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LEDELSESBERETNING 

 
Aktiviteter 

Selskabets aktiviteter består i direkte tegning af skadeforsikring på Bornholm. Selska-
bet har desuden agentur for Topdanmark, hvortil bl.a. pensionsordninger og andre 
specialprodukter formidles. 

 

Periodens resultat 

Resultatet for perioden udgør før skat 12,5 mio. kr. mod 0,2 mio. kr. for samme peri-
ode i 2011. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2012 i alt 128,1 mio. kr. mod 119,0 mio. 

kr. ultimo 2011. 

Udviklingen i selskabets præmieindtægter har været tilfredsstillende. Samtidig har 
resultatet af 1. halvår 2012 også været tilfredsstillende. Resultatet kan tilskrives en 
mild vinter og få storskader.  

Periodens resultat giver en forrentning af egenkapitalen på 7,4 % beregnet ud fra pe-

riodens gennemsnitlige egenkapital. 

 

Forsikringsteknisk resultat 

 

Præmieindtægter 

Præmieindtægterne udgør for perioden 52,5 mio. kr. mod 49,1 mio. kr. for samme 
periode i 2011. 

 

Erstatningsudgifter 

Bruttoerstatningerne udgør for perioden 29,2 mio. kr. mod 38,9 mio. kr. for samme 
periode i 2011. Genforsikrings andel af bruttoerstatningsudgifterne er 1,5 mio. kr. i 
perioden mod 6,9 mio. kr. for samme periode i 2011. 

Afløbsresultatet for egen regning af tidligere års hensættelser udgør i alt 3,6 mio. kr. 
mod et negativt afløb på 1,0 mio. kr. for samme periode i 2011. 

I erstatningsudgifterne indgår alle omkostninger af såvel direkte som indirekte karak-
ter, som er forbundet med behandling af indtrufne skader. Ved indirekte skadebe-
handlingsudgifter forstås lønninger til skademedarbejdere, taksatorer og andel af fæl-

lesomkostninger. 

Bruttoerstatningsprocenten udgør 55,6 % mod 79,3 % pr. 30/6 2011. 

Combined ratio, som er et udtryk for de samlede udgifter til skader, resultat af gen-
forsikring samt forsikringsmæssige driftsomkostninger set i forhold til præmieindtæg-

terne udgør 84,5 % mod 100,8 % pr. 30/6 2011. 
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Genforsikring 

Nettoresultatet af selskabets genforsikring udviser en udgift på 5,9 mio. kr. mod en 
udgift for samme periode i 2011 på 1,1 mio. kr. 

 

Omkostninger 

De forsikringsmæssige driftsomkostninger udgør 9,2 mio. kr. mod 9,3 mio. kr. for 

samme periode i 2011.  

Bruttoomkostningsprocenten udgør 17,6 % mod 19,2 % pr. 30/6 2011. 

 

Transaktioner med nærtstående parter 

Nærtstående parter, hvormed selskabet har transaktioner er nærmere beskrevet un-

der note 15. 

 

Investeringsvirksomhed 

Resultatet af investeringsvirksomheden før forsikringsteknisk rente udviser et resultat 
på 4,3 mio. kr. mod et resultat for samme periode i 2011 på 0,3 mio. kr. 

Under investeringsvirksomheden indgår resultat af dattervirksomheden Bornholms-IT 
ApS med et resultat på i alt -0,6 mio. kr. For samme periode i 2011 var resultatet i 
Bornholms-IT ApS også -0,9 mio. kr. 

Resultatet for investeringsvirksomheden på 4,3 mio. kr. skyldes i væsentlig grad urea-

liserede kursgevinster på selskabets beholdning af værdipapirer, som i perioden 1/1-
30/6 2012 udgør 2,4 mio. kr. Det tilsvarende beløb for samme periode i 2011 udgør 
et tab på 0,6 mio. kr. 

Renteindtægter og udbytter af kapitalandele mv. udgør for perioden 2,6 mio. kr. mod 
også 1,9 mio. kr. for samme periode i 2011. 

 

Skat 

Selskabsskat på 3,3 mio. kr. er afsat med udgangspunkt i driftsresultatet. 

 

Forventninger til fremtiden 

Selskabet forventer fortsat en svag stigning i præmieindtægter f.e.r. Der er for året 
2012 budgetteret med et resultat på 9,5 mio. kr. før skat, men grundet det pæne 
skadeforløb for 1. halvår 2012 forventer selskabet et resultat før skat for året 2012 på 

14-15 mio. kr. 

