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Agenda

Hvorfor er der behov for risk management?

Konkret eksempel på tilgang til risk management
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‘Risk Management’ eller ‘Risikostyring’

”Det er svært at spå… Især om fremtiden”

Storm P. 

Risikostyring er en proces i en virksomhed, hvor ledelsen forsøger at danne sig et overblik 

over udefra- og indefra-kommende faktorer, der vil kunne påvirke virksomhedens 

fremtidige indtjening eller tab af kapital
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Man kan ikke drive virksomhed uden at løbe en risiko!

At drive virksomhed indebærer at tage en risiko

Virksomhed / 

ForretningsmodelLeverandører Kunder
Input Output

Markedsmæssig eksistensberettigelse

Markedsværdi[input] ( Markedsværdi[output] – omkostninger )<

• Handelsvirksomheder

• Produktionsvirksomheder

• Servicevirksomheder

• Finansielle virksomheder

Nuværende ikke-observerede forhold eller kommende begivenheder kan ændre på 

forudsætningerne for eksistensberettigelse

• Markedspladsen, forædlingsaktivitet, modpartsadfærd, netværk, rammevilkår

osv.

Eksistensberettigelse kræver påtagelse af risiko
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Risikostyring kan både sikre værdi og skabe mer-værdi

Traditionel risikostyring

Fokus på værdier der kan tabes

• Downside beskyttelse

• Overholdelse af lovgivning (regler, dokumentation og rapportering)

Forretningsdrevet risikostyring

Fokus på værdiforøgende tiltag samt opnåelse af virksomhedens 

målsætninger

• Fokus på samtlige risici, der har påvirkning på virksomhedens 

forretningsplan 

• Risiko internaliseres i produkter og forretningsmodel (risiko 

reduceres/elimineres eller konverteres til forretningsmuligheder)

Flere modenhedsstadier

Observere og analysere

• Identifikation af risiko-

elementer

• Vurdering af sandsynlighed 

• Vurdering af konsekvens

• Beskrivelse af handlerum -

håndteringer eller 

foranstaltninger

Beslutte / agere

• Accept, undgå, forsikre, 

reducere, sprede mv.

• Eksekvere

Risikostyring
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Risikostyring er uundværligt

… til at sikre og skabe værdi !

Risikostyring skal sikre det rette 

fokus, kontinuerligt

• Identificere relevante risicis 

påvirkninger på virksomheden i 

forhold til de gældende rammevilkår

• Identificere de værdiskabende 

afdækningsmuligheder eller 

justeringer i produkter eller 

forretningsmodel

Risikostyring er kun værdifuldt når 

der besluttes/handles

• Hurtig reaktion på omverdens-

forandringer

• Afvejning mellem hurtige skøn og 

dybdegående analyse

Omverdenen

• Stigende kompleksitet

• Stigende uforudsigelighed

• Hurtigere forandring

Rammevilkår (bl.a. i finansiel 

sektor)

• Stigende myndighedskrav til 

rapportering og dokumentation

• Kontinuerlige overvejelser om 

ændring i rammevilkår 

• Regler ændres ofte (f.eks. skat)

Betydelige 

konsekvenser 

for værdi-

skabelsen til 

ejerne

Stigende behov for risikostyring…
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Risikostyring – holistisk og med fokus på værdiskabelse

Organisering

Risikoappetit

Risikoanalyse

Kontrol

Aktioner

Ledelse og 
rapportering

Risikostyring

cyklus

Ledelsesinformation

Direktion og daglig 

risikostyring

Lær af fortiden

Hændelser og 

tabsbegivenheder

Håndter nutiden

Risikoprofiler og 

kvantitativ analyse

Forudsig fremtiden

Forudsige visse 

begivenheder 

Governance

Bestyrelse og 

direktion

Roller og uddelegeret 

ansvar

Politikker, producerer 

og guidelines

Risiko kommitterer 

Systemer og værktøjer

Kommunikation, uddannelse, træning og guidance

Risiko kultur, adfærd og code of cunduct
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Risikostyring – SKAL forgå på alle niveauer

Risikostyring på flere niveauer

Direktion

Bestyrelse

Risikostyringsafdeling

Derudover: 

Compliance funktion og intern revision

2

3

1

4

Udmøntning; vurderinger og beslutninger

Rammer og opfølgning - samt efter behov; 

Enkeltvise deep dives eller sparring med direktion

Daglig overvågning, analyse og rapportering samt 

samspil med relevante afdelinger (eks. 

kapitalforvaltning, produktionsafdeling, IT mv.)

