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Ledelsesberetning 

 

Hoved- og nøgletal for moderselskabet 

 

2018 2017

Resultatopgørelse mio. kr. (ÅTD) 2. kvt. 2. kvt.

Medlemsbidrag 1.203 1.163

Investeringsafkast 317 3.461

Pens ionsafkastskat -48 -560

Pens ionsydelser -1.115 -1.039

Årets  ti l skrevne individuel le bonus -1.438 -1.489

Ændring i  kol lektivt bonuspotentia le 974 -1.352

Øvrige ændringer i  pens ionshensættelser mv. 232 350

Adminis trationsomkostninger -13 -13

Periodens resultat 113 521

Balance mio. kr. 2. kvt. Ultimo

Investeringsaktiver 84.918 84.101

Afdækningsaktiver 4.550 5.227

Likvider og øvrige aktiver 592 531

Aktiver i alt 90.060 89.859

Garanterede ydelser og ris ikomargen 32.549 31.439

Individuel le bonuspotentia ler 35.777 35.682

Kol lektivt bonuspotentia le 10.389 11.363

Fortjenstmargen på pens ion og investeringskontrakter 312 312

Egenkapita l  inkl . overskudskapita l 9.645 9.655

Øvrige pass iver 1.389 1.408

Passiver i alt 90.060 89.859

Nøgletal afkast i pct. 2. kvt. 2. kvt.

Afkast gennemsnitsrenteprodukter før pens ionsafkastskat (N1) 0,4 4,2

Afkast af investeringsaktiver før pens ionsafkastskat 0,4 4,6

Øvrige nøgletal 2. kvt. Ultimo

Solvensdækning efter s tandardmodel len (pct.) 286 282

Bonusgrad (pct.) 67,2 70,9

Kapita lgrundlaget (mio. kr.)1 55.582 56.532

Omkostningsprocent af hensættelser (N4) 0,03 0,03

Omkostninger pr. medlem (kr.) (N5) 568 572
1) Basiskapital plus ko llektive og individuelle bonuspotentialer samt fortjenstmargen ud fra so lvensmæssige hensættelser.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 3/16Side 3 af 16 

 
3 

 

Hvem er vi 

Lægernes Pension er ejet af medlemmerne. Der er 

ingen andre, der skal have del i overskuddet – alle 

pengene går til lægernes pensioner. 9 ud af 10 læger i 

Danmark er medlemmer af Lægernes Pension. 

 

Afkast og omkostninger har stor betydning for, hvor 

meget man får udbetalt som pensionist. Kun en fjer-

dedel af pensionen, der udbetales, stammer fra ind-

betalinger. Resten kommer fra pensionskassens for-

rentning af pengene. Igennem 70 år har Lægernes 

Pension skabt et afkast til lægerne, der svarer til næ-

sten 9 pct. om året. Samtidig har omkostningerne til 

administration i flere år været blandt de laveste i 

branchen. 

 

Lægernes Pension er mere end en pensionskasse. 

Koncernen omfatter også en bank for læger og en 

investeringsforening. 

 

Lægernes Bank er for læger og deres familie. Banken 

tilbyder de fleste typer bankforretninger såsom finan-

siering af lægepraksis, boligfinansiering og investe-

ringskoncept og rådgiver kunderne om både privat-

økonomi og om økonomien som selvstændig er-

hvervsdrivende. 46 pct. af pensionskassens medlem-

mer er kunder i banken.  

 

Lægernes Invest gør det nemmere og billigere for 

Lægernes Pension at investere pensionsformuen. 

Lægerne kan også investere deres frie midler gennem 

Lægernes Invest.  
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Halvårets resultat 

Halvårets resultat blev et overskud på 113 mio. kr. 

sammenlignet med 585 mio. kr. i samme periode 

sidste år.  

 

Halvårets resultat skyldes bl.a. et investeringsafkast af 

egenkapitalens aktiver på 22 mio. kr. efter skat mod 

352 mio. kr. i samme periode sidste år. Egenkapitalen 

var hele perioden investeret i investeringsaktiver og 

opnåede derfor et afkast på niveau med de samlede 

investeringsaktiver.  

