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Baggrund for årsrapport 2011 
Nem Forsikring opstod som en sammenlægning 
mellem Midtjysk Forsikring og Forsikring Fyn pr. 
1. januar 2011. Året har således været første 
driftsår for det sammenlagte selskab, og der har 
været anvendt betydelige ressourcer på flytning 
af medarbejdere og kontor, idet alle aktiviteterne 
er samlet på selskabets kontor i Skanderborg. 
I årets løb har der ligeledes været brugt megen 
tid og ekstra ressourcer på at forberede flytning 
af alle privatkunder til ny IT-platform.  
Processen omkring harmonisering af de 2 forret-
ninger har varet hele året, og har omfattet alt fra 
opdatering af forretningsgange, etablering af nye 
salgskanaler, opdatering af produkter, harmonise-
ring af principper for hensættelser samt ny profil 
på markedsføring. 2011 har derfor på mange må-
der været et atypisk år og må derfor ses som en 
klargøring af selskabet til en mere normal drifts-
situation, på et helt nyt forretningsgrundlag og 
med en ny forretningsmodel. 
Sammenligningstallene for 2010 er vist som en 
summering af tallene fra de to selskaber for bedre 
at kunne vurdere udviklingen, men giver ikke et 
fuldt nøjagtigt billede af en sammenlignelig 
driftssituation for selskabet over de to regn-
skabsår.  
 
Årets resultat 
Årets resultat blev et underskud på kr. 5,6 mio 
efter skat. 
Resultatet har i høj grad været præget af den 
særlige situation, som sammenlægningen har 
medført. Der har været afholdt ekstra omkostnin-
ger til sammenlægningen. Disse omkostninger 
har fordelt sig på både IT-omkostninger og per-
sonaleomkostninger, men også på andre en-
gangsomkostninger. Den væsentligste påvirkning 
af resultatet har dog været gennemførelsen af en 
harmonisering af principperne for beregning af 
skadehensættelser, idet en samlet gennemgang 
af skadehensættelserne har medført en styrkelse 
af hensættelserne med brutto ca. 18,5 mio. kr. 
og netto med ca. 7,7 mio. kr. 
Årets resultat er derfor ikke tilfredsstillende i 
forhold til de budgetterede forventninger til re-
sultat for året. 
 
Virksomhedens overordnede forretningsmodel 
Virksomhedens primære salgskanal for privatfor-
sikringer er salg gennem samarbejdspartnere, 
som har et primærprodukt eller –ydelse, hvor for-
sikring er et naturligt komplementerende pro-
dukt. Dette salg kan enten ske i Nem Forsikring’s 
eget varemærke – eller som ”white label” hvor 
partnerens ønske til varemærke styrer visuel 

kommunikation med slutkunderne. Privatproduk-
terne er designet som standardprodukter på 
tværs af forskellige varemærker. Selve salget af 
privatforsikringer sker hovedsageligt af den en-
kelte samarbejdspartner, som også håndterer al-
mindelig kundeservice på de almindelige kunde-
henvendelser. Virksomhedens forretningsmodel 
indebærer at samarbejdspartnerne tilbydes alle 
samarbejdsformer indenfor formidling af forsik-
ringer - fra rene henvisninger – over eget salg – 
til administration af forsikringsbestande, hvor 
alene systemer og rene ”back office” funktioner 
varetages af Nem Forsikring. 
På erhvervsforsikringsområdet sker salget i sti-
gende grad på basis af henvisninger til virksom-
heden fra samarbejdspartnerne. 
Virksomheden har - ud over ovennævnte salg 
gennem samarbejdspartnere - eget assurandør-
korps, som sælger såvel privatforsikringer og er-
hvervsforsikringer i Nem Forsikrings´s eget vare-
mærke. Virksomheden planlægger ligeledes intro-
duktion af særskilt varemærke til salg over elek-
troniske medier i løbet af 2012-2013. 
 
Hovedtyper af forretningsmæssige aktiviteter 
Selskabet har i årets løb hovedsageligt været ak-
tiv indenfor salg af standardforsikringer til priva-
te kunder og kunder indenfor små og mellemstore 
erhverv. Som led i samarbejdet med ejendoms-
mæglere har der være en vis omsætning indenfor 
formidling af hussynsrapporter og energimærker, 
idet selskabets IT-system til ejendomsmæglere 
har håndteret såvel tilbud på ejerskifteforsikring, 
husforsikring og indboforsikring, samt formidling 
af nødvendige tekniske rapporter vedrørende 
hussyn. Investeringsvirksomheden har i det væ-
sentlige været udført på basis af rådgivning fra 
ekstern porteføljerådgiver. 
 
Forsikringsvirksomheden 
Præmieindtægterne er steget med 4,5% i forhold 
til foregående år. I lyset af sammenlægningen og 
dermed harmonisering af produkter og salgsakti-
viteter, og det fald der kom i budgetteret salg i 
årets begyndelse, så må omsætningsstigningen 
anses for tilfredsstillende. Indgåelsen af en ny 
større aftale om salg har kun haft begrænset ef-
fekt på salget i årets løb. 
Prisniveau er tilpasset på et nyt produktudbud og 
der synes at være en god konkurrencekraft i sel-
skabets produkt- og pris-udbud til kunderne. 
 
De enkelte produktgrupper er vist i opsummerede 
tal nedenfor med deres andel af præmieindtæg-
terne og andelen af skadeudgifterne. 
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Produktgrupper 
Præmier 
 ts.kr. 

Skader 
ts.kr. 

% af 
præ
mie 

% af 
ska-
der 

Privat 48.843 48.202 35,9 41,39 
Personlig ulykke 17.216 20.483 12,7 17,59 
Erhverv & landbrug 19.056 8.656 14,0 7,43 
Motor 50.959 39.128 37,4 33,59 
I alt 136.073 116.469 100,0 100,0 

 
Skadeudgifterne brutto udgjorde 86,4% af brut-
topræmierne, og udgør dermed den væsentligste 
forklaring på, at årets resultat samlet set skuffer 
de forventninger der var opstillet i budgettet. 
Skadeudgifterne for egen regning har udgjort 
87% i 2011 og har dermed belastet årets resultat 
ganske betragteligt. Årsagen til den høje skade-
procent har især været effekten af reguleringer 
på tidligere års skader. I forbindelse med sam-
menlægningen er der gennemført en harmonise-
ring af principperne for hensættelser af skader, 
hvilket har medført en betydelig styrkelse af de 
samlede hensættelser jf. forklaring under årets 
resultat. 
 
Skadeprocent 
for produktgrupper 

2011 

Privat 100,5 % 
Personlig ulykke 121,2 % 
Erhverv & landbrug 45,4 % 
Motor 76,8 % 
I alt 86,4 % 

 
Erhvervelses- og administrationsomkostningerne 
er i det sammenlagte selskab faldet med 6% po-
ints i forhold til niveauet i selskaberne før fusio-
nen. Der er i omkostningerne for 2011 indeholdt 
ekstraordinære erhvervelses- og administrations-
omkostninger svarende til 1,7% af omsætningen 
og de samlede erhvervelses- og administrations-
omkostninger udgør – uden disse sammenlæg-
ningsomkostninger – 25,2% af omsætningen.  
 
