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Baggrund 
2011 er det første driftsår for NEM Forsikring A/S, 
efter sammenlægningen af forsikringsforretnin-
gerne fra Midtjysk Forsikring og Forsikring Fyn. 
Sammenlægningen er forløbet som planlagt og 
uden væsentlige forhindringer. Der har været af-
holdt ekstraordinære omkostninger i forbindelse 
med sammenlægningen, og disse omkostninger 
påvirker resultatet for halvåret. Organisationen er 
tilpasset efter sammenlægningen, og de daglige 
systemer har været funktionsdygtige fra årets be-
gyndelse. Indtegningen af nye kunder har i et 
vist omfang været under budget de første måne-
der af året som følge af omstilling til fælles pro-
duktsortiment og system. 
Nem Forsikring A/S ejes med 50% af henholdsvis 
Middelfart sparekasse og Nem s.m.b.a. (tidligere 
Midtjysk Forsikring G/S) Denne fordeling repræ-
senterer den værdi som hver part tilførte Nem 
Forsikring i forbindelse med sammenlægningen. 
 
Periodens resultat. 
Periodens resultat er på -4.178 efter skat.  
Den væsentligste årsag til det negative resultat 
på det forsikringstekniske resultat er udviklingen 
på tidligere års skader, idet der på visse af ska-
derne indenfor især ulykkesforsikring og motor-
ansvar har været afsat for lidt i tidligere år. 
 
Selskabets væsentligste aktivitetsområder. 
Selskabets væsentligste aktivitetsområde er for-
sikringsvirksomhed. Der er en vis omsætning i 
formidling af tilstandsrapporter, som følge af det 
samarbejde selskabet har med ejendomsmæglere 
og bygningssagkyndige. Det primære kundeseg-
ment er private forsikringskunder, samt erhvervs-
virksomheder. Selskabet har den primære kunde-
portefølje i Jylland og på Fyn. 
 
Præmieindtægterne. 
Præmieindtægterne i første halvår har ligget un-
der budget som følge af vanskeligheder i forbin-
delse med omlægning til fælles produktsortiment 
og fælles IT-system. Tilvænningen til disse sy-
stemer synes imidlertid overstået ved udgangen 
af halvåret så forventningerne for andet halvår er 
derfor at budgettet holdes.  
Afgangen af kunder i forbindelse med sammen-
lægningen af forsikringsporteføljerne har været 
på et lavere niveau end budgetteret. 
 
De enkelte produktgrupper er vist i opsummerede 
tal nedenfor med deres andel af præmieindtæg-
terne. 

 

Bruttopræmieindtægter for  
produktgrupper  (ts.kr.) 

2011 

Privatforsikring 23.844 
Landbrugsforsikring 8.395 
Erhvervsforsikring 9.387 
Autoforsikring 25.053 

I alt 66.678 

 

 

Skadeudgifterne. 
Årets bruttoskader udgør 77,1% af præmierne og 
er dermed højere end budgetteret. 
Årsagen hertil er først og fremmest et markant 
dårligere forløb på tidligere års skader som nu 
synes at medføre højere erstatninger end tidlige-
re skønnet. Især på ulykkeskader har der kunnet 
konstateres en forværring af udsigterne for man-
ge af de større skader. Antallet og omfanget af 
skader som er indtruffet i 2011 følger i store træk 
den forventede udvikling. 
Selskabets udgifter til skader for egen regning 
har i første halvår 2011 udgjort 78,8%. 
 

Skadeprocent for produktgrup-
per 

2011 

Privatforsikring 80,0 
Ulykkesforsikring 158,8 
Erhvervsforsikring og landbrug 39,1 
Autoforsikring 61,6 

I alt 77,1 

 

 

Erhvervelses- og administrationsomkostnin-
gerne. 
Erhvervelses- og administrationsomkostninger 
ligger over budgettet, og udgør således en væ-
sentlig udfordring i forhold til at nå det mål om 
reduktion af omkostninger i forhold til omsæt-
ning, som er forventet. En af årsagerne, er den 
manglende tilgang af nye kunder i årets start, 
men også ekstra omkostninger til ansatte og IT i 
årets begyndelse, er en væsentlig forklaring. Der 
arbejdes målrettet med at nedbringe omkostnin-
ger således de langsigtede mål om effektiv drift 
kan indfries. 
I 2011 forventes det dog at omkostningerne vil 
være højere end normalt som følge af omkost-
ninger af engangskarakter til sammenlægning og 
implementering af nye systemer. 
 
Genforsikringen. 
Den afgivne genforsikringsforretning har udgjort 
ca. 34,6% af bruttopræmien, og afspejler således 
en forholdsvis høj overførsel af risiko gennem 
anvendelse af genforsikring. Genforsikring har 
deltaget med 32,6% af bruttoskader, og det sam-
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lede resultat af genforsikringsforretningen udvi-
ser en udgift for selskabet på ca. 1.010 ts.kr. 
 