 

Det væsentligste bidrag til resultatet var betaling for 

fortjeneste. Det udgjorde 151 mio. kr. mod 145 mio. 

kr. i samme periode sidste år. Betaling for fortjeneste 

er en betaling, der går fra pensionsordningerne til 

egenkapitalen og bidrager derved til pensionskassens 

kapitalgrundlag. Betaling for fortjeneste forventes at 

blive betalt tilbage til medlemmerne, når de går på 

pension i form af pensionisttillæg.  

 

Der var en stigning i pensionsordningers udlæg fra 

egenkapitalen. Grupper med garanteret ydelse fik 

således et udlæg på  41 mio. kr. af egenkapitalen mod 

en tilbagebetaling på 68 mio. kr. i samme periode 

sidste år. At det var nødvendigt med udlæg i første 

halvdel af 2018 skyldes, at gruppernes investeringsaf-

kast var lavere end deres grundlagsrente. 

 

Samlet set faldt egenkapitalen fra 9.642 mio. kr. til 

9.631 mio. kr. Det skyldes, at halvårets resultat på 113 

mio. kr. ikke kunne opveje udbetalingen fra egenkapi-

talen på 124 mio. kr. i pensionisttillæg til pensionere-

de medlemmer. 

Værdi til medlemmer 

Medlemmerne fik i første halvår en kontorente på 

4,43 pct. p.a. før skat  på den almindelige pensions-

ordning med betinget garanti. Kontorenten forventes 

fastholdt i andet halvår 2018. 

 

Medlemmer med den almindelige pensionsordning 

med betinget garanti kan få en andel af egenkapitalen 

udbetalt som pensionisttillæg, når pensionen udbeta-

les. Pensionisttillægget er for 2018 fastsat til 13 pct. 

af ydelserne, hvilket gav et samlet udbetalt pensio-

nisttillæg på 124 mio. kr. efter skat i første halvår 

mod 114 mio. kr. i samme periode sidste år. 

Afkast på investeringer 

Lægernes Pension opnåede i første halvår 2018 et 

samlet investeringsafkast på 317 mio. kr. før skat mod 

3.461 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til 

et samlet investeringsafkast i første halvår 2018 på 

0,4 pct. mod 4,2 pct. i samme periode sidste år.  

 

 

Investeringsafkast år til dato (pct.)  

 

  1. halvår 
2018 

1. halvår 
2017 

Afkast på gennemsnitsrente (N1) 0,4 4,2 

Afkast på investeringsaktiver 0,4 4,6 
 

 

   

 

Investeringsafkastet for gennemsnitsrenteprodukter 

(N1) er det samlede investeringsafkast for betingede 

og garanterede ordninger. De betingede ordninger 

investerer i investeringsaktiver, mens  de garanterede 

ordninger primært investerer i afdækningsaktiver. I 

første halvår af 2018 var afkastet på afdækningsakti-

verne svagt postivt i lighed med afkastet på investe-

ringsaktiverne, hvorfor der er sammenfald mellem de 

to afkastmål.  

 

I første halvår 2018 var afkastet lavere end kontoren-

ten. Forskellen dækkes af pensionsordningernes kol-

lektive bonuspotentialer, der derfor falder med 974 

mio. kr. 

 

Investeringsaktiverne er opdelt i fem risikoklasser: 

Renter, inflation, kredit, aktier og reale aktiver. 

 

 

Investeringsafkast år til dato før skat (pct.)  

 

 

 

Risikoklasse Faktisk Benchmark 

Renter -0,1 -0,1 

Inflation -0,6 -0,1 

Kredit -1,7 -3,0 

Aktier 1,5 0,6 

Reale aktiver  2,5 -2,2 

I alt  0,4 -1,0 

 

   

 

Investeringsafkastet af investeringsaktiverne blev på 

0,4 pct., hvilket er 1,4 pct.point højere end det strate-

giske benchmark. Merafkastet blev primært skabt ved 
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en overvægt af aktier, og ved at forvaltningen af tre af 

de fem risikoklasser har givet et afkast, som var væ-

sentligt højere end benchmark.  

