Tillæg til AP Pensions koncernfælles SFCR-rapport for 2019

Dette tillæg er udarbejdet i forlængelse af EIOPA’s beslutning om at karakterisere Coronapandemien som en større begivenhed. Gruppe 1-forsikringsselskaber skal derfor i henhold til
Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation §6 stk. 4 offentliggøre
oplysninger om konsekvenserne af begivenheden i forhold til oplysningerne i deres seneste
SFCR. Dette tillæg indeholder derfor oplysninger om karakteren og virkningen af Coronapandemien for Foreningen AP Pension f.m.b.a., AP Pension livsforsikringsaktieselskab og
Skandia Link Livsforsikring A/S i relation til de forhold, som fremgår af den koncernfælles
SFCR-rapport for 2019, der er offentliggjort den 7. april 2020.
Dette tillæg er vedtaget af bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. den 19. maj 2020.
Hele verdens befolkning er såvel direkte som indirekte påvirket af pandemien, og der er i
Danmark og på verdensplan iværksat en lang række tiltag, der har til formål at reducere
smittespredningen for bl.a. at undgå, at sundhedsvæsenet overbebyrdes. Den foreløbige lære
af tiltagene synes at være, at bl.a. karantæne og øget fokus på hygiejne virker efter
hensigten.
Karakteren og virkningen af Corona-pandemien
Pandemien har ikke haft nogen effekt for koncernens overordnede struktur, ligesom
solvenssituationen for Foreningen AP Pension f.m.b.a., AP Pension livsforsikringsaktieselskab
samt Skandia Link Livsforsikring A/S ikke er væsentligt påvirket. Der er således ingen
væsentlige ændringer i de forhold, som er beskrevet under Virksomhed og resultater i
SFCR-rapporten for 2019, og koncernen og de enkelte selskaber har således fortsat en
tilstrækkelig solvensdækning.
Corona-pandemien har dog haft en meget betydelig effekt på såvel den globale som den
danske økonomi, og vil dermed også påvirke koncernens kunder direkte. Det er derfor
sandsynligt, at pensionsindbetalingerne i 2020 ikke vil være på niveau med det oprindeligt
forventede, hvilket sammen med den lavere værdi af de samlede aktiver isoleret set vil
påvirke koncernens økonomi negativt. Det er dog endnu for tidligt at vurdere de samlede
effekter af pandemien for koncernen, da der fortsat er betydelig usikkerhed om det videre
forløb og herunder om effekterne af den lange række politiske tiltag, der er blevet sat i værk.
I forhold til koncernens Ledelsessystem har pandemien ikke har haft nogen indflydelse på
strukturen, ligesom den daglige drift af koncernen er blevet opretholdt med en omhyggelig og
tæt overvågning af udviklingen på de finansielle markeder. Frekvensen af rapporteringen til
direktion og bestyrelse vedr. markedssituationen er dog forøget, ligesom bl.a. risikokomiteen
har afholdt langt flere møder end sædvanligt.
Koncernen støtter op bag regeringens bestræbelser på at begrænse smitten, og koncernens
drift har således siden medio marts fundet sted med et absolut minimum af medarbejdere
fysisk til stede på koncernens kontorer. Langt hovedparten af medarbejderne har således
arbejdet hjemmefra.
Bestyrelsen vedkender sig koncernens samfundsansvar, og har derfor bl.a. fremskyndet
gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver på ejendomsporteføljen for derigennem at sikre
beskæftigelse til håndværkere.

Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at de helt ekstraordinære omstændigheder medfører,
at et kundeejet selskab som AP Pension har en særlig pligt til at strække sig langt og udvise
fleksibilitet med henblik på at imødekomme kunders eventuelle behov for at kunne udskyde
eller reducere pensionsindbetalinger i forhold til det aftalte. Det er bestyrelsens opfattelse, at
dette i sidste ende tjener kunderne, selskabet og samfundet bedst.
Koncernen støtter de officielle henstillinger om en gradvis og kontrolleret genåbning af
samfundet og har derfor taget de første, indledende, forsigtige skridt mod normal drift.
Givet omstændighederne har det endeligt været nødvendigt at udskyde afholdelse af
generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. ind til videre.
Overordnet set er selskabets Risikoprofil uændret, men de meget betydelige udsving på de
finansielle markeder påvirker selvsagt ikke mindst kunder med markedsrenteprodukter, som
initialt har kunnet konstatere væsentlige fald i værdien af deres depoter. Efterfølgende har
værdierne dog rettet sig en del. For det ugaranterede gennemsnitsrenteprodukt AP Stabil
tilskrives afkastet til depoterne via depotrenten, som efter de negative afkast er sat ned til nul.
Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at konkludere noget endeligt i forhold til
påvirkningen af koncernens forsikringsmæssige risici, men det forventes, at bl.a. levetidsrisici
og invaliditetsrisici som direkte følge af pandemien kun vil blive påvirket i meget begrænset
omfang. På længere sigt kan de forsikringsmæssige risici dog blive påvirket af de
makroøkonomiske effekter af pandemien.
I forhold til garanterede gennemsnitsrenteprodukter, hvor AP Pension
livsforsikringsaktieselskab bærer risikoen på garantierne, er renterisikoen i vid udstrækning
afdækket, ligesom rentegrupperne kun i ringe grad er eksponeret mod aktierisiko. Den direkte
effekt af udsvingene på de finansielle markeder for værdien af aktiverne knyttet til de
garanterede produkter er således begrænset, men dog negativ. Imidlertid er det anvendte
tillæg til diskonteringsrenten, det såkaldte VA-tillæg, der fastsættes af EIOPA, steget. Dette
har betydet, at de passiver, der afspejler de garanterede gennemsnitsrenteprodukter, er faldet
i værdi. Samlet set har effekten på AP Pension livsforsikringsaktieselskabs solvenssituation fra
udviklingen i aktiver og passiver knyttet til de garanterede produkter ikke været væsentlig.
Den tilsvarende effekt på koncernens solvenssituation, herunder Skandia Link Livsforsikring
A/S, har heller ikke været væsentlig.
I tilknytning til de store markedsudsving har koncernen tilstræbt et højt informationsniveau til
kunderne i form af bl.a. opdaterede artikler på de respektive hjemmesider samt hyppigt
udsendte informationsmails og ekstra fokus på rådgivning af bekymrede kunder.
Med udgangspunkt i den enkelte kundes situation har rådgivningen generelt haft fokus på, at
pensionsopsparing grundlæggende skal ses i et langsigtet perspektiv, og at kortsigtede, store
udsving på de finansielle markeder ikke bør medføre paniksalg af risikofyldte aktiver.
Der har i koncernen været fokus på operationelle risici - herunder særligt it-mæssige risici –
forbundet med at hovedparten af de ansatte har arbejdet hjemmefra.
Selskabets principper for Værdiansættelse til solvensformål er upåvirkede af Coronapandemien, og der er således ikke noget at tilføje i forhold til det i SFCR-rapporten oplyste.
Det samme gør sig gældende i forhold til koncernens Kapitalforvaltning, som ikke er
væsentligt påvirket.

