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Ledelsespåtegning halvårsrapport 1/1 – 30/6 2011 
 
 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2011 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 2011 samt resultatet af selskabets aktiviteter for pe-
rioden 1. januar – 30. juni 2011. 
 
Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomi-
ske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan 
påvirkes af. 
 
Thisted, den 16. august 2011 

 
 

Direktion 
 
 

  
Dennis R. Petersen 
adm. direktør 
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Ninna Jeppesen 
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Selskabsoplysninger 
 
 

 Virksomhedsnavn Thisted Forsikring G/S 
   Thyparken 16 
   7700 Thisted 
 
   Telefon 9619 4500 
   CVR-nr. 31 00 75 18 
   Hjemstedskommune  Thisted 
   Hjemmeside www.thistedforsikring.dk 
   E-mail post@thistedforsikring.dk 
 
 Ledelse og ledelseshverv 

 
  Bestyrelse Jens Jørgen Henriksen, formand 
    Bestyrelsesformand Tican a.m.b.a. 
    Bestyrelsesmedlem Akea Automation ApS 
    Bestyrelsesmedlem Thy Elektro A/S 
    Bestyrelsesmedlem Virksomhedsbestyrelsen og Fællesbestyrelsen i 
     Landbrug og Fødevarer 
    Bestyrelsesmedlem Svineafgiftsfonden 

   Peter Homann, næstformand 
    Bestyrelsesmedlem PBL Holding A/S 
    Bestyrelsesmedlem PBL Stål A/S 
    Bestyrelsesmedlem Kapema A/S 

   Poul Erik Handberg 
   Walther Mikkelsen 
    Bestyrelsesformand Energi Mors A/S 
    Bestyrelsesmedlem Morsø Forsyninger A/S 
    Bestyrelsesmedlem Morsø Spildevand A/S 
    Bestyrelsesmedlem Morsø Vand A/S 
    Bestyrelsesmedlem Morsø Varme A/S 
    Bestyrelsesmedlem Sdr. Herreds plantage A/S 
    Bestyrelsesmedlem og direktør Holdingselskabet af 20. juni 1994 A/S 

   Thorkild Nørgaard 
   Bjarne Thomsen 
   Keld Holst * 
   Ninna Jeppesen * 
   Helle Broen Jensen * 
    
   * medarbejdervalgt 
 
  Direktion Dennis René Petersen, adm. direktør 
    Bestyrelsesmedlem Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 
    Delegeret medlem AP Pension 

 
 

 Revision B R A N D T  
   Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Femårsoversigt 
 
   

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

             2008         2009              2010         2010       2011               

                          
 Bruttopræmieindtægter    293.670  283.184        245.729        123.901          116.914 
 Bruttoerstatningsudgifter   266.701  206.377  154.915  96.292     69.360 
 Forsikringsmæssige driftsomkost- 
 ninger i alt   61.626  54.899  49.263  24.131  28.989 
 Resultat af genforsikring   -16.915  -30.135  -21.411  -6.585  -13.314 
 Forsikringsteknisk resultat   -41.357  -7.008  21.335  -2.112  6.781 
 Investeringsafkast efter forsikrings- 
 teknisk rente   -79.435  19.963  6.567  5.134  -2.260 
 Årets resultat   -119.429  12.955  34.539  3.022  3.391 
 Afløbsresultat   -17.325  7.717  36.138  21.410  10.992 
 Forsikringsmæssige hensættelser, 
 i alt     376.454  345.275  306.833  376.735  315.595 
 Forsikringsaktiver, i alt   19.084  40.284  39.096  47.152  26.066 
 Egenkapital, i alt   99.620  112.750  147.464  115.773  150.855 
 Aktiver, i alt   498.220  524.674  509.596  551.246  517.716 
  
