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Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S - Halvårsrapport 2016 
 
Ledelsesberetning 
 
Regnskabsberetning 
 
Selskabets hovedaktivitet 
Selskabets formål er at tegne direkte skadeforsikringsvirksomhed og anden virksomhed, der må anses for accessorisk til 
selskabets forsikringsvirksomhed. Tegning af forretning sker via lokale pengeinstitutter i Danmark. 
 
Halvårsrapporten for 2016 
Halvårsrapporten for 2016 er urevideret og udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets 
bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte 
regnskabspraksis er beskrevet i note 1.  
 
Oversigt over hoved- og nøgletal fremgår af halvårsrapportens note 2. 
 
Væsentlige begivenheder 
Solvens II 
Solvens II er et nyt EU-regelsæt, der trådte i kraft den 1. januar 2016. 
 
Privatsikring anvender en godkendt intern model til at beregne solvenskapitalkravet under Solvens II. Foruden 
solvenskapitalkravet beregner Privatsikring et minimumskapitalkrav (MCR). Selskabet skal have anerkendt egenkapital 
nok til at dække MCR for at sikre fortsat koncession.  
 
Kapitaldækningen i Privatsikring er ikke påvirket væsentligt ved overgangen til Solvens II. Privatsikrings kapital-
grundlag opgjort efter Solvens II reglerne udgjorde 367 mio. kr. pr. 30. juni 2016 og solvenskapitalkravet udgjorde 174 
mio. kr. 
 
Ny regnskabspraksis 
Finanstilsynet har i forbindelse med Solvens II udstedt en ny regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for 
forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser gældende fra den 1. januar 2016. Den nye bekendtgørelse betyder, 
ud over præsentationsmæssige ændringer, ændringer i målingen af de forsikringsmæssige hensættelser, ligesom der 
implementeres nye begreber som risikomargen og fortjenstmargen. Herudover indføres der en ny rentekurve, der 
fastlægges af det europæiske forsikringstilsyn (EIOPA).  
 
Den ændrede regnskabspraksis har påvirket egenkapitalen primo 2016 negativt med 5 mio. kr. Sammenlignings-tallene 
er tilrettet i overensstemmelse med den ændrede regnskabspraksis. Ændringerne er beskrevet i note 1 Anvendt 
regnskabspraksis. 
 
Periodens resultat og udvikling i egenkapital 
Resultatet af Privatsikrings virksomhed for første halvår af 2016 udgør et overskud på 0 mio. kr. mod et overskud på 4 
mio. kr. i samme periode sidste år.  
 
På trods af den hårde konkurrence om salg af forsikringer via pengeinstitutter har selskabet opnået en vækst i salget, og 
selskabets bruttopræmier udgør 615 mio. kr. i første halvår 2016, hvilket er en stigning på 14 mio. kr. sammenlignet med 
samme periode sidste år. Samlet er det forsikringstekniske resultat for perioden et underskud på 6 mio. kr. mod et 
overskud i samme periode sidste år på 6 mio. kr., hvilket også dækker over et mindre positivt afløbsresultat på 15 mio. 
kr. sammenlignet med 19 mio. kr. i samme periode sidste år.  
 
Hovedtal for perioden (alle beløb i mio. kr.): 

 30. juni 
2016 

30. juni  
2015 

Året 
2015 

    
Bruttopræmier 615 601 639 
Forsikringsteknisk resultat -6 6 59 
Investeringsresultat 6 -1 2 
Skat 0 -1 -14 
Periodens resultat 0 4 47 
 
Periodens resultat, hvis der var foretaget 
periodisering af provisionsomkostningerne 

 
 

30 

 
 

31 

 
 

47 
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Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S - Halvårsrapport 2016 
 
Ledelsesberetning 
 
Egenkapitalen udgør 317 mio. kr. i forhold til 274 mio. kr. 30. juni 2015 og 317 mio. kr. 31. december 2015.  
 
Skadeforsikringsvirksomhed 
Privatsikring opererer i et marked med hård konkurrence, men selskabet har lykkedes med sin strategi og blandt andet 
den videreudviklede assurandørbetjente distributionsmodel har medvirket til, at selskabet i første halvår 2016 har 
realiseret en stigning i bruttopræmierne på 2 %, eller 14 mio. kr., sammenholdt med samme periode 2015. De øgede 
bruttopræmier ses specielt på produkter relateret til brand og løsøre, rejse samt syge/ulykke porteføljen. Den største 
procentmæssige vækst findes på rejseproduktet, som selskabet introducerede i 2015. Udviklingen er i overensstemmelse 
med forventningerne til 2016 ifølge årsrapporten for 2015. 
 