Genforsikringsafdækningen har været høj og har 
udgjort 34,4% af præmierne. Dette høje niveau 
skyldes et ønske om en stabilitet i forretningen 
under sammenlægningsprocessen. Virksomheden 
har modtaget genforskringsdækning svarende til 
33,4% af skadeudgifterne. Der er i gennemsnit 
opnået en provision på 24,6% af de afgivne 
præmier og det samlede resultat af reassurance i 
2011 udgør en indtægt for selskabet på 3,6 mio 
kr. 
 
Erstatningshensættelserne har været reguleret 
ganske kraftigt i årets løb som følge af en har-
monisering af hensættelsesprincipper for skade-
udgifter. Der er udarbejdet en model for bereg-
ning af skadehensættelser, som baserer sig på en 

erfaringsmæssig gennemsnitsmodel for hver væ-
sentlig skadetype. Denne model med gennem-
snitsreservationer pr. skadetype anvendes indtil 
virksomheden er i stand til at indhente konkrete 
og pålidelige oplysninger, som sætter virksomhe-
den i stand til at foretage en konkret erstat-
ningshensættelse fra sag til sag. For visse skade-
typer anvendes ikke en gennemsnitsreservation, 
men der foretages en konkret vurdering af de til-
gængelige oplysninger - eksempelvis ved større 
brandskader, ansvarsskader, driftstab med videre. 
For erstatningshensættelser ved personskader an-
vendes en model for erstatningshensættelse, som 
baserer sig på en tidsmæssig sammenhæng mel-
lem hensættelsernes niveau, og længden af den 
tid, der er gået fra skadedagen – uden at den til-
skadekomne er raskmeldt. Der er generelt an-
vendt en forsigtig/realistisk model for erstat-
ningsreservation. 
 
Investeringsvirksomheden 
Resultatet af investeringsvirksomheden har i 
2011 givet et afkast på 2,5% af den investerede 
kapital. De investerede midler har i det væsentli-
ge ligget i obligationer, og i store dele af året i 
helt korte papirer for at opnå stabilitet i et tur-
bulent marked. 
 
Risikopolitik og de væsentligste risici 
Virksomheden anvender en risikostyringsstrategi, 
hvor de enkelte risici registreres og kvantificeres 
i henhold til sandsynlighed og påvirkning. På-
virkningen, efter anvendelse af risikostyringsin-
strumenter, holdes op mod den definerede risiko-
appetit for at fastlægge reaktion i forhold til den 
konstaterede risiko.  
Alle virksomhedens risici opgøres således som en 
økonomisk påvirkning af virksomhedens drift og 
med et sikkerhedsniveau på 99,5% svarende til at 
den beregnede risiko kun overskrides med et in-
terval på 200 år. Virksomheden anvender som ho-
vedregel standardmetoden som den er beskrevet i 
QIS-studierne. Enkelt risici og begivenheder be-
regnes og overvåges ud fra en fastsat risikoappe-
tit på 2,5 mio kr. pr. risiko/begivenhed. Denne 
risikoappetit er fastsat ud fra et ønske om at 
virksomhedens maksimale enkeltrisiko maksimalt 
må påvirke selskabets basiskapital med ca. 2,5% 
For især markedsrisici anvender virksomheden en 
fast beslutningsmodel, som sikrer en dynamisk 
tilpasning af investeringer indenfor de forskellige 
risikotyper på basis af bestemte trendindikatorer 
og udviklingen i bestemte indeks. Investeringer-
ne overholder en absolut og maksimal risikoappe-
tit beregnet på basis af de forskellige aktivtypers 
VaR. Risikoappetitten for markedsrisici er fastsat 
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uafhængigt af den maksimale risikoappetit for 
enkelte risici/begivenheder og udgør 19,8 mio. 
kr. ved en VaR på 99,5% indenfor et år. Risikoap-
petitten på markedsrisici er fastsat som 30% af 
selskabets  basiskapital – efter fradrag af alloke-
ret kapital til driftsmæssige risici, samt allokeret 
kapital til anlægsaktier. 
Selskabet overvejer nøje risici i de forretnings-
mæssige muligheder, som selskabet forfølger, 
men efterprøver også de forretningsmæssige mu-
ligheder i konstaterede risici. 
Operationelle risici som opstår i driften søges 
overvåget og begrænset gennem forretningsgan-
ge og interne kontrolprocedurer, som søges af-
passet efter områdets skadepotentiale.  
Strategiske risici overvåges af bestyrelsen, som 
løbende foretager vurdering af markedssituatio-
nen og selskabets ressourcer og kompetencer. 
Risikostyring søges indarbejdet i alle processer i 
selskabet for at sikre, at det størst mulige forret-
ningsmæssige udbytte opnås i forhold til den ri-
siko, som selskabet påtager sig ved at forfølge 
den forretningsmæssige mulighed.  
Selskabets væsentligste risici udgøres af de ope-
rationelle risici, samt markedsrisici. Modpartsrisi-
ci udgør ligeledes en væsentlig post, idet selska-
bet har valgt at placere en væsentlig likviditets-
post hos et enkelt pengeinstitut.  
 
Solvens og kapital 
Virksomhedens basiskapital udgør 89,5 mio. kr. 
Solvenskravet er beregnet til 17,8 mio. kr. 
Minimumssolvenskravet er opgjort til 26,3 mio. 
kr. 
Virksomhedens individuelle solvensbehov er i 
henhold til Qis 4 beregnet til 48,2 mio. kr. (47,6 
mio. kr. for 2010). 
I forhold til det beregnede individuelle solvens-
behov har virksomheden således en kapitalover-
dækning på 86% 
 
Organisation og ledelse 
I forbindelse med sammenlægningen er virksom-
hedens organisation tilpasset strategi og udvik-
lingsplan. Der er relevante og kompetente res-
sourcer tilknyttet alle væsentlige drifts- og ad-
ministrationsområder og virksomheden besidder 
de nødvendige ressourcer til at løfte den planlag-
te udvikling og vækst indenfor virksomhedens 
budgetperiode. 
Ledelsen er i 2011 tilpasset og der er gennemført 
en tilfredsstillende evaluering af ledelsen med 
henblik på gennemførelsen af det kommende års 
opgaver. 
 
 

Lønpolitik 
Virksomhedens lønpolitik baser sig på overens-
komst mellem lønmodtager og arbejdsgiverorga-
nisationerne og på de arbejdsopgaver som den 
enkelte varetager i virksomheden. Mellemledere 
aflønnes i forhold til markedet og de arbejdsop-
gaver som den enkelte varetager. For så vidt an-
går direktionen aflønnes den med en fast løn som 
ikke indeholder incitamentstillæg eller resultat-
mæssige elementer. 
 
Udviklingsaktiviteter 
Arbejdet med at udskifte IT-platformen har været 
en væsentlig del af det strategiske retningsskifte, 
der blev lanceret samtidig med sammenlægnin-
gen af de to selskaber. Virksomheden har således 
udviklet nye produkter til privatsegmentet, og 
der er opbygget helt nyt salgs- og administrati-
onsplatform til private kunder, som vil effektivi-
sere salg og service af virksomhedens privatkun-
der. 
Der er opbygget og indgået væsentlige nye afta-
ler med samarbejdspartnere, som forventes at bi-
drage til en omsætningsstigning over de næste 
år. 
 
Virksomhedens forventede udvikling 
Virksomheden forventer at øge omsætningen i 
henhold til den lagte strategi. Dette skal ske på 
basis af et øget salg gennem samarbejdspartnere, 
og som følge af den effektivitetsforbedring som 
den nye IT-platform medfører. 
Konkurrencen på markedet er hård, men selska-
bets konkurrencekraft og kompetencer vurderes 
som gode, og forventes at sikre overholdelsen af 
de lagte budgetter. 
 
