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Ledelsespåtegning halvårsrapport 1/1 – 30/6 2010 
 
 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2010 for Thisted Forsikring G/S. 
 
Halvårsrapporten er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
forsikringsselskaber.  
 
Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review.  
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af 
virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt resultatet af selskabets aktiviteter. 
 
Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomi-
ske forhold samt retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan på-
virkes af. 
 
Thisted, den 19. august 2010 
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Dennis R. Petersen 
adm. direktør 
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Formand 
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Poul Erik Handberg 

  
Erling Svenningsen 
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Ninna Jeppesen 

 
 

  
Helle Broen Jensen 
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 Selskabsoplysninger 
 
 
 Virksomhedsnavn Thisted Forsikring G/S 
   Thyparken 16 
   7700 Thisted 
 
   Telefon 9619 4500 
   Telefax 9791 0115 
   CVR-nr. 31 00 75 18 
   Hjemstedskommune  Thisted 
   Hjemmeside www.thistedforsikring.dk 
   E-mail post@thistedforsikring.dk 
 
 
 Bestyrelse Jens Jørgen Henriksen, formand 
   Peter Homann, næstformand 
   Poul Erik Handberg 
   Thorkild Nørgaard 
   Erling Svenningsen 
   Bjarne Thomsen 
   Ninna Jeppesen * 
   Helle Broen Jensen * 
   Lene Møller Jensen * 
 
   * medarbejdervalgt 
 
 Direktion Dennis R. Petersen, adm. direktør 
 
 
 Revision BRANDT 
   Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Femårsoversigt 
 
   

 
 DKK 1.000              1/1 – 30/6  1/1 – 30/6 

             2007         2008              2009         2009       2010               

                          
 Bruttopræmieindtægter    280.474  293.670        283.184        143.434          123.901 
 Bruttoerstatningsudgifter   219.998  266.701  206.377  109.428     96.292 
 Forsikringsmæssige driftsomkost- 
 ninger i alt   54.826  61.626  54.899  28.834  24.131 
 Resultat af genforsikring   -15.893  -16.915  -30.135  -17.425  -6.585 
 Forsikringsteknisk resultat   -1.101  -41.357  -7.008  -11.372  -2.112 
 Investeringsafkast efter forsikrings- 
 teknisk rente   3.774  -79.435  19.963  3.261  5.134 
 Årets resultat   7.552  -119.429  12.955  -8.111  3.022 
 Afløbsresultat   -9.952  -17.325  7.717  -8.366  21.410 
 Forsikringsmæssige hensættelser, 
 i alt     320.868  376.454  345.275  411.560  376.735 
 Forsikringsaktiver, i alt   23.981  19.084  40.284  31.657  47.152 
 Egenkapital, i alt   217.483  99.620  112.750  91.510  115.773 
 Aktiver, i alt   556.315  498.220  524.674  571.111  551.246 
  
 Nøgletal 
 Bruttoerstatningsprocent   78,4  90,8  72,9  76,3  77,7 
 Bruttoomkostningsprocent   19,5  21,0  19,4  20,1  19,5 
 Nettogenforsikringsprocent   5,7  5,8  10,6  12,1  5,3 
 Combined ratio   103,7  117,6  102,9  108,5  102,5 
 Operating ratio   100,4  113,6  102,5  107,9  101,7 
 Relativt afløbsresultat   -5,8  -9,0  3,2  -3,4  10,5 
 Egenkapitalforrentning i procent   3,5  -75,3  12,2  -8,5  2,6 
 Solvensdækning   3,84  1,36  2,27  1,80  2,47 

 
Nøgletal i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser: 
 
 
Bruttoerstatningsprocent =  
 
 
Bruttoomkostningsprocent = 
 
 
Nettogenforsikringsprocent = 
 
 
Combined ratio = 
 
 
Operating ratio = 
 
 
Egenkapitalforrentning efter skat = 

Bruttoerstatningsudgifter x 100 
Bruttopræmieindtægter 

 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger x 100 
Bruttopræmieindtægter 

 
Resultat af genforsikring x 100 

Bruttopræmieindtægter 

 
(Bruttoerstatningsudgifter + forsikringsmæssige 
driftsomkostninger + resultat af genforsikring) x 100 

Bruttopræmieindtægter 
 
(Bruttoerstatningsudgifter + forsikringsmæssige 
driftsomkostninger + resultat af genforsikring) x 100 

Bruttopræmieindtægter + forsikringsteknisk rente 
 

Årets resultat x 100 
(Egenkapital primo + egenkapital ultimo) / 2 
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                      Ledelsesberetning for 1. halvår 2010 
 
Selskabets aktiviteter 
 
Selskabets forretningsområde er skadesforsikring med hovedvægt på autoforsikring, forsikring for private, landbrug og 
mindre og mellemstore virksomheder. 
 
Selskabet har i 1. halvår af 2010 fortsat afviklingen af forretningen vedrørende professionelt ansvar. I store træk er ri-
sikoen på dette forretningsområde på nuværende tidspunkt reduceret til udelukkende at være afløbsrisikoen som for-
ventes at være aftagende i de kommende perioder. 
 
