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Ledelsespåtegning 2012 
 
 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Thisted Forsikring 
G/S. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende bil-
lede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. 
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udvik-
lingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentlig-
ste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Thisted, den 4. april 2013 
 
 
Direktion 
 
 
  
Dennis René Petersen 
adm. direktør 

  
 

 
 

Bestyrelse 
 
 

  
Jens Jørgen Henriksen 
Formand 

  
 
 

  
 

  
Peter Homann 
Næstformand 

  
Poul Erik Handberg 

 
Walther Mikkelsen 

 
 

  
Henrik Dam Jespersen 

  
Erik Rasmussen 

 
Ninna Jeppesen 

 
 

  
Helle Broen Jensen 

  
Keld Holst 
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Den uafhængige revisors erklæringer 
 
Til de delegerede for Thisted Forsikring G/S 
 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Thisted Forsikring G/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapital-
opgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. 
  
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at 
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-
deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne 
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. ja-
nuar - 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores op-
fattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
 
 
 
Thisted, den 4. april 2013 
 

BRANDT 
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 
 
 
Stig R. Enevoldsen 
statsautoriseret revisor 
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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 
 
  Bestyrelse Jens Jørgen Henriksen, formand 
   Peter Homann, næstformand 
   Poul Erik Handberg 
   Walther Mikkelsen 
   Henrik Dam Jespersen 
   Erik Rasmussen 
   Ninna Jeppesen * 
   Helle Broen Jensen * 
   Keld Holst * 
 
   * medarbejdervalgt 
 
  Direktion Dennis René Petersen, adm. direktør 
 
 

 Revision 
 
  Revisionsudvalg Walther Mikkelsen, formand 
   Henrik Dam Jespersen 
   Peter Homann 
 

 
  Ekstern revision B R A N D T  
   Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsens beretning 2012 
 
 
Jens Jørgen Henriksen - Bestyrelsesformand  
Thisted Forsikring fik et robust resultat i 2012  
 
2012 blev et godt år for Thisted Forsikring g/s. Resultatet viser at selskabet fortsat udvikler kerneforretnin-
gen, og at vi i 2012 tog vigtige skridt i forhold til vores langsigtede målsætninger.  
 
Selskabets arbejde igennem de seneste år, med at konsolidere selskabet har medført, at ultimo 2012 kun-
ne Thisted Forsikring nedbringe de i forbindelse med ”krisen” i 2009 optagede ansvarlige lån med halvde-
len, således at selskabets samlede ansvarlige lån herefter kun udgør 18 mio. kr.  
 
Resultatet i 2012 viser et godt forsikringsteknisk resultat, som er positivt påvirket af relativt få vejrrelatere-
de skader, samt et lavt antal trafikrelaterede personskader.  
 
Investeringsresultatet for 2012 blev fornuftigt, selskabet har også i 2012 haft en forsigtig politik på investe-
ringsområdet, hvilket har givet et fornuftigt afkast, uden at selskabet har øget sin risikoeksponering på de 
finansielle markeder.  
 
Samlet set blev resultatet på 31,8 mio. kr. før skat, hvilket betegnes som værende meget tilfredsstillende. 
Bestyrelsen forventer at selskabet også i de kommende år, vil fortsætte den positive udvikling.  
 
Dennis René Petersen - Adm. direktør 

 
Selskabets hovedaktivitet 
Selskabets forretningsområde er skadesforsikring med hovedvægt på autoforsikring, forsikring for private 
og mindre virksomheder. Der har ikke i årets løb været væsentlige ændringer i forretningsområderne. 
 

Årets resultat 
Selskabets overordnede strategi har igennem de seneste år været konsolidering, igennem en styrket ind-
sats med at øge lønsomheden, samt vækst igennem øget kundeloyalitet og tiltrækning af nye lønsomme 
kunder. 
  
Selskabets resultat blev et overskud på 31,8 mio. kr. før skat mod 19,5 mio. kr. i 2011. 
 
Resultatet er bedre end forventet og viser at Thisted Forsikring g/s driver en forsikringsforretning på niveau 
med de bedste af de sammenlignelige gensidige forsikringsselskaber.  
 
Grundlaget for selskabets positive resultat er en følge af de seneste års fokuserede arbejde med at styrke 
selskabets grundlæggende kerneforretning, kundeloyalitet og konkurrenceevne. 
 
Selskabets resultat for 2012 er ligeledes positivt påvirket af den generelle forbedring i resultaterne for mo-
torkøretøjsforsikringer, der er set i branchen som helhed.   
 
Selskabets forventninger til 2012 var et resultat på 8-9 mio. kr. ekskl. erstatninger til større vejrligsskader, 
svarende til en forrentning af egenkapitalen med 5 %. Den faktiske forrentning blev på 14,5 %.  
 
Resultatet betegnes af ledelsen som værende meget tilfredsstillende. 
 
Det forsikringstekniske resultat i 2012 blev et overskud på 17,3 mio. kr. mod et overskud på 11,2 mio. kr. i 
2011. Den fortsatte positive udvikling i det forsikringstekniske resultat, skyldes en positiv udvikling i skade-
frekvenserne, særligt på person relaterede ansvarsskader i forbindelse med motorkøretøjsforsikringer. 
 
Investeringsafkastet før overførsel af forsikringsteknisk rente blev på 15,9 mio. kr., mod 12,0 mio. kr. i 
2011. Selskabets investeringsaktiver er altovervejende placeret således, at disse giver et afkast der mat-
cher de forsikringsmæssige hensættelser, hvor udsving som følge af renteændringer i videst mulige om-
fang neutraliseres.  
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Ledelsens beretning 2012 
- fortsat - 
 
 

Samlet set er selskabets investeringsaktiver placeret så dette medfører, en lav finansiel risiko i rentebæ-
rende aktiviteter, hvoraf hovedparten er kortvarige realkreditobligationer, med en vægtet varighed på un-
der 2 år. 
Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af den valgte investeringsstrategi. 
 

