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Ledelsens beretning 2009 
 
 
Selskabets aktiviteter 
Selskabets forretningsområde er skadesforsikring med hovedvægt på forsikring af private, detailhandel, landbrug og 
mindre erhvervsvirksomheder. I løbet af 2009 har selskabet afviklet de professionelle ansvarsforsikringer der var 
stærkt tabsgivende i 2008, samt arbejdet intensivt med at forbedre rentabiliteten af den resterende portefølje.  
 

Årets resultat 
Thisted Forsikrings resultat for 2009 blev et overskud på 13,0 mio. kr. sammenholdt med et underskud på 119,4 mio. 
kr. i 2008 
Efter et katastrofalt dårligt resultat i 2008 har der i 2009 været stærk fokus på at få reetableret selskabets kapitalfor-
hold, begrænse selskabets risici, samt bringe selskabet tilbage til kerneforretningen samt sanere de tabsgivende 
brancher og engagementer ud af porteføljerne. 
Den kritiske kapitalsituation ultimo 2008 gjorde det nødvendigt at sælge investeringsaktiver, og dermed realisere 
kurstab, samt at øge selskabets reassurance aftaler for at beskytte egenkapitalen mod yderligere tab. Resultatet af 
de gennemførte tiltag er, at det er lykkedes at vende underskuddet i 2008 til et overskud i 2009.   
 
Det forsikringstekniske resultat blev forbedret til underskud på 7,0 mio.kr. i 2009 mod et underskud på 41,4 mio.kr. i 
2008. Resultatudviklingen skyldes hovedsagligt, at der ultimo 2008 blev besluttet generelle præmieforhøjelser der 
slog igennem i løbet af 2009, at der i efteråret 2008 samt foråret 2009 blev gennemført personalereduktioner.  
Porteføljen dækkende professionelt ansvar er under afvikling og afløb, hvilket resulterede i et tocifret afviklings tab i 
2009. Der blev tegnet beskyttende kvote reassurance kontrakter.  
 
Erstatningsudgifterne for egen regning blev 134,7 mio.kr. mindre end i 2008, hvilket især kan tilskrives det ændrede 
reassuranceprogram samt en løbende forbedring af det forsikringstekniske resultat, der dog har været negativt påvir-
ket af afløbet på de professionelle ansvarsforsikringer.  
 
De forsikringsmæssige driftsomkostninger faldt væsentligst grundet provisionsindtægter fra den afgivne forretning. 
Men også administrationsomkostningerne faldt som følge af personale reduceringerne der blev gennemført i 2008 og 
2009, samt en bevidst styring af omkostningerne. Grundet konkurrence situationen lå også erhvervelsesomkostnin-
gerne på et lavere niveau end i 2008.  
 
Investeringsafkastet blev en gevinst på 29,2 mio.kr. mod et tab i 2008 på 64,5 mio.kr. eller en forbedring på 93,7 
mio.kr. i forhold til 2008.  
 

Udviklingen i kapitalforhold, solvens og ansvarlig lånekapital 
Grundet selskabets kapitalsituation og individuelle solvensbehov ved udgangen af 2008, blev det besluttet at styrke 
basiskapitalen ved at indtegne ansvarlig lånekapital. Via en kreds af velvillige selskaber modtog selskabet en samlet 
indbetaling på 36 mio.kr. 
 
Årets overskud har medført, at selskabets egenkapital i 2009 steg fra 99,6 mio.kr. til 112,8 mio.kr. Dette sammen-
holdt med tilførsel af ansvarlig lånekapital medfører, at selskabets basiskapital er steget fra 80,7 mio.kr. til 131,2 
mio.kr.  
Ved udgang af 2009 er selskabets kapitalkrav opgjort til 57,7 mio.kr. og selskabet har således ultimo 2009 en over-
dækning på solvensen på 2,27 gange, mod 1,36 gange ultimo 2008.  
Selskabet har ligeledes en overdækning i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov, som er reduceret siden 
aflæggelse af årsrapporten for 2008. Selskabet opfylder således de lovmæssige krav til tilstrækkelig basiskapital.  

 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er i perioden fra 1. januar 2010 til årsrapportens underskrivelse ikke indtrådt forhold, som væsentligt vil kunne 
forrykke vurderingen af årsrapporten. 
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Ledelsens beretning 2009 
- fortsat - 

 
Fremtidig risiko 
De risikoreducerende tiltag med opsigelse af såvel professionelt ansvarsforsikringer som øvrige forsikringskontrakter 
med utilfredsstillende skadesforløb påvirkede resultatet for 2009 i positiv retning. Afløbsrisikoen vil fortsat være til 
stede i kommende perioder, men dog betydeligt aftagende. 
I bestyrelsens retningslinjer til direktionen er de forsikringstyper og summer som selskabet indtegner fremover blevet 
fastlagt til at være i overensstemmelse med Thisted Forsikrings kerneforretning og fremtidige strategi. 
Der blev i løbet af 2009 udviklet yderligere ledelsesinformation og underwriting tiltag der øger mulighederne for konti-
nuerligt at trimme forsikringsporteføljen yderligere. Der vil fortsat være fokus på at opnå en tilfredsstillende balance 
mellem vækst og lønsomhed.  
 

Præmieindtægter 

Den relative hårde konkurrence mellem forsikringsselskaberne på pris, distribution og kundeservice fortsatte ind i 
2009. Bruttopræmieindtægten udgør 283,2 mio. kr. mod 293,7 mio.kr. i 2008, svarende til et fald på 3,6 %. Prisudvik-
lingen på det danske forsikringsmarked tager udgangspunkt i en automatisk regulering af priserne. 
Thisted Forsikring valgte som et af de få selskaber at gennemføre en generel præmiestigning. 
I andet halvår af 2009 valgte flere andre selskaber at forhøje præmierne grundet utilfredsstillende skadesforløb. Dette 
styrker Thisted Forsikrings generelle konkurrence situation og derved muligheden for igen at erobre markedsandele.  
Stigningen i bruttopræmieindtægten ligger lidt under det budgetterede grundet konkurrencesituationen og den beslut-
tede og implementerede selektive acceptpolitik. 
 