Medlemsbidrag 

Der blev indbetalt medlemsbidrag på i alt 1.203 mio. 

kr. i første halvår 2018, hvilket er en stigning på 3,5 

pct. i forhold til samme periode sidste år. Det skyldes 

primært en overenskomstmæssig stigning i medlems-

bidrag, men også at Lægernes Pension har fået flere 

medlemmer, og at der indbetales mere på det supple-

rende Livsvarig Livrente-produkt.  

Ydelser 

Der blev i første halvår 2018 udbetalt pensionsydelser 

til medlemmer og pårørende for 1.115 mio. kr. mod 

1.039 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen 

på 7,4 pct. skyldes, at flere medlemmer er gået på 

pension.  

Omkostninger 

Omkostninger til administration var på 12,9 mio. kr., 

ligesom i første halvår 2017. Et anerkendt nøgletal for 

omkostningseffektivitet er administrationsomkost-

ninger i forhold til hensættelserne. Det er forventnin-

gen, at Lægernes Pension fortsat er blandt de allerbil-

ligste i branchen med kun 0,03 pct. i omkostninger i 

forhold til hensættelserne ligesom i 2017. 

 

Et andet anerkendt nøgletal for omkostningseffektivi-

tet er administrationsomkostninger pr. medlem. Det 

estimeres til 568 kr. i 2018 mod 572 kr. året før. Her-

med forventes Lægernes Pension også i 2018 at leve 

op til målsætningen om at have et niveau for admini-

strationsomkostninger pr. medlem, der er bedre end 

gennemsnittet for branchen. 

 

Det er samdriften med Lægernes Bank og fokus på at 

have en effektiv administration, der gør det muligt for 

Lægernes Pension at fastholde lave administrations-

omkostninger. 

 

Omkostninger til investeringsaktiviteter var på 29,3 

mio. kr. mod 26,0 mio. kr. i samme periode sidste år. 

Stigningen skyldes primært, at flere investeringsom-

kostninger afholdes direkte i stedet for at blive fra-

draget i investeringsafkastet i underliggende fonde.  

 

ÅOP 

ÅOP er branchens måltal for det samlede omkost-

ningsniveau. ÅOP viser de samlede investerings- og 

administrationsomkostninger, inkl. dem der er fra-

regnet i investeringsafkastet, samt betaling for fortje-

neste i forhold til medlemmernes depoter.  

 

ÅOP opgøres en gang om året  efter aflæggelsen af 

årsregnskab.  ÅOP var i gennemsnit pr. medlem 1,3 

pct. i 2017 ligesom i 2016. Renset for betaling for 

fortjeneste var tallet 0,9 pct. ligesom i 2016. Dette tal 

er mere retvisende for Lægernes Pension, da  betaling 

for fortjeneste forventes tilbagebetalt i form af pensi-

onisttillæg.  

 

Lægernes Pension har betydelige investeringer, der 

forvaltes aktivt, samt ikke-børsnoterede investerin-

ger. Disse typer af investeringer har generelt højere 

investeringsomkostninger, som dog mere end opvejes 

af højere forventede afkast. Lægernes Pensions inve-

steringsforvaltning har i mere end et årti givet et 

årligt merafkast på 1,7 pct.point i forhold til strategisk 

benchmark. Merafkastet er opnået efter, at alle inve-

steringsomkostninger er dækket ind. 

Balance 

Den samlede balance udgjorde 90.060 mio. kr. pr. 30. 

juni 2018. Balancen var således 201 mio. kr. større 

end ved udgangen af 2017. 

 

Egenkapitalen udgjorde 12,2 pct. af de pensionsmæs-

sige hensættelser pr. 30. juni 2018, hvilket er samme 

niveau som ultimo 2017. Egenkapitalen vurderes af 

ledelsen til at være tilstrækkelig til at sikre, at pensi-

onskassen kan opfylde sine forpligtelser over for med-

lemmerne selv i risikoscenarier, hvor aktivernes værdi 

falder mere eller stiger mindre end pensionshensæt-

telserne.  