Bruttoerstatningsprocenten er forholdet mellem selskabets erstatningsudgifter og præmieindtægter. Procenten tager ikke 
ændring i fortjenstmargen og risikomargen i betragtning. Bruttoerstatningsprocenten for 1. halvår 2016 udgør 62,9 mod 
60,4 for samme periode sidste år. Stigningen på 2,5 procentpoint kan primært henføres til øgede erstatninger til 
motorforsikringer sammenholdt med sidste år.  
 
Selskabet har en bruttoomkostningsprocent på 37,5 i 1. halvår 2016 mod 34,6 i første halvår 2015. Stigningen kan for 
det væsentligste tilskrives en stigning i erhvervelsesomkostningerne på 7 mio. kr. svarende til 8 %, samt en stigning i 
selskabets administrationsomkostninger, hvor administrationshonorar til Codan Forsikring er steget med 4 mio. kr. Der 
har endvidere været fald i provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber på 3 mio. kr.  
 
En meget stor del af selskabets provisionsomkostninger udbetales hvert år i 1. kvartal. En periodisering af disse 
omkostninger ville indebære, at resultatet for halvåret ville blive forbedret med 30 mio. kr. og herefter ville udgøre 30 
mio. kr. Effekten af en periodisering på 1. halvår 2015 er 27 mio. kr., hvorved resultatet ville udgøre 31 mio. kr. 
 
Combined ratio for første halvår af 2016 er på 102,7 sammenlignet med 97,5 i samme periode sidste år. Stigningen i 
nøgletallet kan primært tilskrives øgede erstatningsudgifter samt stigning i omkostningerne, hvorved combined ratio er 
steget med 5,2 i forhold til første halvår 2015.  
 
Investeringsvirksomhed 
Privatsikrings investeringsvirksomhed består primært af investering i obligationer, hvorved selskabet er påvirket af 
udviklingen af markedsrenten. Resultatet af investeringsvirksomhed før forrentning og kursregulering af 
forsikringsmæssige hensættelser er en gevinst på 6 mio. kr. mod et nul for samme periode sidste år. Resultatet af 
investeringsvirksomhed før forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser var i 2016 påvirket af det 
faldende renteniveau som medførte faldende urealiserede kurstab. De urealiserede kurstab for 1. halvår 2016 på 
investeringsaktiverne udgør 3 mio. kr. mod urealiseret kurstab på 10 mio. kr. i samme periode sidste år. 
  
Risikostyring i Privatsikring 
Der henvises til afsnittet under ledelsesberetning i årsrapporten for 2015. Beskrivelsen er fortsat dækkende 30. juni 2016. 
 
Risici og usikkerheder 
Det regnskabsmæssige resultat i Forsikringsselskabet Privatsikring A/S vil især være afhængig af udviklingen inden for 
personskader, vejrligsrelaterede skader og storskader samt ændringer i renteniveauet i Danmark. 
 
Der henvises i øvrigt til risici afsnittet under ledelsesberetning i årsrapporten for 2015. 
 
Begivenheder efter 30. juni 2016 
Der er ikke efter 30. juni 2016 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle eller 
forretningsmæssige stilling.  
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Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S - Halvårsrapport 2016 
 
Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2016 
for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. 
 
Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  
 
Der er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar – 30. juni 2016. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i selskabets aktiviteter og 
økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som selskabet kan påvirkes af. 
 
 
København, den 17. august 2016 

 

Direktionen 
 
 
 

Mads Foged Carsten Trebbien 
Adm. direktør  Direktør 

 
 

Bestyrelsen 
 
 
  
  

Scott Ørmen Peter Adelhardt Jan Kondrup Vivian Lund 
Formand    
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Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S - Halvårsrapport 2016  
 
Resultatopgørelse 

  

1. halvår 1. halvår Året
Note 1.000 kr. 2016 2015 2015

Skadeforsikring
 Bruttopræmier 614.503 600.929 638.653

Afgivne forsikringspræmier -18.008 -18.018 -25.118
 Ændring i præmiehensættelser -295.238 -284.289 4.102

Ændring i fortjenstmargen og risikomargen 2.721 -2.319 -3.732
Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 2.151 5.180 3.087

