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Regnskabsberetning 
 
Selskabets hovedaktivitet 
Selskabets formål er at drive direkte skadeforsikringsvirksomhed og anden virksomhed, der må anses for accessorisk til 
selskabets forsikringsvirksomhed. Tegning af forretning sker via lokale pengeinstitutter i Danmark. 
 
Halvårsrapporten for 2018 
Halvårsrapporten for 2018 er urevideret og udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder 
Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, nr. 937 
og nr. 688. Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet i note 1.  
 
Oversigt over hoved- og nøgletal fremgår af halvårsrapportens note 2. 
 
Væsentlige begivenheder 
 
Digitalt salg- og service 

I første halvår 2018 har Privatsikring øget indsatsen vedr. digitalt salg- og service i overensstemmelse med den 
vedtagne strategi. De digitale aktiviteter understøtter i første omgang udelukkende salget til privatkunder. I de 
kommende kvartaler vil den digitale indsats blive yderligere accelereret. De prioriterede aktiviteter i 2018 har 
koncentreret sig omkring selvbetjeningsmulighederne på Mit Privatsikring samt salg af enkelte produkter som 
studieforsikringer. 
 
Periodens resultat og udvikling i egenkapital 
Resultatet af Privatsikrings virksomhed for første halvår af 2018 udgør et overskud på 8 mio. kr. mod et underskud på 
9 mio. kr. i samme periode sidste år.  
 
Selskabet har opnået en vækst i salget af forsikringer via pengeinstitutter og selskabets bruttopræmier udgør 713 mio. 
kr. i første halvår 2018, hvilket er en stigning på 60 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet er det 
forsikringstekniske resultat for perioden et overskud på 11 mio. kr. mod et underskud i samme periode sidste år på 13 
mio. kr. Periodens resultat indeholder et mindre positivt afløbsresultat på 6 mio. kr. sammenlignet med 3 mio. kr. i 
samme periode sidste år.  
 
Hovedtal for perioden (alle beløb i mio. kr.): 

 30. juni 
2018 

30. juni  
2017 

Året 
2017 

    
Bruttopræmier 713 653 706 
Forsikringsteknisk resultat 11 -13 16 
Investeringsresultat -1 1 0 
Skat -2 3 -3 
Periodens resultat 8 -9 13 
 
Periodens resultat, hvis der var foretaget 
periodisering af provisionsomkostningerne 

 
 

45 

 
 

27 

 
 

13 
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Egenkapitalen udgør 340 mio. kr. i forhold til 310 mio. kr. 30. juni 2018 og 332 mio. kr. 31. december 2017. Der er 
ikke udbetalt udbytte i første halvår af 2018.  
 
Skadeforsikringsvirksomhed 
Selskabet har i første halvår af 2018 oplevet vækst, drevet af bedre salg samt en forbedret kundefastholdelse. Selskabet 
har i første halvår 2018 realiseret en stigning i bruttopræmierne på 9%, eller 59 mio. kr., sammenholdt med samme 
periode 2017. De øgede bruttopræmier sker på stort set alle produkter, men ses specielt på produkter relateret til motor, 
brand, rejse samt syge/ulykke porteføljen. Årsagen til den øgede vækst i 2018 skyldes en væsentligt forbedret 
kundefastholdelse. Der har gennem hele perioden været et stort fokus på aktiviteter til forbedring af 
kundefastholdelsen, hvilket er en afgørende del af Privatsikrings strategi. Salget i alle kanaler har samtidigt udviklet sig 
positivt primært drevet af højt aktivitetsniveau. 
 
Bruttoerstatningsprocenten er forholdet mellem selskabets erstatningsudgifter og præmieindtægter. Bruttoerstatnings-
procenten for 1. halvår 2018 udgør 61,4 mod 59,2 for samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært øget fokus 
på at styrke salget, men stadigvæk have stor fokus på lønsomheden i den forretning der tegnes.  
 
Selskabet har en bruttoomkostningsprocent på 34,4 i 1. halvår 2018 mod 39,9 i første halvår 2017. Faldet kan for det 
væsentligste tilskrives stigning i præmieindtægter. Derudover et fald i selskabs administrationsomkostninger på 11 
mio. kr. svarende til 31%, hvilket primært skyldes at en større andel på 8 mio. kr. af omkostninger overføres til 
skadesomkostninger. Der har endvidere været et en stigning i gevinstandele fra genforsikringsselskaber på 5 mio. kr. 
På den anden side har der været en stigning i omkostninger til mæglere på 2 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 37 mio. kr. og herefter ville udgøre 45 
mio. kr. Effekten af en periodisering på 1. halvår 2017 var 36 mio. kr., hvorved resultatet ville udgøre 27 mio. kr. 
 
Combined ratio for første halvår af 2018 er på 97,0 sammenlignet med 103,8 i samme periode sidste år, hvorved 
combined ratio er faldet med 6,8 i forhold til første halvår 2017. Faldet i nøgletallet kan primært tilskrives, at 
omkostninger til erstatningsudbetalingerne ikke modsvarer en tilsvarende stigning på indtægterne samt et fald i 
administrationsomkostninger. 
 