Præmieindtægter 
Primo 2012 overførte selskabet en del-portefølje på 14 mio. kr. til en samarbejdspartner.  
Selskabet har efter korrigering for afgivelsen af del-porteføljen haft en vækst i præmieindtægterne på 6 %. 
Bruttopræmieindtægten blev på 229,6 mio. kr. mod 234,6 mio.kr. i 2011. 
 
Primo 2012 indførte selskabet en markedstilpasning af tariferingen på udvalgte bil grupper, samt indførte 
kilometer rabatstruktur til privatkunder med et begrænset kørselsforbrug.  
 
Denne tilpasning af selskabets konkurrenceevne har medvirket til en forøgelse af selskabets kundeloyalitet 
og andelen af kunder der opsiger kundeforholdet er faldet markant, og er på det laveste niveau i de sene-
ste 4 år. 
 
Selskabet forventer en stigning i præmieindtægterne for 2013, svarende til en vækst på 8-9 % under for-
udsætning af uændrede konkurrenceforhold. 
 
Præmieindtægten for egen regning i 2012 udgør 183,7 mio. kr. mod 183,3 mio. kr. i 2011 
 

Erstatningsudgifter 
I 2012 blev erstatningsprocenten for egen regning 59,4% mod 66,2 % i 2011 
 
Bruttoerstatningsudgifter blev 126,4 mio. kr., mod 135,1 mio. kr. i 2011 svarende til en bruttoskadeprocent 
på 55,0 mod 57,6 % i 2011. Efter fradrag af de udgifter, der bæres af selskabets genforsikring, udgør brut-
toerstatningsudgifterne for egen regning 107,1 mio. kr. mod 121,5 mio. kr. i 2011 
 
Udviklingen i erstatningsniveauet er påvirket af et positivt afløb fra tidligere års skader. Ligeledes har sel-
skabet som før omtalt haft færre udgifter til vejrligsskader samt personskader i forbindelse med færdsels-
uheld. 
 
Selskabets senere års arbejde med sanering af tabsgivende aktiviteter i porteføljen, ses nu med tydelig-
hed i den underliggende forretning. Erstatningsudgifterne er igennem de seneste 3 år faldet betydeligt og 
viser at den underliggende forretning i selskabets portefølje er sund. 
 
Udvikling i bruttoerstatningsprocent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennemsnitsskaden er på niveau med 2011, hvorimod erstatningsfrekvensen er faldet fra 0,090 i 2011 til 
0,076 i 2012, hvilket svarer til 76 (90) skader pr. 1.000 forsikringskontrakter. 
 
Selskabets reserver og modelberegnede IBNR/IBNER hensættelser, er ligeledes i 2012 vurderet af eks-
tern aktuar, disse vurderes som værende solide og afsat som ”best estimate”.   
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Ledelsens beretning 2012 
- fortsat - 
 
 

Driftsomkostninger 
Selskabets omkostningsprocent i 2012 blev på 29,2 % mod 25,2 % i 2011. 
 
Forøgelsen af de samlede forsikringsmæssige driftsomkostninger er lidt over det budgetterede, hvilket kan 
henføres til investeringer i IT understøttelse af salg og serviceorganisationen, samt ansættelse af flere as-
surandører. Selskabet har også i 2012 haft fokus på klargøring til indførelsen af Solvens II, hvortil ekstern 
bistand anvendes, derudover har selskabet etableret sig med et salgskontor i Herning. 
  
Med indførelsen af ny IT teknologi i salg og serviceorganisationen har selskabet reduceret personaleom-
kostninger i forbindelse med selskabets police- og salgsadministration 
 
Omkostningerne til fratrædelser i 2012, hvor medarbejderne ikke er til rådighed for selskabet, er medtaget 
i omkostningerne for 2012.  
 
Selskabet har fokus på at nedbringe omkostningerne. Dette skal ske igennem en kontinuerlig vækst i 
præmieindtægterne, effektivisering af distribution og administrative forretningsgange samt en generel 
slankning af selskabets omkostninger.  
 

Combined Ratio 
Selskabets Combined Ratio udgjorde 92,5 % i 2012 og er således forbedret i forhold til 2011, hvor combi-
ned ratio udgjorde 95,5 %. 
 
Udvikling i combined ratio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsresultat 
Selskabets samlede investeringsafkast blev en gevinst på 14,5 mio. kr. efter overførsel af forsikringstek-
nisk rente på 1,4 mio. kr., mod en gevinst i 2011 på 8,2 mio. kr.  
 
Selskabets investeringsstrategi har i lighed med de foregående år, været placeret ud fra et ønske om kapi-
talbevarelse frem for stort afkast.  
 
Selskabets samlede aktieeksponering har gennem 2012 været på ca. 12 % af selskabets investeringsakti-
ver, heraf udgør aktieposten i Nærsikring A/S 11 % af de samlede investeringsaktiver. 
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Ledelsens beretning 2012 
- fortsat - 
 
 

Udviklingen i kapitalforhold og ansvarlig lånekapital 
Årets overskud har medført, at selskabets egenkapital i 2012 er steget fra 164,8 mio. kr. ultimo 2011 til 
190,2 mio. kr. ultimo 2012.  Thisted Forsikring g/s har i 2012 nedbragt den af selskabet optagede ansvarli-
ge lånekapital i 2009 med 18 mio. kr.  
 
Selskabet har ultimo 2012 således ansvarlig lånekapital på i alt 18 mio. kr. 
Basiskapitalen ultimo 2012 udgør efter korrigeret indregning 203,3 mio. kr. 
 

Solvens 
Selskabets kapitalkrav er ultimo 2012 opgjort til 37,3 mio. kr. Selskabets overdækning udgør således 
166,0 mio. kr. ultimo 2012, svarende til en solvensgrad på 5,44 mod 3,98 ultimo 2011.  
 
I lov om finansiel virksomhed stiller de danske myndigheder krav om aktiv kapitalstyring gennem opgørel-
se af et Individuelt Solvensbehov. Selskabet er forpligtet til at foretage en nærmere identifikation og egen 
vurdering af selskabets risici. 
 