Præmieindtægten for egen regning i 2009 udgør 150,3 mio.kr. mod 274,8 mio.kr. i 2008. Faldet i præmieindtægten 
for egen regning skyldes væsentligst de kvote reassurance kontrakter som selskabet ultimo 2008 valgte at indgå for 
2009. 
 

Erstatningsudgifter 
Regnskabsårets bruttoerstatningsudgifter udgør 206,4 mio.kr. mod 266,7 mio.kr. i 2008, svarende til et fald på 22,6 
%. Faldet i erstatningsudgifterne er sammensat og påvirket af, saneringen af porteføljen og det aftagende, men bety-
dende afløbstab på professionelt ansvar. Yderligere er skadesudgiften påvirket af en engangsrefusion af moms i for-
bindelse med en højesterets sag vedrørende Taksatorringen.  
Der har også i 2009 været gennemført en ekstern ekstraordinær reservegennemgang og der har været anvendt eks-
tern aktuarbistand til beregning af IBNR/IBNER hensættelserne, som er blevet stresstestet, og vurderes som solide. 
Efter fradrag af de udgifter, der bæres af selskabets genforsikring, bliver erstatningsudgifterne for egen regning 130,0 
mio.kr. mod 264,7 mio.kr. i 2008.  
 
Genforsikringsselskaberne har i 2009 haft en gevinst på selskabets forretning. Dette skal ses med baggrund i at sel-
skabets skadesprocent er for nedadgående, samt at der i 2009 ikke har været større enkeltskader eller skadesbegi-
venheder, idet selskabet ikke tegner genforsikring for mindre skader. 
 

Driftsomkostninger 
Forsikringsmæssige driftsomkostninger, brutto udgør 28,6 mio.kr. mod 61,6 mio.kr i 2008 og er lidt under budgettet. 
De forsikringsmæssige driftsomkostninger faldt væsentligst grundet provisionsindtægter fra den afgivne forretning. 
Men også administrationsomkostningerne faldt som følge af personalereduktionerne der blev gennemført i 2008 og 
2009, samt en bedre styring af omkostningerne. 
 
Omkostningsprocenten i forhold til præmieindtægten brutto er 19,4 i 2009 mod 21,0 i 2008.  
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Ledelsens beretning 2009 
- fortsat - 

 
Investeringsvirksomheden 

Resultatet af investeringsvirksomheden er før overførsel af forsikringsteknisk rente 29,2 mio. kr. 
mod -64,5 mio.kr. i 2008. Overførslen til forsikringsdriften udgør -9,3 mio. mod -14,9 mio.kr. i 2008 
 
Resultatet af de finansielle investeringsaktiver er tilfredsstillende set i lyset af, at afkastet hovedsagelig er baseret på 
korte obligationer og i mindre form af kontante indskud i pengeinstitutter. Desuden er resultatet af investeringsvirk-
somheden positivt påvirket af kursreguleringer på aktieposten i arbejdsskadeselskabet Nærsikring samt en fortjene-
ste ved salg af en investeringsejendom.  
 

Skat 
Årets resultat udløser ikke aktuel skat til betaling. Herudover giver selskabets skattemæssige underskud mv. grund-
lag for at beregne et skatteaktiv på 12,8 mio.kr. Selskabet har som forrige år valgt ikke at aktivere og indtægtsføre 
dette beløb med baggrund i den usikkerhed, der fortsat kan være tilknyttet tidshorisonten for udnyttelsen af det skat-
temæssige underskud. Den regnskabsmæssige indregning af skatteaktivet vil blive revurderet ved udgangen af 
2010. 

 
Risikostyring 
Styring af selskabets risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, de risici der følger af selskabets aktiviteter, 
skal afdækkes eller begrænses til et niveau der sikrer en normal drift og implementering af planlagte tiltag selv i til-
fælde af ugunstig udvikling. Med henblik på at sikre en stærk ledelsesmæssig styring af den samlede risiko, etableres 
der tiltag således, at risiko eksponeringen kan opgøres så ofte som nødvendigt. 
  
Bestyrelsen fastsætter og godkender den overordnede politik for risikokapacitet, ligesom bestyrelsen fastlægger de 
overordnede rammer samt den nødvendige rapportering. Ansvaret for reglernes implementering påhviler direktionen. 
I takt med selskabets vækst, samt forøgede krav fra lovgivningen udarbejdes reviderede retningslinjer for interne 
kontroller og rapporteringer både for forsikringsvirksomheden og investeringsvirksomheden. 
 
Ved udførelsen af risikostyring anvender direktionen de samme værktøjer, som bestyrelsen har fastlagt over for di-
rektionen, det vil sige interne kontroller og regler for rapportering. Til brug for styring af selskabets forsikringsmæssi-
ge risici anvendes genforsikring. 
 
Forsikringsrisici 
Forsikringsrisikoen er en kombination af dels risikoen i forbindelse med prissætningen af forsikringsprodukterne, dels 
hensættelserne til dækning af de forsikringsmæssige forpligtelser. Prissætningen sker på baggrund af tariffer, der er 
udarbejdet på baggrund af analyser af de historiske og markedsmæssige erfaringer. Hensættelserne afsættes fra 
sag til sag baseret på erfaring og faktuelle oplysninger.  
Selskabets genforsikringspolitik vedtages af bestyrelsen og sikrer at store naturbegivenheder og større enkeltskader 
ikke truer selskabets mulighed for at overholde sine forpligtelser. Selskabets excess of loss genforsikringskontrakter 
er fornyet med uændret dækning, og der i 2010 i lighed med 2009 tegnet en quota share reassurancekontrakt.  
Der indkøbes dækningskapacitet svarende til den forventede udgift ved en 500-års begivenhed, ligeledes har selska-
bet en restriktiv acceptpolitik med hensyn til valg af genforsikringsselskaber, hvilket medfører reduktion af kreditrisi-
koen. Selskabet indgår således kun aftaler med solide genforsikringsselskaber, der mindst har en A-rating.  
 