Betydningsfulde hændelser efter regnskabs-
årets afslutning 
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser 
efter regnskabsårets afslutning. 
 
Usædvanlige forhold 
Der har ikke foreligget usædvanlige forhold som 
har påvirket årsrapporten. 
 
Forslag til resultatdisponering. 
Bestyrelsen foreslår årets resultat anvendt såle-
des (ts.kr.): 
 
Overført resultat ...........................  -5.652 
 
Anvendt i alt ...............................  -5.652 
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Ledelsespåtegning: 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2011 for Nem Forsikring A/S. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og finanstilsynets bekendtgø-
relse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber m.fl. samt selskabets vedtægter. 
 
Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i sel-
skabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfakto-
rer, som selskabet påvirkes af. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for-
svarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver efter 
vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resulta-
tet af selskabets aktiviteter.  
 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Skanderborg, den 15. marts 2012  
 
 
Direktion: 
 
 
 

 Carsten Møller Pedersen  
 
Bestyrelse: 
 
 
 

Niels Rasmussen 
Formand 

 Claus Moser 

 
 
 
 

Peter Møller 
Næstformand 

 Bo Juncher Nielsen 
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Den uafhængige revisors erklæringer: 
 
Til aktionærerne i Nem Forsikring A/S 
 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Nem Forsikring A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011, der 
omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder an-
vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  
  
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført re-
visionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk re-
visorlovgivning. 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 væsentlige fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af årsregnskab, 
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 kon-
trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om 
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregn-
skabet.  
 
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 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. ja-
nuar – 31. december 2011 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 gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vo-
res opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.  
 
Skanderborg, den 15. marts 2012   
PWC    
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
 
Jesper Edelbo 
statsautoriseret revisor 
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Note  2011 2010 
    
 FORSIKRINGSVIRKSOMHED:   
    
 Præmieindtægter:   
2 Bruttopræmier  ................................................................................... 140.524 134.248 
 Afgivne forsikringspræmier ................................................................... -46.862 -45.682 
 Ændring i præmiehensættelser ............................................................. -4.451 -3.985 
 Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser .............................. -3 50 
     Præmieindtægter f.e.r., i alt  ............................................................. 89.208 84.631 
     Forsikringsteknisk rente ....................................................................... 1.362 1.032 
    
 Erstatningsudgifter:   
3 Udbetalte erstatninger ........................................................................ -92.172 -83.457 
 Modtaget genforsikringsdækning  .......................................................... 25.672 28.004 
 Ændring i erstatningshensættelser  ....................................................... -24.297 -8.618 
 Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser  ........................ 13.205 6.222 
     Erstatningsudgifter f.e.r., i alt ........................................................... -77.592 -57.849 
    
 Bonus og præmierabatter ................................................................... -1.211 -825 
    
 Forsikringsmæssige driftsomkostninger:   
4 Erhvervelsesomkostninger .................................................................... -12.252 -14.560 
5 Administrationsomkostninger  .............................................................. -24.072 -28.077 
7 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber  ......................... 11.544 9.972 
     Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt .............................. -24.780 -32.665 
     Forsikringsteknisk resultat  ............................................................... -13.013 -5.676 
    
    
    
 INVESTERINGSVIRKSOMHED:   
    
 Investeringsafkast:   
 Indtægter fra associerede virksomheder  ................................................ -23 252 
8 Renteindtægter og udbytter m.v.  ......................................................... 3.613 5.713 
9 Kursreguleringer. ................................................................................ 3.100 2.895 
10 Renteudgifter  .................................................................................... -32 -325 
 Administrationsomkostninger i.f.m. investeringsvirksomhed  .................... -492 -418 
     Investeringsafkast, i alt ..................................................................... 6.166 8.117 
 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser  ..................................... -1.440 -1.111 
     Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente  ............................... 4.726 7.006 
    

11 Andre indtægter ................................................................................. 7.161 4.856 
12 Andre omkostninger ............................................................................ -6.356 -4.359 
    
 Resultat før skat  .............................................................................. -7.482 1.827 
    

13 Skat .................................................................................................. 1.830 -1.176 
    
 Årets resultat  ................................................................................... -5.652 651 
 Anden totalindkomst  .......................................................................... 0 0 
    
 Årets totalindkomst  .......................................................................... -5.652 651 
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Note  31.12. 01.01. 

 AKTIVER   
    
 Immaterielle aktiver:   

14 Licensrettigheder ................................................................................ 1.856 0 
     Immaterielle aktiver, i alt  ................................................................. 1.856 0 
    
 Materielle aktiver:   

15 Driftsmidler ....................................................................................... 1.840 2.493 
     Materielle aktiver, i alt  ..................................................................... 1.840 2.493 
    
 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder:   

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

17 Kapitalandele  .................................................................................... 28.942 22.215 
 Investeringsforeningsandele ................................................................. 12.224 81.936 
 Obligationer  ...................................................................................... 97.377 43.580 
 Andre udlån ....................................................................................... 250 250 
 Indlån i kreditinstitutter  ..................................................................... 7.885 382 
     Andre finansielle investeringsaktiver, i alt  ......................................... 146.678 148.363 
     Investeringsaktiver, i alt  .................................................................. 148.691 150.399 
    
 Tilgodehavender:   
 Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter:   
 Genforsikringsandele af præmiehensættelser ........................................... 61 64 
 Genforsikringsandele af erstatningshensættelser ..................................... 42.803 29.419 
     Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt ..... 42.864 29.483 
    
 Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter:   
 Tilgodehavender hos forsikringstagere ................................................... 2.780 2.407 
     Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt .. 2.780 2.407 
    
 Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder  ......................................... 9.682 4.568 
 Andre tilgodehavender  ....................................................................... 1.260 1.301 
     Tilgodehavender, i alt  ....................................................................... 56.586 37.759 
    
 Andre aktiver:   

20 Aktuelle skatteaktiver  ......................................................................... 79 0 
20 Udskudte skatteaktiver  ....................................................................... 2.380 550 
 Likvide beholdninger ........................................................................... 40.209 40.524 
     Andre aktiver, i alt  ........................................................................... 42.668 41.074 
    
 Periodeafgrænsningsposter:   
 Tilgodehavende renter ......................................................................... 694 741 
 Andre periodeafgrænsningsposter  ........................................................ 3.314 2.124 
     Periodeafgrænsningsposter, i alt  ....................................................... 4.008 2.865 
    18 AKTIVER I ALT ................................................................................... 255.649 234.590 
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Note  31.12. 01.01. 
 PASSIVER   
    
 Egenkapital:   
 Reserver:   
 Grundfond  ........................................................................................ 100.000 100.000 
     Reserver, i alt ................................................................................... 100.000 100.000 
 Overført overskud ............................................................................... -5.652 0 
     Egenkapital, i alt  .............................................................................. 94.348 100.000 
    
    
 Hensættelser til forsikringskontrakter:   
 Præmiehensættelser ............................................................................ 59.175 54.724 

19 Erstatningshensættelser  ...................................................................... 90.146 65.510 
 Hensættelser til bonus og præmierabatter  ............................................. 400 231 
     Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt  ....................................... 149.721 120.465 
    
 Andre hensættelser:   

21 Udskudte skatteforpligtigelser .............................................................. 0 0 
     Andre hensættelser, i alt  .................................................................. 0 0 
    
 Gæld:   
 Gæld til kreditinstitutter ...................................................................... 29 2.620 