 

Begivenheder efter 1. halvår 2012 

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser fra balancedagen og frem til i dag, 
som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. 
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HALVÅRSREGNSKAB 

LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for pe-
rioden 1. januar – 30. juni 2012 for Bornholms Brandforsikring A/S. 

Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang i udviklingen af selskabets 
aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten 
giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. 

juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar – 30. juni 
2012. 

 

Rønne, den 28. august 2012 

 

Direktion: 

 

Poul Friis Hansen 

 

 

Bestyrelse: 

 

 

  ____________________   ____________________   ____________________ 

  Egon Jensen 

 

  Kim Bruhn-Petersen   Hans Thomassen 

 

 

  ____________________ 

 

 

  ____________________ 

 

  Peter Brandt Koefoed 

 

  Michael Almeborg 
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VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING 

 

I henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tvær-
gående pensionskasser § 145 stk. 5 skal det oplyses, om halvårsrapporten er revide-

ret. 

I den forbindelse kan oplyses, at halvårsrapporten 2012 for Bornholms Brandforsikring 
A/S ikke har været genstand for revision eller review. Der forligger derfor ikke revi-
sorerklæring fra selskabets revisor. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

RESULTATOPGØRELSE 

Note

1/1-30/6 

2012

1/1-30/6 

2011

t.kr t.kr

Forsikringsvirksomhed

2 Bruttopræmier 85.207 83.465

7 Afgivne genforsikringspræmier -12.869 -12.270

2 Ændring i præmiehensættelser -32.714 -34.345

7 Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 3.552 3.202

Præmieindtægter f.e.r. i alt 43.176 40.052

3 Forsikringsteknisk rente 263 674

Udbetalte erstatninger -31.821 -39.864

7 Modtaget genforsikringsdækning 3.316 8.795

Ændring i erstatningshensættelser 2.620 929

7 Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser -1.813 -1.898

Erstatningsudgifter f.e.r. i alt -27.698 -32.038

5 Erhvervelsesomkostninger -2.571 -2.237

6 Administrationsomkostninger -6.626 -7.088

7 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 1.891 1.023

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt -7.306 -8.302

Forsikringsteknisk resultat 8.435 386  

 



8 

 

 

RESULTATOPGØRELSE 

Note

1/1-30/6 

2012

1/1-30/6 

2011

t.kr t.kr

8 Indtægter fra tilknyttede virksomheder -617 -900

8 Indtægter fra associerede virksomheder -29 -40

9 Renteindtægter og udbytter mv. 2.640 1.947

10 Kursreguleringer 2.429 -570

Renteudgifter -36 -50

Administrationsomkostninger i forbindelse med

investeringsvirksomhed -84 -65

Investeringsafkast i alt 4.303 322

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser -263 -674

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 4.040 -352

Andre indtægter 26 172

Andre omkostninger -1 -1

Resultat før skat 12.500 205

Skat -3.341 -287

Periodens resultat 9.159 -82

Totalindkomstopgørelse:

Periodens resultat 9.159 -82

Anden totalindkomst 0 0

Totalindkomst i alt 9.159 -82  
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BALANCE  

Note 30/6 2012 2011

t.kr. t.kr.

Aktiver

Driftsmidler 448 229

Domicilejendomme 10.443 10.443

Materielle aktiver i alt 10.891 10.672

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.545 4.262

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.382 1.411

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt 5.927 5.673
 

Kapitalandele 703 627

Investeringsforeningsandele 39.325 34.953

Obligationer 184.512 142.030

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 224.540 177.610
 

Investeringsaktiver i alt 230.467 183.283

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 7.590 4.038

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 12.326 14.139
 

Genforsikringsandele af hens. til forsikringskontrakter i alt 19.916 18.177

Tilgodehavende hos forsikringstagere 3.037 1.523

Tilgodehavende hos forsikringsvirksomheder 0 1.114

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 17

Andre tilgodehavender 7 833

Tilgodehavender i alt 3.044 3.487

Udskudte skatteaktiver 257 292

Likvide beholdninger 2.353 5.276

Andre aktiver i alt 2.610 5.568

Tilgodehavende renter 1.360 1.483

Andre periodeafgrænsningsposter 212 178

Periodeafgrænsningsposter i alt 1.572 1.661

Aktiver i alt 268.500 222.848
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BALANCE  

Note 30/6 2012 2011

t.kr. t.kr.