Som følge af selskabets acceptpolitik, hvor det primære markedsområde er private kunder, landbrug og mindre er-
hvervskunder, kan næsten alle tegnede forsikringer dækkes af selskabets automatiske genforsikringsprogrammer 
uden køb af fakultative beskyttelser.  
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Ledelsens beretning 2009 
- fortsat - 

 
Finansielle risici 
Finansielle risici omfatter i al væsentlighed markedsrisiko. Dette er risikoen for, at udsving i børskurser og renter kan 
påvirke selskabets resultat og økonomiske stilling. For at mindske følsomheden overfor væsentlige udsving er det 
selskabets politik at placere størstedelen af de likvide midler i kontanter og værdipapirer med kort løbetid.  
 
Styringen af selskabets investeringsrisici er outsourcet, både for så vidt angår selskabets likviditet og langsigtede in-
vesteringer. Der er for begge forretningsområder fastsat regler for den maksimale investeringsrisiko med månedlig 
rapportering til direktion og bestyrelse. Rebalancering af selskabets investeringer ind mod den valgte risiko foretages 
en gang årligt. 
 
Selskabet har ingen valutarisici på hverken forsikrings- eller investeringsdelen. 
 
Operationelle risici 
Operationelle risici omfatter risici for direkte eller indirekte tab, som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne 
processer, personer, systemer eller eksterne hændelser. Disse risici indgår ved beregningen af selskabets individuel-
le solvensbehov. 
 
Selskabet har velbeskrevne politikker og forretningsgange som nøje følges, samt IT sikkerheds- og beredskabsplan. 
Der forefindes håndbøger, som beskriver forretningsgange og kontrolprocesser, og disse er grundlag for organisering 
og udførelse af de daglige arbejdsopgaver. Direktion og funktionsledelse er ansvarlige for efterlevelse af forretnings-
gangene. 
 
For yderligere oplysninger om selskabets finansielle og forsikringsmæssige risici henvises til note 17. 
 

Udsigterne for 2010 
 
Udviklingen på markedet. 
Skadeforsikringsmarkedet ventes i 2010 forsat at være præget af relativ hård konkurrence mellem selskaberne, kon-
kurrenceparametre vil som hidtil væsentligt fokusere på pris og kundeservice.  
Thisted Forsikring vil i lokal- og regional området i større omfang anvende en tilpasset model for  mikrotarifering og 
segmentering for at fastsætte selskabets prispolitik, der i højere grad afspejler de underliggende risici i lokal- og regi-
onalområdet. 
 
Den hårde priskonkurrence der er set over tid, samt de større selskabers ejerstruktur forventes at medføre selektive 
prisforhøjelser i de enkelte segmenter. 
 
”Finanskrisen” vil forsat sætte sine spor i 2010. Præmieindtægten forventes at blive negativt påvirket af  
den økonomiske recession, der naturligt medfører en nedgang i bilparken, virksomheder der ophører samt en højere 
arbejdsløshed og dermed købekraft i samfundet. 
Thisted Forsikring forventer i 2010 en vækst i præmieindtægten. 
Forventninger bygger på en styrkelse af loyalitets- og servicekoncepter, kombineret med intensivering af salgsindsat-
serne. Der vil i 2010 endvidere blive arbejdet på at øge selskabets distributionskraft.  
 
Der forventes i 2010 et fald i bruttoskadeprocenten. 
Thisted Forsikring vil i 2010 arbejde målrettet på at opnå en besparelse i skadeudgifterne. 
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Ledelsens beretning 2009 
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Styringen af skadeudgifterne vil blive understøttet af kontinuerlige saneringstiltag overfor tabsgivende kunder / enga-
gementer. Den af medarbejderne udførte faglige skadebehandling vil i større omfang blive kvalitetskontrolleret ved 
undersøgelse af udvalgte skadessager, kvalitetskontrollen vil omfatte om dækning, skadeårsag og afsættelse af re-
server er korrekte, om der er undersøgt og anmeldt regres m.m. 
Medarbejderne vil understøttes med kompetenceforøgende undervisning i skadesbehandling. 
 
Investeringsaktivitet 
Selskabet har valgt at fortsætte investeringsstrategien med investering i fortrinsvise korte obligationer uanset de skif-
tende markedsforhold, velvidende at der således ses bort fra muligheden for at opnå større gevinster på dette mar-
ked. 
Det forventes, at afkastet i 2010 bliver mindre end 2009, dette opvejes af forventninger om et bedre driftsresultat i 
2010. 
 
God ledelse 
Der vil i 2010 i bestyrelsen og direktionen blive iværksat en række tiltag med en praktisk tilgang til god ledelse. Det er 
vores opfattelse at god selskabsledelse ikke drives via et sæt regler, men dagligt forankres i selskabet ved at indar-
bejde og fastholde en ansvarlig virksomhedskultur og ledelsesfokus på alle niveauer i organisationen. Selskabet vil 
fortsat have en organisationsstruktur der baseres på rammestyring, som vil søges understøttet af en ensartet adfærd 
med et sæt ledelses- og kundevendte værdier. 
 
Ledelsesudvikling 
Centrale funktionsområder forventes at blive styrket i 2010 med relevante kompetencer. 
Direktionen har som mål at etablere en ledelsesform på alle niveauer, der tager udgangspunkt i værdibaseret ledel-
se. Direktionen vil fokusere på at etablere fælles kundevendte værdier, der tager udspring i gennemførelse af strate-
giproces med en revitalisering af selskabets Vision – Mission og Værdier.  
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Generelt 
Årsrapporten er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Generelle principper for indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske forde-
le vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost efterfølgende. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, 
der kan henføres til regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgø-
relsen, med mindre andet er anført i anvendt regnskabspraksis. 
 
Resultatopgørelse 
 
Præmieindtægter 
Bruttopræmier omfatter forfaldne præmier vedrørende forsikringskontrakter, hvor risikoperioden er påbegyndt inden 
regnskabsårets udgang. 
 