Præmieindtægter for egen regning, i alt 306.129 301.483 616.992

Udbetalte bruttoerstatninger -208.049 -204.177 -384.602
Modtaget genforsikringsdækning 3.566 6.340 6.360
Ændring i erstatningshensættelser 7.332 13.493 3.864
Ændring i risikomargen 398 351 -362
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 4.817 -4.222 -7.896

 Erstatningsudgifter for egen regning, i alt -191.936 -188.215 -382.636

Erhvervelsesomkostninger -91.635 -84.725 -126.096
Administrationsomkostninger -28.181 -24.427 -51.464
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 7 2.751 2.741

 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt -119.809 -106.401 -174.819

 Forsikringsteknisk resultat -5.616 6.867 59.537

Investeringsvirksomhed
Renteindtægter og udbytter mv. 14.843 16.129 29.802

3 Kursreguleringer -6.874 -14.695 -23.732
Renteudgifter -1 -11 -75

-1.770 -1.345 -3.411

Investeringsafkast, i alt 6.198 78 2.584

-531 -1.190 -732

5.667 -1.112 1.852

Resultat før skat 51 5.755 61.389
 Skat -11 -1.345 -14.472

Periodens resultat 40 4.410 46.917

Totalindkomstopgørelse

Anden totalindkomst - - -
Periodens resultat 40 4.410 46.917

Totalindkomst, i alt 40 4.410 46.917

Administrationsomkostninger i forbindelse med 
investeringsvirksomhed

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige 
hensættelser

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af 
forsikringsmæssige hensættelser
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Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S - Halvårsrapport 2016 
 
Balance 

 

  

30. juni 30. juni 31. december
Note 1.000 kr. 2016 2015 2015

Aktiver

Investeringsforeningsbeviser 20.158 19.782 21.280
Obligationer 991.461 994.684 1.276.049

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 1.011.619 1.014.466 1.297.329

Investeringsaktiver, i alt 1.011.619 1.014.466 1.297.329

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 5.922 6.211 4.011
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 13.935 12.894 9.172

Genforsikringsandele af hensættelser til
forsikringskontrakter, i alt 19.857 19.105 13.183

Tilgodehavender hos forsikringstagere 3.853 4.946 4.279

Tilgodehavender i forbindelse med direkte
forsikringskontrakter, i alt 3.853 4.946 4.279

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 1.053 161 465
Andre tilgodehavender 427 30 1

Tilgodehavender, i alt 25.190 24.242 17.928

Udskudte skatteaktiver 1.482 919 1.493
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 3.307 40.528 6.331

Andre aktiver, i alt 4.789 41.447 7.824

Tilgodehavende renter 14.041 14.429 14.779
Andre periodeafgrænsningsposter - 500 -

Periodeafgrænsningsposter, i alt 14.041 14.929 14.779

Aktiver, i alt 1.055.639 1.095.084 1.337.860
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Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S - Halvårsrapport 2016 
 
Balance 

 

30. juni 30. juni 31. december
Note 1.000 kr. 2016 2015 2015

Passiver

4 Egenkapital
Aktiekapital 1.000 1.000 1.000
Overført overskud 315.632 273.085 315.592

Egenkapital, i alt 316.632 274.085 316.592

Præmiehensættelser 231.029 227.339 -61.469
Fortjenstmargen på skadeforsikringskontrakter 76.964 78.646 68.719
Erstatningshensættelser 324.133 319.820 329.322
Risikomargen på skadeforsikringskontrakter 21.706 21.017 33.069

Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 653.832 646.822 369.641

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 11.537 7.712 5.481
Gæld i forbindelse med genforsikring 11.320 97 5.820
Gæld til tilknyttede virksomheder 15.419 142.160 232.489
Aktuelle skatteforpligtelser 14.920 7.008 14.920
Anden gæld 31.665 16.899 391.513

Gæld, i alt 84.861 173.876 650.223

Periodeafgrænsningsposter 314 301 1.404

Passiver, i alt 1.055.639 1.095.084 1.337.860

Noter uden henvisning
1 Anvendt regnskabspraksis
2 Hoved- og nøgletal
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Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S - Halvårsrapport 2016 
 
Egenkapitalopgørelse 
 

 

  

Note 1.000 kr.   