 Passiver

Egenkapital

11 Aktiekapital 25.000 25.000

Opskrivningshenlæggelser 137 137

Overført overskud 102.996 93.837
 

Egenkapital i alt 128.133 118.974

 

Præmiehensættelser 70.251 37.536

Erstatningshensættelser 51.144 53.765

Hensættelser til forsikringskontrakter i alt 121.395 91.301

 

Andre hensættelser 800 800

Hensatte forpligtelser i alt 122.195 92.101

 

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 518 511

Gæld i forbindelse med genforsikring 9.558 5.230

Aktuelle skatteforpligtelser 4.087 2.052

12 Anden gæld 3.978 3.966

Gæld i alt 18.141 11.759

Periodeafgrænsningsposter 31 14

 

Passiver i alt 268.500 222.848

13 Følsomhedsoplysninger

14 Langfristet gæld

15 Nærtstående parter

16 Sikkerheds- og eventualforpligtelser

17 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv  
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EGENKAPITALOPGØRELSE 

 

AKTIE- OPSKRIV- OVER- FORE- TOTAL

KAPITAL NINGS- FØRT SLÅET

HENLÆG- RESULTAT UDBYTTE

GELSER

t.kr t.kr t.kr. t.kr. t.kr

Egenkapital primo 2011 25.000 137 82.504 0 107.641

Årets resultat 2011 11.333 11.333

Anden totalindkomst 0 0 0

Årets totalindkomst 11.333 0 11.333

Egenkapital ultimo 2011 25.000 137 93.837 0 118.974

Periodens resultat 9.159 9.159

Anden totalindkomst 0 0 0

Perioden totalindkomst 9.159 0 9.159

Egenkapital pr. 30.06.2012 25.000 137 102.996 0 128.133  
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NOTER 

NOTE 1  HOVED- OG NØGLETAL 

 

Hovedtal (t.kr.) 30/6 2012 30/6 2011 2011 2010 2009

Bruttopræmieindtægter 52.493 49.120 101.083 98.174 95.624

Bruttoerstatningsudgifter -29.201 -38.935 -65.003 -69.618 -50.903

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -9.197 -9.325 -18.669 -18.408 -19.332

Resultat af genforsikring -5.923 -1.148 -5.708 4.056 -11.706

Forsikringsteknisk resultat 8.435 386 11.983 16.713 13.917

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 4.040 -352 3.005 5.567 8.365

Periodens resultat 9.159 -82 11.333 18.045 17.420

Afløbsresultat brutto 4.667 -3.456 6.845 9.254 7.830

Afløbsresultat f.e.r. 3.583 -1.038 8.296 9.428 3.779

Forsikringsmæssige hensættelser, i alt 121.395 126.865 91.301 93.449 85.934

Forsikringsaktiver, i alt 19.916 25.531 18.177 24.228 18.393

Egenkapital, i alt 128.133 107.559 118.974 107.641 89.596

Aktiver, i alt 268.500 249.392 222.848 207.603 187.754

Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede 30,8 29,7 30,4 29,2 29,4

Foreslået udbytte 0 0 0 0 0

Nøgletal

Bruttoerstatningsprocent 55,6% 79,3% 64,3% 70,9% 53,2%

Bruttoomkostningsprocent 17,6% 19,2% 18,5% 19,1% 20,6%

Resultat af genforsikring i procent 11,3% 2,3% 5,7% -4,1% 12,2%

Combined ratio 84,5% 100,8% 88,5% 85,9% 86,0%

Operating ratio 84,0% 99,2% 88,2% 83,4% 85,5%

Relativt afløbsresultat 9,2% -2,6% 21,3% 24,2% 9,6%

Egenkapitalens forrentning 7,4% -0,1% 10,0% 18,3% 21,6%

Solvensdækning 2,2 1,9 2,2 2,1 2,1

Hoved- og nøgletal er udarbejdet efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og

tværgående pensionskasser.
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NOTE 2 – 10 – NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 

1/1-30/6 

2012

1/1-30/6 

2011

 t.kr. t.kr.