 
Hensættelser. 
Selskabets afløb på de hensatte bruttoskader har 
været negativ med -8.229 ts.kr. og har påvirket 
resultatet netto med -3.003 ts.kr. 
Udviklingen på tidligere års personskader og 
ulykkesforsikringsskader har således medført, at 
der er foretaget forhøjelser af erstatningshensæt-
telser på disse skader. Generelt er der også gen-
nemført en harmonisering af hensættelsesprin-
cipper for personskader af de sammenlagte porte-
føljer således der nu anvendes et mere forsigtigt 
princip ved vurdering af de enkelte skader og for-
ventningerne til udfald af disse skader. 
 Der er ikke i halvåret henlagt beløb til dækning 
af ikke afløbet risiko, idet præmien på de enkelte 
forretningsområder fortsat forventes at være til-
strækkelig til dækning af driftsforløbet indenfor 
hvert enkelt forretningsområde. 
 
 
Investeringsvirksomheden. 
Investeringsvirksomheden har i første halvår gi-
vet et beskedent samlet afkast, idet uroen på bå-
de obligationer og aktiemarkedet har præget af-
kastet i perioden. Selskabet anvender hovedsage-
lig en aktiv allokering af investerede midler, i 
henhold til en veldokumenteret beslutningsmo-
del. Der er enkelte porteføljer af midler som ikke 
følger denne beslutningsmodel – herunder stra-
tegiske aktiebesiddelser i selskaber som selskabet 
har et partnerskab og samarbejde med. 
 
 
Produkt- og organisationsudviklingen. 
Selskabet har truffet beslutning om at overgå til 
nyt IT system for at sikre en fortsat udvikling af 
fleksible nye produkter, som vil kunne effektivi-
sere indtegning og tarifering. Integration af data 
fra eksterne systemer og udstilling af data og for-
retningsprocesser for partnere i nye salgskanaler 
er en vigtig del af selskabets mål. Der er en om-
stilling af forretningsprocesser i gang over mod 
nye partnerskaber indenfor salg.  
 
Selskabets forventede udvikling. 
Selskabet forventer at 2011 og til dels 2012 vil 
blive anvendt på udvikling af organisationen og 
udbygning af partnerskaber indenfor salg. Krave-
ne til effektivisering af databehandling, sam-
salgs- og serviceprocesser vil være afgørende for 
den fortsatte udvikling og rentabilitet.  
 

Risikooplysninger. 
Selskabet anvender en risikostyringsstrategi som 
klassificerer alle væsentlige risici i henhold til 
sandsynlighed for indtræden og den anslåede 
skadepåvirkning som risikoen repræsenterer. Sel-
skabet anvender på forsikringsforretningen reas-
surance til at overføre den del af de enkelte risici 
som falder udenfor risikoappetitten. Selskabet 
anvender en maksimal risikoappetit som netto 
højst må påvirke selskabet økonomisk med en 
værdi svarende til ca. 2,5% af selskabets egenka-
pital. Risiciene overvåges, og der rapporteres lø-
bende til ledelse på udviklingen i risiciene. 
Risiciene opgøres med et sikkerhedsniveau på 
99,5%, hvilket betyder, at de angivne rammer for 
risiko kun forventes sprængt af begivenheder 
som indtræffer med mere end 200 års interval. 
Færdiggørelsen af, og ibrugtagning af det nye IT-
system vil være afgørende for etablering af nye 
partnerskaber indenfor salg, hvorfor dette projekt 
løbende risikovurderes.  
Indenfor markedsrisici vurderer selskabet, at ud-
viklingen på finansmarkedet vil være særdeles 
volatil resten af året, og derfor overvåges risiko-
appetitten på markedsrisici nøje - ligesom be-
slutningsmodellen for placering af investeringer i 
værdipapirer, løbende vurderes. 
Indgåelsen af nye partnerskabsaftaler vurderes 
ligeledes af selskabet som værende væsentlige, 
og der anvendes derfor betydelige ressourcer på 
at etablere sådanne nye partnerskaber indenfor 
salg. 
 
 
Betydningsfulde hændelser efter regnskabspe-
riodens udløb.  
Ved periodens afslutning har ledelsen i Nærsik-
ring meddelt, at dette selskab vil realisere et po-
sitivt resultat for 1. halvår. Dette resultat vil som 
følge af ejerandelen i Nærsikring påvirke det rap-
porterede resultat positivt med skønsmæssigt 4,0 
mio. kr. Der er her ud over ikke indtruffet begi-
venheder efter regnskabsperiodens udløb, der 
væsentlig påvirker resultat eller som er af væ-
sentlig betydning for vurderingen af selskabets 
økonomiske stilling. 
 