 

I første halvår steg de garanterede ydelser med 1.086 

mio. kr. til 31.593 mio. kr., mens individuelt bonuspo-

tentiale steg med 95 mio. kr. til 35.777 mio. kr. Stig-

ningen i garanterede ydelser skyldes årets rentetil-

skrivning, de stigende indbetalinger og det svagt fal-

dende renteniveau. Stigningen i individuelt bonuspo-

tentiale skyldes primært årets rentetilskrivning og de 

stigende indbetalinger. 
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Risikostyring og solvens 

Lægernes Pension har en stærk solvensmæssig positi-

on, som giver mulighed for at føre en investeringspo-

litik med en betydelig risikovillighed. Risikovillighed er 

en nødvendighed for at opnå et højt investeringsaf-

kast, men medfører samtidig risiko for, at pensioner-

ne må nedsættes som følge af lave investeringsafkast. 

 
Væsentligste risici 

Som en naturlig konsekvens af at drive pensionssel-

skab, er Lægernes Pension eksponeret mod en række 

forskellige risici, hvor de væsentligste er: 

 Livsforsikringsrisici: Pensionshensættelserne er 

baseret på forudsætninger om, hvor længe med-

lemmerne lever, hvor mange der rammes af inva-

liditet mv. Hvis disse forudsætninger viser sig ikke 

at holde stik og må ændres, kan det medføre, at 

pensionskassen skal hensætte et større beløb.  

 Markedsrisici: Investering af pensionskassens 

formue medfører en risiko for tab på aktiverne 

gennem ændringer i renter, aktiekurser, valuta-

kurser, ejendomspriser mv. Foruden investerin-

gernes markedsrisici er pensionskassen ekspone-

ret over for renterisici på pensionerne, idet der 

skal hensættes et større beløb, hvis renteniveau-

et falder.    

 Modpartsrisici: Lægernes Pension kan lide tab, 

hvis fx én eller flere bankforbindelser går konkurs. 

Dette kan enten være ved tab af kontantindestå-

ender eller ved manglende betaling for afledte fi-

nansielle instrumenter. 

 Operationelle risici: Omfatter risici som fx ned-

brud af it-systemer, menneskelige fejl, brand, 

vandskade og tyveri. 

Solvens 

Lægernes Pension er omfattet af det europæiske 

Solvens II-regelsæt for opgørelse af et solvenskapital-

krav , som skal sikre, at forsikrings- og pensionssel-

skaber ikke ender i en situation, hvor de ikke er i 

stand til at udbetale erstatninger eller pensioner.  

 

Pensionskassen opgør solvenskapitalkravet efter 

standardmodellen, som indeholder en række stress-

scenarier for livsforsikringsrisici, markedsrisici, mod-

partsrisici og operationelle risici. Stressscenarierne 

skal afspejle den værste udvikling, der vil forekomme i 

en periode på 200 år, inden for et specifikt område 

som aktiekursfald eller stigning i levetid. Modellen 

tager højde for, at alle stressscenarierne ikke nød-

vendigvis rammer på én gang (diversifikation). 

 

Den samlede risiko i standardmodellen udtrykker det 

samlede tab, som Lægernes Pension ville blive udsat 

for i det værste år ud af en periode på 200 år. Det tab 

vil dels medføre, at der vil blive udloddet mindre 

bonus i ordninger med betinget garanti og dels, at der 

må overføres midler fra basiskapitalen til ordninger 

med ubetinget garanti. 

 

Nedenstående tabel viser pensionskassens risiko 

fordelt på risikotyper og diversifikation. Markedsrisici 

og livsforsikringsrisici udgør langt størstedelen af 

pensionskassens risiko. 

 

 

Risikotyper, 30. juni 2018, mio. kr. 

 

 Risikotype Risiko 

Livsforsikringsrisici 3.974 

Markedsrisici 22.389 

Modpartsrisici 86 

Operationelle risici 301 

Øvrige risici 262 

Diversifikation -2.737 

Risiko i alt 24.275 
 

 

 Note: Solvenskapitalkrav opgjort efter standardmodellen og 
med indregning af nedsættelse af grundlagsrente ved rente-

fald. 

 

 

 

Nedenstående tabel viser, hvordan risiko og kapital-

grundlag er fordelt på kapitaltyper. 

 

 

Risiko og kapitalgrundlag, 30. juni 2018, mio. kr. 