Thisted Forsikring g/s overgik ultimo 2011 til at foretage beregningen af det Individuelle Solvensbehov ef-
ter QIS5 standardmetoden.  Denne metode beregner den nødvendige kapital under hensyn til selskabets 
sammensætning af forretningen, herunder lønsomhed, hensættelser, genforsikringsbeskyttelse, investe-
ringssammensætningen samt tillagt forskellige stress scenarier. 
 
Selskabets beregninger viser, at det Individuelle Solvensbehov udgør 95,0 mio. kr. ved udgangen af 2012. 
Thisted Forsikring g/s har med et kapitalgrundlag på 200,9 mio. kr. således en betryggende overdækning 
af kapital i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. 

 
 2010 2011 2012 

 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

Kapitalkrav 49,4 45,1 37,3 

Individuel Solvens 85,3 101,7* 95,0* 

Basiskapital 159,0 179,6 203,3 

 
 * Opgjort efter QIS5 standard. 
 
Indførelsen af Solvency II, forventeligt i 2014, vil også i det kommende år stille betydelig krav til måden 
hvorpå selskabet arbejder med, kontrollerer og rapporterer risici. Thisted Forsikring g/s har igennem de 
seneste 3 år arbejdet struktureret med tilrettelæggelse af selskabet til, at matche disse krav. 
 
Selskabet er påbegyndt indretningen af det organisatoriske og kompetencemæssige, og følger fastlagte 
planer med hensyn til at sikre selskabets Solvens II parathed i 2014. 

  
Fremtidig risiko 
Der blev i løbet af 2012 udviklet yderligere på selskabets datawarehouse for at tilvejebringe ledelsesinfor-
mation, der øger mulighederne for kontinuerligt at sikre balance mellem præmieindtægter og styring af risi-
ci i de enkelte porteføljesegmenter.  
 

Skat 
Årets resultat udløser en aktuel skat på 1,6 mio. kr. efter modregning af fremført underskud fra tidligere år. 
Ændringen i udskudt skat er udgiftsført med 4,5 mio. kr. Således udgør den udgiftsførte skat i 2012 regn-
skabet 6,1 mio. kr. mod 2,1 mio. kr. i 2011. 
 
Selskabets udskudte skatteaktiv pr. 31. december 2012 udgør 42 t.kr. 
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Ledelsens beretning 2012 
- fortsat - 
 
 

Risikostyring 
Styring af selskabets risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, der skal sikre Thisted Forsik-
rings fremtidige forretningsmuligheder. Thisted Forsikring søger løbende at tilpasse risikoen for unødige 
tab, så selskabet til enhver tid kan leve op til sine forpligtigelser overfor kunderne. 
 
Bestyrelsen foretager årligt en risikokortlægning, der har til formål at vurdere og identificere risici, der ind-
går i opgørelse af selskabets individuelle solvensbehov. 
 
Bestyrelsen fastsætter og godkender selskabets overordnede risikoappetit, ligesom bestyrelsen fastlæg-
ger de overordnede rammer for rapportering heraf.  Håndteringen af de forretningsmæssige risici admini-
streres i de enkelte afdelinger, gennem politikker og retningslinjer, som løbende revideres i overensstem-
melse med § 71 i lov om finansiel virksomhed.  
 
Ansvaret for interne procedurer, politikker og retningslinjers implementering påhviler direktionen. 
Selskabet har i 2012 etableret tværgående compliancefunktion for at sikre at Thisted Forsikring g/s over-
holder gældende love, regler, internt fastsatte regler og retningslinjer. 
 

Forsikringsrisici 
Forsikringsrisikoen er en kombination af dels risikoen i forbindelse med prissætningen af forsikringspro-
dukterne, og 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 er-
faringer. Hensættelserne afsættes fra sag til sag baseret på erfaring og faktuelle oplysninger. Til beregning 
af IBNR hensættelser anvendes en aktuarmæssig model. 
 
For at begrænse de forsikringsmæssige risici tegner selskabet genforsikringsbeskyttelser, som dækker 
såvel katastrofer som enkeltrisici. Selskabets genforsikringspolitik vedtages af bestyrelsen og sikrer, at sto-
re naturbegivenheder og større enkeltskader ikke truer selskabets mulighed for at overholde sine forplig-
telser.  
 
Selskabet har i forbindelse med fornyelsen af genforsikringskontrakterne for 2013 anvendt et internationalt 
mæglerfirma til at placere selskabets genforsikringsprogram. 
Programmet er opbygget med forskelligt eget behold alt efter hvilken risikoafdækning der er tale om. Sel-
skabets genforsikringskontrakter er fornyet på niveau med 2012, og der er i 2013 alene gentegnet kvote 
reassurancekontrakt på motorområdet. 
 
Selskabet har for 2013 øget dækningskapaciteten for vejrligsskader, svarende til at selskabet har købt ka-
pacitet svarende til en 1000-års begivenhed. Selskabet har ligeledes videreført den restriktive acceptpolitik 
med hensyn til valg af genforsikringsselskaber og indgår kun aftaler med solide genforsikringsselskaber, 
der minimum har en A-rating hos Standard & Poors. 
 
Dækningskapaciteten for 2013 er placeret med mere end 75 % af programmet hos genforsikringsselska-
ber med en rating på minimum A+ eller højere. 
  

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 væsent-
lige udsving er det selskabets politik, at placere størstedelen af de likvide midler i kontanter og værdipapi-
rer med kort løbetid svarende til den forventede afviklingshorisont på skadesreserverne.  
 
Sammensætningen af de enkelte papirer i selskabets depoter er delvis outsourcet, både for så vidt angår 
selskabets likviditet og langsigtede investeringer.  
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Ledelsens beretning 2012 
- fortsat - 
 
 
Styringen af risikopåtagningen justeres løbende til den aktuelle kapitalinstruks. Der er for alle aktivklasser 
fastsat regler for den maksimale investeringsrisiko, som er fastlagt efter en beregnet VaR ved 99,5 % 
sandsynlighedsniveau, hvor bestyrelse og direktion modtager månedligt rapportering om overholdelse af 
investeringsinstruks.  Selskabet har begrænset valutarisici på investeringsdelen, hvorimod der ingen er på 
forsikringsdelen. Rebalancering af selskabets investeringer ind mod den valgte risiko foretages mindst en 
gang årligt. 
 