2. Bruttopræmier

Bruttopræmier 85.207 83.465

Ændring i præmiehensættelser  -32.714 -34.345

Årets bruttopræmieindtægter 52.493 49.120

Årets bruttopræmieindtægter vedrører alene direkte 

forsikring i Danmark

3. Forsikringsteknisk rente f.e.r.

Forsikringsteknisk rente er et beregnet renteafkast af årets

gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser med fradrag

af forsikringsaktiver. Som rentesats anvendes den af 

Nasdaq OMX Copenhagen A/S offentliggjorte gennem-

snitsobligationsrente.

Beregnet forsikringsteknisk rente 263 674

263 674

4. Afløbsresultat

Afløbsresultat excl. diskontering

Bruttoforretning 4.667 -3.456

Afgiven forretning -1.084 2.418

Afløbsresultat for egen regning 3.583 -1.038

5. Erhvervelsesomkostninger

Forsikringskonsulenter, anvisningsprovision mv. 2.039 1.719

Besigtigelsesomkostninger 280 340

Markedsføringsomkostninger 246 177

Øvrige  erhvervelsesomkostninger 6 1

2.571 2.237
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NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 

1/1-30/6 

2012

1/1-30/6 

2011

t.kr. t.kr.

6. Administrationsomkostninger

Bestyrelseshonorar, lønninger og pensioner mv. 5.965 5.971

Personale- og mødeudgifter 129 166

Repræsentation mv. 6 4

Kursus og uddannelse 127 201

Lokaleomkostninger 500 447

Kontorholdsudgifter incl. småanskaffelser, inventar mv. 1.070 1.015

EDB udgifter 1.546 1.428

Anden ekstern assistance mv. 178 153

Øvrige administrationsomkostninger 137 93

Diverse opkrævningsgebyrer mv. -751 -329

Overført til skadeomkostninger -2.281 -2.061

6.626 7.088

7. Resultat af afgiven forretning

Afgivne genforsikringspræmier -12.869 -12.270

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 3.552 3.202

Modtaget genforsikringsdækning 3.316 8.795

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser -1.813 -1.898

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 1.891 1.023

-5.923 -1.148

8. Indtægter fra tilknyttede virksomheder

    og associerede virksomheder

Resultat af Bornholms-IT ApS -617 -900

Resultat af Gensam Data A/S -29 -40

-646 -940

9. Renteindtægter og udbytter  mv.

Renteindtægter 1.947 1.744

Udbytte af investeringsforeninger 693 203

2.640 1.947  
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NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 

1/1-30/6 

2012

1/1-30/6 

2011

t.kr t.kr

10. Kursreguleringer

Realiserede kursreguleringer investeringsaktiver

Obligationer -47 3

Investeringsforeninger 169 0

122 3

Urealiserede kursreguleringer investeringsaktiver

Kapitalandele 76 155

Obligationer 25 -876

Investeringsforeninger 2.206 148

2.307 -573

I alt 2.429 -570  
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NOTE 11 – 17 – NOTER TIL BALANCE 

30/6 2012 2011

t.kr. t.kr.

 

11. Aktiekapital

Aktiekapitalen består af:

23 stk. á kr. 1.000.000  23.000 23.000

  1 stk. á kr.    750.000  750 750

  1 stk. á kr.    250.000  250 250

10 stk. á kr.    100.000  1.000 1.000

Aktiekapital 25.000 25.000

Aktierne er ikke opdelt i klasser.

Basiskapital og solvensmargen

Egenkapital i alt  128.133 118.974

Fradrag for diskontering af forsikringshensættelser -965 -1.204

Udskudte skatteaktiver -257 -292

Basiskapital 126.911 117.478

Solvensmargen 57.267 54.101

12. Anden gæld

Kreditorer 415 447

Skyldige omkostninger mv. 275 397

Skyldig A-skat mv. 0 0

Skyldig ATP 24 25

Skyldig lønsumsafgift 149 182

Skyldige feriepenge 0 1

Feriepengeforpligtelse funktionærer 2.233 2.030

Medarbejderobligationer 881 881

Skyldig moms 1 3

3.978 3.966  
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NOTER TIL BALANCE 

30/6 2012 2011

t.kr. t.kr.