Kontroller (finansielt og operationelt), whistleblower

ordning mv.

Et eksempel fra pensionsindustrien 
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Bestyrelsen fastlægger rammerne og følger op

• Risikobilledet 

indarbejdes i de 

finansielle 

risikomodeller

• I øvrige forretnings-

områder er 

risikobilledet input til 

den løbende 

forretningsmæssige 

styring, herunder 

risikohåndtering

• Vurdering af risici 

• Drøftelse af mulige 

behov for justering af 

nuværende risikoprofil, 

drift og organisering, 

herunder politikker og 

retningslinjer

• Drøftelse af strategi og 

forretningsmodel

Bestyrelses

-seminar
Efterår

Bestyrelsen 

sætter 

kontinuerligt 

rammen for 

overordnet 

risikostyring 

Sommer

• Input fra alle 

forretningsområder

• Opsamlede risici 

kategoriseres 

• Væsentlige risici 

kvantificeres i kr.

• Kortlægning behandles 

af direktion og 

rapporteres til 

bestyrelsen

Overblik –

kortlægning og 

kvantificering af risici

Input til den løbende 

risikovurdering

Vurdering af 

risikoprofil, drift og 

organisation

Processen redefineres fortløbende for at sikre, at processen i sig selv ikke er et mål

Eksempel på proces

Et eksempel fra pensionsindustrien 
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Proces for risiko-

vurdering

Risici udspecificeres og bearbejdes

Finansielle 

markedsrisici

Forsikrings-

mæssige risici

Operationelle 

risici

Kommercielle og 

øvrige risici

1

2

3

4

• Bruttorisici identificeres via dialog med 

alle direktører og udvalgte 

nøglepersoner

• Direktion vurderer risiko-eliminerende og 

-reducerende tiltag (bruttorisici 

reduceres til færre nettorisici)

• Reduktioner foretages i forhold til 

sandsynlighed samt konsekvens

• Bestyrelsen drøfter risikorapport

Model for risikovurdering, eksempel fra  et pensionsselskab Fra brutto- til nettorisiko

Et eksempel fra pensionsindustrien 



side 11

Den operationelle udførelse af risikostyringen sker 
via Investerings- og risikokomitéen

Indhold

Den faste del af agenda på komité-mødet

• Makro

• Afkast og performance

• Væsentligste risici

• Reserver, afdækninger og individuelt 

solvensbehov

Den faste del af rapporteringsmaterialet

• Kundereserver og basiskapital: Udvikling, 

dekomponering og følsomhed

• Risikobudget (ud fra individuelt solvensbehov): 

Udvikling, risikokilder og følsomhed

• Afdækninger: Dekomponering

• Løbende vurdering af risici og reserver

• Løbende vurdering af aktivsammensætningen

• Bidrag til investeringsstrategien

• Langsigtet planlægning af kapitalstrukturen

Deltagere

• CEO, CFO, CIO, CRO og repræsentanter fra 

investeringsområderne 

Struktur

• Fastlagt møde hver 14. dag

• Ugentligt skøn på reserver og individuelle solvensbehov

Rytme justeres efter behov 

• Processen kan køre dagligt, hvis behov for høj frekvens

Formål og struktur

Et eksempel fra pensionsindustrien 
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Risikostyring fremover – formaliseres på øverste 
ledelsesniveau

Bestyrelsesudvalg

Revisionsudvalg

Aflønnings-udvalg
Nominerings-

udvalg

Risikostyrings-

udvalg

BestyrelseAnsvar

Kompetencer

Krav (uformelle eller formelle) til ledelsesorganisering bliver mere udbredt



side 13

Spørgsmål ?