21 Aktuelle skatteforpligtelser .................................................................. 0 145 
 Anden gæld ....................................................................................... 11.551 11.360 
     Gæld, i alt  ....................................................................................... 11.580 14.125 
     PASSIVER I ALT ................................................................................. 255.649 234.590 
    
    
1 Regnskabspraksis   
20 Risikopolitik og væsentlige risici   
22 Solvenskrav og basiskapital   
23 Pantsætninger og kautionsforpligtigelser   
24 Øvrige oplysninger   
25 Forsikringsteknisk resultat fordelt på forsikringsklasser   
26 Følsomhedsoplysninger   
27 Femårsoversigt 
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Aktie-
kapital 

Overkurs  
ved 

 emission 

Opskriv-
nings-

henlæggelse 
Foreslået 
udbytte 

Overført 
resultat I alt 

       
Saldo pr. 01.01.2010 ................................40.000 6.131 627  12.558 59.316 
Årets resultat ................................     1.584 1.584 
Foreslået udbytte ................................    10.273 -10.273 0 
Årets omvurdering af domicil-
ejendom ................................

   
-627 

   
-627 

       
Saldo pr. 31.12.2010 ................................40.000 6.131 0 10.273 3.869 60.273 
Udstedelse af fondsaktier ................................10.000 -6.131   -3.869 0 
Apportindskud 01.01.2011 ................................50.000     50.000 
Udbetalt udbytte ................................    -10.273  -10.273 
       
Saldo pr. 01.01.2011 ................................100.000 0 0 0 0 100.000 
Årets totalindkomst 2011 ................................    -5.652 -5.652 
       
Saldo pr. 31.12.2011 ................................100.000 0 0 0 -5.652 94.348 
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Note 1 Regnskabspraksis 
 
Generelt 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmel-
se med lov om finansiel virksomhed, herunder 
den af Finanstilsynet gældende bekendtgørel-
se om finansielle rapporter for forsikringssel-
skaber og tværgående pensionskasser.  
 
Et aktiv indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi 
kan måles pålideligt. 
 
En forpligtelse indregnes i balancen, når det 
er sandsynligt, at fremtidige økonomiske vil 
fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi 
kan måles pålideligt. 
 
Ved indregning og måling på aktiver og for-
pligtelser er der taget hensyn til oplysninger, 
der fremkommer efter balancedagen, men in-
den regnskabet udarbejdes, hvis – og kun 
hvis – oplysningerne bekræfter eller afkræfter 
forhold, som er opstået senest på balanceda-
gen. 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i 
takt med at de indtjenes, mens omkostninger 
indregnes med de beløb, der kan henføres til 
dette regnskabsår. Værdiregulering af finan-
sielle aktiver og forpligtelser indregnes i re-
sultatopgørelsen, medmindre andet er anført 
nedenfor. Ved første indregning måles aktiver 
og forpligtelser til dagsværdi svarende til 
kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regn-
skabspost nedenfor. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 
forhold til sidste år. 
 
Årsrapporten er aflagt i danske kroner og alle 
regnskabstal er i hele tusinder. 
 
Selskabet er sammenlagt med Midtjysk Forsik-
ring pr. 01.01.2011 ved et apportindskud af 
Midtjysk Forsikrings forsikringsforretning. 
Som sammenligningstal er der for at skabe 
sammenlignelighed i resultatopgørelsen ind-
sat en sammentælling af de sammenlagte sel-
skabers resultatopgørelser for årsrapporterne 
2010, og for balancen er åbningsbalancen pr. 
01.01.2011 anvendt. Åbningsbalancen udgør 
en sammentælling af de aktiver og passiver, 
som indgår i sammenlægningen.   

 
 
Resultatopgørelsen 
 
Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræ-
mier reguleret for afgivne genforsikringspræ-
mier og forskydning i præmiehensættelser. 
 
Posten ”Bruttopræmier” omfatter beløb, sel-
skabet i regnskabsåret har modtaget eller har 
fået til gode for direkte og indirekte forsik-
ringskontrakter, hvis forsikringsperiode er på-
begyndt før årsrapportens afslutning. 
Bruttopræmier opføres med fradrag af ristorne-
rede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, 
der ydes forsikringstagere uafhængigt af ska-
desforløbet, samt eksklusive afgifter til offent-
lige myndigheder opkrævet sammen med præ-
mierne.  
 
Forsikringsteknisk rente er opgjort som et 
beregnet afkast af regnskabsårets gennemsnit-
lige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som 
rente er anvendt den effektive gennemsnitsob-
ligationsrente før beskatning af samtlige obli-
gationer med en restløbetid på under 3 år (for 
2011 beregnet til 1,46 %). 
 
Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der 
i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, 
reguleret for ændring i erstatningshensættelser 
med fradrag af genforsikringsandele. 

 
Posten ”Udbetalte erstatninger” omfatter in-
terne og eksterne udgifter til besigtigelse og 
vurdering af skaderne, udgifter til bekæmpelse 
og begrænsning af indtrufne skader samt øvri-
ge direkte og indirekte omkostninger forbun-
det med behandlingen af indtrufne skader. Ud-
betalte erstatninger opføres efter fradrag af 
beløb, der er modtaget som følge af virksom-
hedens overtagelse af forsikrede værdier eller 
indtræden i forsikredes rettigheder ved erstat-
ningernes udbetaling. 
 
Forsikringsmæssige driftsomkostninger 
f.e.r. omfatter de omkostninger, som er for-
bundet med at erhverve og administrere sel-
skabets bestand af forsikringskontrakter, her-
under den hertil svarende andel af personale-
omkostninger, provisioner, markedsføringsom-
kostninger, husleje, driftsomkostninger vedrø-
rende domicilejendom, udgifter til kontorartik-
ler og kontorhold samt af- og nedskrivninger 
på materielle og immaterielle aktiver. 
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Den andel af de forsikringsmæssige driftsom-
kostninger, der kan henføres til erhvervelse 
og fornyelse af bestanden af forsikringskon-
trakter, opføres under posten ”Erhvervelses-
omkostninger”. 
 
Bonus og præmierabatter indeholder de be-
løb, der er tilbagebetalt eller skal tilbagebe-
tales til forsikringstagere, når størrelsen af 
tilbagebetalingen fastlægges på grundlag af 
bl.a. skadesforløbet på den enkelte kontrakt 
eller bestand af kontrakter ud fra kriterier der 
er fastlagt før forsikringsperiodens begyndel-
se eller ved forsikringskontraktens tegning 
med fradrag af genforsikrings andele. 
  
Indtægter fra associerede virksomheder 
omfatter den forholdsmæssige andel af resul-
tat efter skat i de associerede virksomheder. 
 
Renteindtægter og udbytter m.v. omfatter 
renter og rentelignende indtægter af obliga-
tioner, andre værdipapirer, udlån, indlån og 
tilgodehavender. Endvidere opføres under 
denne post udbytter af kapitalandele, med-
mindre beløbene henhører under posten ”Ind-
tægter fra associerede virksomheder”. 
 
Kursreguleringer omfatter den samlede vær-
diregulering, herunder valutakursregulering, 
samt nettogevinster og nettotab ved salg af 
aktiver, der henhører under gruppen af inve-
steringsaktiver i balancen. Undtaget herfra er 
værdireguleringer vedrørende associerede 
virksomheder. 
 
