
    

 

Halvårsrapport 2018 

 
Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab 

Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. 

CVR-nr. 35 99 27 15 

 



Ledelsesberetning 
 

Aros Forsikring | Halvårsrapport 2018 | 2 
 

Perioderapport: 

Resultatopgørelse 1. januar – 30. juni 2018 

Status 30. juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Halvårsrapport 2018 
 

Halvårsrapport 2018 
 

Halvårsrapport 2018 
 

Halvårsrapport 2018 
 

Halvårsrapport 2018 
 

Halvårsrapport 2018 
 

Halvårsrapport 2018 
 

Halvårsrapport 2018 



   Ledelsesberetning   

Aros Forsikring | Halvårsrapport 2018| 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ledelsesberetning 5 

Ledelsespåtegning 7 

Anvendt regnskabspraksis 8 

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 12 

Balance pr. 30. juni 2018 14 

 Femårsoversigt      16 
   
                     
        
       

Indholdsfortegnelse 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Indholdsfortegnelse 



Ledelsesberetning 
 

Aros Forsikring | Halvårsrapport 2018 | 4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Aros Forsikring åbner forsikringsbutik i selskabets ejendom på Park Alle 1, Aarhus C. 

 

Aros Forsikring servicerer stadig flere og flere kunder – og selskabet oplever et stigende ønske 

fra kunderne om tilgængelighed, ikke alene ved digitale løsninger, men også ved at tale ansigt 

til ansigt med en rådgiver.  

Selskabet åbner derfor en forsikringsbutik i hjertet af Aarhus, på en meget synlig og markant 

placering, lige overfor Aarhus Rådhus i den smukke historiske bygning tegnet af Arkitekt Axel 

Høeg-Hansen. 

Direktør Morten Dissing udtaler: ”Vi ser meget frem til at byde eksisterende og nye kunder på 

en kop kaffe i meget hyggelige omgivelser og få en god snak om forsikringsrisici og hvordan 

Aros Forsikring kan hjælpe med at afdække dette bedst muligt”.  

”Med den markante placering forsikringsbutikken har, får Aros Forsikring også den effekt, at 

selskabets synlighed i selskabets hjemby Aarhus får et massivt løft. Mere synlig placering er 

svær at forestille sig.” 

Kontoret åbner medio september og selskabet ser frem til at byde velkommen. 
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Periodens resultat  

Resultatet for 1. halvår 2018 anses for mindre 

tilfredsstillende. Periodens samlede resultat før skat 

udviser et overskud på 0,4 mio. kr., mod et overskud i 

1. halvår 2017 på 6,2 mio. kr.  

 

Det forsikringstekniske resultat for 1. halvår 2018 

udviser et underskud på 3,1 mio. kr., mod et overskud 

på 0,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Det negative 

forsikringstekniske resultat for 1. halvår 2018 skyldes 

udelukkende et negativt afløbsresultat på ulykke, som 

betegnes som ekstraordinær for perioden.      

 

Selskabets egenkapital pr. 30. juni 2018 udgør 224,6 

mio. kr.  

 

Præmieindtægter 

Bruttopræmieindtægterne udgør i perioden 82,7 mio. 

kr., mod 79,8 mio. kr. ved halvåret 2017.  

 

Væksten i porteføljen omregnet til helår for 1. halvår 

2018 udgør 7,0%.  

 

Den positive udvikling i bestanden er over det 

forventede og anses for meget tilfredsstillende.  

 

Erstatningsudgifter 

De samlede bruttoerstatninger udgør 58,4 mio. kr.  i 

første halvår af 2018, mod 51,4 mio. kr. i 1. halvår af 

2017.  

 

Bruttoerstatningsprocenten udgør således 70,6 i 1. 

halvår af 2108, hvilket er over det forventede. 

Hovedårsagen til de stigende erstatningsudgifter er 

negativt afløbsresultat på ulykkesforsikring.  

 

Erhvervelses- og 

administrationsomkostninger 

De samlede forsikringsmæssige driftsomkostninger 

beløb sig i perioden til 23,2 mio. kr., hvor der 

tilsvarende sidste år blev anvendt 23,8 mio. kr. I 

forhold til bruttopræmieindtægten er der således i årets 

første 6 måneder anvendt 28,0% til forsikringsmæssige 

driftsomkostninger, mod 29,8% i det foregående år.  