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 et tab på 1 mio. kr. mod 0 mio. kr. for samme periode sidste år. Resultatet af 
investeringsvirksomhed før forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser var i 2018 påvirket af det 
marginalt stigende renteniveau, som førte til negative kursreguleringer, samtidig med at portefølje af lavt forrentede 
obligationer gav lav renteindtægt. 
 
Risikostyring i Privatsikring 
Der henvises til afsnittet under ledelsesberetning i årsrapporten for 2017. Beskrivelsen er fortsat dækkende 30. juni 
2018. 
 
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 2017. 
 
Begivenheder efter 30. juni 2018 
Der er ikke efter 30. juni 2018 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle eller 
forretningsmæssige stilling.  
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2018 
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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar – 30. juni 2018. 
 
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 23. august 2018 

 

Direktionen 
 
 
 

Mads Møller Foged  
Adm. direktør   

 
 

Bestyrelsen 
 
 
  
  

Scott Ørmen Camilla Amstrup Jan Kondrup Vivian Lund 
Formand    
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1. halvår 1. halvår Året
Note 1.000 kr. 2018 2017 2017

Skadeforsikring
 Bruttopræmier 712.733 653.388 705.994

Afgivne forsikringspræmier -17.543 -19.521 -26.431
 Ændring i præmiehensættelser -304.049 -325.579 -55.229

Ændring i fortjenstmargen og risikomargen -31.207 11.817 47.594
Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 3.821 5.400 225

Præmieindtægter for egen regning, i alt 363.755 325.505 672.153

Udbetalte bruttoerstatninger -235.987 -205.131 -429.961
Modtaget genforsikringsdækning 3.261 2.365 5.759
Ændring i erstatningshensættelser 4.139 3.906 -6.539
Ændring i risikomargen 187 25 -340
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 714 -4.119 -2.667

 Erstatningsudgifter for egen regning, i alt -227.686 -202.954 -433.748

Erhvervelsesomkostninger -105.323 -100.217 -152.036
Administrationsomkostninger -24.348 -35.181 -72.300
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 4.953 6 2.009

 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt -124.718 -135.392 -222.327

 Forsikringsteknisk resultat 11.351 -12.841 16.078

Investeringsvirksomhed
Renteindtægter og udbytter mv. 7.842 11.997 20.383

3 Kursreguleringer -7.106 -10.352 -17.774
Renteudgifter - -3 -15

-1.385 -1.167 -2.898

Investeringsafkast, i alt -649 475 -304

-68 834 626

-717 1.309 322

Resultat før skat 10.634 -11.532 16.400
 Skat -2.337 2.534 -3.614

Periodens resultat 8.297 -8.998 12.786

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat 8.297 -8.998 12.786

Totalindkomst, i alt 8.297 -8.998 12.786

Administrationsomkostninger i forbindelse med 
investeringsvirksomhed

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige 
hensættelser

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af 
forsikringsmæssige hensættelser
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30. juni 30. juni 31. december
Note 1.000 kr. 2018 2017 2017

Aktiver

Investeringsforeningsbeviser 7.989 13.258 10.853
Obligationer 1.285.981 923.788 1.175.215

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 1.293.970 937.046 1.186.068

Investeringsaktiver, i alt 1.293.970 937.046 1.186.068

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 5.056 6.357 1.261
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 14.042 11.906 13.339

Genforsikringsandele af hensættelser til
forsikringskontrakter, i alt 19.098 18.263 14.600

Tilgodehavender hos forsikringstagere 1.381 9.827 699
Tilgodehavender hos forsikringsmæglere - - 73

Tilgodehavender i forbindelse med direkte
forsikringskontrakter, i alt 1.381 9.827 772

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 593 1.699 2.681
Præmiehensættelser - - 21.669
Andre tilgodehavender 102 - -

Tilgodehavender, i alt 21.174 29.789 39.722

Aktuelle skatteaktiver 9.074 - 11.086
Udskudte skatteaktiver - - 300
Likvide beholdninger 20.939 7.694 23.687

Andre aktiver, i alt 30.013 7.694 35.073

Tilgodehavende renter 8.061 8.352 5.079

Periodeafgrænsningsposter, i alt 8.061 8.352 5.079

Aktiver, i alt 1.353.218 982.881 1.265.942
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30. juni 30. juni 31. december
Note 1.000 kr. 2018 2017 2017

Passiver

4 Egenkapital
Aktiekapital 1.000 1.000 1.000
Overført overskud 338.804 308.723 330.507

Egenkapital, i alt 339.804 309.723 331.507

Præmiehensættelser 165.271 188.544 -
Fortjenstmargen på skadeforsikringskontrakter 71.674 78.156 26.679
Erstatningshensættelser 317.332 310.752 321.309
Risikomargen på skadeforsikringskontrakter 24.261 22.171 38.237

Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 578.538 599.623 386.225

Udskudte skatteforpligtelser 24 - -
Andre hensættelser 5 - 1

Hensatte forpligtelser i alt 29 - 1

Genforsikringsdepot 14.053 - 12.364
Gæld i forbindelse med direkte forsikring 6.545 6.191 669
Gæld i forbindelse med genforsikring 5.556 7.236 3.606

 Gæld til tilknyttede virksomheder 373.349 37.945 201.576
Aktuelle skatteforpligtelser - 9.165 -
Anden gæld 34.293 12.406 328.234

Gæld, i alt 433.796 72.943 546.449

Periodeafgrænsningsposter 1.051 592 1.760

Passiver, i alt 1.353.218 982.881 1.265.942

Noter uden henvisning
1 Anvendt regnskabspraksis
2 Hoved- og nøgletal
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Note 1.000 kr.   

Foreslået Overført Egenkapital
Aktiekapital udbytte overskud i alt

2017
Egenkapital ved årets begyndelse 1.000 - 362.721 363.721
Årets resultat - 45.000 -32.214 12.786

Årets totalindkomst - 45.000 -32.214 12.786
Udbetalt udbytte - -45.000 -45.000

Årets egenkapitalbevægelser - - -32.214 -32.214

Egenkapital ved årets slutning 1.000 - 330.507 331.507

1. halvår 2017
Egenkapital ved årets begyndelse 1.000 - 362.721 363.721
Periodens resultat - - -8.998 -8.998

Periodens totalindkomst - - -8.998 -8.998
Udbytte - 45.000 -45.000 -
Udbetalt udbytte - -45.000 - -45.000

Periodens egenkapitalbevægelser - - -53.998 -53.998

Egenkapital 30. juni 2017 1.000 - 308.723 309.723

1. halvår 2018
Egenkapital ved årets begyndelse 1.000 - 330.507 331.507
Periodens resultat - - 8.297 8.297

Periodens totalindkomst - 8.297 8.297
Udbytte - -
Udbetalt udbytte - - - -

Periodens egenkapitalbevægelser - - 8.297 8.297

Egenkapital 30. juni 2018 1.000 - 338.804 339.804
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Note  
 
   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 2016 og nr. 688 af 1. juni 2017 om finansielle 
rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 
 
Der har ikke været ændringer til anvendt regnskabspraksis i året. 

    

2 Hoved- og nøgletal
30. juni 30. juni Året

De 3 perioder i hovedtal* 1.000 kr. 2018 2017 2017
Bruttopræmieindtægter 377.477 339.626 698.359
Bruttoerstatningsudgifter -231.661 -201.200 -436.840
Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -129.671 -135.398 -224.336
Resultat af afgiven forretning -4.794 -15.869 -21.105
Forsikringsteknisk resultat 11.351 -12.841 16.078

-717 1.309 322
Periodens resultat 8.297 -8.998 12.786
Afløbsresultat 5.717 2.547 14.721
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt 578.538 599.623 386.225
Forsikringsaktiver, i alt 19.098 18.263 14.600
Egenkapital, i alt 339.804 309.723 331.507
Aktiver, i alt 1.353.218 982.881 1.265.942

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent 61,4 59,2 62,6
Bruttoomkostningsprocent 34,4 39,9 32,1
Combined ratio 97,0 103,8 97,7
Operating ratio 97,0 103,8 97,7
Relativt afløbsresultat 1,9 0,9 4,9
Egenkapitalforrentning i procent 5,0 -5,0 3,7
Solvensdækning 199 188 160

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af 
forsikringsmæssige hensættelser

* Hoved og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter 
for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
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30. juni 30. juni Året
Note 1.000 kr. 2018 2017 2017

3 Kursreguleringer

Investeringsforeningsandele 31 -55 -152
Obligationer -7.139 -11.265 -17.830
Investeringsaktiver i alt -7.108 -11.320 -17.982
Øvrige kursreguleringer 2 968 208

Kursreguleringer -7.106 -10.352 -17.774

Realiserede gevinster og tab på investeringsaktiver -2.282 -17.297 -40.259
Urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver -4.826 5.977 22.277
Realiserede gevinster og tab på øvrige aktiver og passiver -7 -2 -7
Urealiserede gevinster og tab på øvrige aktiver og passiver 9 970 215

Kursreguleringer -7.106 -10.352 -17.774

4 Egenkapital

Kapital til dækning af solvenskapitalkrav 392.903 368.494 346.516

Kapitalen fremkommer således:
Egenkapital 339.804 309.723 331.507
Fortjenstmargen på skadeforsikringskontrakter 71.674 78.156 26.679
Fortjenstmargen på genforsikringsandele af præmiehensættelser -3.598 -2.813 -7.440
Udskudt skatteeffekt -14.977 -16.572 -4.230

Kapital til dækning af kapitalkrav 392.903 368.494 346.516  