Præmieindtægter for egen regning er årets bruttopræmier reguleret for bevægelser i præmiehensættelser og med 
fradrag af afgivne genforsikringspræmier. 
 
Forsikringsteknisk rente 
Forsikringsteknisk rente opgøres i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse som et beregnet renteafkast af årets 
gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning. 
 
Den forsikringstekniske rente reduceres med den del af stigningen i forsikringsmæssige hensættelser, der kan henfø-
res til diskonteringen. 
 
Erstatningsudgifter 
Erstatningsudgifter indeholder forsikringsårets betalte erstatninger reguleret for bevægelser i erstatningshensættelser 
svarende til kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende året. 
 
Beløb til dækning af udgifter til besigtigelse og vurdering samt øvrige direkte eller indirekte omkostninger til persona-
leadministration mv. forbundet med skadebehandlingen er indeholdt i regnskabsposten. Endvidere indgår afløbsre-
sultatet vedrørende tidligere år. 
 
Den del af ændringen af erstatningshensættelserne, som kan henføres til diskontering er overført til forsikringsteknisk 
rente. Den del af ændringen, der kan henføres til ændring i den anvendte diskonteringssats, er overført til kursregule-
ring. 
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Anvendt regnskabspraksis 
- fortsat - 
 
 
Erhvervelses- og administrationsomkostninger 
Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikrings-
bestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Erhvervelsesomkostninger udgiftsføres som hovedregel på 
tidspunktet for forsikringens ikrafttræden. 
 
Administrationsomkostninger vedrører de udgifter, som er forbundet med at administrere selskabets forsikringsbe-
stand. Administrationsomkostninger periodiseres, således de omfatter regnskabsåret. 
 
Driftsomkostninger vedrørende domicilejendomme opføres i resultatopgørelse under administrationsomkostninger. 
Der indregnes ikke husleje vedrørende selskabets domicilejendom. 
 
Renteindtægter og udbytter mv. 
Under renteindtægter og udbytte mv. indgår de i regnskabsåret modtagne udbytter, optjente renter mv.  
 
Kursreguleringer 
Kursreguleringer indeholder samtlige realiserede og urealiserede gevinster og tab af investeringsaktiver, bortset fra 
opskrivninger af domicilejendomme. Herudover indregnes den del af ændringen i præmie- og erstatningshensættel-
ser, som kan henføres til ændring i diskonteringssatsen. 
 
Skat 
Skat indeholder årets skat, der består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt regulering vedrørende 
tidligere år. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesats indregnes ligeledes i posten. 
 
Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets 
forventede skattepligtige indkomst. 
 
Der indregnes udskudt skat efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regn-
skabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-
tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel 
skat. 
 
Balance 
 
Driftsmidler 
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært 
over de forventede brugstider under hensyntagen til den forventede restværdi.  
 
De forventede brugstider vurderes til at være følgende: 
 
 Biler, 5 år 
 Inventar, 3 år 
 Edb-anlæg, 3 år 
 
Mindre nyanskaffelser under kr. 20.000 udgiftsføres i anskaffelsesåret. 
 
Til kostprisen indregnes anskaffelsesprisen samt direkte henførbare omkostninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 
- fortsat - 
 
 
Grunde og bygninger 
Grunde og bygninger ejet af selskabet er opdelt i domicilejendomme og investeringsejendomme. Domicilejendom er 
den ejendom, som selskabet i al væsentlighed udnytter til administrative formål. Øvrige ejendomme er klassificeret 
som investeringsejendomme. 
 
Der foretages årligt en vurdering af dagsværdien af grunde og bygninger.  
 
Domicilejendomme 
Domicilejendomme måles til en omvurderet værdi svarende til dagsværdien på vurderingstidspunktet med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger og værdireguleringer. Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets retningslinier 
om afkastmetoden, hvilket betyder, at den enkelte ejendom værdiansættes på grundlag af et forventet normalt drifts-
budget og en afkastprocent. 
 
Domicilejendomme afskrives lineært over ejendommenes forventede brugstider, som vurderes at være 50 år. Af-
skrivninger beregnes under hensyntagen til den forventede restværdi og indregnes i resultatopgørelsen under admi-
nistrationsomkostninger. 
 
Opskrivninger med tillæg eller fradrag af den skattemæssige effekt af ejendomme, klassificeret som domicilejen-
domme, foretages over egenkapitalen som opskrivningshenlæggelser. Når en foretagen opskrivning ikke længere er 
aktuel, tilbageføres denne. Nedskrivninger, som ikke modsvarer tidligere opskrivninger, foretages via resultatopgø-
relsen. 
 
Investeringsejendomme 
Investeringsejendomme måles til en dagsværdi, der er opgjort på grundlag af Finanstilsynets retningslinier. Dags-
værdien beregnes på grundlag af afkastmetoden, hvilket betyder, at den enkelte ejendom værdiansættes på grund-
lag af et forventet normalt driftsbudget og en afkastprocent. Den beregnede værdi reguleres for kortvarige forhold, 
som ændrer ejendommens indtjening. Den regulerede beregnede værdi svarer til dagsværdien. For mindre ejen-
domme som ejerlejlighed er den seneste offentlige vurdering anvendt som dagsværdi. 
 
Værdireguleringer af investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen for det regnskabsår, hvor ændringen er 
opstået. 

 
Investeringsaktiver mv. 
Finansielle aktiver indregnes eller ophører med at være indregnet på afregningsdatoen. 
 
Børsnoterede finansielle aktiver måles til dagsværdi ud fra lukkekursen på balancedagen, eller hvis en sådan ikke fo-
religger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. 
 
Unoterede aktier, hvor det vurderes, at dagsværdien ikke kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt, måles til kostpris med 
fradrag af eventuelle nedskrivninger. 
 
Realiserede og urealiserede gevinster og tab, som måtte opstå som følge af ændringer i dagsværdien for kategorien 
finansielle aktiver til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvor de opstår. 
 