 

På trods af solid tilgang af kunder, øgede omkostninger 

til governance og IT, herunder i særdeleshed 

implementering af GDPR, er det som forudsat, lykkedes 

selskabet at nedbringe omkostningsprocenten. 

   

Genforsikring 

Nettoudgifterne til selskabets genforsikringsprogram i 

1. halvår 2018 udgjorde 4,1 mio. kr., hvilket er 

uændret i forhold til sidste år.   

 

Investeringsvirksomhed 

Periodens resultat i investeringsvirksomheden viser, 

efter overførsel af en beregnet forsikringsteknisk rente, 

et overskud på 3,1 mio. kr., mod et periodisk overskud 

det foregående år på 7,1 mio. kr. 

 

Resultatet af investeringsvirksomheden er tilfreds-

stillende, de store usikkerheder på de finansielle 

markeder i årets første 6 måneder, taget i betragtning.  

 

Det er selskabets politik at investere langsigtet med 

stor spredning. Ønsket er at have en stabil udvikling i 

formuen med begrænsede udsving i afkastet fra 

investeringsaktiverne fra år til år. 

   

Usikkerhed vedrørende indregning og 

måling 

Ved udarbejdelse af halvårsregnskabet for Aros 

Forsikring er der anvendt skøn og vurderinger, som 

påvirker størrelsen af aktiver og forpligtigelser og 

dermed resultatet for indeværende og kommende 

regnskabsperiode. Væsentlige skøn foretages primært i 

forbindelse med opgørelse af erstatnings-

hensættelserne.  

 

Hensættelser til indtrufne, endnu ikke betalte skader 

afsættes som bedst mulige skøn ved udgangen af en 

given regnskabsperiode. På opgørelsestidspunktet er 

der ikke kendskab til alle nødvendige oplysninger, 

hvorfor der vil komme afvigelser mellem de faktiske 

erstatninger og de foretagne hensættelser i form af 

enten afløbstab (for lidt afsat) eller afløbsgevinster (for 

meget afsat). Hensættelsesrisikoen er særlig stor på 

brancher med lang afviklingstid såsom motoransvar og 

ulykke. 

 

Risikostyring 

At styre Aros Forsikrings risici har direktionens og  

bestyrelsens største bevågenhed. På det operationelle 

plan er det primært forsikringsrisikoen, der skal 

vurderes, mens det på det finansielle plan er 

investeringsrisikoen. 
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Acceptpolitik 

Selskabets bestyrelse har vedtaget overordnede ret- 

ningslinjer for selskabets påtagelse af branchemæssige 

risici og besluttet, at selskabet fortsat alene etablerer 

private skadeforsikringer. Disse retningslinjer er igen 

udmøntet i forskellige tegningspolitikker inden for de 

enkelte risikotyper, der påtages. Tegningspolitikkerne er 

suppleret af forretningsgangsbeskrivelser, så hele  

organisationen er vidende om de gældende politikker. 

 

Påtagelsen af de forsikringsmæssige risici, herunder 

prissætningen af de enkelte produkter, sker på grund- 

lag af en markedsanalyse, hvor statistisk materiale i   

de forskellige forsikringsbrancher udarbejdet på egen 

portefølje, suppleret med statistisk materiale fra f.eks. 

F&P, sikrer et så validt grundlag som muligt at træffe 

beslutninger på. 

 

Erstatningshensættelser 

Hensættelsesrisikoen er størst på brancher, hvor der 

indgår personskader, som f.eks. motoransvarsforsik- 

ring og ulykkesforsikring, idet der modsat f.eks. motor- 

kasko og løsøre typisk går lang tid fra de anmeldes, til de 

afsluttes. Disse skader følges tæt og vurderes løbende 

individuelt, og der afsættes i fornødent omfang yder- 

ligere beløb til dækning af fremtidige udbetalinger, så 

hensættelsesrisikoen dermed begrænses. 

 

Genforsikring 

Et væsentligt element i risikostyringen inden for forsik- 

ringsforretningen er de principper for genforsikring, som 

er vedtaget af selskabets bestyrelse, og som tager sigte 

på at udligne store udsving i resultatudviklingen over en 

årrække. Det er i den forbindelse besluttet, at der i de 

etablerede genforsikringskontrakter skal tages højde for, 

at en enkelt skade maksimalt må eksponere selskabets 

egenkapital med 5%, mens den tilsvarende procent- 

andel for en forsikringsbegivenhed er 10%. I 2018 

påtager selskabet sig 1,5 - 2,5 mio. kr. for egen regning 

på de store brancher, hvad enten der er tale om en 

enkelt skade eller en forsikringsbegivenhed, hvilket 

svarer til under 2% af egenkapitalen ultimo. 