 

 Kapitaltype Risiko Kapitalgrundlag 

Bonushensættelser 20.978 46.151 

Basiskapital 3.297 9.431 

I alt 24.275 55.582 
 

 

 Note: Solvensmæssigt kapitalgrundlag. 

 

 

 

Ud af den samlede risiko på 24,3 mia. kr. fordeles 

21,0 mia. kr. som reduktion i bonushensættelser. Da 

der samlet er bonushensættelser på 46,2 mia. kr., vil 

der fortsat være råderum for betydelige bonusudlod-
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ninger, selv hvis Lægernes Pension oplever det værste 

år i en periode på 200 år.  

 

Ud af den samlede risiko på 24,3 mia. kr. skal basiska-

pitalen dække 3,3 mia. kr. svarende til pensionskas-

sens solvenskapitalkrav. Ved at sætte basiskapitalen 

på 9,4 mia. kr. i forhold til solvenskapitalkravet fås 

solvensdækningen, som er 286 pct. Dette afspejler, at 

Lægernes Pension har næsten tre gange så stor en 

basiskapital som det tab af basiskapital, der vil ople-

ves i det værste år ud af en periode på 200 år.  

Udvikling i solvens i første halvår 2018 

Pensionskassens solvensmæssigt opgjorte basiskapi-

tal er faldet fra 9.451 mio. kr. til 9.431 mio. kr. som 

følge af periodens resultat og pensionisttillæg. 

 

Den solvensmæssigt opgjorte kollektive del af bonus-

hensættelserne faldt fra 11.367 mio. kr. til 10.401 

mio. kr., idet halvårets afkast i betinget garanterede 

ordninger var mindre end bonusudlodningerne. 

 

Den solvensmæssigt opgjorte individuelle del af bo-

nushensættelser blev øget fra 36.383 mio. kr. til 

36.507 mio. kr. Det afspejler, at årets rentetilskrivning 

og indbetalinger har haft en større effekt end det 

svagt faldende renteniveau. 

 

Pensionskassens markedsrisici er i første halvår 2018 

øget fra 20.838 mio. kr. til 22.389 mio. kr., hvilket især 

skyldes, at det værste rentescenarie for pensionskas-

sen er ændret fra rentestigning til rentefald i perio-

den. Livsforsikringsrisici er steget marginalt fra 3.891 

mio.kr. til 3.974 mio. kr. 

 

Solvenskapitalkravet er faldet fra 3.350 mio. kr. til 

3.297 mio. kr. i første halvår som følge af en mere 

forsigtig investeringsstrategi i grupper med garanteret 

grundlagsrente. Solvensdækningen blev øget fra 282 

pct. til 286 pct. som en konsekvens af faldet i solvens-

kapitalkrav.  
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Forventninger til 2018 

 

Årets resultat  

Resultatet for 2018 vil blive påvirket af investerings-

afkastet fra de aktiver, som tilhører egenkapitalen.  

 

En stor del af egenkapitalens aktiver er placeret i 

aktier og andre aktiver, hvor kurserne varierer meget 

fra år til år. Det forventede investeringsafkast er der-

for forbundet med betydelig usikkerhed – både på 

lang sigt og endnu mere i de enkelte år. 

 

Resultatet for 2018 forventes ikke at blive påvirket af 

forvaltningen af pensionsordningerne ud over beta-

ling for fortjeneste. Det skyldes, at ordninger med 

garanteret grundlagsrente overvejende investeres i 

afdækningsaktiver, som giver stor sikkerhed for at 

dække pensionsforpligtelserne, og at ordningen med 

betinget grundlagsrente har betydelige bonushensæt-

telser til at modstå eventuelle negative investerings-

afkast. 

Efterfølgende begivenheder og usikkerhed 

Siden regnskabsperiodens afslutning er der ikke ind-

trådt forhold, som har indflydelse på bedømmelsen af 

halvårsrapporten eller på pensionskassens og koncer-

nens finansielle stilling.  

 

Ved udarbejdelse af halvårsrapporten foretages der 

i forbindelse med indregning og måling af visse regn-

skabsposter en vurdering, som er baseret på skøn, 

hvilket er behæftet med en vis usikkerhed. 