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 
Genforsikringens andel af erstatningshensættelserne måles til diskonteret værdi af de beløb, der i henhold til indgåe-
de genforsikringskontrakter, kan forventes modtaget fra genforsikringsselskaber. 
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Anvendt regnskabspraksis 
- fortsat - 
 
 
Præmiehensættelser 
Præmiehensættelser måles som det bedste skøn over erstatningsudgifterne for fremtidige skader i den  
ikke afløbne del af forsikringsperioden inklusive alle direkte og indirekte omkostninger til administration og skadebe-
handling. Præmiehensættelse udgør dog som minimum et beløb svarende til en periodisering af de opkrævede 
præmier. 
 
Der er ikke foretaget diskontering af præmiehensættelserne, fordi en diskontering er af uvæsentlig betydning for stør-
relsen af præmiehensættelserne. 
 
Erstatningshensættelser 
Erstatningshensættelser måles som det bedste skøn over summen af de beløb, koncernen må forvente at skulle be-
tale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted inden balancedagen udover de beløb, som allerede 
er betalt i anledning af sådanne begivenheder.  
 
Erstatningshensættelserne indeholder endvidere beløb til dækning af direkte og indirekte omkostninger som skønnes 
at være nødvendige i forbindelse med afvikling af erstatningsforpligtelserne. Estimationen af hensættelsen tager ud-
gangspunkt i de direkte og indirekte omkostninger, der i et normalt skadeår anvendes til henholdsvis anlæggelse af 
nye skader samt afslutning af gamle skader.  
 
Erstatningshensættelserne opgøres som summen af forventede erstatningsbeløb og sagsomkostninger  
baseret på en sag-for-sag vurdering af alle anmeldte skader, et erfaringsbaseret skøn over anmeldte, men utilstræk-
keligt oplyste forsikringsbegivenheder samt et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet 
inden balancedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse. 
 
Der er foretaget diskontering på de brancher, hvor det har væsentlig betydning for hensættelsernes størrelse. 
Erstatningshensættelserne er diskonteret med baggrund i den justerede diskonteringssats. 



 
 

 13

 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 
 

Note         
      
  DKK 1.000       2009  2008 

        
  Forsikringsvirksomhed    
 1 Bruttopræmier   270.319  303.129 
  Afgivne genforsikringspræmier   -132.853  -18.872 
 1 Ændring i bruttopræmiehensættelser   12.865  -9.459 
  Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser   0  0 
          
  Præmieindtægter f.e.r.   150.331  274.798 
          
 2 Forsikringsteknisk rente   1.219  10.215 
          
  Udbetalte erstatninger   -237.803  -227.874 
  Modtaget genforsikringsdækning   55.750  7.749 
  Ændring i erstatningshensættelser   31.426  -38.827 
  Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser   20.622  -5.792 
          
  Erstatningsudgifter f.e.r.   -130.005  -264.744 
          
 3 Erhvervelsesomkostninger   -15.439  -16.789 
  Administrationsomkostninger   -39.460  -44.837 
  Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber   26.346  0 
          
 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.       -28.553  -61.626 
        
 5 Forsikringsteknisk resultat   -7.008  -41.357 

 
  Investeringsvirksomhed 
  Indtægter af investeringsejendomme   222  202 
  Renteindtægter og udbytter mv.   19.895  23.025 
 6 Kursreguleringer   11.430  -87.155 
  Renteudgifter   -1.786  -121 
  Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed   -506  -465 
          
  Investeringsafkast i alt   29.255  -64.514 
        
  Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser   -9.292  -14.921 
        
  Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente   19.963  -79.435 
        
  Resultat før skat   12.955  -120.792 
          
 7 Skat    0  1.363 
          
  Årets resultat   12.955  -119.429 
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Balance pr. 31. december 2009 
 
  Aktiver 
 
Note      
  DKK 1.000   31.12.2009  31.12.2008 
              
 8 Driftsmidler   2.302  2.733 
 9 Domicilejendomme   16.600  16.600 

              
  Materielle aktiver i alt   18.902  19.333 
          
 10 Investeringsejendomme   4.705  6.605 
          
  Kapitalandele   31.167  22.297 
  Investeringsforeningsandele   253.470  249.273 
  Obligationer   111.239  62.252 
  Andre udlån   250  250 
          
  Andre finansielle investeringsaktiver i alt   396.126  334.072 
          
  Investeringsaktiver i alt   400.831  340.677 
 
  Genforsikringsandele af erstatningshensættelser   40.284  19.084 
          
  Tilgodehavende hos forsikringstagere   10.881  19.721 
          
  Tilgodehavende i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt   10.881  19.721 
          
  Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder   3.338  3.364 
  Andre tilgodehavender   102  427 
          
  Tilgodehavender i alt   14.321  23.512 
          
  Aktuelle skatteaktiver   64  0 
  Likvide beholdninger   43.542  88.396 
          
  Andre aktiver i alt   43.606  88.396 
          
  Tilgodehavende renter   2.207  2.217 
  Andre periodeafgrænsningsposter   4.523  5.001 
          
  Periodeafgrænsningsposter i alt   6.730  7.218 
          
  Aktiver i alt   524.674  498.220 
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Balance pr. 31. december 2009 
 
  Passiver 
 
Note           
    
  DKK 1.000   31.12.2009  31.12.2008 

 
  Grundfond   10.000  10.000 
  Opskrivningshenlæggelser   2.237  2.062 
  Overført overskud   100.513  87.558 
              
  Reserver i alt   112.750  99.620 
              
 11 Egenkapital i alt   112.750  99.620 
          
 12 Ansvarlig lånekapital    36.000  0 
 
  Præmiehensættelser   101.277  114.142 
  Erstatningshensættelser   243.998  262.312 
              
  Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt   345.275  376.454 
              
 13 Udskudte skatteforpligtelser   0  0 
              
  Hensatte forpligtelser i alt   0  0 
              
  Gæld i forbindelse med direkte forsikring   0  0 
  Gæld i forbindelse med genforsikring   10.710  3.369 
  Gæld til kreditinstitutter   4.323  355 
 14 Anden gæld   15.616  18.422 
              