 

For at mindske kreditrisiko i relation til de genforsik- 

ringsselskaber, hvor genforsikringskontrakterne place- 

res, har bestyrelsen vedtaget, at der alene genforsikres 

i anerkendte genforsikringsselskaber, som har en rating 

hos Standard & Poors, svarende til minimum A-. 

 

 

Investeringsrisiko 

På investeringsområdet har selskabets bestyrelse 

vedtaget en overordnet investeringspolitik, som udstik- 

ker retningslinjerne for, hvor stor en procentdel de  

enkelte aktivtyper maksimalt må udgøre af de samlede 

investeringsaktiver. Investeringspolitikken er tilrettelagt 

således, at selskabets investeringer spredes mest muligt 

med henblik på at mindske risikoen for tab bedst muligt. 

 

Investeringspolitikken beskriver rammerne for aktiv- 

typerne, herunder rammerne for varighed og geografisk 

placering af de enkelte investeringer. 

 

Ingen investering foretages uden en forudgående ved- 

tagelse i selskabets bestyrelse. 

 

Investeringsaktiverne værdiansættes løbende til mar- 

kedsværdi, og i den forbindelse påvirkes værdien af 

selskabets investeringsaktiver af eksempelvis udsving i 

renten, aktiekurserne samt ejendomspriserne. 

 

Revision og review 

Halvårsrapporten har hverken været genstand for 

revision eller review.  

 

Opgørelse af selskabets 

solvenskapitalkrav og kapitalgrundlag 

Selskabet har opgjort sit solvenskapitalkrav ved 

anvendelse af standardmodellen i Kommissionens 

delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 

2014. Selskabet har pr. 30. juni 2018 opgjort sit 

solvenskapitalkrav (SCR) til 85,8 mio. kr. Selskabets 

kapitalgrundlag udgør 222,3 mio. kr. Overdækningen 

udgør således 136,5 mio. kr. Selskabets fulde 

kapitalgrundlag består af Tier 1 kapital, svarende til en 

overdækning på 2,6. 

 

Selskabets minimumskapitalkrav (MCR) er opgjort til 

27,8 mio. kr.  

 

Forventninger til hele 2018 

Portefølje væksten forventes at blive i niveauet 7%.  

 
Det forventes at selskabets omkostningsprocent 

forbedres yderligere på året. 

 
Det forventes at resultat forbedres i andet halvår, men 

selskabets størrelse in mente, vil ekstraordinære 

mange storskader, herunder vejrrelaterede skader 

kunne påvirke resultatet.  
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og 

godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar –  

30. juni 2018 for Aros Forsikring – gensidigt 

forsikringsselskab. 

 

Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov 

om finansiel virksomhed. 

 

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et 

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af 

selskabets aktiviteter for perioden 1. januar – 30. juni 

2018. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en 

retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets 

aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af 

væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet 

står overfor.  

 

 
 
 
 
 
 

Aarhus, den 23. august 2018 
 
 
 
 

Direktionen: 
 
 
 

______________________________ 
 

Morten Dissing 
 
 
 
 

Bestyrelsen: 
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
 

                  Lars Dahl-Nielsen                   Michael Busck 
                        formand                    næstformand       
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

 

                Henri Klaaborg              Peter Rosenkrands  
                             
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

 

                  Jens Øllegaard           Thomas Steen Vilhelmsen 
                medarbejdervalgt                  medarbejdervalgt      
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Anvendt regnskabspraksis 

Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse 

med Lov om finansiel virksomhed, herunder de af  

Finanstilsynet udsendte bekendtgørelser om finansielle 

rapporter for forsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser. 

 

Den anvendte regnskabspraksis i halvårsrapporten for 

2018 er uændret i forhold til årsrapporten for 2017.  

 

Generelt om indregning og måling 

Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sand-

synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles  

pålideligt. 