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 individuelle solvensbehov. 
 
Selskabet har velbeskrevne politikker og forretningsgange som løbende revideres. Selskabet har ligeledes 
udarbejdet en it-sikkerheds- og beredskabsplan.  
 
Der forefindes elektroniske håndbøger, som beskriver forretningsgange og kontrolprocesser, og disse er 
grundlag for organisering og udførelse af de daglige arbejdsopgaver. Direktion og funktionsledelse er an-
svarlige for efterlevelse af forretningsgangene. 

 
Engagement og kompetenceudvikling  
Thisted Forsikring g/s tilstræber at den enkelte medarbejder er engageret, søger indflydelse og påtager sig 
selvstændigt ansvar for tilrettelæggelsen og udførelsen i sin stilling. 
 
Selskabet har et klart mål om, at differentiere sig i forhold til konkurrenterne ved at udvikle den enkelte 
medarbejder, så kunderne oplever ”sandhedens time” hver gang disse er i kontakt med selskabet. 
Dette sikrer vi ved et betydelig lokalt engagement, kundeservice i øjenhøjde med fokus på at levere ser-
vice på højt niveau.  
 
For at selskabet kan yde kundeservice på højt niveau, er kompetente og motiverede medarbejdere  
Thisted Forsikring g/s vigtigste aktiv, og en grundlæggende forudsætning for at nå målsætningerne. 
Selskabet tilbyder en varieret og bred vifte af uddannelsesmuligheder, tilrettet den enkelte medarbejders 
nuværende kompetenceniveau. 
 
Selskabets viden er knyttet til selskabets kompetente medarbejdere, og Thisted Forsikring har igennem 
mange år haft en lav personaleomsætning. Selskabets vidensniveau er derigennem bevaret og overføres 
løbende til nye medarbejdere.  
 
Sygefraværet blandt medarbejderne har igen i 2012 sat nye standarder. Fraværet har været det laveste 
nogensinde, i de år hvor selskabet har gennemført målinger heraf og ligger betydeligt under gennemsnittet 
for den finansielle branche.  
 
Sponsorater og donationer 
Thisted Forsikring g/s tager et aktivt medansvar for udviklingen i nærområdets erhvervsliv og foreningsliv.  
Derfor støtter Thisted Forsikring en række lokale sportsklubber, foreninger og andre lokale for-
mål/begivenheder.   
 
I 2012 har selskabet været hovedsponsor for Thisted FC samt Mors-Thy Håndbold. Selskabet har tillige 
deltaget med betydelige ekstra donationer, i forbindelse med sikring af disse ”flagskibes” fremtid. 
Yderligere har selskabet uddelt ”Lokalsikringsprisen” over 2 omgange, hvor vi har støtte mere en 20 lokale 
projekter/tiltag med en samlet donation på 400.000 kr. 
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Ledelsens beretning 2012 
- fortsat - 
 
 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er i perioden fra 1. januar 2013 til årsrapportens underskrivelse ikke indtrådt forhold, som væsentligt 
vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. 
 
Udsigterne for 2013 
Forsikringer og investeringer 
Verdens økonomien har siden medio 2008 været skrøbelig, vi ser dog de første tendenser til en mere po-
sitiv udvikling i den globale økonomi, men vi er samtidig tilbageholdende idet vi stadigvæk ser at økonomi-
en i de største globale økonomier er ustabile og svage. 
 
Markedet forventes at blive præget af en øget konkurrence mellem aktørerne. 
De danske forsikringsselskaber har i 2012 nydt godt af at antallet af vejrligsskader har været på et meget 
lavt niveau, samtidig har antallet af større personskader i forbindelse med færdselsuheld været gunstigt for 
de fleste selskaber. Det forventes, at nogle de velkonsoliderede kundeejede selskaber vil gennemføre 
præmienedsættelser for at forøge eller fastholde nuværende markedsandele. De kommercielle selskaber 
vil i mindre omfang følge denne strategi, grundet deres fokus på at skabe share holder value.  
 

Resultat 
Selskabet forventer at øge kundeloyaliteten yderligere, samt tiltrække nye kunder.  
Forventningerne til vækst i præmieindtægterne ligger i niveauet af 8 % og det forventes at selskabets akti-
viteter giver et resultat svarende til en combined ratio på 97 %.  
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Ledelseshverv og ledelsesvederlag   
 
Bestyrelse 

 

 

 

 

 

 

Jens Jørgen Henriksen 
Bestyrelsesformand 

 Peter Homann 
Næstformand 

 Walther Mikkelsen 
Formand revisionsudvalg 

 
Født: 1954 
Indtrådt: 2008 
Ledelseserhverv: 
Gårdejer 
Bestyrelsesformand 
 Tican a.m.b.a 
 Akea Automation ApS 

Næstformand 
 Danske Slagterier 

Bestyrelsesmedlem 
 Thy Elektro A/S 
 Virksomhedsbestyrelsen 

og Fællesbestyrelsen i 
Landbrug og Fødevarer 

 Svineafgiftsfonden 
Bestyrelsesmedlem og 
direktør 
 J.I.H. Holding 

  
Født: 1957 
Indtrådt: 2004 
Ledelseserhverv: 
Selvstændig 
 Homann Consult 

bestyrelsesmedlem 
 PBL Holding A/S 
 PBL Stål A/S 
 Kapema A/S 

 

  
Født: 1952 
Indtrådt: 2011 
Ledelseserhverv: 
Bestyrelsesformand 
 Energiprojekt Mors ApS 

Bestyrelsesmedlem 
 Morsø Forsyninger A/S 
 Morsø Spildevand A/S 
 Morsø Vand A/S 
 Morsø Varme A/S 
 Sdr. Herreds Plantage 

A/S 
Bestyrelsesmedlem og 
direktør 
 Holdingselskabet af 20. 

juni 1994 A/S 

     

 

 

 

 