  Gæld i alt   30.649  22.146 
        
  Passiver i alt   524.674  498.220 
          
 15 Afløbsresultat 
 16 Diskontering ved anvendelse af den justerede diskonteringssats 
 17 Risikooplysninger 
 18 Følsomhedsoplysninger 
 19 Ledelseshverv 
 20 Femårsoversigt 
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Egenkapitalforklaring 
 
 
 
DKK 1.000 
    
    Opskrivnings-  Overført 
    henlæggelser  resultat  Grundfond  Egenkapital 

 
Egenkapital 1. januar 2008   496  206.987  10.000  217.483 
 
Årets resultat   0  -119.429  0  -119.429 
Egenkapitalbevægelser   0  0  0  0 
Værdiregulering domicilejendom   1.566  0  0  1.566 
 
Egenkapital pr. 31. december 2008   2.062  87.558  10.000  99.620 
 
Årets resultat   0  12.955  0  12.955 
Egenkapitalbevægelser   0  0  0  0 
Værdiregulering domicilejendom   175  0  0  175 
 
Egenkapital pr. 31. december 2009   2.237  100.513  10.000  112.750 
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Noter 
 
          
       
  DKK 1.000   2009  2008 

 
 1 Bruttopræmieindtægter    

  Bruttopræmier   270.319  303.129 
  Ændring i bruttopræmiehensættelser   12.865  -9.459 

        
  Bruttopræmieindtægter   283.184  293.670 

        
  Direkte forsikring:    
  Danmark   283.147  293.633 
  Andre EU-lande   0  0 
  Øvrige lande   0  0 
       283.147  293.633 
        
  Indirekte forsikring:    
  Danmark   37  37 
  Andre EU-lande   0  0 
  Øvrige lande   0  0 
       37  37 

        
  Bruttopræmieindtægter i alt   283.184  293.670 

              
              

              
 2 Forsikringsteknisk rente          
  Beregnet renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som rentesats er anvendt 

samme rentesats, som anvendes ved diskonteringen af hensættelserne. Der er foretaget diskontering af de forsik-
ringsmæssige hensættelser samt af de tilsvarende forsikringsaktiver. 

 
            
 
           2009  2008 

 
  Forsikringsteknisk rente kan specificeres          
  således:    
  Gennemsnitsrente       9.292  14.921 
  Diskontering       -8.073  -4.706 
           1.219  10.215 

 
 

 
 3 Erhvervelsesomkostninger  
  Provision forsikringskontrakter       -5.518  -6.968 
  Øvrige erhvervelsesomkostninger       -9.921  -9.821 
           -15.439  -16.789 
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Noter 
 
           
 
  DKK 1.000   2009  2008 

 
 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 

  Honorar til selskabets revisorer:    
  Lovpligtig revision   635  435 
  Andre ydelser end revision   254  334 
       889  769 

       
  De samlede personaleudgifter fordeler sig   
  således:   

  Lønninger   38.263  44.956 
  Pension   5.674  5.714 
  Udgifter til social sikring   725  761 
  Lønsumsafgift   3.767  3.987 
       48.429  55.418 
        

  Til direktion, bestyrelse og delegeret forsamling  
  udgør vederlaget:  

  Løn og pension til direktion   1.500  6.556 
  Honorar til bestyrelse   926  602 
  Honorar til delegeret forsamling   160  171 
       2.586  7.329 

       
  Gennemsnitligt antal beskæftigede   81  89 
 

  En del af årets lønudgifter er fordelt som skadesbehandlingsomkostninger og indgår derfor under erstatningsudgifter. 
 
 
 5 Forsikringsteknisk resultat 
 
  Det forsikringstekniske resultat 
  kan opdeles således på brancher: 

       Brand- og    Brand og        
       løsøre Motorkøretøj  løsøre  Anden  2009  2008 
       (erhverv)  kasko  (privat)  forsikring  i alt  i alt 
 
  Bruttopræmier   68.141  61.232  50.032  90.914  270.319  303.129 
 
  Bruttopræmieindtægter   69.678  62.511  50.745  100.250  283.184  293.670 
  Bruttoerstatningsudgifter   -54.796  -39.088  -32.597  -79.896  -206.377  -266.701 
  Bruttodriftsomkostninger   -13.839  -12.435  -10.162  -18.463  -54.899  -61.626 
  Resultat af afgiven forretning  -8.356  -6.657  -6.125  -8.997  -30.135  -16.915 
  Forsikringsteknisk rente f.e.r.  307  276  226  410  1.219  10.215 
       -7.006  4.607  2.087  -6.696  -7.008  -41.357 
 
  Antal erstatninger   1.714  3.893  3.626  2.446  11.679  13.233 
  Erstatningsfrekvens   0,063  0,151  0,147  0,050  0,100  0,107 
  Gennemsnitlig erstatning   
  for indtrufne skader   31  10  9  29  17  16 

 
Driftsomkostninger, der ikke er direkte henførbare, er fordelt efter bruttopræmie. 
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Noter 
         
 
  DKK 1.000   2009  2008 

 
 6 Kursreguleringer    
  Investeringsejendomme   1.050  200 
  Kapitalandele   8.870  -19.887 
  Investeringsforeningsandele   4.289  -65.290 
  Obligationer   1.683  -479 
  Øvrige    -4.462  -1.699 
       11.430  -87.155 
        
 7 Skat     
  Årets aktuelle skat    0  0 
  Årets udskudte skat   0  1.363 
       0  1.363 

          
  Afstemning af skatteomkostning   
  Skat af årets resultat før skat   -3.239  30.198 
  Skat af ikke skattepligtige indtægter og omkostninger   2.535  -15.421 
  Udlignet ved ikke aktiveret skatteaktiv mv.   704  -13.414 
        
       0  1.363 
 
  Effektiv skatteprocent 
  Skat af årets resultat før skat   25,0 %  25,0 % 
  Skat af ikke skattepligtige indtægter og omkostninger   -19,6 %  -12,8 % 
  Udlignet ved ikke aktiveret skatteaktiv mv.       -5,4 %  -11,1 % 
        