 
Usædvanlige forhold. 
Regnskabet er ikke, efter ledelsens bedste skøn, 
påvirket af usædvanlige forhold, som ikke er 
nævnt i denne rapport, og der har ikke foreligget 
usikkerhed omkring regnskabet eller dele heraf. 
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  Halvårsrapport 
  2011 
  ts.kr. 
 FORSIKRINGSVIRKSOMHED:  
   
 Præmieindtægter:  
2 Bruttopræmier  ................................................................................... 73.648 
 Afgivne forsikringspræmier ................................................................... -23.304 
 Ændring i præmiehensættelser ............................................................. -6.970 
 Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser .............................. 262 
    Præmieindtægter f.e.r., i alt  ................................................................ 43.636 
    Forsikringsteknisk rente ....................................................................... 864 
   
3 Udbetalte erstatninger ........................................................................ -44.890 
 Modtaget genforsikringsdækning  .......................................................... 13.214 
 Ændring i erstatningshensættelser  ....................................................... -6.090 
 Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser  ........................ 3.382 
    Erstatningsudgifter f.e.r., i alt .............................................................. -34.384 
    Bonus og præmierabatter ..................................................................... -551 
   
 Forsikringsmæssige driftsomkostninger:  
4 Erhvervelsesomkostninger .................................................................... -6.650 
5 Administrationsomkostninger  .............................................................. -15.198 
6 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber  ......................... 5.436 
    Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt ................................... -16.412 
    Forsikringsteknisk resultat  ............................................................... -6.847 
   
   
   
 INVESTERINGSVIRKSOMHED:  
   
 Investeringsafkast:  
 Indtægter fra associerede virksomheder  ................................................ -24 
7 Renteindtægter og udbytter m.v.  ......................................................... 2.005 
8 Kursreguleringer. ................................................................................ -425 
9 Renteudgifter  .................................................................................... -28 
 Administrationsomkostninger i f.m. investeringsvirksomhed  .................... -145 
    Investeringsafkast, i alt ....................................................................... 1.383 
 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser  ..................................... -864 
    Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente  ............................... 519 
   

10 Andre indtægter ................................................................................. 3.991 
11 Andre omkostninger ............................................................................ -3.234 
   
 Resultat før skat  .............................................................................. -5.571 
   

12 Skat .................................................................................................. 1.393 
   
 Periodens resultat  ............................................................................ -4.178 
   
 Anden totalindkomst  .......................................................................... 0 
   
 Periodens totalindkomst  ................................................................... -4.178 
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Note   01.01.11 
   ts.kr 
 AKTIVER   
    
 Immaterielle aktiver:   

13 Licensrettigheder ................................................................................ 0 0 
     Immaterielle aktiver, i alt  ................................................................ 0 0 
    
 Materielle aktiver:   

14 Driftsmidler ....................................................................................... 2.522 2.493 
     Materielle aktiver, i alt  ................................................................ 2.522 2.493 
    
 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder:   

15 Kapitalandele i associerede virksomheder  .............................................. 2.013 2.036 
     Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt  .................. 2.013 2.036 
    
 Andre finansielle investeringsaktiver:   

16 Kapitalandele  .................................................................................... 22.296 22.215 
 Investeringsforeningsandele ................................................................ 27.698 81.936 
 Obligationer  ...................................................................................... 89.284 43.580 
 Andre udlån ....................................................................................... 250 250 
 Indlån i kreditinstitutter  ................................................................ 382 382 
     Andre finansielle investeringsaktiver, i alt  ............................................. 139.910 148.363 
     Investeringsaktiver, i alt  ................................................................ 141.923 150.399 
    
 Tilgodehavender:   
 Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter:   
 Genforsikringsandele af præmiehensættelser ........................................... 326 64 
 Genforsikringsandele af erstatningshensættelser ................................ 32.801 29.419 
     Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt ............ 33.127 29.483 
     Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter:   
 Tilgodehavender hos forsikringstagere ................................................... 2.468 2.407 
     Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt ........ 2.468 2.407 
     Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder  ......................................... 4.361 4.568 
 Andre tilgodehavender  ....................................................................... 1.965 1.301 
     Tilgodehavender, i alt  ....................................................................... 41.921 37.759 
    
 Andre aktiver:   

17 Aktuelle skatteaktiver  ......................................................................... 298 224 
17 Udskudte skatteaktiver  ....................................................................... 1.575 182 
 Likvide beholdninger ........................................................................... 48.485 40.524 
     Andre aktiver, i alt  ........................................................................... 50.358 40.930 
    
 Periodeafgrænsningsposter:   
 Tilgodehavende renter ......................................................................... 949 741 
 Andre periodeafgrænsningsposter  ........................................................ 2.476 2.124 
     Periodeafgrænsningsposter, i alt  ....................................................... 3.425 2.865 
    

18 AKTIVER I ALT ................................................................................... 240.149 234.446 
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Note   01.01.11 
   ts.kr 
 PASSIVER   
    
 Egenkapital:   
 Reserver:   
 Aktiekapital  ...................................................................................... 100.000 100.000 
     Reserver, i alt ..................................................................................... 100.000 100.000 

19 Overført overskud ............................................................................... -4.178 0 
     Egenkapital, i alt  .............................................................................. 95.822 100.000 
    
    
 Hensættelser til forsikringskontrakter:   
 Præmiehensættelser ............................................................................ 61.694 54.724 

