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Koncernens hoved- og nøgletal -  halvårsresultater 
 

DKK 1.000     2017  2016  2015  2014  2013 

              

Bruttopræmieindtægter  159.319  150.911  142.612  134.323  122.708 

 

Bruttoerstatningsudgifter  -100.370  -85.246  -89.732  -88.056  -121.916 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt  -38.676  -39.132  -37.898  -35.505  -32.532 

Forsikringsteknisk rente  -247  201  -54  101  359 

Resultat af genforsikring  -7.882  -9.476  -12.997  2.162  31.983 

 

Forsikringsteknisk resultat  12.144  17.258  1.931  13.025  602 

 

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk 

rente     7.040  8.393  2.977  5.166  -193 

 

Resultat før skat    19.184  25.651  4.908  18.191  409 

 

Skat     -4.111  -5.532  -1.153  -4.456  -102 

 

Resultat efter skat   15.073  20.119  3.755  13.735  307 

 

 

Afløbsresultat     6.595  8.900  8.530  6.960  14.779 

 

Forsikringsmæssige hensættelser, i alt  309.510  299.117  301.870  300.024  317.381 

Forsikringsaktiver, i alt  5.648  9.649  16.299  41.409  59.489 

Egenkapital, i alt    306.947  261.963  228.895  219.669  190.622 

Aktiver, i alt     623.375  580.973  555.942  547.382  546.477 

 

Nøgletal 

Bruttoerstatningsprocent  63,0  56,5  62,9  65,6  99,4 

Bruttoomkostningsprocent  24,3  25,9  26,5  26,4  26,5 

Nettogenforsikringsprocent  4,9  6,2  9,1  -1,6  -26,1 

Combined ratio    92,2  88,6  98,6  90,4  99,8 

 

Operating ratio    92,4  88,5  98,6  90,3  99,5 

Relativt afløbsresultat  5,3  6,9  7,2  5,6  11,2 

Egenkapitalforrentning i procent  5,0  8,0  1,7  6,5  0,2 

Solvensdækning *   -  -  5,86  5,55  5,32 

Solvensdækning i procent *  210  205  -  -  - 

 

 

Foreningen er omdannet fra et gensidigt selskab til en forening med begrænset ansvar pr. 1. januar 2015. I forbindelse med omdannelsen 

blev forsikringsaktiviteten overdraget til Thisted Forsikring A/S 

 

*Fra 1. januar 2016 beregnes solvensdækning ud fra forholdet mellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav iht. Solvens II-regelsættet. For 

2013-2015 er solvensdækningen opgjort efter de regler, som var gældende på daværende tidspunkt. 

 
Hoved- og nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pen-
sionskasser. 
 
Som følge af nye regnskabsregler for forsikringsselskaber gældende fra 1. januar 2016 er sammenligningstal for 2015 og 2016 tilrettet. 
Sammenligningstal for 2013 og 2014 er ikke tilrettet.   
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Ledelsesberetning for 1. halvår 2017 
 
Foreningens hovedaktivitet 

Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. har som hovedformål at varetage ejerskabet af det 100% ejede 

datterselskab Thisted Forsikring A/S, herunder at udpege medlemmer til bestyrelsen i Thisted Forsikring A/S. Det gensidige 

udgangspunkt er et grundlæggende element i Thisted Forsikring koncernen og dette sikres ved medlemmernes indflydelse 

gennem foreningen.  

 

Foreningen kan herudover uddele midler til velgørende eller til andre formål alt i overensstemmelse med retningslinjer god-

kendt af generalforsamlingen. 

 

Aktiviteten i koncernen i 1. halvår 2017 har udelukkende bestået i forsikringsdrift, hvorfor den resterende del af ledelsens 

beretning i al væsentlighed er en gengivelse af ledelsens beretning i halvårsrapporten 2017 for det 100 % ejede datterselskab 

Thisted Forsikring A/S. 

 
Forsikringsvirksomheden i koncernen 
Thisted Forsikring A/S er et selvstændigt forsikringsselskab med en stærk lokal forankring, ejet af kunderne gennem Forenin-

gen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Selskabets aktivitet er skadeforsikring, og selskabets forretningsmodel 

har primær fokus på at tilbyde forsikringsløsninger indenfor såvel privatområdet, landbrug samt mindre og mellemstore virk-

somheder.  