       0,0 %  1,1 % 
        
 8 Driftsmidler    
  Samlet anskaffelsessum 1/1 2009   16.732  16.527 
  Tilgang i årets løb   1.376  1.421 
  Afgang i årets løb   -2.220  -1.216 
  Samlet anskaffelsessum 31/12 2009   15.888  16.732 
        
  Samlede af- og nedskrivninger 1/1 2009   13.999  13.380 
  Årets af- og nedskrivninger   755  1.222 
  Afskrivninger på afhændede aktiver   -1.168  -603 
  Samlede af- og nedskrivninger 31/12 2009   13.586  13.999 
        
  Bogført værdi 31/12 2009   2.302  2.733 
 



 
 

 20

Noter 
 
 
  DKK 1.000   2009  2008 
 
 9 Domicilejendomme    

Omvurderet værdi primo   16.600  15.119 
Tilgang i årets løb   0  90 

  Afgang i årets løb   0  0 
  Årets afskrivning   -175  -175 
  Årets forøgelse/reduktion ved omvurdering   175  1.566 
        
  Omvurderet værdi 31/12 2009   16.600  16.600 
        
  Vægtet gennemsnitlig afkastprocent   8,2%  8,0 % 
         
  Der har ikke været eksterne eksperter involveret i måling af domicilejendomme.    
 
 
 10 Investeringsejendomme    
  Dagsværdi 1/1 2009   6.605  6.405 
  Tilgang i årets løb   0  0 
  Afgang i årets løb   -1.900  0 
  Årets værdiregulering indregnet i resultatopgørelsen   0  200 
        
  Dagsværdi 31/12 2009   4.705  6.605 
        
  Vægtet gennemsnitlig afkastprocent   8,1 %  8,0 % 
              
  Der har ikke været eksterne eksperter involveret i måling af investeringsejendomme.     
       
              
 11 Egenkapital    

Solvensmargen og basiskapital:      
  Beregnet kapitalkrav   57.691  59.344 

      
  Egenkapital   112.750  99.620 
  Diskontering af erstatningshensættelser forsikringsklasse 3-18   -10.353  -18.960 
  Ansvarlig lånekapital   28.846  0 

 
  Basiskapital   131.243  80.660 
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Noter 
 

DKK 1.000 
 

 12 Ansvarlig lånekapital 
             2009 
  Ansvarlig lånekapital 1/1 2009          0 
  Modtaget lånekapital i regnskabsåret          36.000 
             36.000 
 
  Renter af ansvarlig lånekapital          1.563 
  Ekstraordinære afdrag          0 
  Omkostninger ved optagelse af ansvarlig lånekapital          76 
 
  Andel af ansvarlig lånekapital, der medregnes i basiskapitalen        28.846 

 
Specifikation af ansvarlig lånekapital: 

               Tilbage-   Restgæld 
 Note Valuta Hovedstol Modtaget Rentesats Forfald  betalingskurs  31/12 2009 
 a DKK 15.000 2009 variabel  uden forfald    100  15.000 
 b DKK 5.000 2009 9,0% p.a. uden forfald   100  5.000 
 c DKK 10.000 2009 variabel 13-03-2017   100  10.000 
 c DKK 3.000 2009 variabel 13-03-2017   100  3.000 
 c DKK 2.000 2009 variabel 13-03-2017   100  2.000 
 c DKK 1.000 2009 variabel 13-03-2017   100  1.000 
           36.000 

 Note: 
 a Forrentes med diskontoen. Rentesatsen er forudsat, at Thisted Forsikring har genforsikringskontrakt med 

långiver på nærmere aftalte vilkår. Såfremt denne forudsætning ikke er opfyldt udgør rentesatsen diskonto 
med tillæg af rentemarginal på 8% p.a. Lånet er uopsigeligt fra långivers side under forudsætning af, at 
Thisted Forsikring er selvstændig forsikringsvirksomhed.  

  Thisted Forsikring kan opsige lånet med 3 måneders varsel. 
 
 b Lånet er uopsigeligt fra långivers side. Lånet er i 7 år fastforrentet med en rentesats på 9% p.a., hvorefter 

lånet bliver variabel forrentet med 9% point p.a. over Cibor-3. Thisted Forsikring kan til enhver tid indfri lå-
net.  Lånet forfalder til betaling hvis Thisted Forsikring indtræder i likvidation eller konkurs. 

 
 c  Lånet forrentes de første 5 år med 6% point p.a. over Cibor-3 og derefter med 9% point p.a. over Cibor-3. 

Lånet kan til enhver tid indfries af Thisted Forsikring og er uopsigelig fra långivers side i lånets løbetid. Lå-
net forfalder til betaling hvis Thisted Forsikring indtræder i likvidation eller konkurs. 

 
 
       2009  2008 
 
 13 Udskudte skatteforpligtelser 
  Skatteaktiv 
  Driftsmidler   -599  -730 
  Tilgodehavender og gæld   -590  -60 
  Skattemæssigt underskud       -11.861  -13.253 
     
  Skattepassiv 
  Ejendomme   278  567 
  Skatteaktiver og -passiver udlignet med ikke aktiveret skatteaktiv   12.772  13.476 
       0  0 
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Noter 
 
  DKK 1.000   2009  2008 

 
 14 Anden gæld 

  Forfaldstidspunkterne for anden gæld udgør: 
  Inden 5 år   15.364  17.286 
  Efter 5 år   252  1.136 
       15.616  18.422 

 
 15 Afløbsresultat    
  Bruttoafløbsresultat   18.042  -19.282 

      
  Afløbsresultat f.e.r.   7.717  -17.325 
 

 16 Diskontering ved anvendelse af den justerede løbetidsafhængig  
  diskonteringssats 
  Thisted Forsikring G/S har anvendt den justerede løbetidsafhængige  
  diskonteringssats til diskontering af erstatningshensættelserne f.e.r. 
  I forhold til anvendelse af den løbetidsafhængige diskonteringssats,  
  har det betydet en ændring af følgende regnskabsposter: 
 
  For resultatposter angiver + en positiv effekt på resultatet og for 
  balanceposter angiver + en stigning. 
 