 Nøgletal 
 Bruttoerstatningsprocent   90,8  72,9  63,0  77,7  59,3 
 Bruttoomkostningsprocent   21,0  19,4  20,1  19,5  24,8 
 Nettogenforsikringsprocent   5,8  10,6  8,7  5,3  11,4 
 Combined ratio   117,6  102,9  91,8  102,5  95,5 
 Operating ratio   113,6  102,5  91,4  101,7  94,3 
 Relativt afløbsresultat   -9,0  3,2  17,7  10,5  6,3 
 Egenkapitalforrentning i procent   -75,3  12,2  26,5  2,6  2,3 
 Solvensdækning   1,36  2,27  3,22  2,47  3,43 

 
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 2011 
 
Selskabets aktiviteter 
 
Thisted Forsikring G/S er et lokalt funderet, gensidigt forsikringsselskab ejet af kunderne.  
Selskabets aktiviteter er skadesforsikring, og selskabets forsikringsprodukter har primær fokus på at dække  
såvel privatområdet, som landbrug samt mindre og mellemstore virksomheder. 
 
Thisted Forsikring G/S er et betydende lokalt forsikringsselskab, med primær fokus på kunder i det nord-vestlige Jyl-
land, samt nicher indenfor udvalgte brancher. 
 
 
Periodens resultat 
Resultatet af selskabets aktiviteter for 1. halvår 2011 blev et overskud før skat på t.kr. 4.521 mod et overskud  
på t.kr. 3.022. i samme periode 2010. 
 
Resultatet vurderes som tilfredsstillende og er på niveau med det budgetterede. Resultatet viser at selskabet har fort-
sat med at forbedre forløbet af den underliggende skadesforretning.  
Combined ratio udgør 95,5 mod 102,5 i 1. halvår 2010. 
 
Forsikringsteknisk resultat blev et overskud t.kr. 6.781 mod et tilsvarende underskud i 2010 på t.kr. 2.112.   
En forbedring af det forsikringstekniske resultat i forhold til samme periode i 2010, svarende til t.kr. 8.893, betragtes 
som meget tilfredsstillende. Hovedårsagen til den positive udvikling i det forsikringstekniske resultat, skyldes at sel-
skabet har været begunstiget af få større skader, herunder en lille andel af vejrligsskader, samt en gunstig udvikling 
på motorforsikringer. 
 
Præmieindtægterne før genforsikring udgør i 2011 t.kr. 116.914 mod t.kr. 123.901 i 2010, svarende til et fald i præ-
mieindtægterne på 5,6 %. Antallet af policer i selskabet er fastholdt på niveau med 2010.  
Den manglende vækst i præmieindtægterne kan primært henføres til erhvervssegmentet, idet præmieniveauet for er-
hvervsforsikringer – forsat er faldende. Selskabet har ligeledes gennemført en omtegning af et større antal personbi-
ler, hvor indførelse af rabatstruktur for et lavt antal kørte kilometre årligt, påvirker præmieindtægterne. 
Udviklingen i præmieindtægterne forventes at være stigende i 2. halvår 2011. 
 
Erstatningsudgifterne før genforsikring udgør i 2011 t.kr. 69.360 mod t.kr. 96.292 i 2010, erstatningsprocenten  
blev 59,3 % mod 77,7 % i 2010. I modsætning til vinteren 2010, er denne vinter forløbet uden de mange snetryksska-
der, ligeledes har selskabet ej heller været påvirket af skader fra de store skybrud, der har præget Danmark i de se-
neste måneder. Skadefrekvensen på auto er lavere end i samme periode sidste år. 
 
Afløbsresultatet f.e.r. udgør i 1. halvår 2011 en gevinst på t.kr. 10.992 mod en gevinst på t.kr. 21.410 i 2010.  
Afløbsgevinsterne skyldes dels at enkelte skader fra tidligere årgange er afgjorte med positivt resultat, dels at skader 
fra 2010 er nedjusteret, samt at selskabet har modtaget færre efteranmeldelser på auto end forventet.  
     
Periodens positive afløbsresultat på netto t.kr. 10.992 er tilfredsstillende set i relation til de store tab selskabet havde i 
i 2008 og 2009. Selskabet forventer ikke at der sker større reguleringer i 2. halvår 2011. 
 