13. Følsomhedsoplysninger

Rentestigning på 0,7 pct. point 4.101 2.913

Rentefald på 0,7 pct. point -4.101 -2.913

Aktiekursfald på 12 pct. -2.250 -1.902

Ejendomsprisfald på 8 pct. -626 -626

Valutakursrisiko (VaR 99,5) 0 0

Tab på modparter på 8 pct. -1.327 -1.232

14. Langfristet gæld

Al gæld forfalder inden 5 år

15. Nærtstående parter

Bornholms Brand A.m.b.a. er nærtstående part med bestemmende indflydelse med

Bornholms Brandforsikring A/S.

Transaktioner mellem Bornholms Brand A.m.b.a. og Bornholms Brandforsikring A/S 

i regnskabsåret har været følgende:

 - kvartalsvis udfakturering af omkostninger.

Øvrige nærtstående parter omfatter Topdanmark Forsikring A/S og Gensam Data A/S.

Transaktioner med øvrige nærtstående parter i regnskabsåret har været følgende:

 - transaktioner med Topdanmark Forsikring A/S udgør provisioner i forbindelse med agentur,

 - transaktioner med Gensam Data A/S udgør transaktioner i forbindelse med IT-ydelser.

16. Sikkerheds- og  eventualforpligtelser

Selskabet har udstedt en garanti overfor det 100% ejede datterselskab Bornholms-IT ApS 

om, at dette selskab til enhver tid vil have tilstrækkelig kapital og likviditet til at opfylde sine 

løbende økonomiske forpligtelser overfor Gensafe Systems I/S i henhold til indgået 

interessentskabskontrakt.

Til sikkerhed for de forsikringsmæssige hensættelser er der registrerede aktiver til en 

bogført værdi af 158.118 t.kr.  
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NOTER TIL BALANCE 

17. Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv

Tandlæge Egon Jensen, formand

Direktør i:

Egon Jensen Holding ApS

Medlem af bestyrelsen i:

HJB Byggeforretning ApS (formand)

Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen (Topdanmark)

Direktør i:

Topdanmark A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Forsikringsakademiet A/S

Underdirektør Hans Thomassen (Topdanmark)

Gårdejer Peter Brandt Koefoed

Medlem af bestyrelsen i:

Bornholms Tidende A/S

BornPoultry A/S (formand)

Direktør Michael Almeborg

Direktør i:

Ole Almeborg A/S

MA Holding ApS

Medlem af bestyrelsen i:

Ole Almeborg A/S

OBA Invest A/S  (formand)

MA Holding ApS

PL Beton A/S

Bestyrelsen har i medfør af lov om finansiel virksomhed § 80 godkendt, at direktør Poul Friis

Hansen har påtaget sig følgende hverv:

Direktør for:

Bornholms Brand A.m.b.a., Rønne

Bornholms-IT ApS, Rønne

Medlem af bestyrelsen i:

Gensam Data A/S, Århus

Gensafe Systems I/S, Århus  
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NOTE 18  RISIKOFORHOLD 

Det er selskabets grundlæggende holdning, at selskabets værditilvækst primært bør 
ske gennem påtagelse af forsikringsmæssige risici og sekundært risiko på finansielle 
investeringer. Selskabets risici ligger primært indenfor disse forretningsområder. Der-
til kommer operationelle risici. 

Styring af selskabets risici er et væsentlig ledelsesmæssigt fokusområde, da en ufor-

udset udvikling heri kan påvirke selskabets resultater og egenkapital væsentligt. 

Bestyrelsen fastsætter og godkender den overordnede politik for selskabets risikopå-
tagelse, ligesom bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer herfor samt den 
nødvendige rapportering. 

De væsentligste risici, som selskabet påtager sig, udgøres dels af forretningsmæssige 
risici forbundet med driften af den egentlige forsikringsdrift dels af finansielle risici 

forbundet med håndtering af selskabets betydelige likviditetsflow og investeringsvirk-
somhed. Dertil kommer operationelle risici, som er risici for tab på grund af utilstræk-
kelige eller fejlbehæftede interne procedurer. 

Der er indført regler om individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber, senest op-
dateret pr. 15. oktober 2009. Formålet med opgørelsen af det individuelle solvensbe-
hov er at skabe en kapitaldækning, der kan opfange de risici, som kan blive aktuelle 
for virksomheden. Der vil fra EU i de kommende år blive stillet nye krav til solvens 

(Solvency II), som vil blive implementeret i årene frem til 1/1 2014, hvor de nye sol-
vency II regler iflg. planen træder i kraft. 