Forrentning af forsikringsmæssige hensæt-
telser. Af det samlede investeringsafkast 
overføres en beregnet andel til forsikrings-
driften på 1,46 % (2010: 1,32 %). 
 
Andre indtægter og andre omkostninger 
indeholder henholdsvis indtægter og udgifter 
ved formidling af tilstandsrapporter og ener-
gimærke for salg af private ejendomme.   
 
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af 
årets forventede skattepligtige indkomst og 
årets regulering af udskudt skat med fradrag 
af den del af årets skat, der vedrører egenka-
pitalbevægelser. 
 
Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapi-
talbevægelser indregnes direkte i egenkapita-
len. 

Balancen 
 
Licensrettigheder måles til kostpris med fra-
drag af akkumulerede afskrivninger. Afskriv-
ninger foretages lineært over 5 år fra ibrug-
tagningstidspunktet. 
 
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger. Driftsmidlerne af-
skrives lineært på grundlag af kostprisen base-
ret på en brugstid på 5 år.  

 
Kapitalandele i associerede virksomheder 
måles til selskabets andel af de associerede 
virksomheders regnskabsmæssige egenkapital 
(indre værdi) ifølge den senest aflagte årsrap-
port. 
 
Andre finansielle investeringsaktiver 
Som indregningskriterium anvendes afviklings-
dagen. 
Børsnoterede obligationer, investeringsfor-
eningsandele og kapitalandele måles til dags-
værdi ud fra lukkekursen på balancedagen. 
Lukkekursen defineres som den senest betalte 
kurs inden handelssystemets lukning. Dog op-
gøres dagsværdien af udtrukne børsnoterede 
obligationer som nutidsværdien af obligatio-
nerne (sædvanligvis kurs pari). 
 
Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi. 
Dagsværdien fastlægges ved hjælp af en vær-
diansættelsesteknik, der har til formål at fast-
lægge den transaktionspris, som ville frem-
komme i en handel på balancedagen mellem 
uafhængige parter, der anlægger normale for-
retningsmæssige betragtninger. 
 
Andre udlån måles til dagsværdi, der sædvan-
ligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduce-
res med nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab. 
 
Tilgodehavender måles til dagsværdi, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse 
af forventede tab. 
 
Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber 
vedrørende genforsikringsselskabers andel af 
præmie- 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 



Noter 

               
- 14 - 

bedste 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 indgået.  
 
Præmiehensættelserne udgør mindst summen 
for hver enkelt bestand af forsikringer, der 
dækker samme risici, af den for hver enkelt 
forsikringskontrakt beregnede andel af brut-
topræmien, der svarer til den del af forsik-
ringsperioden, der forløber efter balanceda-
gen.  
 
Direkte og indirekte omkostninger, der efter 
bedste skøn skal afholdes efter balancedagen 
i forbindelse med administration og skadebe-
handling af de indgåede forsikringskontrak-
ter, vurderes at være indeholdt i præmiehen-
sættelserne. Såfremt dette ikke vurderes at 
være tilfældet hensættes yderligere beløb til 
dækning af disse omkostninger. 
 
Der er ikke foretaget diskontering af præmie-
hensættelserne, idet hensættelser maksimalt 
løber et år fra balancedagen og hovedparten 
mindre end et år. 
 
Erstatningshensættelser opgøres som sum-
men af de beløb, som selskabet efter bedste 
skøn må forventes at skulle betale i anled-
ning af forsikringsbegivenheder, som har 
fundet sted indtil balancedagen ud over de 
beløb, som allerede er betalt i anledning af 
sådanne begivenheder.  
 
Erstatningshensættelserne opgøres som sum-
men af de forventede erstatningsbeløb og 
omkostninger efter: 
 
1) en sag-for-sag vurdering af anmeldte for-
sikringsbegivenheder, der omfatter alle an-
meldte forsikringsbegivenheder,  
2) et erfaringsbaseret skøn over utilstrække-
ligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har 
været genstand for sag-for-sag vurdering,  
3) et erfaringsbaseret skøn over anmeldte for-
sikringsbegivenheder, der ikke har været gen-
stand for sag-for-sag vurdering, og 
4) et erfaringsbaseret skøn over forsikrings-
begivenheder, som er indtruffet inden balan-
cedagen, men som er uanmeldte på tidspunk-
tet for regnskabets udarbejdelse. 
Erstatningshensættelserne indeholder endvi-
dere de beløb, som selskabet efter bedste 
skøn må forventes at skulle afholde til direkte 

og indirekte omkostninger i forbindelse med 
afviklingen af erstatningsforpligtelserne. 
  
Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er 
der taget hensyn til de indtægter og omkost-
ninger i forbindelse med overtagelse og reali-
sation af aktiver og rettigheder, som selskabet 
opnår ret til ved erstatningernes udbetaling. 
Generelt måles erstatningshensættelserne til 
diskonteret værdi. De fremtidige udbetalinger 
af erstatningshensættelser tilbagediskonteres 
med en nulkuponrentestruktur fastsat af Fi-
nanstilsynet. 
 
Hensættelser til bonus og præmierabatter er 
den nettoomkostning selskabet, efter bedste 
skøn, vil skulle udrede til de forsikringskunder, 
der er omfattet af selskabets bonuskunde ord-
ning. 
 
Skat  
Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidli-
gere regnskabsår, i det omfang den ikke er be-
talt, indregnes som en forpligtelse. Er den 
skat, der er betalt, større end den aktuelle skat 
for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, ind-
regnes forskellen som et aktiv. 
 
Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25 
% af alle midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssige og skattemæssige værdier bort-
set fra midlertidige forskelle, som opstår på 
anskaffelsestidspunktet for aktiver og forplig-
telser, og som hverken påvirker resultat eller 
den skattepligtige indkomst. 

 
Er den midlertidige forskel negativ, og er det 
sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at 
nedbringe den fremtidige skat, indregnes et 
udskudt skatteaktiv.  
 
Gæld måles til dagsværdi, hvilket normalt sva-
rer til den nominelle værdi. 
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  2011 2010 
    

Note 2 Bruttopræmier:   
 Præmier direkte forretning, i alt ........................................................ 144.909 138.355 
 Arbejdsskade (afgivet præmie) .......................................................... -4.385 -4.107 
  140.524 134.248 
    

Note 3 Udbetalte erstatninger:   
 Betalte erstatninger direkte forretning  .............................................. -82.428 -76.421 
 Opgørelse af skader  ........................................................................ -2.065 -809 
 Direkte/indirekte skadebehandlingsomkostninger  ............................... -7.679 -6.227 
  -92.172 -83.457 
    
 Afløbsresultat vedrørende skader sket før 01.01.2011:   
 Udbetalte erstatninger ..................................................................... -36.039 -32.447 
 Erstatningshensættelse pr. 31.12.2011 ............................................... -46.062 -26.203 
  -82.101 -58.650 
 Erstatningshensættelse pr. 01.01.2011 ............................................... 65.510 56.687 
 For lidt afsat erstatningshensættelse, brutto ....................................... -16.591 -1.963 
 Genforsikringsandel heraf ................................................................ 9.336 4.942 
 For lidt afsat erstatningshensættelse, f.e.r.  ........................................ -7.255 2.979 
    
    

