoPlysNINger
Note 22
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alle beløb i mio. kr.

Koncern

regnskabsmæssig værdi Netto-
investeringer

afkast i % p.a. 
før pensions- 
afkastskat og 
selskabsskatPrimo ultimo

Grunde og bygninger, der er direkte ejet 628 701 81 3,0 

Ejendomsaktieselskaber 0 0 0 0,0 

grunde og bygninger i alt 628 701 81 3,0 

Kapitalandele i associerede virksomheder 217 218 0 0,8 

Børsnoterede danske kapitalandele 1 .431 1 .117 -730 34,8 

Unoterede danske kapitalandele 235 195 34 12,1 

Børsnoterede udenlandske kapitalandele 4 .549 8 .866 3 .170 19,7 

Unoterede udenlandske kapitalandele 2 .560 2 .945 282 6,8 

øvrige kapitalandele i alt 8.775 13.123 2.756 18,6 

Statsobligationer (Zone A) 8 .510 7 .089 -2 .347 10,9 

Realkreditobligationer 8 .797 9 .188 275 5,9 

Indeksobligationer 1 .452 1 .404 -105 5,3 

Kreditobligationer investment grade 2 .762 3 .575 736 2,9 

Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obl . 5 .170 6 .856 1 .047 11,6 

obligationer i alt 26.692 28.111 -394 8,9 

Pantesikrede udlån 0 0 0 0,0 

øvrige finansielle investeringsaktiver 704 525 -178 0,1 

afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen af  
aktiver og forpligtelser -1 31 60 - 

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

sPecIFIKaTIoN aF INvesTerINgsaKTIver  
og  aFKasT TIl dagsværdI

Note 23
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aKTIebeholdNINg FordelT PÅ braNcher og regIoNer

alle tal i pct.

danmark
øvrige 
europa

Nord-
amerika

syd-
amerika Japan

øvrige 
Fjernøsten

øvrige 
lande

Ikke 
fordelt I alt

Energi 0,0 2,9 2,7 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 5,9 

Materialer 0,0 2,6 1,2 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 4,9 

Industri 0,0 3,4 2,2 0,0 1,4 0,1 0,1 0,0 7,2 

Forbrugsgoder 0,0 2,7 2,2 0,0 1,4 0,0 0,1 0,0 6,5 

Konsumentvarer 0,0 2,5 2,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 5,2 

Sundhedspleje 0,0 1,8 2,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 4,6 

Finans 2,1 9,1 3,7 0,0 1,3 0,4 0,7 0,0 17,2 

IT 0,0 1,3 3,7 0,0 1,0 0,0 0,1 0,0 6,1 

Telekommunikation 0,0 1,9 0,7 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 3,0 

Forsyning 0,0 2,0 0,7 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 3,1 

Ikke fordelt 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 36,2 

I alt 31,9 30,2 21,5 0,0 7,2 0,6 2,2 6,4 100,0 

Aktiebeholdningen omfatter kapitalandele, aktiebaserede investeringsforeningsandele og kollektive investeringer samt afledte finansielle instrumenter .

Note 24
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oversIgT over PorTeFølJeForvalTere 
ulTImo 2010 For lærerNes PeNsIoN:

Forvalter: Investeringsområde:

Aktier: Aberdeen Asset Managers, London . Fjernøsten aktieportefølje

Alliance Bernstein Institutional Investments, New York, NY . Japansk aktieportefølje

Fondsmæglerselskabet LD Invest, Kbh . Dansk aktieportefølje

Gudme Raaschou Asset Management, Kbh . Dansk aktieportefølje

Lazard Asset Management, New York, NY . Globale Emerging Markets aktier

Nordea Investment Management, Kbh . Global indeksportefølje

Europæisk Small-cap aktieportefølje

PanAgora Asset Management, Boston, MA . Amerikansk Mid-cap aktieportefølje

Obligationer: Nordea Investment Management, Kbh . Danske nominelle obligationer

Europæiske erhvervsobligationer, Investment Grade

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

Sanders Morris Harris, Fort Worth, TX . Amerikanske erhvervsobligationer, High Yield

MFS Investment Management, Boston, MA . Emerging Markets obligationer

Wellington Management, Boston, MA . Emerging Markets obligationer

Private Equity: BI Biomedical Venture IV (BankInvest Gruppen), Kbh . Udvalgte europæiske virksomheder indenfor biotech 
sektoren

BI New Energy Solutions II (BankInvest Gruppen), Kbh . Udvalgte virksomheder indenfor power- og energi teknologi-
sektoren i Europa og Nordamerika .