 

Ved indregning og måling på aktiver og forpligtelser er 

der taget hensyn til oplysninger, der fremkommer 

efter balancedagen, men inden halvårsrapporten 

udarbejdes, hvis – og kun hvis – oplysningerne be-

eller afkræfter forhold, som er opstået senest på 

balancedagen. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at 

de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der kan henføres til dette regnskabsår. 

Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser 

indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er 

anført nedenfor. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Præmieindtægter f.e.r. 

Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier 

reguleret for afgivne genforsikringspræmier og 

forskydning i præmiehensættelser. 

 

Posten ”Bruttopræmier” omfatter beløb, selskabet i 

regnskabsåret har modtaget eller har fået til gode for 

direkte og indirekte forsikringskontrakter, hvis forsik-

ringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslut-

ning. Bruttopræmier opføres med fradrag af 

ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, 

der ydes forsikringstagere uafhængigt af skade-

forløbet, samt eksklusive afgifter til offentlige 

myndigheder opkrævet sammen med præmierne. 

 

Forsikringsteknisk rente 

Forsikringsteknisk rente er opgjort som et beregnet af-

kast af årets gennemsnitlige præmiehensættelser. 

Som rentesats anvendes den relevante sats på 

EIOPA’s offentliggjorte risikofrie rentekurve uden 

volatilitetsjustering. 

Erstatningsudgifter f.e.r. 

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der i regn-

skabsåret er betalt for forsikringsskader, reguleret for 

ændring i erstatningshensættelser med fradrag af 

genforsikringsandele. 

 

Posten ”Udbetalte erstatninger” omfatter interne og 

eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af 

skaderne, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af 

indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte 

omkostninger forbundet med behandlingen af 

indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opføres efter 

fradrag af beløb, der er modtaget som følge af 

virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller 

indtræden i forsikrede rettigheder ved erstatningens 

udbetaling. 

 

Forsikringsmæssige  

driftsomkostninger f.e.r.  

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter 

de omkostninger, som er forbundet med at erhverve 

og administrere selskabets bestand af forsikrings-

kontrakter, herunder den hertil svarende andel af 

personaleomkostninger, provisioner, markedsførings-

omkostninger, husleje, udgifter til kontorartikler og 

kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle og 

immaterielle aktiver. 

 

Den andel af de forsikringsmæssige driftsom-

kostninger, der kan henføres til erhvervelse og 

fornyelse af bestanden af forsikringskontrakter, 

opgøres under posten ”Erhvervelsesomkostninger”. 

 

Indtægter fra associerede virksomheder  

Indtægter fra associerede virksomheder omfatter den 

forholdsmæssige andel af resultat efter skat i den 

associerede virksomhed. 

 

Indtægter af investeringsejendomme  

Indtægter af investeringsejendomme omfatter over- 

skud eller underskud ved drift af selskabets 

investeringsejendomme. Regulering af investerings-

ejendommenes værdi opføres ikke under denne post, 

men under posten ”Kursreguleringer”. 

 

Renteindtægter og udbytter mv. 

Renteindtægter og udbytter mv. omfatter renter og 

rentelignende indtægter af obligationer, andre værdi-

papirer, udlån, indlån og tilgodehavender. Endvidere 

opføres under denne post udbytter af kapitalandele, 

medmindre beløbene henhører under posten  

”Indtægter fra associerede virksomheder”. 
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Kursreguleringer 

Kursreguleringer omfatter den samlede værdi- 

regulering, herunder valutakursregulering, samt 

nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der 

henhører under gruppen af investeringsaktiver i 

balancen. Undtaget herfra er værdireguleringer 

vedrørende associerede virksomheder. 

 

Forrentning og kursregulering af 

forsikringsmæssige hensættelser 

Posten består af forsikringsteknisk rente overført fra 

forsikringsdriften samt løbetidsforkortelse og ændring i 

den anvendte diskonteringssats ved diskonteringen af 

selskabets forsikringsmæssige hensættelser.  

 

Skat 

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets 

forventede skattepligtige indkomst og årets regulering 

af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, 

der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og 

udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser 

indregnes direkte i egenkapitalen. 

 

Balancen 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med 

fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger 

foretages lineært over 5 år fra ibrugtagningstidspunk-

tet. 

 

Driftsmidler 

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumu-

lerede afskrivninger. 