Arbejdet med beregning af det individuelle solvenskrav har været foretaget af direkti-
on og bestyrelse i Bornholms Brandforsikring A/S ud fra de af bestyrelsen udstukne 

retningslinjer og Finanstilsynets bekendtgørelser om dette. Der er samtidig anvendt 
stresstests af selskabets risikoforhold. 

I 2010 har selskabet deltaget i QIS5 beregningen, og denne beregning afviger ikke 
væsentligt fra selskabets beregning af individuel solvens. 

Da vi nærmer os 2014, gennemføres gennem 2012 og 2013 et stort arbejde med im-
plementeringen af Solvency II. I den forbindelse holder bestyrelse og direktion fokus 

på de tiltag, som skal implementeres i Bornholms Brandforsikring A/S inden 2014. 

Bestyrelse og direktion vil afsætte de fornødne ressourcer, således at overgangen til 
Solvency II kan gennemføres på en god og værdiskabende måde. 

 

Forsikringsrisici 

Bornholms Brandforsikring A/S tegner skadeforsikringer for private, landbrug samt 
erhvervsvirksomheder. Det fremgår af selskabets acceptpolitik hvilke områder, hvilke 
typer og hvilke størrelser af risici, der kan indtegnes.  

Med henblik på at reducere risikoen for tab ved forsikringsbegivenheder, samt be-
grænse størrelsen af udsving i det forsikringstekniske resultat, tegnes genforsikring. 

Genforsikringsprogrammet skal sikre, at en enkelt skadebegivenhed eller en tilfældig 
ophobning af større skader ikke kan medføre et uacceptabelt tab af kapital. 
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Genforsikringsprogrammet, som bl.a. indeholder hvilke typer af forretning, der skal 
tegnes reassurance på og fastlægger selskabets selvbehold ved forskellige skadebegi-

venheder, forelægges årligt bestyrelsen til godkendelse. 

Selskabets selvbehold vurderes med udgangspunkt i, hvad der er økonomisk forsvar-
ligt og under skyldig hensyntagen til kapitalgrundlag mv. 

 

Finansielle risici 

Finansielle aktiver placeres således, at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forplig-
telser overfor forsikringstagerne. 

De finansielle risici vil primært være påvirket af den generelle renteudvikling samt 
kursudvikling på selskabets beholdning af værdipapirer. 

Der er af bestyrelsen fastsat rammer for investeringer i finansielle aktiver, og disse er 
nærmere beskrevet i selskabets investeringspolitik. Her fremgår det, i hvilke værdipa-
pirer selskabets midler kan placeres. Endvidere tilsiger investeringspolitikken en vis 
spredning i selskabets investeringer, for derved at imødekomme de konjunkturmæssi-

ge udsving. 

Udviklingen i selskabets investeringsportefølje forelægges løbende bestyrelsen til ori-
entering. 

Inden for rammerne af selskabets investeringspolitik er selve forvaltningen af investe-
ringsporteføljen outsourcet til en ekstern kapitalforvalter. 

Generelt kan siges, at anbringelse af finansielle aktiver i forsikringsselskabet sker i 
mere kortvarige værdipapirer og er dermed mindre risikofyldte. 

 

Operationelle risici. 

Operationelle risici er risici for tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede in-
terne procedurer. 

Selskabet udvikler og tilpasser løbende virksomhedens systemer, forretningsgange og 
interne procedurer. Ansvaret for risikostyringen i denne forbindelse ligger hos de an-
svarlige ledere.  

I forbindelse med alle projekter udarbejdes en risikovurdering med risici, mulige kon-
sekvenser samt tiltag til begrænsning af disse risici. Forretningsgange og procedurer i 
alle kritiske områder gennemgås løbende med henblik på vurdering af risikoelementer 
samt tiltag til begrænsning af risikoen. 
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NOTE 19  ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 

Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, 
herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2011. 

 

Generelt 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsyn-
ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan må-
les pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed 
har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første ind-
regning sker som beskrevet for hver enkel regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, 
inden halvårsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede 
på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkost-
ninger indregnes med de beløb, der vedrører perioden. 

 

Koncernregnskab 

Der udarbejdes ikke koncernregnskab, idet selskabets halvårsregnskab indgår i kon-
cernregnskabet for moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a., Rønne. 