First Analysis Group, Chicago, IL . Amerikanske unoterede vækstselskaber

LD Equity 2 (LDE Management/FMS LD 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 II (Polaris Management), Kbh . Danske og svenske mindre og mellemstore virksomheder

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

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 globalt i emerging markets lande (Asien, 
Rusland og Sydafrika)

RMK Timberland Group, Winston-Salem, NC . Skovinvesteringer i USA og Sydamerika

Timbervest Partners, Atlanta, GA . Skovinvesteringer i USA samt miljø rettigheder i USA .
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oPlysNINger om besTyrelseNs hverv I  
aNdre vIrKsomheder og orgaNIsaTIoNer 

Navn og stilling

Ind trådt i  
bestyrelsen i  
lærernes  
Pension

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

anders bondo christensen, 52,
Formand for Danmarks Lærerforening 

2002 Formand for:

Formand for bestyrelsen i:

medlem af bestyrelsen i:

Lærernes Centralorganisation
Kommunale Tjenestemænd og 
 Overenskomstansatte (KTO)
SKAF
FTF-K

LPA Holding A/S
F .S . Design ApS
A/S Hotel Frederiksdal
Lån & Spar Bank A/S

FTF
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)
Young Enterprise
Lærernes Pension, ejendomsaktieselskab
Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS)

Pia allerslev, 38,
Borgmester for Kultur- og  
Fritidsforvaltningen i København

2009 Næstformand for bestyrelsen i: LPA Holding A/S

stig andersen,  63,
Næstformand for Danmarks Lærerforening

2000 Næstformand for bestyrelsen:

medlem af bestyrelsen i:

øvrige hverv:

A/S Knudemosen
Forbrugsforeningen af 1886

LPA Holding A/S
A/S Hotel Frederiksdal
F .S . Design ApS

Formand for Lærernes a-kasse (dlf/a)

steen bundgaard, 56,
1 . viceborgmester, Randers Byråd 

2009 medlem af bestyrelsen i: LPA Holding A/S

hans ole Frostholm, 63,
Sekretariatschef i Danmarks Lærerforening

1993 medlem af direktionen i:

medlem af bestyrelsen i:

A/S Hotel Frederiksdal
F .S . Design ApS
LPA Holding A/S

LPA Holding A/S

lars busk hansen, 48,
Lærerkreds Nord

2008 medlem af bestyrelsen i: LPA Holding A/S 

svend heiselberg, 76,
Regionsmedlem, Region Nordjylland

2010 Formand for bestyrelsen i:

medlem af bestyrelsen i:

bestyrelsessuppleant i:

Absalon Services A/S

LPA Holding A/S
Midt- og vestjysk Mediefond
NJ Holding A/S
Nordjyllands Regionsvaskeri A/S
Danwec Fonden

Pensionskassen for bioanalytikere
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Navn og stilling

Ind trådt i  
bestyrelsen i  
lærernes  
Pension

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

gordon ørskov madsen, 44,
Lærer

2010 medlem af bestyrelsen i: LPA Holding A/S
F .S . Design ApS
A/S Hotel Frederiksdal

Johannes Nymark, 67, 
Konsulent

2006 Formand for bestyrelsen i:

medlem af bestyrelsen i:

Valby Multihal Fonden

LPA Holding A/S

arne Pedersen, 61, 
Formand for Frie Skolers Lærerforening

1997 Formand for bestyrelsen i:

medlem af bestyrelsen i:

medlem af forretningsudvalget i:

Pensionskassen af 1925

LPA Holding A/S
Lærernes a-kasse
Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS)

Lærernes Centralorganisation
FTF

børge Pedersen, 58, 
Næstformand for Uddannelsesforbundet

2006 medlem af bestyrelsen i: LPA Holding A/S

hanne Pontoppidan, 52, 
Formand for Uddannelsesforbundet

1998 medlem af bestyrelsen i:

øvrige hverv:

LPA Holding A/S
Lærernes a-kasse (dlf/a)

Medlem af forretningsudvalget for  
· Lærernes Centralorganisation
Medlem af repræsentantskabet for
· Lån og Spar Bank  
· Forbrugsforeningen af 1886 .

uffe rostrup, 47, 
Næstformand for Frie Skolers 
 Lærerforening

2008 medlem af bestyrelsen i: LPA Holding A/S
Lærernes a-kasse

Finn scheibye, 62,
Cand . polit .
Indvalgt i bestyrelsen som det uafhængige 
og regnskabskyndige bestyrelsesmed-
lem . Finn Scheibye har i en årrække været 
ansvarlig for regnskabsaflæggelsen i større 
finansielle virksomheder, og han har således 
indgående erfaring og viden om regnskabs-
aflæggelse i henhold til den finansielle 
lovgivning . Herudover er Finn Scheibye uaf-
hængig af Lærernes Pension, idet han ikke 
er i en stilling eller har andre nærtstående 
interesser eller forbindelser til Lærernes 
Pension og selskabets virksomhed .

2009 medlem af bestyrelsen i:

bestyrelsessuppleant i:

MP Pension – Pensionskassen for  
magistre og psykologer
MP Ejendomme A/S
Pensionskassen for lægesekretærer
Pensionskassen for kontorpersonale
PKA+Pension Forsikringsaktieselskab
Skandia Livsforsikring A/S
Skandia Livsforsikring A A/S
Skandia Link Livsforsikring A/S

Pensionskassen for jordemødre
Pensionskassen for kost- og ernæringsfaglige

Jan Trojaborg, 60,
Formand for Københavns Lærerforening

1994 medlem af bestyrelsen i:

Formand for bestyrelsen i: 

LPA Holding A/S

Københavns fællesrepræsentation
Københavns Kommunes Feriefond

Samtlige medlemmer af bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen .
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– hverken mere eller mindre 

lærerNes PeNsIoN er TIl For

lærerne