20 Erstatningshensættelser  ................................................................ 71.600 65.510 
 Hensættelse til bonus og præmierabatter  .............................................. 731 231 
     Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt  ....................................... 134.025 120.465 
    
 Gæld:   
 Gæld til kreditinstitutter ................................................................ 0 2.620 
 Anden gæld ....................................................................................... 10.302 11.361 
     Gæld, i alt  ....................................................................................... 10.302 13.981 
    
 PASSIVER I ALT ................................................................................. 240.149 234.446 
    
    

21 Solvenskrav og basiskapital   
22 Pantsætninger og kautionsforpligtigelser   
23 Følsomhedsoplysninger   
24 Hovedtalsoversigt   
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Aktiekapital 

Reserve for 
netto-

opskrivning 
efter indre 

værdis 
 metode 

Overført 
resultat I alt 

     
Saldo pr. 01.01.2011 ................................................................100.000 0 0 100.000 
 
Periodens resultat  ................................................................

 
 

 
0 

 
-4.178 

 
-4.178 

Anden totalindkomst ................................................................ 0 0 0 
 
Periodens totalindkomst ................................................................

 
 

 
0 

 
-4.178 

 
-4.178 

     
Saldo pr. 30.06.2011 ................................................................100.000 0 -4.178 95.822 
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Note 1 Regnskabspraksis 
 
 
Generelt 
Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstem-
melse med lov om finansiel virksomhed, herunder 
den af Finanstilsynet gældende bekendtgørelse 
om finansielle rapporter for forsikringsselskaber 
og tværgående pensionskasser.  
 
Et aktiv indregnes i balancen når det er sandsyn-
ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
virksomheden og aktivets værdi kan måles pålide-
ligt. 
 
En forpligtelse indregnes i balancen når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan 
måles pålideligt. 
 
Ved indtegning og måling på aktiver og forplig-
telser er der taget hensyn til oplysninger, der 
fremkommer efter balancedagen, men 
inden regnskabet udarbejdes, hvis – og kun hvis 
– oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, 
som er opstået senest på balancedagen. 
  
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt 
med at de indtjenes, mens omkostninger indreg-
nes med de beløb, der kan henføres til regn-
skabsperioden. Værdiregulering af finansielle ak-
tiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørel-
sen, medmindre andet er anført nedenfor. Ved 
første indregning måles aktiver og forpligtelser 
til dagsværdi svarende til kostpris. Efterfølgende 
måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Halvårsrapporten er aflagt i danske kroner og alle 
regnskabstal er i hele tusinder.  
 
Da selskabet er nyfusioneret pr. 01.01.2011 og 
derfor ikke har udarbejdet sin første årsrapport er 
det ikke muligt at indsætte sammenligningstal i 
resultatopgørelsen for perioden 01.01-
30.06.2010. I balancen er åbningsbalance pr. 
01.01.2011 indsat som sammenligningstal. Følge-
lig er der ikke sammenligningstal for egenkapi-
talopgørelsen. 
 
 
Resultatopgørelsen 
 
Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier 
reguleret for afgivne genforsikringspræmier og 
forskydning i præmiehensættelser. 

 
Posten ”Bruttopræmier” omfatter beløb, selska-
bet i regnskabsperioden har modtaget eller har 
fået til gode for direkte og indirekte forsikrings-
kontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt 
før perioderegnskabets afslutning. Bruttopræmier 
opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, 
bonus og præmierabatter, der ydes forsikringsta-
gere uafhængigt af skadesforløbet, samt eksklu-
sive afgifter til offentlige myndigheder opkrævet 
sammen med præmierne.  
 
Forsikringsteknisk rente er opgjort som et be-
regnet afkast af regnskabsperiodens gennemsnit-
lige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som 
rente er anvendt den effektive gennemsnitsobli-
gationsrente før beskatning af samtlige obligati-
oner med en restløbetid på under 3 år (beregnet 
til 1,81 %). 
 
Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der i 
regnskabsperioden er betalt for forsikringsskader, 
reguleret for ændring i erstatningshensættelser 
med fradrag af genforsikringsandele. 

 
Posten ”Udbetalte erstatninger” omfatter interne 
og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering 
af skaderne, udgifter til bekæmpelse og be-
grænsning af indtrufne skader samt øvrige direk-
te og indirekte omkostninger forbundet med be-
handlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstat-
ninger opføres efter fradrag af beløb, der er mod-
taget som følge af virksomhedens overtagelse af 
forsikrede værdier eller indtræden i forsikredes 
rettigheder ved erstatningernes udbetaling. 
 
Bonus og præmierabatter indeholder de beløb, 
der er tilbagebetalt eller skal tilbagebetales til 
forsikringstagere, når størrelsen af tilbagebeta-
lingen fastlægges på grundlag af bl.a. skadesfor-
løbet på den enkelte forsikringskontrakt eller be-
stand af forsikringskontrakter ud fra kriterier der 
fastlagt for forsikringsperiodens begyndelse eller 
ved forsikringskontraktens tegning med fradrag 
genforsikringsandele. 
 
Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. 
omfatter de omkostninger, som er forbundet med 
at erhverve og administrere selskabets bestand af 
forsikringskontrakter, herunder den hertil svaren-
de andel af personaleomkostninger, provisioner, 
markedsføringsomkostninger, udgifter til kontor-
artikler, lokaler og kontorhold samt af- og ned-
skrivninger på materielle og immaterielle aktiver. 
Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkost-
ninger, der kan henføres til erhvervelse og forny-
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else af bestanden af forsikringskontrakter, opfø-
res under posten ”Erhvervelsesomkostninger”. 
Posten indeholder tillige engangsprægede udgif-
ter, som blev afholdt i forbindelse med selskabets 
fusion.  
 
Indtægter fra associerede virksomheder omfat-
ter den forholdsmæssige andel af resultat efter 
skat i de associerede virksomheder. 
 
Renteindtægter og udbytter m.v. omfatter ren-
ter og rentelignende indtægter af obligationer, 
andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodeha-
vender. Endvidere opføres under denne post ud-
bytter af kapitalandele, medmindre beløbene 
henhører under posten ”Indtægter fra associeret 
virksomhed”. 
 
Kursreguleringer omfatter den samlede værdire-
gulering, herunder valutakursregulering, samt 
nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, 
der henhører under gruppen af investeringsakti-
ver i balancen. Undtaget herfra er værdiregule-
ringer vedrørende associeret virksomhed. 
 
Forrentning af forsikringsmæssige hensættel-
ser. Af det samlede investeringsafkast overføres 
en beregnet andel til forsikringsdriften på 1,81 
%. 
 
Andre indtægter og andre omkostninger inde-
holder henholdsvis indtægter og udgifter ved 
formidling af tilstandsrapporter i forbindelse med 
ejendomshandel. samt indtægter og udgifter ved-
rørende selskabets domicilejendom for den andel, 
der kan henføres til de eksternt udlejede kva-
dratmeter 
  
Skat. Da der først kan udarbejdes en konkret 
skatteberegning når hele regnskabsåret er forlø-
bet, er skat af periodens resultat skønsmæssigt 
beregnet og ført i resultatopgørelsen til 25 % af 
det opnåede resultat før skat. 
 
 
Balancen 
 
Licensrettigheder måles til kostpris med fradrag 
af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fo-
retages lineært over 5 år fra ibrugtagningstids-
punktet. 
 
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af ak-
kumulerede afskrivninger. Driftsmidlerne afskrives 
lineært på grundlag af kostprisen baseret på en 
brugstid på 5 år. 

Kapitalandele i associerede virksomheder må-
les til selskabets andel af de associerede virk-
somheders regnskabsmæssige egenkapital ifølge 
den seneste aflagte årsrapport. 
 
Andre finansielle investeringsaktiver 
Som indregningskriterium anvendes afviklingsda-
gen. Børsnoterede obligationer, investeringsfor-
eningsandele og kapitalandele måles til dagsvær-
di ud fra lukkekursen på balancedagen. Lukkekur-
sen defineres som den senest betalte kurs inden 
handelssystemets lukning. Dog opgøres dagsvær-
dien af udtrukne børsnoterede obligationer som 
nutidsværdien af obligationerne (sædvanligvis 
kurs pari). 
 
Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi. 
Dagsværdien fastlægges ved hjælp af en værdian-
sættelsesteknik, der har til formål at fastlægge 
den transaktionspris, som ville fremkomme i en 
handel på balancedagen mellem uafhængige par-
ter, der anlægger normale forretningsmæssige 
betragtninger. 
 
Andre udlån måles til dagsværdi, der sædvanlig-
vis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivninger til imødegåelse af forventede 
tab. 
 
Tilgodehavender måles til dagsværdi, der sæd-
vanligvis svarer til nominel værdi. Værdien redu-
ceres med nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab. 
 
Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber ved-
rørende genforsikringsselskabers andel af præ-
mie- og erstatningshensættelserne opgøres med 
udgangspunkt i indgåede kontrakter. 
 
Præmiehensættelser opgøres som summen af de 
beløb, som selskabet inden for hver bestand af 
forsikringer, der dækker samme risici, efter bed-
ste skøn må forventes at skulle betale i anledning 
af forsikringsbegivenheder, som må forventes at 
finde sted efter balancedagen, og som er dækket 
af de forsikringskontrakter, selskabet har indgå-
et.  
 
Præmiehensættelserne udgør mindst summen for 
hver enkelt bestand af forsikringer, der dækker 
samme risici, af den for hver enkelt forsikrings-
kontrakt beregnede andel af bruttopræmien, der 
svarer til den del af forsikringsperioden, der for-
løber efter balancedagen.  
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Direkte og indirekte omkostninger, der efter bed-
ste skøn skal afholdes efter balancedagen i for-
bindelse med administration og skadebehandling 
af de indgåede forsikringskontrakter, vurderes at 
være indeholdt i præmiehensættelserne. Såfremt 
dette ikke vurderes at være tilfældet hensættes 
yderligere beløb til dækning af disse omkostnin-
ger. 
 