 

Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kost-

prisen, baseret på nedenstående vurdering af brugs-

tiderne og scrapværdierne: 

   

 Brugstid Scrapværdi 

IT-anlæg, software og lign. 4 år 0% 

Inventar, biler mv. 5 år 0% 

 

Investeringsejendomme  

Investeringsejendomme måles til dagsværdi efter 

afkastmetoden i henhold til regnskabsbekendt-

gørelsens retningslinjer. Afkastmetoden indebærer, at 

dagsværdien af investeringsejendommene fastsættes 

med udgangspunkt i en årlig vurdering af hver enkelt 

ejendom ud fra forventede fremtidige driftsafkast og et 

forrentningskrav (afkastprocent) til den enkelte 

ejendom. 

 

 

 

Ejendomme, der er i besiddelse med henblik på udlej-

ning, og hvor den af selskabet benyttede andel af det 

samlede etageareal ikke overstiger 20%, klassificeres 

som investeringsejendomme. 

 

Kapitalandele i associerede virksomheder 

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til 

selskabets andel af den associerede virksomheds 

regnskabsmæssige egenkapital ifølge den senest 

aflagte årsrapport. 

 

Andre finansielle investeringsaktiver 

For andre finansielle investeringsaktiver anvendes af-

viklingsdagen som indregningskriterium. 

 

Børsnoterede obligationer og kapitalandele måles til 

dagsværdi ud fra lukkekursen på balancedagen. 

 

Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer 

opgøres dog som nutidsværdien af obligationerne 

(sædvanligvis kurs pari). 

 

Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi. Dags-

værdien fastlægges ved hjælp af en værdiansættelses-

teknik, der har til formål at fastlægge den 

transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på 

balancedagen mellem uafhængige parter, der 

anlægger normale forretningsmæssige betragtninger. 

 

Pantesikrede udlån måles til dagsværdi ud fra en 

individuel vurdering af det enkelte udlån på 

balancedagen, der sædvanligvis svarer til nominel 

værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til 

imødegåelse af forventede tab. 

 

Andre udlån måles til dagsværdi, der sædvanligvis 

svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
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Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til dagsværdi, der sædvanligvis 

svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber ved-

rørende genforsikringsselskabernes andele af præmie- 

og erstatningshenlæggelser opgøres med udgangs-

punkt i de indgåede kontrakter. 

 

Præmiehensættelser 

Præmiehensættelserne opgøres som summen af de 

beløb, som selskabet inden for hver bestand af 

forsikringer, der dækker samme risici, efter bedste 

skøn må forventes at skulle betale i anledning af 

forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde 

sted efter balancedagen, og som er dækket af de 

forsikringskontrakter, selskabet har indgået. 

 

Præmiehensættelserne udgør mindst den andel af 

bruttopræmien, der svarer til den del af 

forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen 

(selskabet anvender metoden i § 69 a til opgørelse af 

præmiehensættelserne). 

 

Direkte og indirekte omkostninger, der efter bedste 

skøn skal afholdes efter balancedagen i forbindelse 

med administration og skadebehandling af de 

indgåede forsikringskontrakter, vurderes at være 

indeholdt i præmiehensættelserne. Såfremt dette ikke 

vurderes at være tilfældet, hensættes yderligere beløb 

til dækning af disse omkostninger. 

 

Der er ikke foretaget diskontering af præmiehensæt-

telserne, idet hensættelserne maksimalt løber i et år 

fra balancedagen og hovedparten mindre end et år. 

 

Erstatningshensættelser 

Erstatningshensættelser opgøres som summen af de 

beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes 

at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, 

som har fundet sted indtil balancedagen ud over de 

beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne 

begivenheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de 

forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter: 

 

1. En sag-for-sag vurdering af anmeldte forsik-

ringsbegivenheder, der omfatter alle 

anmeldte forsikringsbegivenheder, 

2. Et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt 

oplyste forsikringsbegivenheder, der har 

været genstand for sag-for-sag vurdering, 

3. Et erfaringsbaseret skøn over anmeldte 

forsikringsbegivenheder, der ikke har været 

genstand for sag-for-sag vurdering, 

4. Et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegi-

venheder, som er indtruffet inden balanceda-

gen, men som er uanmeldte på tidspunktet 

for halvårsrapportens udarbejdelse. 

 

Erstatningshensættelserne indeholder endvidere de 

beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes 

at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i 

forbindelse med afviklingen af erstatningsforpligtelser-

ne. 