 

Thisted Forsikring driver sine aktiviteter fra hovedkontoret i Thisted og markedsfører koncepter i flere brands, herunder Vete-

ranforsikring Danmark  

 

Periodens resultat 
Thisted Forsikring realiserede et overskud i 1. halvår 2017 på 19,2 mio. kr. før skat og 15,1 mio. kr. efter skat. I samme periode 
sidste år var resultatet 25,7 mio. kr. før skat og 20,1 mio. kr. efter skat. 
 
Resultatet før skat er sammensat af et forsikringsteknisk overskud på 12,2 mio. kr. og et positiv resultat af selskabets investe-
ringsaktiviteter på 7,0 mio. kr. 
 
Det forsikringstekniske resultat er bedre end forventet. Nedgangen i resultatet i forhold til 1. halvår 2016 var som forventet 
med baggrund i et historisk godt forsikringsteknisk resultat i 2016. 
 
Resultatet af investeringsaktiviteterne er med baggrund i selskabets investeringsprofil tilfredsstillende. 
 
Det samlede resultat er bedre end forventet og på et tilfredsstillende niveau. 
 
 

Præmieindtægter 
Præmieindtægterne før genforsikring udgør i 2017 159,3 mio. kr. mod 150,9 mio. kr. i 2016, svarende til en stigning i præmie-
indtægterne på 5,6 %. Udviklingen i præmieindtægterne forventes at fortsætte i 2. halvår 2017. 
 
 

Erstatningsudgifter 
Erstatningsudgifterne før genforsikring udgør i 1. halvår 2017 100,4 mio. kr. mod 85,2 mio. kr. i 2016, og bruttoerstatningspro-
centen blev 63,0 % mod 56,5 % i 2016.  
 
Erstatningsudgifter for egen regning udgør i 1. halvår 2017 99,6 mio. kr. mod 85,1 mio. kr. i 2016, og erstatningsprocenten for 
egen regning blev 66,1 % mod 60,3% i 2016. 
 
Vinteren har været mild og uden storme, hvorfor der har været få erstatninger til vejrligsskader i 1. halvår 2017. Stigningen i 
erstatningsudgifterne i forhold til 2016 skyldes bl.a at antallet af storskader i 2016 var lavere end normalt, hvorimod niveauet 
for storskader i 1. halvår 2017 er på et normalt niveau. 
 
 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 
Omkostningsprocenten udgør 24,3 % mod 25,9 % i 2016. Faldet i bruttoomkostningsprocenten kan hovedsagelig henføres til 
selskabets forøgede præmieindtægt. 
 
Forsikringsmæssige driftsomkostninger blev i 1. halvår 2017 38,7 mio. kr. mod 39,1 mio. kr. i 2016.  
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Thisted Forsikring har stadig fokus på at nedbringe omkostningsprocenten. Dette skal ske gennem vækst i præmieindtægter, 
effektivisering af distribution og administrative forretningsgange, samt et generelt fokus på selskabets omkostninger. 
 
 

Genforsikring 
Nettogenforsikringsprocenten blev på 4,9 (udgift) mod 6,2 (udgift) i 2016.  
 
De samlede genforsikringspræmier blev på 8,7 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. i 2016. Der er modtaget 0,8 mio. kr. i erstatninger fra 
genforsikringsselskaberne mod 0,0 mio. kr. i 2016. 
 
 

Afløbsresultat 
Afløbsresultat f.e.r. udgør i 1. halvår 2017 en gevinst på 6,6 mio. kr. mod en gevinst på 8,9 mio. kr. i 2016. Afløbsgevinsterne 
skyldes, at de samlede reserver fordelt på de enkelte skadesårgange udvikler sig mere positivt end forventet, og i takt med at 
de enkelte skader afsluttes, kan selskabet tilbageføre de overskydende reserver. Periodens positive afløbsresultat er tilfreds-
stillende. Selskabet forventer ikke, at der sker større reguleringer i 2. halvår 2017. 
 
 

Forsikringsteknisk resultat  
Det forsikringstekniske resultat i 1. halvår 2017 blev et overskud på 12,2 mio. kr. mod et overskud på 17,3 mio. kr. i 1. halvår 
2016, hvilket giver en combined ratio på 92,2 % mod 88,6 % i 2016, hvilket er bedre end forventet. 
 
 

Resultat af investeringsaktiviteter 
Resultatet af investeringsaktiviteter blev et afkast på 7,0 mio. kr. mod 8,4 mio. kr. i 2016. 
 
Thisted Forsikring har bibeholdt en relativ forsigtig investeringsprofil, hvorfor investeringsafkastet anses for tilfredsstillende.  
 