Periodens resultat 
 
Resultatet for 1. halvår 2010 udviser et overskud efter skat på t.kr. 3.022 mod et underskud i 2009 på t.kr. 8.111. Re-
sultatet vurderes som tilfredsstillende og forventes yderligere forbedret i 2. halvår 2010. 
 
Perioden har erstatningsmæssigt været hård ved Thisted Forsikring med flere større skader på såvel bygningsbrand 
som personskader ved færdselsuheld. Derudover har årets strenge vinter medført snetryk-skader, der har sat deres 
aftryk på periodens regnskab. 
 
Selskabet har i perioden fortsat stabiliseringen af såvel porteføljen, investeringspolitikken samt ledelsen i selskabet. 
Den løbende sanering af porteføljen foregår ligeledes planmæssigt. Henover sommeren og efteråret implementeres 
der tiltag på selskabet nye kundecyklus- og servicekoncepter samt på salgssiden.  
  
 
Præmieindtægterne før genforsikring udgør i 2010 t.kr. 123.901 mod t.kr. 143.434 i 2009, svarende til et fald på t.kr. 
19.533 eller 13,6 %. Set i lyset af gennemførte sanering af kundeportefølje og selskabets turbulente periode i 2. halv-
år 2009 er faldet som forudset. Udviklingen i præmieindtægterne er stabiliseret i 2. kvartal 2010 og forventes fastholdt 
i resten af året. 
 
Erstatningsudgifterne før genforsikring udgør i 2010 t.kr. 96.292 mod t.kr. 109.428 i 2009, svarende til et fald på 
12,0 %. Afløbsresultatet f.e.r. udgør i 1. halvår 2010 t.kr. 21.410 mod t.kr. – 8.366 i 2009.       
Periodens positive afløbsresultatet på netto 21.410 er tilfredsstillende set i relation til de store tab i 2008 og 2009.    
Afløbsresultatet skyldes dels en gennemgående undersøgelse af tidligere afsatte erstatninger, samt en for Thisted 
Forsikring positiv udvikling i afgjorte sager i perioden. Selskabet forventer dog ikke, at der sker større reguleringer i 2. 
halvår 2010. 
 
Erstatningsprocenten brutto udgør 77,7 % mod 76,3 % i 2009. Erstatningsprocenten ligger over det budgetterede, 
hvilket primært skyldes enkelte store brandskader, få større personskader ved trafikuheld samt føromtalte skader fra 
snetryk. 
 
Forsikringsmæssige driftsomkostninger udgør i 2010 t.kr. 24.131 mod t.kr. 28.834 i 2009. Posten er samlet faldet 
med t.kr. 4.703 i forhold til samme periode sidste år og t.kr. 7.555 siden samme periode 2008. Faldet skyldes en fort-
sat stram omkostningsstyring samt tidligere gennemførte omkostningsreduktioner. 
  
Omkostningsprocenten for de samlede forsikringsmæssige driftsomkostninger udgør 19,5 % i 2010 mod 20,1 % i 
2009.  
 
Forsikringsteknisk resultat udviser i 2010 et underskud på t.kr. 2.112 mod et tilsvarende underskud i 2009 på t.kr. 
11.372.  En reduktion af underskuddet med t.kr. 9.260, betragtes som tilfredsstillende, set i lyset af periodens storska-
der.  

 
Investeringsvirksomheden udviser efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser et overskud for 1. halvår 
2010 på t.kr. 5.134 mod et overskud på t.kr. 3.261 i 2009. Selskabet har i perioden yderlig reduceret risikoen ved den 
lagte investeringsstrategi. 
 
Kapitalforhold, solvens og ansvarlig lånekapital 
 
Periodens overskud medfører, at selskabets egenkapital pr. 30.6.2010 udgør t.kr. 115.773 mod t.kr. 91.510 på sam-
me tidspunkt i 2009. Pr. 31.12.2009 udgjorde selskabets egenkapital t.kr. 112.750. 
 
Selskabet har fortsat ansvarlig lånekapital på t.kr. 36.000 fra andre forsikringsselskaber samt lokale pengeinstitutter, 
hvilket forbedrer selskabets basiskapital. Selskabet har tillige tilrettelagt sit reassuranceprogram, således at dette for-
mindsker det individuelle solvensbehov. 
Selskabets basiskapital udviser en overdækning i forhold til det opgjorte individuelle solvenskrav. Selskabet opfylder 
således de lovmæssige krav til tilstrækkelig basiskapital. 
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Udsigterne for resten af 2010 
 
Selskabet er i gang med at implementere en række strategiske projekter. Der vil således være særligt fokus på denne 
implementering i 2. halvår 2010.  
 
Selskabet forventer, at 2. halvår 2010 udvikler sig bedre end 1. halvår 2010 primært begrundet i de store enkeltståen-
de skader som selskabet var udsat for i første halvår.  
 
Selskabets væsentlige risici er fortsat, tab af kunder og derved fald i præmieindtægter samt at skadesforløbet fortsæt-
ter den dårlige udvikling. Samtidig er der usikkerhed omkring afløbsresultatet.  
 