 

Fremmed valuta 

Aktiver og passiver i fremmed valuta indregnes til Danmarks Nationalbanks offentlig-
gjorte valutakurs på balancedagen. Indtægter og udgifter i fremmed valuta indregnes 
til de på transaktionstidspunktet gældende valutakurser. Valutakursreguleringer ind-

regnes i resultatopgørelsen. 

 

Koncerninterne transaktioner 

Koncerninterne ydelser afregnes på markedsvilkår eller omkostningsdækkende basis. 
Løbende mellemværender forrentes på markedsbaserede vilkår. 
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Regnskabsmæssige skøn 

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er for-

bundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse 
aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører forsikringsmæssige hensættel-
ser, opgørelsen af dagsværdien for unoterede finansielle instrumenter samt hensatte 

forpligtelser. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som 
forsvarlige.  

 

Resultatopgørelse 
 

Præmieindtægter for egen regning 

Præmieindtægter f.e.r. omfatter periodens opkrævede præmier med fradrag af de til 
genforsikringen afgivne præmier reguleret for bevægelserne i præmiehensættelserne 
svarende til en periodisering over forsikringernes dækningsperiode.  

 

Forsikringsteknisk rente for egen regning 

Forsikringsteknisk rente for egen regning er opgjort som et beregnet renteafkast af 
periodens gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af forsik-
ringsaktiver.  

Som grundlag for forsikringsteknisk rente er anvendt åbne fastforrentede kroneobliga-
tioner med restløbetid under 3 år i henhold til officiel kursliste fra Nasdaq Omx Nordic. 

 

Erstatningsudgifter for egen regning 

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter periodens udbetalte erstatninger med fradrag af de 
fra genforsikringen refunderede erstatninger reguleret for bevægelserne i erstatnings-
hensættelser. 

Erstatningsudgifterne f.e.r. omfatter således kendte og forventede erstatningsudgifter 
vedrørende regnskabsperioden. Endvidere indgår direkte og indirekte omkostninger 

forbundet med skadebehandlingen. Herudover indgår forskellen (afløbsresultatet) 
mellem de i regnskabsperioden udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader 

indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelserne ved regnskabsperiodens begyn-
delse. 

Erstatningerne er forsigtigt opgjort, men efterfølgende information og hændelser kan 
naturligvis medføre, at erstatningerne udbetales med et større beløb end de foretagne 

hensættelser. 

 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning 

Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhver-
velse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. 

Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringernes tegning. 
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Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til 
regnskabsperioden, herunder afgifter til offentlige myndigheder samt periodens af-

skrivninger på inventar, edb-anlæg, biler mv. 

Driftsomkostninger vedrørende domicilejendomme opføres under administrationsom-
kostninger. Der indregnes ikke husleje vedrørende selskabets domicilejendomme. 

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber bliver modregnet i omkost-
ningerne. 

 

Renter og udbytter mv. 

Renteindtægter og udbytter mv. indeholder de i regnskabsperioden optjente renter 
samt modtagne udbytter af kapitalandele. 

 

Indtægter fra tilknyttede og associerede virksomheder 

Indtægter fra tilknyttede og associerede virksomheder udgør tilknyttede og associere-
de virksomheders resultat efter skat. 

 

Kursreguleringer 

Kursreguleringer omfatter såvel realiserede som urealiserede nettogevinster og -tab 
ved salg og værdiregulering af aktiver, som henhører under gruppen investeringsakti-
ver i balancen. 

Kursgevinster og -tab på værdipapirer opgøres som forskellen mellem salgssummen 
og den bogførte værdi primo regnskabsperioden eller anskaffelsessummen, såfremt 

de afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsåret. Kurtage, provision og lig-
nende behandles som en del af anskaffelsessummen/salgssummen, og beløbene ind-
går således resultatmæssigt i gevinster og tab. 

 

Skat 

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i periodens resultat før skat. 

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet Bornholms-IT ApS. Den aktuelle sel-
skabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligti-
ge indkomster. 
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Balance 

Driftsmidler 

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der 
foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forvente-
de brugstider: 

Inventar og andet driftsmateriel . ..................................................... 5 år 

Edb-anlæg  .................................................................................... 3 år 

Biler  ............................................................................................. 5 år 

 

Domicilejendomme 

Domicilejendomme er ejendomme, som benyttes til egen drift og måles til omvurderet 
værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet, med fradrag af efterfølgende 

akkumulerede afskrivninger og efterfølgende tab ved værdiforringelse. Omvurdering 
foretages så hyppigt, at den regnskabsmæssige værdi ikke afviger væsentlig fra do-
micilejendommens dagsværdi på balancedagen. 