 

Risikostyring 
Styring af selskabets risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, der skal sikre Thisted Forsikrings fremtidige forret-
ningsmuligheder. 
 
Det er selskabets politik, at risici, der er følger af selskabets aktiviteter, skal afdækkes eller begrænses til et niveau, hvorpå 
selskabet kan opretholde en normal drift og fortsætte dets planlagte tiltag - selv i tilfælde af ugunstige forhold i omverdenen. 
Thisted Forsikring tilpasser løbende risikoen for unødig tab, så selskabet til enhver tid kan leve op til sine forpligtelser over for 
kunderne. 
 
Der henvises til årsrapporten 2016 side 6 – 8 for en nærmere beskrivelse af de risikofaktorer, som vil kunne påvirke selskabets 
resultater samt til Rapport om solvens og finansiel situation (SFCR). Begge rapporter findes på selskabets hjemmeside. 
 
 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvordan fremtidige begi-
venheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn og dermed usikkerheder vedrører erstat-
ningshensættelser. 
 
Erstatningshensættelserne opgøres som summen af forventede erstatningsbeløb og sagsomkostninger baseret på en sag-
for-sag vurdering af alle anmeldte skader samt ved anvendelse af statistiske modeller. 
 
Selskabet anvender statistiske modeller (baseret på Bornhutter-Ferguson og Chain Ladder) til at opgøre hensættelser til ska-
der, som er indtruffet, men ikke anmeldt (IBNR). Endvidere anvendes de statistiske modeller til at opgøre hensættelser til 
skader, som er anmeldte, men hvor der er risiko for, at der ikke er et tilstrækkeligt beløb til dækning af den endelige erstatning 
(IBNER). 
 
Det bemærkes dog, at i forbindelse med den samlede vurdering af erstatningshensættelserne vil selskabets genforsikrings-
program opfange en væsentlig del af ovennævnte usikkerhed.  
 
 

Kapitalforhold og solvens 
Den 1. januar 2016 trådte Solvens II i kraft. Med solvens II blev der indført nye fælles EU-regler for opgørelsen af solvenska-
pitalkravet og kapitalgrundlaget. 
 
Thisted Forsikring anvender den prædefinerede standardmodel i forbindelse med opgørelsen af solvenskapitalkravet. Model-
len bygger på, at alle danske forsikringsselskaber skal opgøre solvens efter samme regelsæt. Modellen sammenregner både 
forsikringsmæssige risici, markedsrisici og operationelle risici. Modellen tager højde for, at der er lille sandsynlighed for, at 
selskabet rammes af alle risici på en gang.  
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Solvenskapitalkravet og kapitalgrundlaget opgøres mindst en gang i kvartalet.  
 
Solvenskapitalkravet er beregnet til 146,2 mio. kr. pr. 30. juni 2017 mod 142,0 mio. kr. ultimo 2016. 
 
Thisted Forsikring har med et kapitalgrundlag pr. 30. juni 2017 på 306,9 mio. kr. og et solvenskapitalkrav på 146,2 mio. kr. en 
betryggende overdækning på 160,8 mio. kr. svarende til en overdækning på 210 %. 

 
 

Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning 
Der er i perioden 1. juli 2017 til halvårsrapportens underskrivelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af 
halvårsrapporten væsentligt. 
 

Usædvanlige forhold 
Halvårsrapporten er ikke, efter ledelsens bedste skøn, påvirket af usædvanlige forhold, og der har ikke foreligget usikkerhed 
omkring halvårsrapporten eller dele heraf. 

 
 
Anvendt regnskabspraksis  

Halvårsrapporten for 2017 aflægges efter lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for for-

sikringsselskaber og tværgående pensionskasser.  

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2016, hvortil der henvises. 

 

 

Revision og review 

Halvårsrapporten for 2017 har ikke været genstand for revision eller review. 

 

 

Forventninger til 2. halvår 2017 og årsresultatet for 2017. 

I årsrapporten for 2016 blev ledelsens forventninger til 2017 oplyst til en combined ratio i niveauet 94-95 % svarende til gen-
nemsnittet for de seneste 5 år.  
 
Combined ratio for 1. halvår 2017 blev på 92,2 % og ledelsens forventninger til 2017 er uændret 94-95 %.  
 
Skønnet forudsætter en normal storskadeeksponering og vejrligsskader. 
 