Selskabet forventer, at 2. halvår 2010 vil udvise en forbedring af resultatet og at det samlede resultat for 2010 vil udvi-
se et overskud. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

 

Halvårsrapporten er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt efter reglerne i bekendtgørelsen om finan-
sielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2009, hvortil der henvises. 
 

Halvårsrapporten for 2010 har ikke været genstand for revision eller review. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2010 
 

Note          
      
  DKK 1.000       1/1-30/6 2010 1/1-30/6-2009 

              
  Forsikringsvirksomhed          
  Bruttopræmier             157.599  186.784 
  Afgivne genforsikringspræmier       -43.099  -66.960 
  Ændring i bruttopræmiehensættelser       -33.698  -43.350 
  Ændring i genforsikringsandel af præmie-          
  hensættelser       0  0 
               
  Præmieindtægter f.e.r.       80.802  76.474 
               
  Forsikringsteknisk rente       995  881 
               
  Udbetalte erstatninger       -103.581  -127.561 
  Modtaget genforsikringsdækning       22.833  24.732 
  Ændring i erstatningshensættelser       7.289  18.133 
  Ændring i genforsikringsandel af erstatnings-          
  hensættelser       6.158  11.413 
              
  Erstatningsudgifter f.e.r.       -67.301  -73.283 
              
  Erhvervelsesomkostninger        -7.114  -8.126 
  Administrationsomkostninger       -17.017  -20.708 
  Provisioner og gevinstandele fra gen-          
  forsikringsselskaber       7.523  13.390 
              
  Forsikringsmæssige driftsomkostninger          
  f.e.r.        -16.608  -15.444 
              
  Forsikringsteknisk resultat       -2.112  -11.372 

 
  Indtægter af investeringsejendomme       110  93 
  Renteindtægter og udbytter mv.       4.769  15.718 
  Kursreguleringer       4.557  -6.818 
  Renteudgifter       -896  -688 
  Administrationsomkostninger i forbindelse           
  med investeringsvirksomhed       -351  -293 
              
  Investeringsafkast i alt       8.189  8.012 
              
  Forrentning af forsikringsmæssige          
  hensættelser       -3.055  -4.751 
              
  Investeringsafkast efter forsikringsteknisk 
  rente        5.134  3.261 
              
              
  Resultat før skat       3.022  -8.111 
              
  Skat        0  0 
              
  Periodens resultat       3.022  -8.111 
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Balance pr. 30. juni 2010 
 
  Aktiver 
 
Note          
    
  DKK 1.000       30.06.2010  31.12.2009 
         

  Driftsmidler       2.618  2.302 
  Domicilejendomme       16.600  16.600 
              
  Materielle aktiver i alt       19.218  18.902 
              
  Investeringsejendomme       4.705  4.705 
              
  Kapitalandele        31.007  31.167 
  Investeringsforeningsandele       0  253.470 
  Obligationer       382.535  111.239 
  Andre udlån       250  250 
              
  Andre finansielle investeringsaktiver i alt       413.792  396.126 
          
  Investeringsaktiver i alt       418.497  400.831 
              
  Genforsikringsandele af erstatningshensættelser       47.152  40.284 
              
  Tilgodehavende hos forsikringstagere       14.485  10.881
              
  Tilgodehavende i forbindelse med direkte           
  forsikringskontrakter i alt       14.485  10.881 
              
  Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder       3.565  3.338 
  Andre tilgodehavender       0  102 
              
  Tilgodehavender i alt       18.050  14.321 
              
  Aktuelle skatteaktiver       64  64 
  Likvide beholdninger       41.290  43.542 
              
  Andre aktiver i alt       41.354  43.606 
              
  Tilgodehavende renter       3.267  2.207 
  Andre periodeafgrænsningsposter       3.708  4.523 
              
  Periodeafgrænsningsposter i alt       6.975  6.730 
              
  Aktiver i alt       551.246  524.674 
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Balance pr. 30. juni 2010 
 

  Passiver 
 
Note          
    
  DKK 1.000       30.06.2010  31.12.2009 

 
  Grundfond       10.000  10.000
  Opskrivningshenlæggelser       2.237  2.237 
  Overført overskud       103.536  100.513 
              
  Reserver i alt       115.773  112.750 
              
  Egenkapital i alt       115.773  112.750 
   
  Ansvarlig lånekapital       36.000  36.000 
            
  Præmiehensættelser       134.975  101.277 
  Erstatningshensættelser       241.760  243.998 
              
  Hensættelser til forsikrings- og           
  investeringskontrakter i alt       376.735  345.275 
              
  Udskudte skatteforpligtelser       0  0 
              
  Hensatte forpligtelser i alt       0  0 
              
  Gæld i forbindelse med direkte forsikring       87  0 
  Gæld i forbindelse med genforsikring       8.210  10.710 
  Gæld til kreditinstitutter         225  4.323 
  Anden gæld       14.216  15.616 
              
  Gæld i alt       22.738  30.649 
              
  Passiver i alt       551.246  524.674 
          
  
  
  
 