Forsikringsmæssige driftsomkostninger blev i 1. halvår 2011 t.kr. 28.989 mod t.kr. 24.131 i 2010.  
Stigningen i omkostningerne kan henføres til investeringer i forøgelse af salg & serviceorganisationen, samt i en for-
øgelse af selskabet omkostninger til markedsføring.  
 
Investeringsvirksomheden udviser et afkast før overførsel til forsikringsteknisk resultat på t.kr. 1.017 mod t.kr. 8.189 
i samme periode 2010. Forrentningen af de forsikringsmæssige hensættelser udgjorde t.kr. -3.277.  
Resultatet efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser viser et underskud for 1. halvår 2011 på t.kr. -2.260 
mod et overskud på t.kr. 5.134 i 2010.  
Investeringsaktiverne er altovervejende placeret i rentebærende aktiver, hvoraf hovedparten er obligationer med en 
kortvarig løbetid. De stigende renter i 1. halvår 2011 har medført negative kursreguleringer på obligationsmarkedet. 
Resultatet er mindre tilfredsstillende.  
Selskabet fortsætter den valgte forsigtige investeringsstrategi som har kendetegnet selskabet de seneste år. 
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Kapitalforhold, solvens og ansvarlig lånekapital 
Periodens overskud t.kr. 3.391 efter skat, medfører at selskabets egenkapital pr. 30.6.2011 udgør t.kr. 150.855 mod 
t.kr. 115.773 på samme tidspunkt i 2010. Pr. 31.12.2010 udgjorde selskabets egenkapital t.kr. 147.464. 
Selskabet har fortsat ansvarlig lånekapital på t.kr. 36.000 fra andre forsikringsselskaber samt lokale pengeinstitutter, 
hvilket forbedrer selskabets basiskapital.  
 
Selskabets individuelle solvensbehov pr. 30. 06. 2011, udviser et kapitalbehov på 84,5 mio. kr.  
Selskabets basiskapital udgør pr. samme tidspunkt 160,8 mio. kr. svarende til 1,9 gange det individuelle  
solvensbehov.  
 
Kapitalkravet jf. lov om finansiel virksomhed § 127 udgør på samme tidspunkt 46,8 mio. kr.  
Solvensdækningen i Thisted Forsikring G/S udgør efter 1. halvår 2011 3,43 hvilket er lidt højere end ultimo 2010.  
Selskabet kapitalforhold er således yderligere konsolideret, og udgør en betydelig sikkerhedsmargen til at dække sel-
skabets risici. 
 
Udsigterne for resten af 2011 

 
Selskabet forventer, at resultatet af forsikringsvirksomheden fortsat vil udvikle sig positivt, mens resultatet  
af investeringsvirksomheden er vanskelig at forudsige, grundet nuværende uro på de finansielle markeder. 
 
Der vil fortsat være betydelig fokus på de allerede igangsatte tiltag i selskabet, herunder at forbedre forholdet mellem 
risiko og pris, øge præmieindtægterne og en stram styring af selskabets omkostninger. 
Combined ratio forventes at ligge i niveauet af 97 - 98 
 
Selskabet forventer at det samlede resultat for 2011 vil udvise 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 2010, hvortil der henvises. 
 

Halvårsrapporten for 2011 har ikke været genstand for revision eller review. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2011 
 

Note          
      
  DKK 1.000       1/1-30/6 2011 1/1-30/6-2010 

              
  Forsikringsvirksomhed          
  Bruttopræmier             148.518  157.599 
  Afgivne genforsikringspræmier       -24.713  -43.099 
  Ændring i bruttopræmiehensættelser       -31.604  -33.698 
  Ændring i genforsikringsandel af præmie-          
  hensættelser       0  0 
               
  Præmieindtægter f.e.r.       92.201  80.802 
               
  Forsikringsteknisk rente       1.530  995 
               
  Udbetalte erstatninger       -92.572  -103.581 
  Modtaget genforsikringsdækning       19.317  22.833 
  Ændring i erstatningshensættelser       23.212  7.289 
  Ændring i genforsikringsandel af erstatnings-          
  hensættelser       -12.384  6.158 
              