Domicilejendommen afskrives lineært på grundlag af den omvurderede værdi baseret 

på en vurdering af brugstiden og forventet scrapværdi. 

 

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til regn-
skabsmæssig indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af de 

tilknyttede og associerede virksomheders resultat efter skat. 

 

Finansielle investeringsaktiver 

Børsnoterede obligationer og investeringsforeningsandele samt kapitalandele mv. må-
les til lukkekurs på balancedagen. Er der ikke noteret nogen lukkekurs, anvendes an-

den registreret offentlig kurs, som må antages som bedst at svare hertil. Udtrukne 
obligationer måles til kurs pari.  

Unoterede kapitalandele måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til en 
skønnet markedsværdi baseret på det senest foreliggende årsregnskab for den på-

gældende virksomhed. 

Finansielle poster indregnes i balancen med udgangspunkt i afregningsdatoen. 
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Genforsikringsandele 

Genforsikringsandele af præmiehensættelser udgøres af den del af betalte genforsik-

ringspræmier efter fradrag af modtagne provisioner, som ud fra risikoens fordeling 
over dækningsperioden kan henføres til perioden efter regnskabsperiodens udgang. 

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser er opgjort til de beløb, som i henhold 
til indgåede genforsikringskontrakter kan forventes modtaget fra genforsikringssel-

skaber. 

Genforsikringens andel af de forsikringsmæssige hensættelser måles til diskonteret 
værdi, hvis det er af væsentlig betydning. Den anvendte diskonteringssats er den af 
Finanstilsynet opgivne løbetidsafhængige diskonteringssats for den givne varighed. 

Selskabet vurderer løbende sine genforsikringsaktiver for værdiforringelse. Hvis der er 
en klar indikation af værdiforringelse, nedskrives den regnskabsmæssige værdi af ak-

tivet. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris - sædvanligvis svarende til nominel 
værdi, med fradrag for hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel 

gennemgang af tilgodehavenderne. 

 

Præmiehensættelser 

Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet inden for 
hver bestand af forsikringer, der dækker samme risici, efter 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 ind-
gået. 

Præmiehensættelse udgør dog som minimum et beløb svarende til en periodisering af 
de opkrævede præmier. 

 

Erstatningshensættelser 

Erstatningshensættelserne opgøres som summen af erstatninger for hver enkelt be-
stand af forsikringer, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i 

anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over 
de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. 

Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb 
og omkostninger efter: 

 en sag for sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder, der omfatter alle 
anmeldte forsikringsbegivenheder, 

 erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der 
har været genstand for sag for sag vurdering, 
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 et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har 
været genstand for sag for sag vurdering og 

 et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden 
balancedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for regnskabets udarbej-

delse. 

Hensættelserne er diskonteret med de af Finanstilsynet offentliggjorte diskonterings-
satser. 

Indeholdt i erstatningshensættelserne er endvidere de beløb, som selskabet efter bed-
ste skøn må forvente at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbin-
delse med afviklingen af erstatningsforpligtelserne. 

Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er der taget hensyn til de indtægter og 

omkostninger, som måtte forekomme i forbindelse med overtagelse og realisation af 
aktiver og rettigheder, som selskabet opnår ved erstatningens udbetaling. 

 

Andre hensættelser 

Forpligtelser, som er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, ind-

regnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre 
træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. 
Hensatte forpligtelser måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødven-

dige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen. Der foretages diskontering 
af den hensatte forpligtelse, såfremt diskonteringen har en væsentlig betydning for 

størrelsen af forpligtelsen. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser omfat-
ter blandt andet forpligtelser til jubilæumsgratiale mv. over for ansatte, uanset at den 
fremtidige ydelse er betinget af, at den ansatte er ansat på ydelsestidspunktet. Vær-

dien af de fremtidige ydelser indregnes som nutidsværdien af de ydelser, som ud fra 
det bedst mulige skøn må forventes at skulle betales. Løbende omkostninger til pensi-

onsopsparing mv. for medarbejdere i selskabet behandles som bidragsbaserede ord-
ninger. Der er fuld afdækning af forpligtelserne. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Øvrige gældsposter måles til amortiseret kostpris. 

 