Note 4 Erhvervelsesomkostninger:   
 Annoncer og reklamer ...................................................................... -1.961 -1795 
 Inkasso  ......................................................................................... -35 -39 
 Gage taksatorer ............................................................................... -500 -326 
 Gage og provision m.v. assurandører .................................................. -6.969 -11.292 
 Besigtigelser og formidlingsgebyr  ..................................................... -371 -261 
 Provision til andre ........................................................................... -2.774 -939 
 Personbilers drift  ........................................................................... 0 -28 
 Husleje .......................................................................................... 0 -125 
  -12.610 -14.805 
 - Indgået provision m.v. .................................................................. 358 245 
  -12.252 -14.560 
    

Note 5 Administrationsomkostninger:   
 Lønninger, ATP-bidrag og pension m.v.  ............................................. -15.143 -16.756 
 Edb-drift  ....................................................................................... -4.803 -6.862 
 Husleje, el, varme og rengøring  ........................................................ -973 -559 
 Vedligeholdelse af lokaler  ................................................................ -196 -851 
 Porto og telefon ............................................................................. -1.532 -1.654 
 Tryksager og kontorartikler ............................................................... -267 -391 
 Belønninger og repræsentation ......................................................... -52 -74 
 Generalforsamling og møder ............................................................. -95 -299 
 Rejseudgifter .................................................................................. -117 -106 
 Rejsegodtgørelse og diæter til bestyrelse og kontorpersonale ................ -284 -408 
 Advokatudgifter .............................................................................. -103 -8 
 Kantine- og personaleudgifter ........................................................... -503 -308 
 Revision og regnskabsmæssige udgifter .............................................. -432 -945 
 Kontingenter og forsikringer ............................................................. -1.539 -1.551 
 Småanskaffelser og vedligeholdelse.................................................... -539 -465 
 Personbilers drift ............................................................................ -152 -200 
 Kursusudgifter ................................................................................ -271 -498 
 Øvrige ........................................................................................... -30 -103 
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  2011 2010 
    
    
 Indgået gebyrer m.m. ...................................................................... 865 1.107 
  -26.166 -30.931 
 Lønsumsafgift ................................................................................. -2.498 -2.541 
 Stempeludgifter  ............................................................................. -26 -12 
 Bidrag til finanstilsynet ................................................................ -35 -22 
  -28.725 -33.506 
 Afskrivninger:   
 Inventar, edb-anlæg og biler ............................................................ -817 -821 
 Tab/gevinst ved salg af inventar, edb-anlæg og biler  .......................... 75 -81 
 Domicilejendomme  ......................................................................... 0 -287 
  -29.467 -34.695 
 Skadebehandlingsomkostninger overført til erstatningsudgifter ............. 7.679 6.227 
 Fællesomkostninger overført til andre udgifter   ................................ 0 291 
 Fællesomkostninger overført til investeringsvirksomhed  ....................... 0 100 
  -21.788 -28.077 
 Fusionsomkostninger ....................................................................... -2.284 0 
  -24.072 -28.077 
    
 Oplysning om honorar for generalforsamlingsvalgt revisor:   
 Lovpligtig revision:   
 PWC   ............................................................................................ -313 -462 
 PWC, 2010 rest  .............................................................................. -4 -6 
     Erklæringsopgaver med sikkerhed:   
 PWC   ............................................................................................ -30 -22 
     Skattemæssig assistance:   
 PWC   ............................................................................................ 0 -350 
     Andre ydelser end revision:   
 PWC  ............................................................................................. -63 -37 
 PWC, 2010 rest  .............................................................................. -26 -74 
  -432 -945 
    

Note 6 Oplysninger om vederlag og antal beskæftigede:   
 Årets personaleudgifter opgøres således:   
 Gager og lønninger .......................................................................... -20.552 -23.947 
 Udgifter til social sikring ................................................................ -291 -420 
 Pensionsbidrag  .............................................................................. -3.326 -3.891 
 Lønsumsafgift  ................................................................................ -2.498 -2.502 
  -26.667 -30.760 
 Heraf udgør vederlaget til ledelsen:   
 Direktionen:   
   Carsten Møller Pedersen, vederlaget er af fast karakter ....................... -1.239 -1.046 
   Per Röhl, indtil 30.11.2011, vederlaget er af fast karakter ................... -1.226 -1.411 
 Bestyrelse:   
   Bestyrelsens formand  .................................................................... -100  
   Bestyrelsens næstformand  ............................................................. -75  
   Bestyrelsens 2 menige medlemmer ................................................... -100  
   Samlet bestyrelse 2010  ................................................................  -204 
   Samlet delegerede 2010  ................................................................  -53 
  -2.740 -2.792 
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  2011 2010 
    
 Udover ovennævnte vederlag til direktionen er der stillet fri bil til rå-

dighed. Der er ikke fastsat incitamentsprogrammer for selskabets le-
delse. 

  

 Vederlag til selskabets øvrige risikotagere, i alt 3 medarbejdere ............. -2.234  
    
 Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede ........................................... 41 53 
    
    

Note 7 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber:   
 Modtaget provisioner  ...................................................................... 11.574 9.973 
 Modtaget gevinstandele ................................................................ -30 -1 
  11.544 9.972 
    
    

Note 8 Renteindtægter og udbytter m.v.:   
 Renter af indestående i pengeinstitutter ............................................ 669 901 
 Renter af kapitalindestående ............................................................ 46 137 
 Renter af obligationer ...................................................................... 2.358 1.639 
 Renter af udlån ............................................................................... 20 17 
 Renter af øvrige .............................................................................. 2 44 
 Aktieudbytte .................................................................................. 518 2.975 
  3.613 5.713 
    
    

Note 9 Kursreguleringer:   
 Kapitalandele ................................................................................. 6.726 1.656 
 Investeringsforeningsandele  ............................................................ -3.835 935 
 Obligationer  .................................................................................. 290 431 
  3.181 3.022 
 Diskonteringseffekt - renteændring .................................................... -81 -127 
  3.100 2.895 
    
    

Note 10 Renteudgifter:   
 Banklån  ........................................................................................ -17 -308 
 Øvrige  .......................................................................................... -15 -17 
  -32 -325 
    
    

Note 11 Andre indtægter:   
 Salg af tilstandsrapporter og energimærker  ........................................ 7.161 4.285 
 Huslejeindtægter  ........................................................................... 0 168 
 Provisionsindtægter i.f.b.m. agenturforretning  ................................ 0 403 
  7.161 4.856 
    
    

Note 12 Andre udgifter:   
 Udgifter til byggesyn m.v.  ............................................................... -6.356 -3.874 
 Genforsikringens andel af momsrefusion – Taksatorringen 2009 ............. 0 -56 
 Ejendomsudgifter   .......................................................................... 0 -132 
 Omkostninger i.f.b.m. agenturforretning  ............................................ 0 -297 
  -6.356 -4.359 
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  31.12.11 01.01.11 
    

Note 13 Skat:   
 Aktuel skat  .................................................................................... 0 -369 
 Aktuel skat regulering tidligere år...................................................... 0 -130 
 Regulering af udskudte skatteaktiver .................................................. 1.830 -677 
  1.830 -1.176 
 Effektiv skatteprocent:   
 Selskabsskatteprocent  ..................................................................... 25,0% 25,0% 
 Regulering vedrørende aktier  ........................................................... 0,0% 17,3% 
 Andre ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede 

udgifter  ........................................................................................
 