  Erstatningsudgifter f.e.r.       -62.427  -67.301 
              
  Erhvervelsesomkostninger        -8.453  -7.114 
  Administrationsomkostninger       -20.536  -17.017 
  Provisioner og gevinstandele fra gen-          
  forsikringsselskaber       4.466  7.523 
              
  Forsikringsmæssige driftsomkostninger          
  f.e.r.        -24.523  -16.608 
              
  Forsikringsteknisk resultat       6.781  -2.112 

 
  Indtægter af investeringsejendomme       43  110 
  Renteindtægter og udbytter mv.       4.967  4.769 
  Kursreguleringer       -2.792  4.557 
  Renteudgifter       -894  -896 
  Administrationsomkostninger i forbindelse           
  med investeringsvirksomhed       -307  -351 
              
  Investeringsafkast i alt       1.017  8.189 
              
  Forrentning af forsikringsmæssige          
  hensættelser       -3.277  -3.055 
              
  Investeringsafkast efter forsikringsteknisk 
  rente        -2.260  5.134 
              
              
  Resultat før skat       4.521  3.022 
              
  Skat        -1.130  0 
              
  Periodens resultat       3.391  3.022 
              
  Totalindkomst         
  Periodens resultat       3.391  3.022 
  Opskrivning af domicilejendomme       0  0 
   
  Anden totalindkomst       3.391  3.022 
   
  Periodens totalindkomst       3.391  3.022 
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Balance pr. 30. juni 2011 
 
  Aktiver 
 
Note          
    
  DKK 1.000       30.06.2011  31.12.2010 
         

  Driftsmidler       4.361  2.935 
  Domicilejendomme       16.600  16.600 
              
  Materielle aktiver i alt       20.961  19.535 
              
  Investeringsejendomme       1.750  1.750 
              
  Kapitalandele        34.886  33.285 
  Investeringsforeningsandele       11.708  100 
  Obligationer       370.792  375.019 
  Andre udlån       250  250 
              
  Andre finansielle investeringsaktiver i alt       417.636  408.654 
          
  Investeringsaktiver i alt       419.386  410.404 
              
  Genforsikringsandele af erstatningshensættelser       26.066  39.096 
              
  Tilgodehavende hos forsikringstagere       6.481  7.609
              
  Tilgodehavende i forbindelse med direkte           
  forsikringskontrakter i alt       6.481  7.609 
              
  Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder       3.671  4.425 
  Andre tilgodehavender       0  130 
              
  Tilgodehavender i alt       10.152  12.164 
              
  Aktuelle skatteaktiver       3  0 
  Udskudte skatteaktiver       5.507  6.637 
  Likvide beholdninger       27.524  11.102 
              
  Andre aktiver i alt       33.034  17.739 
              
  Tilgodehavende renter       4.021  5.491 
  Andre periodeafgrænsningsposter       4.096  5.167 
              
  Periodeafgrænsningsposter i alt       8.117  10.658 
              
  Aktiver i alt       517.716  509.596 
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Balance pr. 30. juni 2011 
 

  Passiver 
 
Note          
    
  DKK 1.000       30.06.2011  31.12.2010 

 
  Grundfond       10.000  10.000
  Opskrivningshenlæggelser       2.412  2.412 
  Overført overskud       138.443  135.052 
              
  Reserver i alt       150.855  147.464 
              
  Egenkapital i alt       150.855  147.464 
   
  Ansvarlig lånekapital       36.000  36.000 
            
  Præmiehensættelser       124.950  93.346 
  Erstatningshensættelser       190.645  213.487 
              
  Hensættelser til forsikrings- og           
  investeringskontrakter i alt       315.595  306.833 
              
  Udskudte skatteforpligtelser       0  0 
              
  Hensatte forpligtelser i alt       0  0 
              
  Gæld i forbindelse med direkte forsikring       90  72 
  Gæld i forbindelse med genforsikring       2.345  5.803 
  Gæld til kreditinstitutter         232  173 
  Anden gæld       12.599  13.251 
              
  Gæld i alt       15.266  19.299 
              
  Passiver i alt       517.716  509.596 
          
  
  
  