 

Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er der ta-

get hensyn til de indtægter og omkostninger i forbin-

delse med overtagelse og realisation af aktiver og ret-

tigheder, som selskabet opnår ret til ved erstatninger-

nes udbetaling. 

 

Erstatningshensættelser for brancher, hvor skaderne 

har en gennemsnitlig afviklingstid over ét år, diskonte-

res, hvis diskonteringseffekten er væsentlig. 

 

Der foretages diskontering af erstatningshensættelser-

ne ved anvendelse af et skønnet cash flow. 

 

Ved diskonteringen anvendes rentesatserne i EIOPA’s 

offentliggjorte risikofrie rentekurve uden 

volatilitetsjustering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Anvendt regnskabspraksis 



   Ledelsesberetning   
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Risikomargen på 

skadeforsikringskontrakter 

Risikomargen er det beløb, som selskabet forventeligt 

vil skulle betale en anden forsikringsvirksomhed for, at 

denne vil overtage risikoen for, at omkostningerne ved 

at afvikle selskabets skadeforsikringsforpligtelser afvi-

ger fra de beløb, der faktisk er afsat til præmie- og er-

statningshensættelser. 

 

Risikomargen beregnes ved brug af metode 3 i 

EIOPA’s retningslinjer for værdiansættelse af 

forsikringsmæssige hensættelser. Risikomargen 

indregnes alene for erstatningshensættelserne, i det 

omfang præmiehensættelserne opgjort efter § 69 a er 

tilstrækkelige til at indeholde risikomargen. 

 

Skat 

Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere 

regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, 

indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er 

betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret 

og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et 

aktiv. 

Hensættelse til udskudte skatteforpligtelser beregnes 

af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- 

 

 

 

 

mæssige og skattemæssige værdier bortset fra 

midlertidige forskelle, som opstår på 

anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og 

som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige 

indkomst. 

 

Er den midlertidige forskel negativ, og er det 

sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe 

den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. 

 

Gæld 

Gæld måles til dagsværdi, hvilket normalt svarer til 

den nominelle værdi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt regnskabspraksis 
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Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for 2018

2018 2017

Note kr. kr.

Præmieindtægter

Bruttopræmier 92.045.617        87.523.194       

Afgivne forsikringspræmier (4.177.147)        (4.157.093)        

Ændring i præmiehensættelser (9.311.708)        (7.692.817)        

Præmieindtægter f.e.r. 78.556.762     75.673.284     

Forsikringsteknisk rente (119.602)           (162.773)           

Erstatningsudgifter

Udbetalte erstatninger (59.057.639)      (59.362.745)      

Modtaget genforsikringsdækning -                   -                   

Ændring i erstatningshensættelser 539.298            7.915.003         

Ændring i risikomargen 80.000              -                   

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 109.543            (44.530)            

Erstatningsudgifter f.e.r. (58.328.798)    (51.492.272)    

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

Erhvervelsesomkostninger (10.531.890)      (11.900.075)      

Administrationsomkostninger (12.672.475)      (11.924.505)      

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. (23.204.365)    (23.824.580)    

Forsikringsteknisk resultat (3.096.003)      193.659          
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2018 2017

Note kr. kr.

Investeringsafkast

Indtægter fra associeret virksomhed 0 0

Indtægter af investeringsejendomme 2.786.363 2.725.828

Renteindtægter og udbytter mv. 6.693.197 5.962.307

Kursreguleringer -6.096.515 -1.440.735

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -292.632 -150.520

Investeringsafkast 3.090.413 7.096.880

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser 119.602 162.773

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 3.210.015 7.259.653

Andre indtægter 290.925 273.389

Resultat før skat 404.937          7.726.701

Skat 0 -1.479.900

Periodens resultat 404.937 6.246.801

2018 2017

Note kr. kr.

Disponering

Overført til dispositionsfond 404.937 6.246.801

Overført til reserve for nettoopskrivning af resultatandele 0 0

I alt 404.937 6.246.801

Totalindkomst

Periodens resultat 404.937 6.246.801

Anden totalindkomst 0 0

Skatteeffekt heraf  0 0

Totalindkomst 404.937 6.246.801

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for 2018
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Aktiver

30.06.2018 31.12.2017

Note kr. kr.