Bruttoomkostningsprocenten for 2017 blev forventet til at ligge i niveauet 23-24 %. Efter 1. halvår 2017 udgør bruttoomkost-
ningsprocenten 24,3 % og forventningerne til 2017 er uændret 23-24 % 
 
I årsrapporten for 2016 forventede ledelsen et relativt beskeden investeringsafkast for 2017 som følge af den fortsatte lave 
renteniveau. Investeringsafkastet for 1. halvår 2017 på 7 mio. kr. overstiger således forventningerne.  
 
Afhængigt af finansmarkedernes volatilitet forventes investeringsafkastet for 2. halvår 2017, at blive på et lavere niveau end i 
1. halvår. 
 

Selskabet forventer, at det samlede resultat for 2017 vil udvise et overskud over det budgetterede niveau. 
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Ledelsespåtegning halvårsrapport 1/1 – 30/6 2017 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2017 for Foreningen af forsikringstagere i 

Thisted Forsikring f.m.b.a. 

 

Halvårsrapporten er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsik-

ringsselskaber.  

 

Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review.  

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncernregnskabet og halvårsrapporten giver et retvi-

sende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt resultatet af koncer-

nens og foreningens aktiviteter for perioden 1. januar – 30. juni 2017. 

 

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og foreningens aktiviteter og økono-

miske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og foreningen 

kan påvirkes af. 

 

Thisted, den 24. august 2017 

 

 

Direktion Økonomidirektør 

 

 

  

Dennis R. Petersen 

adm. direktør 

   

Henrik Lavesen 

 

   

 

 

Bestyrelse 

 

 

 

  

Jens Jørgen Henriksen  

Formand 

   

Peter Homann 

Næstformand  

 

 

  

  

Poul Erik Handberg 

   

Rasmus Kronborg  

 

 

 

  

Henrik Dam Jespersen 

  

 

 

  

Ivan Christiansen 
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Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2017 
 

       Koncern   Moderselskab  
      
  DKK 1.000   2017  2016  2017  2016 

              
  Forsikringsvirksomhed          
  Bruttopræmier   200.924  190.173  0  0 
  Afgivne genforsikringspræmier   -8.669  -9.577  0  0 
  Ændring i bruttopræmiehensættelser   -40.781  -37.922  0  0 
  Ændring i fortjenstmargen og risikomargen   -824  -1.340  0  0 
  Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser   0  0  0  0 
          
  Præmieindtægter f.e.r.   150.650  141.334  0  0 
          
  Forsikringsteknisk rente   -247  201  0  0 
             
  Udbetalte erstatninger   -97.970  -97.534  0  0 
  Modtaget genforsikringsdækning   2.753  7.060  0  0 
  Ændring i erstatningshensættelser   -3.124  11.648  0  0 
  Ændring i risikomargen   724  640  0  0 
  Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser  -1.966  -6.975  0  0 
             
  Erstatningsudgifter f.e.r.   -99.583  -85.161  0  0 
             
  Erhvervelsesomkostninger   -15.702  -15.113  0  0 
  Administrationsomkostninger   -22.974  -24.019  -343  -84 
  Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber   0  16  0  0 
              
  Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.   -38.676  -39.116  -343  0 
              
  Forsikringsteknisk resultat   12.144  17.258  -343  0 

 
  Investeringsvirksomhed 
  Indtægter fra tilknyttede virksomheder   0  0  15.341  20.183 
  Indtægter af investeringsejendomme   -42  -46  0  0 
  Renteindtægter og udbytter mv.   4.024  3.530  0  0 
  Kursreguleringer   3.233  5.956  0  0 
  Renteudgifter   -4  -3  0  0 
  Administrationsomkostninger i forbindelse med investe- 
  ringsvirksomhed   -512  -791  0  0 
              
  Investeringsafkast i alt   6.699  8.646  15.341  20.183 
              
  Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige 
  hensættelser   341  -253  0  0 
              
  Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente   7.040  8.393  15.341  20.183 
              
  Resultat før skat   19.184  25.651  14.998  20.099 
              
  Skat    -4.111  -5.532  75  20 
              
  Periodens resultat   15.073  20.119  15.073  20.119 
              
              
  Totalindkomst 
  Periodens resultat   15.073  20.119  15.073  20.119 
  Omvurdering af domicilejendomme   94  93   0  0 
  Egenkapitalpostering i tilknyttede virksomhed   0  0  94  93 
   
  Periodens totalindkomst   15.167  20.212  15.167  20.212 
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Balance pr. 30. juni 2017 
 