-0,5% 
 

15,1% 
 Regulering vedr. tidligere år  ............................................................ 0,0% 7,1% 
  24,5% 64,5% 
    

Note 14 Licensrettigheder:   
 Anskaffelsessum primo ..................................................................... 1.728 1.728 
 Tilgang (ej ibrugtaget) ..................................................................... 1.856 0 
 Anskaffelsessum  ............................................................................. 3.584 1.728 

 Samlede af- og nedskrivninger primo ................................................. 1.728 1.728 
 Samlede af- og nedskrivninger  ......................................................... 1.728 1.728 

 Bogført værdi ................................................................................. 1.856 0 
    
    

Note 15 Driftsmidler:   
 Anskaffelsessum primo ..................................................................... 3.607 2.913 
 Afgang  ......................................................................................... -316 -390 
 Tilgang  ......................................................................................... 312 1.084 
 Anskaffelsessum  ............................................................................. 3.603 3.607 

 Samlede af- og nedskrivninger primo ................................................. 1.114 1.505 
 Tilbageført ved afgang  .................................................................... -168 -391 
 Afskrivninger  ................................................................................. 817 0 
 Samlede af- og nedskrivninger .......................................................... 1.763 1.114 

 Bogført værdi ................................................................................. 1.840 2.493 
    
    

Note 16 Kapitalandele i associerede virksomheder:   
 Anskaffelsessum primo ..................................................................... 2.036 0 
 Tilgang overført fra andre kapitalandele ............................................. 0 763 
 Tilgang .......................................................................................... 0 1.273 
 Anskaffelsessum  ............................................................................. 2.036 2.036 

 Samlede op- eller nedskrivninger primo  ............................................. 0 0 
 Årets resultatandel  ......................................................................... -23 0 
 Samlede op- eller nedskrivninger ....................................................... -23 0 

 Bogført værdi ................................................................................. 2.013 2.036 
 

 Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer 
sig således: 

   

  
Ejerandel 

Regn-
skabsår 

Selskabs-
kapital  

Egenkapital 
ultimo 

Årets 
resultat 

Insurance EDP Cooperation A/S ................................32,0 % 2010 1.000 6.291 -73 
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  31.12.11 01.01.11 
    

Note 17 Kapitalandele hvori der ejes mere end 5% af selskabskapitalen 
eller stemmerettighederne: 

  

 Anskaffelsessum primo ..................................................................... 22.076 0 
 Tilgang overført fra andre kapitalandele ............................................. 0 2.597 
 Tilgang .......................................................................................... 0 19.479 
 Anskaffelsessum  ............................................................................. 22.076 22.076 

 Samlede op- eller nedskrivninger primo  ............................................. 0 0 
 Årets resultatandel  ......................................................................... 6.841 0 
 Samlede op- eller nedskrivninger ....................................................... 6.841 0 

 Bogført værdi  ................................................................................ 28.917 22.076 
 
        

 Kapitalandele hvori der ejes mere end 5% af selskabskapitalen 
eller stemmerettighederne specificerer sig således: 

  

  
Ejerandel 

Regn-
skabsår 

Selskabs-
kapital  

Egenkapital 
ultimo 

Indregnet 
resultat 

Forsikringsselskabet Nærsikring A/S ................................9,9 % 2011 4.300 292.574 68.391 
 
 
 
 
 
Note 18 Aktiver i alt:   

 I henhold til § 167 i lov om finansiel virksomhed er der registreret 
aktiver til fyldestgørelse af forsikringstagerne til dækning af de      
forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. De registrerede aktiver udgjor-
de pr. 31.12.2011 ts.kr.162.280. 

  

    
    
  31.12.11 01.01.11 
    

Note 19 Erstatningshensættelser:   
 Erstatningshensættelser direkte forretning  ......................................... 86.394 63.291 
 Direkte og indirekte skadeomkostninger til afvikling af hensættelser-

ne  ................................................................................................
4.750 2.710 

 Diskonteringseffekt  ........................................................................ -998 -491 
  90.146 65.510 

 
 
 
Note 20 Risikopolitik og væsentlige risici:   

 Der henvises til ledelsesberetningen - side 4 og 5.    
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  31.12.11 01.01.11 
    

Note 21 Skat:   
    
 Aktuelle skatteaktiver:   

 Saldo primo .................................................................................... -145 -369 
 Tilgang .......................................................................................... 0 224 
 Betalt skat vedrørende tidligere år ..................................................... 150 0 
 Aktuel skat for 2011 ........................................................................ 0 0 
 Betalt acontoskat for 2011 ............................................................... 74 0 
 Saldo ............................................................................................. 79 -145 
    
 Udskudte skatteaktiver:   

 Saldo primo .................................................................................... 550 550 
 Årets regulering af udskudte skatteaktiver .......................................... 1.830 0 
 Saldo ............................................................................................. 2.380 550 
    

 De udskudte skatteaktiver omfatter følgende:   
 Negativ skattepligtig indkomst til fremførsel i kommende år  ................ 3.830 0 
 Immaterielle anlægsaktiver ............................................................... -116 0 
 Driftsmidler .................................................................................... 82 77 
 Mæglerrefusion ............................................................................... 178 357 
 Kapitalandele ................................................................................. -1.594 116 
 Udskudte skatteaktiver i alt .............................................................. 2.380 550 

    
    

Note 22 Solvenskrav og basiskapital:   
 Solvenskrav - beregnet ..................................................................... 17.834 16.494 
 Solvenskrav - mindstekrav ................................................................ 26.250 26.250 
    
 Basiskapital:   
 Egenkapital .................................................................................... 94.348 100.000 
 Immaterielle anlægsaktiver ............................................................... -1.856 0 
 Udskudte skatteaktiver ..................................................................... -2.380 -550 
 Netto diskontering .......................................................................... -649 -231 
 Basiskapital i alt ............................................................................. 89.463 99.219 
    
    

Note 23 Pantsætninger og kautionsforpligtigelser:   
 Udover registrerede aktiver omtalt i note 18 har selskabet ikke pant-

sætninger eller kautionsforpligtigelser pr. 31.12.2011.  
 
 

 

    
    

Note 24 Øvrige oplysninger:   
 Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv i andre virksomheder: 

Direktion: 
Carsten Møller Pedersen: 

  

 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S, Viborg – bestyrelsesmedlem   
 Insurance EDP Cooperation A/S, Videbæk - bestyrelsesmedlem 

Rehab A/S, København V - bestyrelsesmedlem 
Midtjyllands Kunstcenter A/S, Bryrup - bestyrelsesmedlem 
Bestyrelse: 
Niels Rasmussen: 
NEM s.m.b.a – bestyrelsesmedlem 
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 Peter Møller: 
Ejendomsmæglerkæden Et Godt Hjem A/S, Middelfart - bestyrelsesmedlem. 
Trekantents Ejendomsselskab A/S, Middelfart – bestyrelsesmedlem 
DGI-huset Vejle, Vejle – bestyrelsesmedlem 
Claus Moser: 
Ejendomsmæglerkæden Et Godt Hjem A/S, Middelfart - bestyrelsesmedlem. 
Trekantents Ejendomsselskab A/S, Middelfart – bestyrelsesmedlem 
KulturØen A/S, Middelfart - bestyrelsesmedlem 
Bo Juncher Nielsen: 
NEM s.m.b.a – bestyrelsesmedlem 
  

 
 
Note 25 Forsikringsteknisk resultat fordelt på forsikringsklasser:   
 

 
 

2011 

 
Bygning og 
løsøre 
 (privat) 

 
 

Motor 
kasko 

 
 

Motor 
ansvar 

 
 

Anden 
forsikring 

 
 
 

I alt 
Bruttopræmier  ................................ 44.820 31.842 20.039 43.823 140.524 
Bruttopræmieindtægter .............................44.290 31.396 19.758 40.629 136.073 
Bruttoerstatningsudgifter ..........................-45.868 -15.532 -23.596 -31.473 -116.469 
Bonus og præmierabatter  .........................-876 0 0 -335 -1.211 
Bruttodriftsomkostninger ..........................-11.823 -8.382 -5.274 -10.845 -36.324 
Resultat af afgiven forretning  ...................2.859 -4.147 5.774 -930 3.556 
Forsikringsteknisk rente f.e.r.  .................... 536 182 276 368 1.362 
Forsikringsteknisk resultat .........................-10.882 3.517 -3.062 -2.586 -13.013 
      
Antallet af erstatninger (stk.)  ...................2.808 3.003 611 1.154 7.576 
Gennemsnitlig erstatning for ind-
trufne skader (ts.kr)  ................................