 
Erik Rasmussen 
 

 Poul Erik Handberg 
 

 Henrik Dam Jespersen 
 

 
Født: 1956 
Indtrådt: 2013 
Ledelseserhverv: 
Direktør 
 Kaj Rasmussen A/S 

 

  
Født: 1960 
Indtrådt: 1996 
Ledelseserhverv: 
Indehaver og direktør 
 EDC Skive I/S 
 Nimatose ejendomme 

Bestyrelsesmedlem 
 Spar Vest Fonden 

  
Født: 1969 
Indtrådt: 2012 
Ledelseserhverv: 
Direktør 
Dam Holding ApS 
 Bestyrelsesmedlem 
 Sydthy Golfbaneanlæg 

A/S 
     

 

 

 

 

 
Keld Holst 
IT-konsulent 

 Ninna Jeppesen 
Policechef 

 Helle Broen Jensen 
Fuldmægtig 

 
Født: 1952 
Indtrådt: 2012 

  
Født: 1964 
Indtrådt: 2009 

  
Født: 1963 
Indtrådt: 1998 
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Ledelsens beretning 2012 
- fortsat - 
 
Bestyrelsens arbejde, evaluering og kompetence udvikling 
I 2012 blev der afholdt 8 bestyrelsesmøder, 2 delegeretmøder samt et strategiseminar. 
Forud for hvert bestyrelsesmøde afholder formandskabet forberedelsesmøder med direktionen. 
 
Bestyrelsen har de foregående 3 år foretaget en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og bestyrelsesmedlemmer-
nes kompetencer, hvor det vurderes, om bestyrelsen har de nødvendige kompetencer, og om der er områder, hvor 
kompetencer og viden skal forøges eller bør opdateres.  
 
I 2012 har selskabet i lighed med alle andre finansielle virksomheder, indsendt evalueringen til finanstilsynet, med 
henblik på en tilkendegivelse herfra omkring den samlede kompetence. 
 
Finanstilsynet har efterfølgende gennemgået evalueringen og gennemgangen har ikke givet anledning til kommenta-
rer. 
 
Revisionsudvalg 
Revisionsudvalgets arbejde er fastlagt i et af bestyrelsen fastlagt kommissorium. 
 
Udvalget afholder minimum 4 møder årligt og rapporterer regelmæssigt til bestyrelsen. 
Udvalget består af 3 medlemmer af bestyrelsen og ledes af en formand for revisionsudvalget. 
 
Walther Mikkelsen blev i 2011 valgt til formand for revisionsudvalget og er bestyrelsens uafhængige medlem, med 
kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen og revision.  
 
Revisionsudvalget består desuden af Jens Jørgen Henriksen og Peter Homann. 
 
Med virkning fra 01.01.2013 udtræder Jens Jørgen Henriksen af revisionsudvalget og erstattes  
af Henrik Dam Jespersen. 
 

Ledelsens vederlag 
Thisted Forsikring har vedtaget politik for vederlag til bestyrelse og direktion.  
Vederlagspolitikken fremlægges af bestyrelsesformanden på generalforsamlingen i forbindelse med  
behandlingen af selskabets årsrapport.  
 
Bestyrelsens forslag til vederlag for disse, fremlægges og vedtages hvert år i forbindelse med selskabets delegeret-
forsamling. Bestyrelsen i Thisted Forsikring aflønnes med faste månedlige vederlag samt mødediæter, og er ikke om-
fattet af nogen form for incitaments- eller fratrædelsesordning.  
 
Vederlaget tilstræbes at være afpasset efter bestyrelsesarbejdets omfang, bestyrelsesmedlemmernes kompetencer 
og det ansvar, som er forbundet med bestyrelseserhvervet.  
 
Bestyrelsen er ikke omfattet af selskabets pensionsordning. 
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Ledelsens beretning 2012 
- fortsat - 
 
 
Bestyrelse – samlet vederlag 2012 (DKK1.000) 
 Vederlag Revisionsudvalg Diæter I alt 
Jens Jørgen Henriksen 153 12 52 217 
Peter Homann 84 12 49 145 
Poul Erik Handberg 50 0 18 68 
Bjarne Thomsen  1. 50 0 18 68 
Walther Mikkelsen 50 24 25 99 
Erik Rasmussen 2. 0 0 2 2 
Henrik Dam Jespersen  50 0 23 73 
Ninna Jeppesen 50 0 14 64 
Helle Broen Jensen 50 0 14 64 
Keld Holst  50 0 10 60 
 
1. Udtrådt af bestyrelsen den 1. januar 2013 
2. Valgt ind i bestyrelsen den 1. januar 2013 

 
 
 

Direktion 
 

 
Dennis René Petersen 
Adm. direktør 
 
Født: 1961 
Indtrådt i direktion: 2010 
Ledelseserhverv:  
Bestyrelsesmedlem Nærsikring A/S 
Delegeret medlem AP Pension 
 
 

 
Direktionens vederlag 
Direktionen i Thisted Forsikring er kontraktansat og alle vilkår i direktionens vederlag fastsættes årligt  
af bestyrelsen. Vederlaget tilstræbes at være konkurrencedygtig og markedstilpasset for derigennem 
at give tilstrækkelige motivation for at tiltrække og fastholde direktionen. 
Direktionens vederlag består af fast vederlag, pensionsbidrag, firmabil, fri telefon og andre sædvanlige personalego-
der. 
Direktionen er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.  
 
Direktion  – samlet vederlag 2012 (DKK1.000) 
 Vederlag Pension Bil mv. I alt 
Dennis René Petersen 1.470 233 160 1.863 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Generelt 
Årsrapporten er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 25 af 16/1 
2012 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. 
 
Ændring vedrørende tidligere regnskabsår 
I regnskabsposten afgivne genforsikringspræmier er indtægtsført t.kr. 1.357 vedrørende reguleringer til tidligere 
regnskabsår. Reguleringen medfører positiv effekt på årets resultat efter skat på t.kr. 1.018, en forøgelse af egenka-
pitalen med t.kr. 1.018 og en tilsvarende reduktion af gældsforpligtelser. 
 
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. 
 
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.  