  Resultatposter 

   Forsikringsteknisk resultat   -497  1.512 
   Kursreguleringer   -1.313  0 
   Årets resultat   -1.810  1.512 
 
  Balanceposter 
   Aktiver 
    Genforsikringsandele af erstatningshensættelser   56  -77 
   Passiver 
    Egenkapital 
     Primo   1.512  0 
     Årets resultat   -1.810  1.512 
        -298  1.512 
    Erstatningshensættelser   354  -1.589 
        56  -77 
 
  Basiskapital   -4  559 

 
 
 17 Risikooplysninger 
  Finansielle risici 

Der påhviler investeringsaktiverne en markedsrisiko, idet disse værdiansættes til dagsværdi, hvorfor resultat og 
egenkapital påvirkes af udviklingen på finansmarkederne. For at mindske følsomheden overfor væsentlige udsving er 
det selskabets politik at placere hovedparten af investeringsaktiverne i likvide midler og værdipapirer med kort løbe-
tid. Aktiebaserede investeringsaktiver samt investeringsejendomme er uvæsentlige, hvorfor prisrisici ikke har stor be-
tydning. Da en betydelig del af investeringsaktiverne er rentebærende, påhviler der disse aktivtyper en renterisiko, 
der løbende søges minimeret via et passende sammensætning af likvide beholdninger og obligationsbaserede inve-
steringsaktiver. Der er ingen valutarisici. 
Der er af bestyrelsen fastlagt retningslinjer for risikostyringen af de finansielle risici der påhviler investeringsvirksom-
heden. 
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  DKK 1.000 

 
 17 Risikooplysninger 
  - fortsat - 
  Forsikringsrisici 

Forsikringsrisikoen ved accept og risikopåtagelse er styret af fastlagte politikker for hvilke typer forsikringer og hvilke 
størrelser af risici, der kan indtegnes på den enkelte forsikringskontrakt kombineret med en politik for prissætning af 
forsikringsprodukterne.  
For at reducere risikoen for tab ved forsikringsbegivenheder foretager selskabet genforsikring i henhold til bestyrel-
sesvedtagne politikker og retningslinjer, som bl.a. fastlægger selskabets egetbehold på de enkelte skadesbegiven-
heder. Selskabets genforsikringsprogram vedtages hvert år af bestyrelsen. Selskabets genforsikringsprogram består 
dels af kvotekontrakter, fakultativ afdækning samt excess of loss dækninger. Også selskabets kapitalberedskab ind-
går i vurderingen af behovet for genforsikring.  
Største enkeltrisiko er risikoen for tab som følge af storm. Der er foretaget genforsikringsafdækning til omkostninger-
ne vurderet ved en 500-års storm. 
Hensættelsesrisici i forbindelse med hensættelser til dækning af de forsikringsmæssige forpligtelser er hovedsagligt 
forbundet med fastsættelsen af erstatningshensættelserne. Erstatningshensættelserne sker med baggrund i besty-
relsesvedtagne retningslinjer og foreliggende forretningsgange. Hensættelserne sker sag for sag baseret på erfaring 
og faktuelle oplysninger. Erstatningshensættelserne justeres løbende med baggrund opdaterede oplysninger. Hertil 
kommer løbende aktuarmæssigt beregnede IBN(E)R hensættelser. Historisk set har hensættelsesrisikoen givet be-
tydelige negative og positive afløb, hvilket også vil kunne ske fremover. 
 

 
 
 18 Følsomhedsoplysninger 
  Risiko på egenkapital ved enkeltstående hændelse 
         % af 
         egenkapital 
  Rentestigning på 0,7 % point   -6.595  5,8 
  Rentefald på 0,7 % point   6.595  5,8 
  Aktiekursfald på 12 %    -3.418  3,0 
  Ejendomsprisfald på 8 %    -1.704  1,5 
  Maksimalt valutakurstab med 99,5 % sandsynlighed på 10 dage   0  0,0 
  Tab på modparter på 8 %    -2.061  1,8 
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20 Femårsoversigt 

 
 DKK 1.000   2005  2006  2007  2008  2009 
     
 Bruttopræmieindtægter   270.558  278.624  280.474  293.670  283.184 
 Bruttoerstatningsudgifter   285.170  183.878  219.998  266.701  206.377 
 Forsikringsmæssige driftsomkost- 
 ninger i alt   48.642  50.710  54.826  61.626  54.899 
 Resultat af afgiven forretning   68.085  -19.647  -15.893  -16.915  -30.135 
 Forsikringsteknisk resultat   6.639  32.229  -1.101  -41.357  -7.008 
 Investeringsafkast efter forsikrings- 
 teknisk rente   33.915  23.430  3.774  -79.435  19.963 
 Årets resultat   30.630  43.603  7.552  -119.429  12.955 
 Afløbsresultat   -4.734  7.247  -9.952  -17.325  7.717 
 Forsikringsmæssige hensættelser, 
 i alt     301.725  295.660  320.868  376.454  345.275 
 Forsikringsaktiver, i alt   49.791  25.871  23.981  19.084  40.284 
 Egenkapital, i alt   164.494  209.642  217.483  99.620  112.750 
 Aktiver, i alt   488.219  530.653  556.315  498.220  524.674 
  
 Nøgletal 
 Bruttoerstatningsprocent   105,4  66,0  78,4  90,8  72,9 
 Bruttoomkostningsprocent   18,6  18,2  19,5  21,0  19,4 
 Nettogenforsikringsprocent   -25,2  7,0  5,7  5,8  10,6 
 Combined ratio   98,2  91,2  103,7  117,6  102,9 
 Operating ratio   97,3  88,7  100,4  113,6  102,5 
 Relativt afløbsresultat   -3,7  4,7  -5,8  -9,0  3,2 
 Egenkapitalforrentning i procent   21,1  23,3  3,5  -75,3  12,2 
 Solvensdækning   3,67  4,29  3,84  1,36  2,27 

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

 

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 

Basiskapital 
Kapitalkrav 