Der er ikke foretaget diskontering præmiehensæt-
telserne, idet hensættelser maksimalt løber et år 
fra balancedagen og hovedparten mindre end et 
år. 
 
Erstatningshensættelser opgøres som summen 
af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må 
forventes at skulle betale i anledning af forsik-
ringsbegivenheder, som har fundet sted indtil ba-
lancedagen ud over de beløb, som allerede er be-
talt i anledning af sådanne begivenheder.  
 
Erstatningshensættelserne opgøres som summen 
af de forventede erstatningsbeløb og omkostnin-
ger efter: 
 
1) en sag-for-sag vurdering af anmeldte forsik-
ringsbegivenheder, der omfatter alle anmeldte 
forsikringsbegivenheder,  
2) et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt 
oplyste forsikringsbegivenheder, der har været 
genstand for sag-for-sag vurdering,  
3) et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsik-
ringsbegivenheder, der ikke har været genstand 
for sag-for-sag vurdering, og 
4) et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegi-
venheder, som er indtruffet inden balancedagen, 
men som er uanmeldte på tidspunktet for halv-
årsrapportens udarbejdelse. 
 
Erstatningshensættelserne indeholder endvidere 
de beløb, som selskabet efter bedste skøn må 
forventes at skulle afholde til direkte og indirekte 
omkostninger i forbindelse med afviklingen af er-
statningsforpligtelserne. 
  
Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er 
der taget hensyn til de indtægter og omkostnin-
ger i forbindelse med overtagelse og realisation 
af aktiver og rettigheder, som selskabet opnår ret 
til ved erstatningernes udbetaling. 
  
Der er ikke foretaget diskontering af erstatnings-
hensættelserne, idet hensættelserne afløber i lø-
bet af ganske få år fra balancedagen og en even-
tuel diskontering vil have en uvæsentlig størrel-
se, set i forhold til de samlede erstatningshen-
sættelser.  

Skat  
Der er i halvårsrapporten afsat en skønsmæssig 
beregnet skat af periodens resultat. Da der først 
kan udarbejdes en konkret skatteberegning når 
regnskabsåret er udløbet er der kun foretaget re-
gulering af udskudt skat pr. 30.06.2011 med 
skatteværdien af periodens resultat før skat. I 
åbningsbalancen blev aktuel og hensættelse til 
udskudt skat afsat efter følgende regnskabsprak-
sis: 
 
”Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidlige-
re regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, 
indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er 
betalt, større end den aktuelle skat for regn-
skabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes for-
skellen som et aktiv. 
 
Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% 
af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssige og skattemæssige værdier bortset fra 
midlertidige forskelle, som opstår på anskaffel-
sestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og 
som hverken påvirker resultat eller den skatte-
pligtige indkomst. 
 
Er den midlertidige forskel negativ, og er det 
sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at ned-
bringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt 
skatteaktiv”.  
 
Gæld måles til dagsværdi, hvilket normalt svarer 
til den nominelle værdi.
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Note 2 Bruttopræmier:  
 Præmier direkte forretning, i alt ........................................................ 76.618 
 Arbejdsskade (afgivet præmie) .......................................................... -2.970 
  73.648 
 Præmier indirekte forretning ............................................................. 0 
  73.648 
   

Note 3 Udbetalte erstatninger:  
 Betalte erstatninger direkte forretning  .............................................. -41.542 
 Opgørelse af skader  ........................................................................ -1.194 
 Direkte/indirekte skadebehandlingsomkostninger  ............................... -2.154 
  -44.890 
   
 Afløbsresultat vedrørende skader sket før 01.01.2011:  
 Udbetalte erstatninger ..................................................................... -21.978 
 Erstatningshensættelse pr. 30.06.2011 ............................................... -51.761 
  -73.739 
 Erstatningshensættelse pr. 01.01.2011 ............................................... 65.510 
 Afløbsresultat, brutto ...................................................................... -8.229 
 Genforsikringsandel heraf ................................................................ 5.226 
 Afløbsresultat, f.e.r.  ....................................................................... -3.003 
   

Note 4 Erhvervelsesomkostninger:  
 Annoncer og reklamer ...................................................................... -1.252 
 Inkasso  ......................................................................................... -22 
 Gage taksatorer ............................................................................... -251 
 Gage og provision m.v. assurandører .................................................. -3.596 
 Besigtigelser og formidlingsgebyr  ..................................................... -230 
 Provision til andre ........................................................................... -1.479 
  -6.830 
 - Indgået provision m.v. .................................................................. 180 
  -6.650 
   