15 

 

Anvendt regnskabspraksis 
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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. Herudover 
indregnes den del af ændringen i præmie- og erstatningshensættelser, som kan henføres til ændring i diskonterings-
satsen. 
 
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, 1 - 3 år 
 Edb-anlæg, 1 - 3 år 
 
Til kostprisen indregnes anskaffelsesprisen samt direkte henførbare omkostninger. 
 
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. 
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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. 
 
Investeringsejendomme ultimo regnskabsåret vedrører udelukkende ejerlejlighed, der er målt til seneste offentlige 
ejendomsvurdering. 
 
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. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-
skabsår samt tilgodehavende renter. 
 
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. 
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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. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012 
 

Note         
      
  DKK 1.000       2012  2011 

        
  Forsikringsvirksomhed    
 1 Bruttopræmier   231.178  230.372 
  Afgivne genforsikringspræmier   -46.184  -51.279 
 1 Ændring i bruttopræmiehensættelser   -1.318  4.243 
  Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser   0  0 
        
  Præmieindtægter f.e.r.   183.676  183.336 
        
 2 Forsikringsteknisk rente   -258  813 
        
  Udbetalte erstatninger   -161.150  -168.328 
  Modtaget genforsikringsdækning   24.313  27.303 
  Ændring i erstatningshensættelser   34.753  33.166 
  Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser   -4.993  -13.593 
          
  Erstatningsudgifter f.e.r.   -107.077  -121.452 
          
 3 Erhvervelsesomkostninger   -21.881  -18.304 
  Administrationsomkostninger   -45.139  -40.830 
  Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber   7.969  7.695 
          
 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.       -59.051  -51.439 
              
 5 Forsikringsteknisk resultat   17.290  11.258 

 
  Investeringsvirksomhed 
  Indtægter af investeringsejendomme   -74  12 
  Renteindtægter og udbytter mv.   9.343  10.189 
 6 Kursreguleringer   8.798  4.328 
  Renteudgifter   -1.739  -1.957 
  Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed   -425  -547 
          
  Investeringsafkast i alt   15.903  12.025 
          
  Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser   -1.401  -3.770 
          
  Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente   14.502  8.255 
          
  Resultat før skat   31.792  19.513 
          
 7 Skat    -6.083  -2.134 
          
  Årets resultat   25.709  17.379 
          
          
  Totalindkomst 
  Årets resultat   25.709  17.379 
  Omvurdering af domicilejendomme   -270  -69 
  Skat på omvurdering af domicilejendomme   0  0 
   
  Anden totalindkomst   25.439  17.310 
 
  Årets totalindkomst   25.439  17.310 
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Balance pr. 31. december 2012 
 
  Aktiver 
 
Note      
  DKK 1.000   31.12.2012  31.12.2011 
              
 8 Driftsmidler   3.208  4.697 
 9 Domicilejendomme   16.400  16.600 

              
  Materielle aktiver i alt   19.608  21.297 
        
 10 Investeringsejendomme   2.000  1.750 
          
  Kapitalandele   48.848  42.326 
  Investeringsforeningsandele   42.481  9.891 
  Obligationer   301.486  363.012 
  Andre udlån   250  250 
          
  Andre finansielle investeringsaktiver i alt   393.065  415.479 
          
  Investeringsaktiver i alt   395.065  417.229 
 
  Genforsikringsandele af erstatningshensættelser   21.770  26.274 
          
  Tilgodehavende hos forsikringstagere   7.463  6.306 
          
  Tilgodehavende i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt   7.463  6.306 
          
  Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder   1.334  2.721 
  Andre tilgodehavender   84  100 
          
  Tilgodehavender i alt   8.881  9.127 
          
  Aktuelle skatteaktiver   0  6 
 11 Udskudte skatteaktiver   42  4.503 
  Likvide beholdninger   21.760  10.523 
          
  Andre aktiver i alt   21.802  15.032 
          
  Tilgodehavende renter   3.789  5.111 
  Andre periodeafgrænsningsposter   5.467  5.267 
          
  Periodeafgrænsningsposter i alt   9.256  10.378 
          
  Aktiver i alt   476.382  499.337 
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Balance pr. 31. december 2012 
 
  Passiver 
 
Note           
    
  DKK 1.000   31.12.2012  31.12.2011 

 
  Grundfond   10.000  10.000 
  Opskrivningshenlæggelser   2.073  2.343 
  Overført overskud   178.140  152.431 
              
  Reserver i alt   190.213  164.774 
              
 12 Egenkapital i alt   190.213  164.774 
          
 13 Ansvarlig lånekapital    18.000  36.000 
 
  Præmiehensættelser   90.421  89.103 
  Erstatningshensættelser   153.616  185.496 
              
  Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt   244.037  274.599 
              
  Gæld i forbindelse med direkte forsikring   85  0 
  Gæld i forbindelse med genforsikring   2.237  10.110 
  Gæld til kreditinstitutter   5.015  0 
  Aktuelle skatteforpligtigelser   1.602  0 
 14 Anden gæld   15.193  13.854 
              
  Gæld i alt   24.132  23.964 
              
  Passiver i alt   476.382  499.337 
        
 15 Afløbsresultat 
 16 Risikooplysninger 
 17 Følsomhedsoplysninger 
 18 Femårsoversigt 
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Egenkapitalforklaring 
 
 
 
DKK 1.000 
    
    Opskrivnings-  Overført 
    henlæggelser  resultat  Grundfond  Egenkapital 
 
Egenkapital 1. januar 2011   2.412  135.052  10.000  147.464 
 
Årets resultat   0  17.379  0  17.379 
Værdiregulering domicilejendom   -69  0  0  -69 
Totalindkomst 2011   -69  17.379  0  17.310 
 
Egenkapital pr. 31. december 2011   2.343  152.431  10.000  164.774 
 
Årets resultat   0  25.709  0  25.709 
Værdiregulering domicilejendom   -270  0  0  -270 
Totalindkomst 2012   -270  25.709  0  25.439 
 
Egenkapital pr. 31. december 2012   2.073  178.140  10.000  190.213 
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Noter 
 
          
       
  DKK 1.000   2012  2011 

 
 1 Bruttopræmieindtægter          

  Bruttopræmier   231.178  230.372 
  Ændring i bruttopræmiehensættelser   -1.318  4.243 

              
  Bruttopræmieindtægter   229.860  234.615 

              
  Direkte forsikring:      
  Danmark   229.833  234.578 
  Andre EU-lande   0  0 
  Øvrige lande   0  0 
       229.833  234.578 
          
  Indirekte forsikring:      
  Danmark   27  37 
  Andre EU-lande   0  0 
  Øvrige lande   0  0 
       27  37 

              
  Bruttopræmieindtægter i alt   229.860  234.615 

              
              

              
 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. 