Foreslået Overført Egenkapital
Aktiekapital udbytte overskud i alt

2015
Egenkapital ved årets begyndelse 1.000 80.000 272.480 353.480
Ændring ny regnskabspraksis - - -3.805 -3.805

Korrigeret egenkapital ved årets begyndelse 1.000 80.000 268.675 349.675
Årets resultat - - 46.917 46.917

Årets totalindkomst - - 46.917 46.917
Udbetalt udbytte - -80.000 - -80.000

Årets egenkapitalbevægelser - -80.000 46.917 -33.083

Egenkapital ved årets slutning 1.000 - 315.592 316.592

1. halvår 2015
Egenkapital ved årets begyndelse 1.000 80.000 272.480 353.480
Ændring ny regnskabspraksis -3.805 -3.805

Korrigeret egenkapital ved årets begyndelse 1.000 80.000 268.675 349.675
Periodens resultat - - 4.410 4.410

Periodens totalindkomst - - 4.410 4.410
Udbetalt udbytte - -80.000 - -80.000

Periodens egenkapitalbevægelser - -80.000 4.410 -75.590

Egenkapital 30. juni 2015 1.000 - 273.085 274.085

1. halvår 2016
Egenkapital ved årets begyndelse 1.000 - 315.592 316.592
Periodens resultat - - 40 40

Periodens totalindkomst - - 40 40

Periodens egenkapitalbevægelser - - 40 40

Egenkapital 30. juni 2016 1.000 - 315.632 316.632
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Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 
 
Noter til regnskab 

    
    1  Anvendt regnskabspraksis 

 
Halvårsrapporten for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S er urevideret og aflagt i henhold til lov om finansiel 
virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 937 af 7. juli 2015 og nr. 688 af 1. juni 2016 om finansielle 
rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 
 
Ændringer til anvendt regnskabsprakis 
Privatsikring A/S har implementeret regnskabsbekendtgørelse nr. 937 af 7. juli 2015 og nr. 688 af 1. juni 2016 om 
finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Regnskabsbekendtgørelsen 
introducerer en række ændringer til den regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakter som er beskrevet 
nedenfor. 
 
Den nye bekendtgørelse betyder, ud over præsentationsmæssige ændringer også ændringer i indregning og målingen 
af de forsikringsmæssige hensættelser, ligesom der også implementeres nye begreber som risikomargen på 
skadeforsikringskontrakter og fortjenstmargen på skadeforsikringskontrakter. Endelig introduceres en ny 
rentekurve, der fastlægges af det europæiske forsikringstilsyn (EIOPA). 
 
Risikomargen på skadeforsikringskontrakter 
Risikomargen på skadeforsikringskontrakter er den risikopræmie, en tredjepart i princippet vil kræve for at overtage 
de tekniske hensættelser inklusive den tilknyttede risiko. Der opgøres særskilte risikomargener for 
præmiehensættelsen og erstatningshensættelsen. 
 
Risikomargen på skadeforsikringskontrakter er ikke tidligere blevet præsenteret som en særskilt post i balancen. 
 
Fortjenstmargen på skadeforsikringskontrakter 
Fortjenstmargen på skadeforsikringskontrakter indregnes som den forventede fremtidige indtjening på indgåede, 
men endnu ikke udløbne forsikringskontrakter, det vil sige de forsikringsaftaler, der dækkes af 
præmiehensættelserne. 
 
Fortjenstmargen på skadeforsikringskontrakter er opgjort som forskellen mellem præmier vedrørende fremtidige 
dækningsperioder for de allerede indgåede forsikringskontrakter og de forventede udbetalinger, som indgår i 
præmiehensættelser. Såfremt de fremtidige udbetalinger for en bestand af forsikringer med ensartede risici forventes 
at overstige præmierne, indregnes ingen fortjenstmargen for denne bestand. 
 
Fortjenstmargen på skadeforsikringskontrakter er ikke tidligere blevet præsenteret som en særskilt post i balancen. 
 
Præmiehensættelse 
Præmiehensættelsen dækker erstatninger til skader, der endnu ikke er indtruffet, men hvor selskabet har påtaget sig 
en risiko ved indgåelse af en skadeforsikringskontrakt med en tredjepart. Den del af hensættelsen, som kan henføres 
til den forventede fremtidige indtjening på præmiehensættelsen, indregnes i regnskabsposten ”Fortjenstmargen på 
skadeforsikringskontrakter”. Der skal opgøres en risikomargen for præmiehensættelsen til at dække usikkerheden 
vedrørende de skader, der indtræffer efter balancetidspunktet. Den opgjorte risikomargen indregnes i 
regnskabsposten ”Risikomargen på skadeforsikringskontrakter”. 
 
