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Ledelsesberetning 
 

AP Skadesforsikring Aktieselskab tegner syge- 

og ulykkesforsikringer. 

Selskabet øgede sine bruttopræmieindtægter i 

2014 til 47,5 mio. kr. mod 44,5 mio. kr. i 2013, 

svarende til en stigning på 6,7 pct. Dermed 

fortsatte den positive udvikling i præmievolu-

men fra de foregående år også i 2014.  

Bruttoomkostningsprocenten for 2014 blev 

53,7 pct. mod 47,9 pct. året før.  

I bonus og præmierabatter er der ydet 

11,0 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. året før. 

Bruttoerstatningsudgifterne udgjorde i 2014 

5,2 mio. kr. svarende til en bruttoerstatnings-

procent på 14,2 pct. Tilsvarende var de samle-

de bruttoerstatningsudgifter i 2013 på 

28,9 mio. kr. svarende til en bruttoerstatnings-

procent på 70,9 pct.  

Årets ordinære resultat før skat blev et over-

skud på 8,8 mio. kr. mod et underskud på 

9,7 mio. kr. året før. Efter skat blev resultatet 

et overskud på 6,7 mio. kr. mod et underskud 

på 7,3 mio. kr. året før.  

Årets resultat er især påvirket af en positiv æn-

dring i erstatningshensættelserne.  

Hensættelsen til IBNR er ultimo 2014 på niveau 

med 2013. Hensættelsen er ændret fra 

14,4 mio. kr. til 14,3 mio. kr. under hensynsta-

gen til den faktiske skadesudvikling i 2014, som 

er lavere end i de seneste par år. Skadesforlø-

bet afspejler sig i combined ratio, som for 2014 

udgør 68,7 pct., hvilket er lavere end 2013, 

hvor denne var 120,0 pct.  

Der er i 2014 foretaget en ekstraordinær gen-

nemgang af skadessagerne, hvilket har resulte-

ret i et fald i erstatningshensættelserne til 

42,3 mio.kr. i 2014 mod 55,7 mio. kr. i 2013, 

hvilket svarer til et fald på 24,0 pct. Dette har 

endvidere resulteret i en gevinst vedrørende 

tidligere års hensættelser på 5,7 mio. kr. I 2013 

var afløbsresultatet negativt med 12,5 mio. kr.  

Det forsikringstekniske resultat udgør et over-

skud på 11,6 mio. kr., hvilket primært kan hen-

føres til den positive ændring i erstatningshen-

sættelserne.  

Hertil kommer et negativt investeringsafkast på 

2,7 mio. kr., hvorefter årets resultat før skat 

ender på et overskud på 8,9 mio. kr. 

Resultatet for 2014 er tilfredsstillende.  

Kapitalkrav og kapitaldækning 

Basiskapitalen er ved udgangen af 2014 

79,5 mio. kr., og kapitalkravet er 18,6 mio. kr. 

Ved udgangen af 2013 var basiskapitalen og 

kapitalkravet henholdsvis 72,9 mio. kr. og 

18,7 mio. kr. Selskabets egen opgørelse af til-

strækkelige reserver, individuelt solvensbehov 

(ISB), er ultimo 2014 opgjort til 25,2 mio. kr. 

Ultimo 2013 var det individuelle solvensbehov 

opgjort til 52,7 mio. kr.  

Risikostyring  

Selskabets forsikringsrisici sammensættes af 

finansielle risici og egentlige forsikringsmæssige 

risici. 

Finansielle risici 

Investeringer i værdipapirer foretages i over-

ensstemmelse med de retningslinjer, som be-

styrelsen har fastlagt. Retningslinjerne indehol-

der rammer for sammensætning af selskabets 

investeringer med det formål at tilpasse den 

samlede risiko i forhold til selskabets finansielle 

styrke. Der foretages løbende opfølgning og 

overvågning af risiko og afkast af investerin-

gerne, som alene omfatter obligationer. 