            
           2012  2011 

 
  Forsikringsteknisk rente kan specificeres           
  således:          
  Gennemsnitsrente       1.401  3.770 
  Diskontering       -1.659  -2.957 
           -258  813 

 
 

 
 3 Erhvervelsesomkostninger      
  Provision forsikringskontrakter       -6.962  -6.110 
  Øvrige erhvervelsesomkostninger       -14.840  -12.194 
           -21.802  -18.304 
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Noter 
 
           
 
  DKK 1.000   2012  2011 

 
 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 

  Honorar til selskabets revisorer:    
  Lovpligtig revision   536  523 
  Andre erklæringsopgaver med sikkerhed   42  33 
  Skatterådgivning   15  33 
  Andre ydelser   28  32 
       621  621 

       
  De samlede personaleudgifter fordeler sig   
  således:   

  Lønninger   43.913  40.560 
  Pension   6.741  6.024 
  Udgifter til social sikring   941  778 
  Lønsumsafgift   4.914  4.556 
       56.509  51.918 

       
  Gennemsnitligt antal beskæftigede   82  80 

 
  Til bestyrelse, direktion, risk-takere og delegeret forsamling  
  udgør vederlaget:  

  Bestyrelse (9 personer) 
   Fast løn   635  482 
   Diæter (fast sats)   231  261 
       866  743 
 
  Direktion (1 person) 
   Fast løn inkl. pension   1.863  1.751 
   Variabel løn   0  0 
       1.863  1.751 
 
  Delegeret forsamling (36 personer) 
   Fast løn/diæter   181  145 
 
  Der er ikke aftalt særlige incitamentsprogrammer for ledelsen. 
 

  En del af årets lønudgifter er fordelt som skadesbehandlingsomkostninger og indgår derfor under erstatningsudgifter. 
 

Der har i regnskabsåret kun været 1 ansat udover direktionen, hvis aktiviteter anses at kan have væsentlig indflydel-
se på virksomhedens risikoprofil. Som konsekvens af, at der kun er 1 person, er undtagelsesbestemmelsen om at 
udelade lønoplysningerne anvendt. 
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Noter 
      
  DKK 1.000  

 
 5 Forsikringsteknisk resultat 
  Det forsikringstekniske resultat 
  kan opdeles således på brancher: 

       Brand- og    Brand og        
       løsøre Motorkøretøj  løsøre  Anden  2012  2011 
       (erhverv)  kasko  (privat)  forsikring  i alt  i alt 
 
  Bruttopræmier   58.283  54.264  52.032  66.599  231.178  230.372 
 
  Bruttopræmieindtægter   57.458  54.261  50.382  67.759  229.860  234.615 
  Bruttoerstatningsudgifter   -36.083  -26.847  -35.811  -27.656  -126.397  -135.162 
  Bruttodriftsomkostninger   -16.897  -15.731  -15.085  -19.307  -67.020  -59.134 
  Resultat af afgiven forretning  -8.360  -3.363  -2.413  -4.759  -18.895  -29.874 
  Forsikringsteknisk rente f.e.r  . -66  -61  -58  -73  -258  813 
       -3.948  8.259  -2.985  15.964  17.290  11.258 
 
  Antal erstatninger   1.067  3.478  3.133  1.772  9.450  11.190 
  Erstatningsfrekvens   0,051  0,119  0,124  0,036  0,076  0,090 
  Gennemsnitlig erstatning 
  for indtrufne skader   26  7  11  18  12  11 

 
Driftsomkostninger, der ikke er direkte henførbare, er fordelt efter bruttopræmie. 

       2012  2011 
 6 Kursreguleringer    
  Investeringsejendomme   250  0 
  Kapitalandele   6.382  6.376 
  Investeringsforeningsandele   4.631  -2.208 
  Obligationer   -1.740  1.607 
  Øvrige    -725  -1.447 
       8.798  4.328 
        
 7 Skat     
  Årets aktuelle skat    -1.622  0 
  Årets regulering udskudt skat   -4.461  -2.570 
  Ændring af værdiansættelse skatteaktiver   0  436 
       -6.083  -2.134 

         
  

  Afstemning af skatteomkostning   
  Skat af årets resultat før skat   -7.948  -4.878 
  Skat af ikke skattepligtige indtægter og omkostninger   1.865  2.308 
  Ændring af værdiansættelse skatteaktiver mv.   0  436 
        
       -6.083  -2.134 
 
  Effektiv skatteprocent 
  Skat af årets resultat før skat   25,0%  25,0% 
  Skat af ikke skattepligtige indtægter og omkostninger   -5,9%  -11,8% 
           19,1%  13,2% 
  Ændring af værdiansættelse skatteaktiver mv.       0,0%  -2,3% 
         
       19,1%  10,9% 
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Noter 
 
  DKK 1.000   2012  2011 
 
        
 8 Driftsmidler    
  Samlet anskaffelsessum 1/1 2012   15.549  16.639 
  Tilgang i årets løb   189  3.580 
  Afgang i årets løb   -566  -4.670 
  Samlet anskaffelsessum 31/12 2012   15.172  15.549 
         
  Samlede af- og nedskrivninger 1/1 2012   10.852  13.704 
  Årets af- og nedskrivninger   1.372  1.145 
  Afskrivninger på afhændede aktiver   -260  -3.997 
  Samlede af- og nedskrivninger 31/12 2012   11.964  10.852 
            
  Bogført værdi 31/12 2012   3.208  4.697 
 
 9 Domicilejendomme    

Omvurderet værdi primo   16.600  16.600 
Tilgang i årets løb   255  249 

  Afgang i årets løb   0  0 
  Årets afskrivning   -185  -180 
  Årets forøgelse/reduktion ved omvurdering   -270  -69 
        
  Omvurderet værdi 31/12 2012   16.400  16.600 
        
  Vægtet gennemsnitlig afkastprocent   7,0%  7,0% 
         
  Der har ikke været eksterne eksperter involveret i måling af domicilejendomme.    
 