  Aktiver 
 

Note       Koncern   Moderselskab 
       

  DKK 1.000   30.06.2017  31.12.2016  30.06.2017  31.12.2016 
              
  Driftsmidler   4.543  3.592  0  0 
  Domicilejendomme   15.300  15.300  0  0 

               
  Materielle aktiver i alt   19.843  18.892  0  0 
              
  Investeringsejendomme   1.950  1.950  0  0 
              
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder   0  0  306.600  292.165 
  
  Kapitalandele   81.782  82.069  0  0 
  Investeringsforeningsandele   60.948  70.798  0  0 
  Obligationer   239.638  250.316  0  0 
  Andre udlån   250  250  0  0 
  Indlån i kreditinstitutter   113.075  91.130  0  0 
              
  Andre finansielle investeringsaktiver i alt   495.693  494.563  0  0 
              
  Investeringsaktiver i alt   497.643  496.513  306.600  292.165 
 
  Genforsikringsandele af erstatningshensættelser   5.648  7.620  0  0 
              
  Tilgodehavende hos forsikringstagere   9.605  7.183  0  0 
              
  Tilgodehavende i forbindelse med direkte forsik- 
  ringskontrakter i alt   9.605  7.183  0  0 
 
  Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder   3.476  3.825  0  0 
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder   0  0  206  0 
  Andre tilgodehavender   638  1.829  0  0 
              
  Tilgodehavender i alt   13.719  12.837  206  0 
              
  Aktuelle skatteaktiver   1.585  1.510  141  66 
  Udskudte skatteaktiver   0  0  0  0 
  Likvide beholdninger   87.971  32.603  0  0 
              
  Andre aktiver i alt   89.556  34.113  141  66 
              
  Tilgodehavende renter   1.258   1.102  0  0 
  Andre periodeafgrænsningsposter    4.708  5.350   0  0 
              
  Periodeafgrænsningsposter i alt   5.966  6.452  0  0 
              
  Aktiver i alt   632.375  576.427  306.947  292.231 
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Balance pr. 30. juni 2017 
 
  Passiver 
 
       Koncern   Moderselskab  
              
  DKK 1.000   30.06.2017  31.12.2016  30.06.2017  31.12.2016 

              
  Opskrivningshenlæggelser   343  249  0  0 
  Reserve for nettoopskrivning for indre værdi   0  0  73.107  58.672
  Overført overskud   306.604  291.531  233.840  233.108 
            
  Egenkapital i alt   306.947  291.780  306.947  291.780 
             
   
  Præmiehensættelser   162.732  121.951  0  0 
  Erstatningshensættelser   135.078  132.054  0  0 
  Risikomargen på skadesforsikringskontrakter   11.700  11.600  0  0 
              
  Hensættelser til forsikrings- og investerings- 
  kontrakter i alt   309.510  265.605  0  0 
              
  Udskudte skatteforpligtelser   70  70  0  0 
   
  Hensatte forpligtelser i alt   70  70  0  0 
 
  Gæld i forbindelse med genforsikring   2.041  3.749  0  0 
  Gæld til tilknyttede virksomheder   0  0  0  420 
  Aktuelle skatteforpligtigelser   223  0  0  0 
  Anden gæld   13.584  15.223  0  31 
             
  Gæld i alt   15.848  18.972  0  451 
             
  Passiver i alt   623.375  576.427  306.947  292.231 
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Egenkapitalforklaring 
 

KONCERN 

 

DKK 1.000 

      Opskrivnings-  Overført 
      henlæggelser  overskud  I alt 

 
Egenkapital 1. januar 2017     249  291.531  291.780 
 
Periodens resultat     0  15.073  15.073 
Værdiregulering domicilejendom     94  0  94 
Totalindkomst      94  15.073  15.167 
 
Egenkapital pr. 30. juni 2017     343  306.604  306.947 
 
 
 
 
 
MODERSELSKAB 

 

DKK 1.000 

         Reserve 
         for nettoop- 
         skrivning for  Overført-  Overført 
         indre værdi  overskud  I alt 

 
Egenkapital 1. januar 2017       58.672  233.108  291.780 
 
Udbytte       -1.000  1.000  0 
Periodens resultat       15.341  -268  15.073 
Egenkapital i tilknyttede virksomheder       94  0  94 
Totalindkomst        14.435  732  15.167 
 
Egenkapital pr. 30. juni 2017       73.107  233.840  306.947 
 
 
 

 

 
 