Forsikringsmæssige risici 

Selskabets acceptpolitik indeholder regler for 

indtegning af forsikringsmæssige risici, som er 

begrænset til alene at omfatte ulykkesforsikrin-

ger. 

Der foretages løbende vurderinger af risici rela-

teret til forsikringsbegivenheder, og til at imø-

degå dem er der bl.a. indgået reassurancedæk-

ning. 

Forventninger til fremtiden 

Der forventes en fortsat vækst i præmievolu-

men, og forholdet mellem præmieindtægter, 

omkostninger og erstatningsudgifter forventes 

at udvikle sig stabilt, så det forsikringstekniske 

resultat forbliver positivt. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke 

indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 

årsrapporten. 

Disponering af årets resultat 

Årets resultat på 6,7 mio. kr. foreslås overført 

til ”Overført overskud”. 
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Femårsoversigt 

 

 

 

 

 

 

Hovedtal
Alle beløb er i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 2010

Bruttopræmieindtægter 47,5 44,5 43,8 40,6 38,0

Bruttoerstatningsudgifter -5,2 -28,9 -7,1 -9,5 -20,4

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -19,6 -19,6 -16,6 -16,1 -13,7

Resultat af genforsikring -0,3 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7

Forsikringsteknisk resultat 11,6 -7,9 11,5 4,7 -2,3

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente -2,7 -1,8 -0,8 2,5 2,0

Årets resultat 6,7 -7,3 8,1 5,4 -0,2

Afløbsresultat (brutto) 5,7 -12,3 5,1 5,8 12,0

Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 52,5 59,0 48,3 61,6 59,9

Forsikringsaktiver, i alt 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5

Egenkapital, i alt 79,5 72,9 80,2 72,1 66,7

Aktiver, i alt 182,9 139,6 131,2 143,9 128,6

Nøgletal
2014 2013 2012 2011 2010

Bruttoerstatningsprocent 14,2% 70,9% 20,0% 31,5% 65,6%

Bruttoomkostningsprocent 53,7% 47,9% 46,8% 53,1% 43,9%

Combined ratio 68,7% 120,0% 68,3% 86,6% 111,9%

Operating ratio 68,4% 119,2% 67,8% 84,8% 107,2%

Relativt afløbsresultat 10,3% -30,6% 9,8% 11,0% 27,0%

Egenkapitalforrentning 8,7% -9,5% 10,6% 7,7% -0,4%

Solvensdækning  4,3 3,9 4,7 4,2 3,9
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Ledelsespåtegning 
 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2014 for AP 

Skadesforsikring Aktieselskab. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 

et retvisende billede af selskabets aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesbe-

retningen indeholder en retvisende redegørelse 

for udviklingen i selskabets aktiviteter og øko-

nomiske forhold samt en beskrivelse af væsent-

lige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet 

står over for. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens 

godkendelse. 

 

København, den 17. marts 2015 

 

Direktion Søren Dal Thomsen Bo Normann Rasmussen  

Bestyrelse 

 

Niels Dengsø Jensen 

Formand 

 

Søren Tinggaard 

Næstformand 

 

  

Anne Mette Boutrup 

 

Michael Budolfsen 

 

Ole E. Hansen 

  

Karsten Laursen 

 

Jesper Loiborg 

 

Lasse Nyby 

  

Jens Muff Wissing 
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Intern revisions erklæring 
 

Jeg har revideret årsregnskabet for AP Skades-

forsikring Aktieselskab for regnskabsåret 1. ja-

nuar til 31. december 2014. Årsregnskabet ud-

arbejdes efter lov om finansiel virksomhed. 

Den udførte revision 

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsy-

nets bekendtgørelse om revisionens gennemfø-

relse i finansielle virksomheder mv. samt finan-

sielle koncerner og efter internationale revisi-

onsstandarder. Dette kræver, at jeg planlægger 

og udfører revisionen med henblik på at opnå 

høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation.  