 10 Investeringsejendomme    
  Dagsværdi 1/1 2012   1.750  1.750 
  Tilgang i årets løb   0  0 
  Afgang i årets løb   0  0 
  Årets værdiregulering indregnet i resultatopgørelsen   250  0 
        
  Dagsværdi 31/12 2012   2.000  1.750 
        
            
  Investeringsejendomme i 2012 udgør ejerlejlighed, hvor seneste offentliggjorte 
  ejendomsvurdering er anvendt som dagsværdi. 
 
  Der har ikke været eksterne eksperter involveret i måling af investeringsejendomme.     
       
 11 Udskudte skatteaktiver 
  Skatteaktiv 
  Driftsmidler og indretning lejede lokaler   488  436 
  Skattemæssigt underskud       0  4.494 
     
  Skattepassiv 
  Ejendomme   -239  -201 
  Tilgodehavender og gæld   -207  -226 
 
       42  4.503 
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Noter 
 
 
  DKK 1.000   2012  2011 
 
 
 12 Egenkapital    

Solvensmargen og basiskapital:      
  Beregnet kapitalkrav   37.351  45.110 

      
  Egenkapital   190.213  164.774 
  Diskontering af erstatningshensættelser forsikringsklasse 3-18   -1.160  -3.230 
  Udskudt skatteaktiv   -42  -4.503 
  Ansvarlig lånekapital   14.338  22.555 

           
  Basiskapital   203.349  179.596 
 
 
 13 Ansvarlig lånekapital 
  Ansvarlig lånekapital primo         36.000  36.000 
  Indfriet i regnskabsåret        -18.000  0 
           18.000  36.000 
 
  Renter af ansvarlig lånekapital        1.547  1.816 
  Ekstraordinære afdrag        18.000  0 
  Omkostninger ved optagelse af ansvarlig lånekapital        0  0 
 
  Andel af ansvarlig lånekapital, der medregnes i basiskapitalen      14.338  22.555 

 
Specifikation af ansvarlig lånekapital: 

               Tilbage-   Restgæld 
 Note Valuta Hovedstol Modtaget Rentesats Forfald  betalingskurs  31/12 2012 
 a DKK 5.000 2009 9,0% p.a. uden forfald   100  5.000 
 b DKK 10.000 2009 variabel 13-03-2017   100  10.000 
 b DKK 3.000 2009 variabel 13-03-2017   100  3.000 
           18.000 
 a 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. 

 
 b  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. 
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Noter 
 
       2012  2011 

 
 14 Anden gæld 

  Forfaldstidspunkterne for anden gæld udgør: 
  Inden 5 år   15.193  13.854 
  Efter 5 år   0  0 
       15.193  13.854 

 
 15 Afløbsresultat    
  Bruttoafløbsresultat   29.704  30.134 

      
  Afløbsresultat f.e.r.   26.077  19.859 
 

 
 16 Risikooplysninger 

Der henvises til ledelsens beretning. 
 
 

 17 Følsomhedsoplysninger 
  Risiko på egenkapital ved enkeltstående hændelse 
         % af 
         egenkapital 
  Rentestigning på 0,7 % point   -4.947  2,6 % 
  Rentefald på 0,7 % point   4.947  2,6 % 
  Aktiekursfald på 12 %    -5.862  3,1 % 
  Ejendomsprisfald på 8 %    -1.472  0,8 % 
  Maksimalt valutakurstab med 99,5 % sandsynlighed på 10 dage   -21   0,0 % 
  Tab på modparter på 8 %    -1.220  0,7 % 
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Noter 
 
18 Femårsoversigt 

 
 DKK 1.000   2008  2009  2010  2011  2012 
               
 Bruttopræmieindtægter   293.670  283.184  245.729  234.615  229.860 
 Bruttoerstatningsudgifter   266.701  206.377  154.878  135.162  126.397 
 Forsikringsmæssige driftsomkost- 
 ninger i alt   61.626  54.899  49.300  59.134  67.020 
 Resultat af afgiven forretning   -16.915  -30.135  -21.411  -29.874  -18.895 
 Forsikringsteknisk resultat   -41.357  -7.008  21.335  11.258  17.290 
 Investeringsafkast efter forsikrings- 
 teknisk rente   -79.435  19.963  6.567  8.255  14.502 
 Årets resultat   -119.429  12.955  34.539  17.379  25.709 
 Afløbsresultat   -17.325  7.717  36.138  19.859  26.077 
 
 Forsikringsmæssige hensættelser, 
 i alt     376.454  345.275  306.833  274.599  244.037 
 Forsikringsaktiver, i alt   19.084  40.284  39.096  26.274  21.770 
 Egenkapital, i alt   99.620  112.750  147.464  164.774  190.213 
 Aktiver, i alt   498.220  524.674  509.596  499.337  476.382 
  
 Nøgletal 
 Bruttoerstatningsprocent   90,8  72,9  63,0  57,6  55,0 
 Bruttoomkostningsprocent   21,0  19,4  20,1  25,2  29,2 
 Nettogenforsikringsprocent   5,8  10,6  8,7  12,7  8,2 
 Combined ratio   117,6  102,9  91,8  95,5  92,4 
 Operating ratio   113,6  102,5  91,4  95,2  92,5 
 Relativt afløbsresultat   -9,0  3,2  17,7  11,4  16,4 
 Egenkapitalforrentning i procent   -75,3  12,2  26,5  11,1  14,5 
 Solvensdækning   1,36  2,27  3,22  3,98  5,44 

 
 
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 

 