Immaterielle aktiver 2.290.141 2.731.583

Driftsmidler 1.985.116 1.706.861

Materielle aktiver 1.985.116 1.706.861

Investeringsejendomme 108.484.165 108.234.000

Investeringsejendomme 108.484.165 108.234.000

Kapitalandele i associerede virksomheder 360.619 360.619

Kapitalandele 369.400 369.400

Investeringsforeningsandele 221.274.214 220.683.089

Pantesikrede udlån 0 61.018

Andre finansielle investeringsaktiver 221.643.614 221.113.507

Investeringsaktiver 330.488.398 329.708.126

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 2.555.292 2.445.749

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser i alt 2.555.292 2.445.749

Tilgodehavender hos forsikringstagere 5.044.247 4.424.612

Tilgodehavender hos forsikringstagere i alt 5.044.247 4.424.612

Andre tilgodehavender 724.125 1.014.938

Andre tilgodehavender i alt 724.125 1.014.938

Tilgodehavender i alt 8.323.665 7.885.298

Aktuelle skatteaktiver 3.061.057 2.023.874

Likvide beholdninger 23.918.512 17.796.104

Andre aktiver 26.979.568 19.819.978

Andre periodeafgrænsningsposter 0 309.192

Periodeafgrænsningsposter 0 309.192

Aktiver 370.066.887 362.161.039
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Passiver

30.06.2018 31.12.2017

Note kr. kr.

Grundfond 15.000.000 15.000.000

Reservefond 4.000.000 4.000.000

Dispositionsfond 205.513.788 205.108.851

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 67.351 67.351

Egenkapital 224.581.139 224.176.202

Præmiehensættelser 70.558.202 61.246.494

Erstatningshensættelser 55.681.960 56.221.258

Hensættelse til risikomargen 1.503.000 1.583.000

Hensættelser til forsikringskontrakter 127.743.162 119.050.752

Udskudte skatteforpligtigelser 9.148.548 9.148.548

Hensatte forpligtigelser 9.148.548 9.148.548

Gæld i forbindelse med genforsikring 0 337.198

Anden gæld 8.594.038 9.448.338

Gæld 8.594.038 9.785.536

Passiver 370.066.887 362.161.039
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Femårsoversigt

Hovedtal                                            t.kr. 2018 2017 2016 2015 2014

Bruttopræmieindtægter 82.734      79.830      76.667      74.548      71.426      

Bruttoerstatningsudgifter (58.438)     (51.448)     (50.051)     (40.682)     (46.347)     

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt (23.204)     (23.825)     (20.629)     (21.373)     (20.031)     

Resultat af genforsikring (4.068)      (4.202)      (5.987)      (3.670)      (2.934)      

Forsikringsteknisk resultat (3.096)      194          (107)         8.707        2.252        

Investeringsafkast efter forrentning og kurs-

regulering af forsikringsmæssige hensættelser

Årets resultat 405          6.247        4.375        12.185      8.757        

Afløbsresultat (3.341)      2.041        3.961        5.352        4.210        

Afløbsresultat f.e.r. (3.232)      1.997        3.041        6.456        5.629        

Forsikringsmæssige hensættelser i alt 127.743    125.399    129.781    131.650    148.284    

Forsikringsaktiver i alt 2.555        4.648        2.404        7.133        16.064      

Egenkapital i alt 224.581    216.399    201.910    191.461    171.854    

Aktiver i alt 370.067    359.287    348.560    339.538    336.655    

Nøgletal

Bruttoerstatningsprocent 70,6          64,4          65,3          54,6          64,9          

Bruttoomkostningsprocent 28,0         29,8         26,9         28,7         28,0         

Combined ratio 103,6        99,6         100,0        88,2         97,0         

Operating ratio 103,7        99,8         100,1        88,3         96,9         

Relativt afløbsresultat i % 5,9           3,2           6,2           7,1           4,7           

Egenkapitalforrentning i % 0,2% 2,9% 2,2% 6,6% 5,2%

Solvensdækning* 2,60 2,62 2,51
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3.210        7.260        5.144        6.903        8.817        

* Fra 1. januar 2016 beregnes nøgletallet solvensdækning ud fra forholdet mellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav iht. 
Solvens II-regelsættet. Det er derfor ikke muligt at beregne solvensdækningen for tidligere perioder end 2016. 

** Hovedtallene og nøgletallene for 2014 er ikke fuldt ud sammenlignelige, som følge af ændring i anvendt regnskabspraksis, 
der alene er indarbejdet i tallene for 2015-2018.
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