
 

 

Til organisationer og myndigheder nævnt i vedlagte høringsliste 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Høring af bekendtgørelse om firmapensions-

kassers indberetning og følsomhedsanalyser 

(stress tests) 

 

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om firmapensions-

kassers indberetning og følsomhedsanalyser (stress tests) i høring. 

 

Bekendtgørelsen er ny. Bekendtgørelsen indeholder regler om firmapensi-

onskassernes følsomhedsanalyser (stresstest) og fastsætter frekvenserne 

for de løbende indberetninger, der skal ske til Finanstilsynet. 

 

Bekendtgørelsen er udarbejdet som et led i implementeringen af Europa-Par-

lamentets og Rådets Direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om ar-

bejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet 

hermed (IORP II-direktivet). Bekendtgørelsen implementerer og udfylder bl.a. 

artikel 49, stk. 2, i IORP II-direktivet som fastsætter, at de kompetente myn-

digheder skal råde over overvågningsredskaber, herunder stresstests, der 

sætter myndighederne i stand til at afsløre en forværring af de finansielle for-

hold i en pensionskasse.  

 

Bekendtgørelsen medfører, at firmapensionskasserne skal opgøre et rødt ri-

sikoscenarie (middel negativ markedsudvikling) og et gult risikoscenarie (me-

get negativ markedsudvikling) og beregne konsekvensen heraf på basiskapi-

talen.  

 

Firmakasserne laver allerede i dag de omhandlede følsomhedsanalyser, idet 

tilsvarende krav allerede følger af Finanstilsynets ”vejledning til indberet-

ningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser”. Kravene 

fastsættes fremover på bekendtgørelsesniveau med henblik på at implemen-

tere direktivets krav om følsomhedsanalyser. Da firmapensionskasserne al-

lerede foretager de omhandlede følsomhedsanalyser, forventes indførelsen 

af reglerne på bekendtgørelsesniveau at være uden betydning for firmapen-

sionskasserne i praksis.  
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I forhold til indberetninger fastlægger bekendtgørelsen hvilke forhold, som 

skal indberettes til Finanstilsynet samt fristerne for indberetningerne. Indbe-

retningerne omfatter solvensforhold, herunder den opgjorte basiskapital og 

det opgjorte kapitalkrav, de opgjorte pensionshensættelser, resultaterne af 

følsomhedsanalyserne, vurdering af egen risiko, oplysninger om grænse-

overskridende aktiviteter og regelmæssige regnskabsindberetninger.  

 

Høring 

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder. 

 

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen se-

nest den 28. november 2018. 

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Fi-

nanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane. 

 

Kontaktperson: Morten Svane 

Direkte tlf.nr.: +45 33 55 84 48 

 

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen. 

Svarene kan læses i 5 måneder efter høringsfristen er udløbet.  

 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets pri-

mære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager 

Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om 

den finansielle sektor. 
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