 
16,3 

 
5,2 

 
38,6 

 
27,3 

 
15,4 

Skadefrekvens  ................................ 14,5 28,1 4,9 6,8 12,7 
  

Bruttopræmierne vedrører forsikringer i Danmark  
 
 

 
 

2010 

 
Bygning og 
løsøre 
 (privat) 

 
 

Motor 
kasko 

 
 

Motor 
ansvar 

 
 

Anden 
forsikring 

 
 
 

I alt 
Bruttopræmier  ................................ 42.257 30.934 19.349 41.708 134.248 
Bruttopræmieindtægter .............................41.289 29.780 19.324 39.870 130.263 
Bruttoerstatningsudgifter ..........................-31.157 -18.433 -15.742 -26.743 -92.075 
Bonus og præmierabatter  .........................-577 0 0 -248 -825 
Bruttodriftsomkostninger ..........................-16.102 -6.570 -6.616 -13.349 -42.637 
Resultat af afgiven forretning  ...................-1.095 -1.884 209 1.336 -1.434 
Forsikringsteknisk rente f.e.r.  .................... 327 216 164 325 1.032 
Forsikringsteknisk resultat .........................-7.315 3.109 -2.661 1.191 -5.676 
      
Antallet af erstatninger (stk.)  ...................2.200 2.346 495 858 5.899 
Gennemsnitlig erstatning for ind-
trufne skader (ts.kr)  ................................

 
14,2 

 
7,9 

 
31,8 

 
31,2 

 
15,6 

Skadefrekvens  ................................ 12,3 24,3 3,9 5,0 10,3 
  

Bruttopræmierne vedrører forsikringer i Danmark  
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  31.12.11 01.01.11 
    

Note 26 Følsomhedsoplysninger:   
    
 Påvirkning af egenkapital efter følgende hændelse:   
 Rentestigning på 0,7 pct. point ......................................................... -299 -1.877 
 Rentefald på 0,7 pct. point ............................................................... 299 1.877 
 Aktiekursfald på 12 pct. ................................................................... -3.886 -4.154 
 Ejendomsprisfald på 8 pct.  ............................................................... 0 0 
 Valutakursrisiko (VaR 99,5). .............................................................. -96 -530 
 Tab på modparter på 8 pct. ............................................................... -412 -494 
   
 Ovenfor er anført den samlede effekt, som den pågældende hændelse vil have på egenkapitalen ef-

ter 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 årsrapportens ultimobalance. Der forudsættes, at de enkelte hændelser indtræder med øjeblik-
kelige begivenheder og ikke over tid. 
 
 

Note 27 Femårsoversigt: 
 

  

 2011 2010 2009 2008 2007 
Bruttopræmieindtægter 136.073 130.263 123.924 125.531 123.293 

Bruttoerstatningsudgifter 116.469 92.075 69.765 78.078 74.766 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, brutto 36.324 42.637 40.271 40.405 39.710 

Resultat af genforsikring 3.556 -1.434 -12.795 -9.714 -11.509 

Forsikringsteknisk resultat -13.013 -5.676 1.491 -818 -584 

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 4.726 7.006 20.533 -19.303 3.120 

Årets resultat -5.652 651 21.649 -19.447 2.848 

Afløbsresultat -16.591 -1.963 -858 -101 7.728 

Forsikringsmæssige hensættelser, i alt 149.721 120.465 107.784 116.449 120.437 

Forsikringsaktiver, i alt 42.864 29.483 23.211 38.414 39.101 

Egenkapital, i alt 94.348 122.797 122.774 101.899 120.113 

Aktiver, i alt 255.649 256.997 246.014 232.828 252.063 

Bruttoerstatningsprocent 86,4% 71,1% 56,8% 62,9% 61,3% 

Bruttoomkostningsprocent 26,9% 33,0% 33,5% 33,2% 33,3% 

Combined ratio 110,7% 105,2% 100,7% 104,0% 104,1% 

Operating ratio 109,6% 104,4% 99,5% 101,3% 101,1% 

Relativt afløbsresultat -25,8% -3,5% -1,3% -0,1% 11,1% 

Egenkapitalforrentning i procent -5,8% 0,5% 19,3% -17,5% 2,4% 

Mindstekrav for solvensdækning 26.250 26.250 24.000 24.000 24.000 

Solvensdækning 3,4 4,6 5,1 4,2 5,0 
  

Femårsoversigtens tal for 2007 – 2010 udgør en sammentælling af regnskabstal for Forsikring Fyn 
og Midtjysk Forsikring.   
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Formand Niels Rasmussen, Bøgevang 2, 8740 Brædstrup – tlf. 75 75 22 06 

Næstformand Peter Møller, Havnegade 21, 5500 Middelfart – tlf. 64 22 22 22 

 Claus Moser, Havnegade 21, 5500 Middelfart – tlf 64 22 22 22 

 Bo Juncher Nielsen, Venning Byvej 6, 8920 Randers NV - tlf. 86 46 63 97 

  

  

Revisorer PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44, 2900 Hellerup - tlf. 39 45 39 45 

  

  

Assurandører Svend Erik Poulsen, Thetisvej 26, 8960 Randers SØ - tlf. 28 40 56 07 

 Torben Grønbek, Krusborgvej 5, 8963 Auning – tlf. 51 26 63 93 
 

 Thomas Slot Andreasen, Hestehaven 20, 8500 Grenå – tlf. 40 24 30 92 

 Louise Lunde, Frydsvej 19, 8700 Horsens – tlf. 51 26 51 62 

 Mariann Foldager Jensen, Ternevej 67 D, st., 8700 Horsens – tlf. 30 30 59 83 

 Eigil Damsgaard, Dalsvinget 15, 7000 Fredericia – tlf. 21 86 21 26 

 Erik Funder, Carl Plougs Vej 79, 6000 Kolding – tlf. 51 22 05 36 

 Thomas Sørensen, Kirsebærlunden 39, 5471 Søndersø – tlf. 51 32 78 87 

 Karl Erik Olsen, Hestehaven 2, 5400 Bogense – tlf. 20 27 19 50 

 Jørgen Nielsen, Dragebakken 360, 5250 Odense SV- tlf. 21 21 46 40 

 Jørgen Riis Ebbesen, Bøgeløkken 1, Thurø, 5700 Svendborg – tlf. 51 22 09 08 

  

  

Direktør Carsten Møller Pedersen, Kæmpesmøllevej 3 B, 8740 Brædstrup - tlf. 28 40 56 01 

  

  

Selskabets  
adresse 

 

    Hovedkontor Adelgade 92, 8660 Skanderborg - tlf. 70 77 77 77, mail@nemforsikring.dk, 
www.nemforsikring.dk 
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