 

Usikkerhederne ved indregning og måling vedrører 

primært værdiansættelse af de investeringsaktiver, 

som ikke handles på et aktivt marked, samt opgørelse 

af markedsværdien af de pensionsmæssige hensæt-

telser, herunder forventninger til levetid.
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Regnskab 

Resultatopgørelse og totalindkomst 

 

 
 
  

Regnskab (1.000 kr.)

1. januar - 30. juni 2018 2017 2018 2017

Pensionsvirksomhed

Medlemsbidrag, brutto 1.203.215 1.163.085 1.203.215 1.163.085

Medlemsbidrag i alt 1.203.215 1.163.085 1.203.215 1.163.085

Indtægter fra  ti lknyttede vi rksomheder 666.827 1.828.485 - -

Indtægter fra  associerede vi rksomheder 51.052 10.163 51.052 10.163

Indtægter af investeringsejendomme 0 0 30.374 8.426

Renteindtægter og udbytter mv. 826.232 846.672 2.185.018 2.359.520

Kursreguleringer -1.197.487 801.475 -1.170.157 2.639.656

Renteudgi fter -4 0 -2.869 -3.085

Adminis trationsomkostninger i  forbindelse med

investeringsvirksomhed -29.314 -25.984 -209.579 -232.105

Investeringsafkast i alt 317.307 3.460.810 883.839 4.782.575

Pens ionsafkastskat  -228.420 -496.613 -228.420 -496.613

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 88.887 2.964.196 655.419 4.285.961

Udbetalte ydelser -1.115.493 -1.038.657 -1.115.493 -1.038.657

Pensionsydelser i alt -1.115.493 -1.038.657 -1.115.493 -1.038.657

Ændring i pensionshensættelser -230.762 -3.292.070 -230.762 -3.292.070

Ændring i fortjenstmargen 0 802.339 0 802.339

Ændring i overskudskapital -1.138 -1.003 -1.138 -1.003

Adminis trationsomkostninger -12.942 -12.879 -12.944 -12.879

Overført investeringsafkast -26.012 -352.333 -26.012 -352.333

Pensionsteknisk resultat -94.246 232.678 472.285 1.554.443

Egenkapita lens  investeringsafkast 26.012 415.978 26.012 415.978

Resultat af pensionsvirksomhed -68.234 648.656 498.297 1.970.421

KoncernModerselskab
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Resultatopgørelse og totalindkomst (forsat) 

 

  

Regnskab (1.000 kr.)

1. januar - 30. juni 2018 2017 2018 2017

Resultatopgørelse

(fortsat)

Resultat af pensionsvirksomhed -68.234 648.656 498.297 1.970.421

Bankvirksomhed

Renteindtægter - - 49.402 43.662

Renteudgi fter - - -6.652 -8.360

Netto renteindtægter - - 42.750 35.302

Gebyrer og provis ions indtægter mv. (netto) - - 74.395 63.618

Netto rente- og gebyrindtægter - - 117.145 98.920

Kursreguleringer - - -18.151 6.527

Andre dri fts indtægter - - 0 4.611

Omkostninger ved bankvirksomhed - - -76.883 -70.853

Andre dri ftsudgi fter - - -335 -409

Nedskrivninger på  udlån mv. - - 4.982 -1.350

Resultat af bankvirksomhed før skat - - 26.758 37.444

Resultat før selskabsskat og pensionsafkastskat for egenkapitalen -68.234 648.656 525.054 2.007.865

Skat 180.744 -63.645 181.102 -67.934

Koncernresultat - - 706.157 1.939.931

Minoritetsinteressers andel af resultat - - -575.819 -1.354.920

Pensionskassens andel af resultat 112.510 585.011 130.338 585.011

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat 112.510 585.011 130.338 585.011

Anden totalindkomst:

Anden totalindkomst efter skat 0 0 0 0

Periodens totalindkomst 112.510 585.011 130.338 585.011

Der fordeles således:

Sikkerhedsfond 0 0 0 0

Reservefond 112.510 585.011 112.510 585.011

112.510 585.011 112.510 585.011

Moderselskab Koncern
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Balance 

 

 
  

Regnskab (1.000 kr.)