De forventede fremtidige betalinger opgøres til nutidsværdi ved at tilbagediskontere betalingerne med en af EIOPA 
beregnet rentekurve. 
 
Ændringerne i nutidsværdien af de forventede udbetalinger som følge af ændringer af rentekurven, samt 
løbetidsforkortelse over forsikringernes dækningsperiode, indregnes i resultatopgørelsen i linien ”Forrentning og 
kursregulering af skadeforsikringshensættelser”. 
 
Herudover ændres indregningskriterierne for, hvornår en forsikringskontrakt indregnes i præmiehensættelsen og de 
hermed beslægtede balanceposter. Ifølge den nye regnskabsbekendtgørelse skal indregning ske på 
indgåelsestidspunktet for kontrakten, hvor de tidligere indregningsregler fastlagde indregningstidspunktet, som 
datoen hvor policen trådte i kraft. Derudover skal alle præmiehensættelser fremover diskonteres, hvor 
diskonteringen tidligere kun skulle foretages for brancher, hvor effekten af diskonteringen var væsentlig. 
 
 
 

Note
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Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 
 
Noter til regnskab 

 
Den ændrede regnskabspraksis har påvirket egenkapitalen primo 2016 negativt med 5.361 t. kr. Sammenlignings-
tallene er tilrettet i overensstemmelse med den ændrede regnskabspraksis. 
 
Derudover er anvendt regnskabspraksis er uændret fra årsrapporten for 2015. 

 
 
* Hoved og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter 
for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

 
 

  

30. juni 30. juni Året
Note 1.000 kr. 2016 2015 2015

2 Hoved og nøgletal

De 3 perioder i hovedtal*
Bruttopræmieindtægter 319.265 316.640 642.755
Ændring i fortjenstmargen og risikomargen 2.721 -2.319 -3.732
Bruttoerstatningsudgifter -200.717 -190.684 -380.738
Ændring i risikomargen 398 351 -362
Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -119.816 -109.152 -177.560
Resultat af afgiven forretning -7.467 -7.969 -20.826
Forsikringsteknisk resultat -5.616 6.867 59.537

5.667 -1.112 1.852
Periodens resultat 40 4.410 46.917
Afløbsresultat 14.946 19.265 33.938
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt 653.832 646.822 369.641
Forsikringsaktiver, i alt 19.857 19.105 13.183
Egenkapital, i alt 316.632 274.085 316.592
Aktiver, i alt 1.055.639 1.095.084 1.337.860

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent 62,9 60,2 59,2
Bruttoomkostningsprocent 37,5 34,5 27,6
Combined ratio 102,7 97,2 90,1
Operating ratio 102,7 97,2 90,1
Relativt afløbsresultat 4,7 6,0 10,6
Egenkapitalforrentning i procent 0,0 1,4 14,1
Solvensdækning 211 248 258

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af 
forsikringsmæssige hensættelser
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30. juni 30. juni Året
Note 1.000 kr. 2016 2015 2015

3 Kursreguleringer
Investeringsforeningsandele -133 256 287
Obligationer -6.689 -15.854 -24.838
Investeringsaktiver i alt -6.822 -15.598 -24.551
Øvrige kursreguleringer -52 903 819

Kursreguleringer -6.874 -14.695 -23.732

Realiserede gevinster og tab på investeringsaktiver -4.334 -5.617 -10.907
Urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver -2.488 -9.981 -13.644
Realiserede gevinster og tab på øvrige aktiver og passiver -8 92 147
Urealiserede gevinster og tab på øvrige aktiver og passiver -44 811 672

Kursreguleringer -6.874 -14.695 -23.732

4 Egenkapital
Beregnet solvenskapitalkrav 173.996 133.881 143.886

Kapital til dækning af solvenskapitalkrav 367.231 331.382 371.093

Kapitalen fremkommer således:
Egenkapital 316.632 274.085 316.592
Fortjenstmargen på skadeforsikringskontrakter 76.964 78.646 68.719
Fortjenstmargen på genforsikringsandele af præmiehensættelser -12.098 -4.690 1.153
Udskudt skatteeffekt -14.267 -16.159 -15.371
Andre periodeafgrænsningsposter - -500 -

Kapital til dækning af kapitalkrav 367.231 331.382 371.093
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