Note 5 Administrationsomkostninger:  
 Lønninger, ATP-bidrag og pension m.v.  ............................................. -7.443 
 Edb-drift  ....................................................................................... -2.865 
 Husleje, el, varme og rengøring  ........................................................ -672 
 Porto og telefon ............................................................................. -823 
 Tryksager og kontorartikler ............................................................... -174 
 Belønninger og repræsentation ......................................................... -9 
 Generalforsamling og møder ............................................................. -46 
 Rejseudgifter .................................................................................. -72 
 Rejsegodtgørelse og diæter til bestyrelse og kontorpersonale ................ -31 
 Advokatudgifter .............................................................................. -81 
 Kantine- og personaleudgifter ........................................................... -271 
 Revision......................................................................................... -192 
 Kontingenter og forsikringer ............................................................. -922 
 Småanskaffelser og vedligeholdelse.................................................... -344 
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 Personbilers drift ............................................................................ -65 
 Kursusudgifter ................................................................................ -59 
 Øvrige ........................................................................................... -16 
 Indgået gebyrer, moms af fællesudgifter m.m. ..................................... 503 
  -13.582 
 Lønsumsafgift ................................................................................. -1.110 
 Stempeludgifter  ............................................................................. -15 
 Bidrag til finanstilsynet ................................................................... -25 
  -14.732 
 Afskrivninger:  
 Inventar, edb-anlæg og biler ............................................................ -411 
 Gevinst ved salg af inventar, edb-anlæg og biler  ................................ 76 
  -15.067 
 Skadebehandlingsomkostninger overført til erstatningsudgifter ............. 2.154 
  -12.913 
 Fusionsomkostninger  ...................................................................... -2.285 
  -15.198 
   

Note 6 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber:  
 Modtaget provisioner  ...................................................................... 5.357 
 Modtaget gevinstandele ................................................................... 80 
  5.437 
   

Note 7 Renteindtægter og udbytter m.v.:  
 Renter af indestående i pengeinstitutter ............................................ 317 
 Renter af obligationer ...................................................................... 1.325 
 Renter af udlån ............................................................................... 10 
 Aktieudbytte .................................................................................. 353 
  2.005 
   

Note 8 Kursreguleringer:  
 Kapitalandele ................................................................................. 81 
 Investeringsforeningsandele  ............................................................ -247 
 Obligationer  .................................................................................. -259 
  -425 
   

Note 9 Renteudgifter:  
 Banklån  ........................................................................................ -16 
 Øvrige  .......................................................................................... -12 
  -28 
   

Note 10 Andre indtægter:  
 Salg af tilstandsrapporter og byggesyn  .............................................. 3.950 
 Huslejeindtægt ved fremmedleje  ...................................................... 41 
  3.991 
   

Note 11 Andre udgifter:  
 Køb af tilstandsrapporter og byggesyn ............................................... -3.234 
  -3.234 

Note 12 Skat:  
 Aktuel skat  .................................................................................... 0 
 Regulering af udskudte skatteaktiver .................................................. 1.393 
  1.393 
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   01.01.11 
   ts.kr 

Note 13 Licensrettigheder:   
 Anskaffelsessum pr. 01.01.2011 ........................................................ 2.364 2.364 
 Afgang  ......................................................................................... 0 0 
 Tilgang  ......................................................................................... 0 0 
 Anskaffelsessum pr. 30.06.2011 ........................................................ 2.364 2.364 

 Samlede af- og nedskrivninger pr. 01.01.2011 ................................ 2.364 2.364 
 Afskrivninger  ................................................................................. 0 0 
 Nedskrivninger ................................................................................ 0 0 
 Samlede af- og nedskrivninger pr. 30.06.2011  ................................ 2.364 2.364 

 Bogført værdi pr. 30.06.2011 ............................................................ 0 0 
    
    

Note 14 Driftsmidler:   
 Anskaffelsessum pr. 01.01.2011 ........................................................ 7.707 7.707 
 Afgang  ......................................................................................... -316 0 
 Tilgang  ......................................................................................... 588 0 
 Anskaffelsessum pr. 30.06.2011 ........................................................ 7.979 7.707 

 Samlede af- og nedskrivninger pr. 01.01.2011 ................................ 5.214 5.214 
 Tilbageført ved afgang  ................................................................ -169 0 
 Afskrivninger  ................................................................................. 411 0 
 Samlede af- og nedskrivninger pr. 30.06.2011 ................................ 5.457 5.214 

 Bogført værdi pr. 30.06.2011 ............................................................ 2.522 2.493 
    
    

Note 15 Kapitalandele i associerede virksomheder:   
 Anskaffelsessum pr. 01.01.2011 ........................................................ 1.441 1.441 
 Anskaffelsessum pr. 30.06.2011 ........................................................ 1.441 1.441 

 Samlede op- eller nedskrivninger pr. 01.01.2011 ................................ 595 595 
 Periodens nedskrivninger ................................................................ -23 0 
 Samlede op- eller nedskrivninger pr. 30.06.2011 ................................ 572 595 

 Bogført værdi pr. 30.06.2011 ............................................................ 2.013 2.036 
 
 Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer 

sig således (ts.kr.): 
   