Pr. 30. juni 2018 2017 2018 2017

(ultimo) (ultimo)

AKTIVER

Software mv. 9.389 10.189 9.389 10.189

Immaterielle aktiver 9.389 10.189 9.389 10.189

 

Dri ftsmidler mv. 2.334 2.392 2.334 2.392

Materielle aktiver 2.334 2.392 2.334 2.392

Investeringsejendomme 0 0 1.508.422 1.509.434

Kapita landele i  ti lknyttede vi rksomheder 54.430.769 58.656.890 - -

Udlån ti l  ti lknyttede vi rksomheder 550.000 550.000 - -

Kapita landele i  associerede vi rksomheder 2.783.180 2.693.530 2.783.180 2.693.530

Investeringer i tilknyttede og associerede

virksomheder i alt 57.763.950 61.900.420 2.783.180 2.693.530

Kapita landele 15.802.467 14.508.813 61.195.592 63.330.309

Investeringsforeningsandele 6.886.844 5.623.856 6.886.844 5.657.453

Obl igationer 8.237.741 6.558.078 52.796.911 51.033.496

Pantes ikrede udlån 341 552 341 552

Andre udlån 0 0 364.271 422.692

Indlån i  kreditinsti tutter 0 0 301.377 265.898

Afledte finans iel le instrumenter 776.670 736.466 870.958 985.761

Udlån ti l  bankkunder - - 2.672.576 2.817.719

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 31.704.063 27.427.766 125.088.870 124.513.880

Investeringsaktiver 89.468.013 89.328.186 129.380.472 128.716.843

- - 836.402 886.475

Ti lgodehavender hos  medlemmer 54.886 29.319 54.886 29.319

Ti lgodehavender hos  fors ikringsvirksomheder 0 0 0 0

Ti lgodehavender hos  ti lknyttede vi rksomheder 110 3.749 - -

Andre ti lgodehavender 5.092 3.840 846.530 708.053

Tilgodehavender i alt 60.087 36.908 901.416 737.372

Aktuel le skatteaktiver 0 0 134.157 113.938

Udskudte skatteaktiver 180.744 0 180.744 0

Likvide beholdninger 176.753 312.416 1.605.330 2.001.370

Andre aktiver i alt 357.497 312.416 1.920.231 2.115.308

Ti lgodehavende renter samt optjent leje 28.943 29.586 520.602 439.402

Andre periodeafgrænsningsposter 133.645 139.128 136.445 141.689

Periodeafgrænsningsposter i alt 162.588 168.714 657.046 581.091

Aktiver i alt 90.059.908 89.858.804 133.707.291 133.049.670

Moderselskab Koncern

Investeringsaktiver tilknyttet puljeordninger bank
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Balance 

  

Regnskab (1.000 kr.)

Pr. 30. juni 2018 2017 2018 2017

(ultimo) (ultimo)

PASSIVER
 

Sikkerhedsfond 3.350.000 3.350.000 3.350.000 3.350.000

Reservefond 6.280.531 6.292.420 6.280.531 6.292.420

Pensionskassens andel af egenkapital 9.630.532 9.642.421 9.630.532 9.642.421

Minoritetsinteresser
ekskl. puljeordninger i bank - - 36.581.393 36.855.023

Egenkapital i alt  9.630.532 9.642.421 46.211.924 46.497.444

Overskudskapita l 13.973 12.835 13.973 12.835

Ansvarlig lånekapital i alt 13.973 12.835 13.973 12.835

Pens ionshensættelser 78.714.481 78.483.718 78.714.481 78.483.718

Fortjenstmargen på pens ion og investeringskontrakter 311.886 311.886 311.886 311.886

Indlån i  pul jeordninger - - 836.402 886.475

79.026.366 78.795.604 79.862.768 79.682.079

Udskudt pens ionsafkastskat 23.027 23.027 23.027 23.027

Udskudte skatteforpl igtelser 0 0 15.519 15.519

Andre hensættelser 0 0 5.768 2.947

23.027 23.027 44.314 41.493

Indlån fra  bankkunder - - 5.131.518 4.817.131

Aktuel le skatteforpl igtelser 228.781 1.123.644 228.781 1.123.644

Afledte finans iel le instrumenter 1.086.623 237.163 1.237.179 304.796

Gæld ti l  kreditinsti tutter 0 0 55.501 65.925

Anden gæld 46.650 18.521 917.375 498.732

1.362.053 1.379.328 7.570.354 6.810.228

Forudbetalte medlemsbidrag 3.956 5.589 3.956 5.589

Andre periodeafgrænsningsposter 0 0 1 1

3.956 5.589 3.957 5.590

Passiver i alt 90.059.908 89.858.804 133.707.291 133.049.670

Hensættelser til pensions- og investeringsaftaler

Hensatte forpligtelser i alt

Gæld i alt

Moderselskab Koncern

Periodeafgrænsningsposter i alt
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Egenkapitalopgørelse 

 

 
  

Regnskab (1.000 kr.)

1. januar - 30. juni 2018 2017 2018 2017

(helår) (helår)

Egenkapitalbevægelser

Sikkerhedsfond

Saldo primo 3.350.000 2.787.000 3.350.000 2.787.000

Henlæggelse af årets  resultat 0 563.000 0 563.000

3.350.000 3.350.000 3.350.000 3.350.000

Sikkerhedsfonden er bundet ti l  dækning af lovgivningens  kapita lkrav

Reservefond

Saldo primo 6.292.421 5.992.125 6.292.421 5.992.125

Pens ionis tti l læg -124.399 -234.830 -124.399 -234.830

Henlæggelse af årets  resultat 112.510 535.126 112.510 535.126

6.280.532 6.292.421 6.280.532 6.292.421

Pensionskassens andel af egenkapital primo

Sikkerhedsfond primo 3.350.000 2.787.000 3.350.000 2.787.000

Reservefond primo 6.292.421 5.992.125 6.292.421 5.992.125

9.642.421 8.779.125 9.642.421 8.779.125

Reguleringer og henlæggelser

Henlæggelse af årets  resultat 112.510 1.098.126 112.510 1.098.126

Årets  tota l indkomst i  a l t 0 0 0 0

Periodens totalindkomst 112.510 1.098.126 112.510 1.098.126

Pensionskassens andel af egenkapital ultimo

Sikkerhedsfond ul timo 3.350.000 3.350.000 3.350.000 3.350.000

Reservefond ul timo 6.280.532 6.292.421 6.280.532 6.292.421

9.630.532 9.642.421 9.630.532 9.642.421

Minoritetsinteresser ekskl. puljeordninger i bank

Minori tets interesser primo - - 36.855.024 33.371.862

Regulering ved ti lgang/afgang - - 302.188 6.456.351

Andel  af årets  resultat - - -575.819 -2.973.190

Minoritetsinteresser ultimo - - 36.581.394 36.855.024

Egenkapital ultimo i alt 9.630.532 9.642.421 46.211.926 46.497.445

KoncernModerselskab
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Noter 

1. Anvendt regnskabspraksis 

Halvårsregnskabet er aflagt efter Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle 

rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen). 

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i perioden. 
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Ledelsespåtegning 

 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for Lægernes Pension for perioden 1. 

januar – 30. juni 2018. 

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. 

 

Koncernregnskabet og halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, pas-

siver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018, samt af resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for peri-

oden 1. januar – 30. juni 2018. 

 

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og pensionskassens aktivite-

ter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og 

pensionskassen kan påvirkes af. 

 

Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. 

 

Frederiksberg, den 1. september 2018  

 

 

 

Direktion:  

 

 

 

Chresten Dengsøe  

 

 

Bestyrelse:  

 

 

Peter Melchior               Philip Bennett  Jette Dam-Hansen 

 

 

 

 

Klaus Friis Andersen              Helle Søholm  Jesper Rangvid  

 

 

 

 

Tina Øster Larsen  
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Lægernes Pension – pensionskassen for læger   

Cvr.nr. 24 26 04 02 

Dirch Passers Allé 76 

DK-2000 Frederiksberg 

+45 33 12 21 41 

pension@lpb.dk 

www.lpb.dk 

 