  
Ejerandel 

Regn-
skabsår 

Selskabs-
kapital  

Egenkapital 
31.12.2010 

Resultat 
2010 

Insurance EDP Cooperation A/S ................................32,0 % 2010 1.000 6.291 -73 
 
 
Note 16 Kapitalandele hvori der ejes mere end 5% af selskabs-

kapitalen eller stemmerettighederne (ts.kr.): 
   

  
Ejerandel Regn-

skabsår 
Selskabs-
kapital  

Egenkapital 
31.12.2010 

Halvårs-
resultat 

2010 
Forsikringsselskabet Nærsikring A/S ................................9,9 % 2010 4.300 224.183 19.221 
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   01.01.11 
   ts.kr 

Note 17 Skat:   
 Aktuelle skatteaktiver:   

 Saldo pr. 01.01.2011 ................................................................ 224 0 
 Betalt acontoskat 2011 ................................................................ 0 224 
 Saldo pr. 30.06.2011 ................................................................ 224 224 
    
 Udskudte skatteaktiver:   

 Saldo pr. 01.01.2011 ................................................................ 182 182 
 Periodens regulering af udskudte skatteaktiver ................................ 1.393 0 
 Saldo pr. 30.06.2011 ................................................................ 1.575 182 

    
    

Note 18 Aktiver i alt:   
 I henhold til § 167 i lov om finansiel virksomhed er der registre-

ret aktiver til fyldestgørelse af forsikringstagerne til dækning af 
de forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. De registrerede aktiver 
udgjorde pr. 30.06.2011  ................................................................

 
 
 

158.962 

 
 
 
 

    
    

Note 19 Overført overskud:   
 Saldo pr. 01.01.2011 ................................................................ 0 0 
 Overført af periodens resultat  ..........................................................-4.178 0 
  -4.178 0 
    
    

Note 20 Erstatningshensættelser:   
 Erstatningshensættelser direkte forretning  ................................ 68.827 62.800 
 Direkte og indirekte skadeomk. til afvikling af hensættelserne  .............. 2.773 2.710 
  71.600 65.510 
    

Note 21 Solvenskrav og basiskapital:   
 Solvenskrav - beregnet ................................................................ 17.134  
 Solvenskrav - minimum ................................................................ 26.250  
 Solvenskrav – individuelt opgjort.......................................................44.042  
    
 Basiskapital:   
 Egenkapital ....................................................................................95.822  
 Udskudte skatteaktiver ................................................................ 1.575  
 Basiskapital i alt .............................................................................94.247  
    
    

Note 22 Pantsætninger og kautionsforpligtigelser:   
 Udover registrerede aktiver omtalt i note 18 har selskabet ikke 

pantsætninger eller kautionsforpligtigelser pr. 30.06.2011.  
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   2011 

Note 23 Følsomhedsoplysninger:  
 Hændelse:   
 Rentestigning på 0,7 pct. point.........................................................  -1.183 
 Rentefald på 0,7 pct. point ...............................................................  1.183 
 Aktiekursfald på 12 pct. ...................................................................  -4.681 
 Ejendomsprisfald på 8 pct.  ..............................................................  0 
 Valutakursrisiko (VaR 99,5). ..............................................................  -562 
 Tab på modparter på 8 pct. ...............................................................  -480 
   
 Ovenfor er anført den samlede effekt, som den pågældende hændelse vil have på egenkapita-

len efter beregning af hændelsens samlede indvirkning på aktiver og forpligtelser. 
 

Påvirkningen af de enkelte hændelser i skemaet beregnes ud fra en alt-andet-lige betragtning 
ud fra halvårsrapportens ultimobalance. Der forudsættes, at de enkelte hændelser indtræder 
med øjeblikkelige begivenheder og ikke over tid. 

 

 
 
Note 24 Hovedtalsoversigt - halvårsrapporter: 

 
  

     2011 

      

Bruttopræmieindtægter     66.678 

Bruttoerstatningsudgifter     50.980 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, brutto     21.848 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, excl. fusionsomkostninger     19.563 

Resultat af genforsikring     -1.010 

Forsikringsteknisk resultat     -6.847 

Forsikringsteknisk resultat, excl. fusionsomkostninger     -4.562 

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente     519 

Periodens resultat     -4.178 

Afløbsresultat     -8.229 

Forsikringsmæssige hensættelser, i alt     134.025 

Forsikringsaktiver, i alt     33.127 

Egenkapital, i alt     95.822 

Aktiver, i alt     240.149 

Bruttoerstatningsprocent     77,1% 

Bruttoomkostningsprocent     33,0% 

Bruttoomkostningsprocent, excl. fusionsomkostninger     29,6% 

Combined ratio     111,7% 

Combined ratio, excl. fusionsomkostninger     108,2% 

Operating ratio     110,2% 

Operating ratio, excl. fusionsomkostninger     106,8% 

Relativt afløbsresultat     -12,6% 

Egenkapitalforrentning i procent     -8,5% 

Mindstekrav for solvensdækning     26.250 

Solvensdækning     3,6 
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