Revisionen er udført i henhold til den arbejds-

deling, der er aftalt med ekstern revision, og 

har omfattet vurdering af etablerede forret-

ningsgange og interne kontroller, herunder den 

af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er ret-

tet mod rapporteringsprocesser og væsentlige 

forretningsmæssige risici. 

Ud fra væsentlighed og risiko har jeg stikprøve-

vis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige 

oplysninger i årsregnskabet. 

Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, 

om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-

sende, om de af ledelsen udøvede regnskabs-

mæssige skøn er rimelige samt den samlede 

præsentation af årsregnskabet.  

Jeg har deltaget i revisionen af de væsentlige 

og risikofyldte områder, og det er min opfattel-

se, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække-

ligt og egnet som grundlag for min konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbe-

hold. 

Konklusion 

Det er min opfattelse, at de etablerede forret-

ningsgange og interne kontroller, herunder den 

af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er ret-

tet mod selskabets rapporteringsprocesser og 

væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer 

tilfredsstillende. 

Det er tillige min opfattelse, at årsregnskabet 

giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 

2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2014 i overensstemmelse med lov om finansiel 

virksomhed.  

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Jeg har i henhold til lov om finansiel virksomhed 

gennemlæst ledelsesberetningen. 

Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i 

tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund min opfattelse, at 

oplysningerne i ledelsesberetningen er i over-

ensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

København, den 17. marts 2015 

 

 

Ole Helbo Esbensen 

revisionschef 
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Den uafhængige revisors erklæringer  

 

Til kapitalejeren i AP Skadesforsikring 
Aktieselskab 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for AP Skades-

forsikring Aktieselskab for regnskabsåret 1. ja-

nuar - 31. december 2014, der omfatter resul-

tatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, 

egenkapitalopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar-

bejdes efter lov om finansiel virksomhed. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med lov om finansiel virk-

somhed. 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 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 

årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 

har udført revisionen i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision og yderli-

gere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 

kræver, at vi overholder etiske krav samt plan-

lægger og udfører revisionen for at opnå høj 

grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er 

uden væsentlig fejlinformation.  

En revision omfatter udførelse af revisionshand-

linger for at opnå revisionsbevis for beløb og 

oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisi-

onshandlinger afhænger af revisors vurdering, 

herunder vurdering af risici for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurde-

ringen overvejer revisor intern kontrol, som er 

relevant for virksomhedens udarbejdelse af et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede. 

Formålet hermed er at udforme revisionshand-

linger, der er passende efter omstændigheder-

ne, men ikke at udtrykke en konklusion om ef-

fektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 

En revision omfatter endvidere vurdering af, om 

ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 

om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimeli-

ge samt den samlede præsentation af årsregn-

skabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-

onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-

lag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbe-

hold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 

et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-

siver og finansielle stilling pr. 31. december 

2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2014 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 

udførte revision af årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at 

oplysningerne i ledelsesberetningen er i over-

ensstemmelse med årsregnskabet. 

 

København, den 17. marts 2015 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

Jacques Peronard Kasper Bruhn Udam  
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor  
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Resultatopgørelse 

 

 

Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr. 2014 2013

1 Bruttopræmier 47.481 44.511

Afgivne forsikringspræmier -293 -260

Ændring i præmiehensættelser 1 -2

Præmieindtægter f.e.r., i alt 47.189 44.249

2 Forsikringsteknisk rente 128 270

Udbetalte erstatninger -18.663 -13.447

Modtaget genforsikringsdækning 14 171

Ændring i erstatningshensættelser 13.503 -15.477

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 0 -385

3 Erstatningsudgifter f.e.r., i alt -5.146 -29.138

Bonus og præmierabatter -11.026 -3.698

4 Erhvervelsesomkostninger -10.009 -9.290

Administrationsomkostninger -9.577 -10.278

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -19.586 -19.568

1 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 11.559 -7.885

5 Renteindtægter og udbytter m.v. 2.818 2.862

6 Kursreguleringer -2.399 -1.707

7 Renteudgifter -167 -284

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -2.807 -2.511

Investeringsafkast, i alt -2.555 -1.640

2 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser -187 -192

INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE -2.742 -1.832

RESULTAT FØR SKAT 8.817 -9.717

8 Skat -2.160 2.429

ÅRETS RESULTAT 6.657 -7.288

Årets resultat 6.657 -7.288

Anden totalindkomst i alt 0 0

ÅRETS TOTALINDKOMST 6.657 -7.288

Til disposition

Årets resultat 6.657 -7.288

I alt 6.657 -7.288

Foreslås anvendt således:

Overført til overført overskud 6.657 -7.288

I alt 6.657 -7.288
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Balance pr. 31. december 

Aktiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr. 2014 2013

Obligationer 172.657 132.166

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 172.657 132.166

Tilgodehavender hos forsikringstagere 1.246 1.274

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt 1.246 1.274

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 0 172

TILGODEHAVENDER, I ALT 1.246 1.446

8 Aktuelle skatteaktiver 269 2.429

Likvide beholdninger 7.141 1.912

ANDRE AKTIVER, I ALT 7.410 4.341

Tilgodehavende renter 1.611 1.608

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT 1.611 1.608

AKTIVER, I ALT 182.924 139.561
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Passiver  

 

       

 

 

Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr. 2014 2013

9 Aktiekapital 31.000 31.000

Overført overskud 48.548 41.891

10 EGENKAPITAL, IALT 79.548 72.891

Præmiehensættelser 26 27

Erstatningshensættelser 42.340 55.699

Hensættelser til bonus og præmierabatter 10.143 3.272

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGSKONTRAKTER, I ALT 52.509 58.998

Gæld til tilknyttede virksomheder 9.294 7.627

Anden gæld 41.573 45

GÆLD, I ALT 50.867 7.672

PASSIVER, I ALT 182.924 139.561

  

11 Eventualforpligtelser

12 Personaleomkostninger, nærtstående parter og revisionshonorarer

13 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv

14 Koncernforhold

15 Følsomhedsoplysninger pr. 31.12.2014

16 Femårsoversigt

17 Risikooplysninger

18 Regnskabspraksis
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Egenkapitalopgørelse 

 

Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr.

Aktiekapital Overført Egenkapital

Egenkapitalopgørelse 2014 overskud          i alt   

Egenkapital 01.01.2014 31.000 41.891 72.891

Årets resultat - 6.657 6.657

Anden totalindkomst - - -

Egenkapital 31.12.2014 31.000 48.548 79.548

Aktiekapital Overført Egenkapital

Egenkapitalopgørelse 2013 overskud          i alt   

Egenkapital 01.01.2013 31.000 49.179 80.179

Årets resultat - -7.288 -7.288

Anden totalindkomst - - -

Egenkapital 31.12.2013 31.000 41.891 72.891
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Noter  

 

 

 

Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr. 2014 2013

1 Bruttopræmier

Præmieindtægten hidrører udelukkende fra direkte dansk forretning

Det forsikringstekniske resultat vedrører udelukkende syge- og ulykkesforsikring

2 Forsikringsteknisk rente

Beregnet forsikringsteknisk rente af forsikringsmæssige hensættelser 187 192

Diskontering erstatningshensættelse overført fra

Ændring i erstatningshensættelser -59 78

Forsikringsteknisk rente 128 270

3 Erstatningsudgifter f.e.r., i alt

Bruttoerstatningsudgifter

Erstatningsudgifter vedrørende skader indtruffet i regnskabsåret -10.872 -16.597

Afløbsresultat vedrørende skader indtruffet i tidligere regnskabsår 5.712 -12.327

Bruttoerstatningsudgifter -5.160 -28.924

Genforsikringens andel af erstatningsudgifter

Afløbsresultat vedrørende skader indtruffet i tidligere regnskabsår 14 -214

Genforsikringens andel af erstatningsudgifter 14 -214

Erstatningsudgifter f.e.r., i alt -5.146 -29.138

Afløbsresultat for egen regning 5.726 -12.541

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i erstatningshensættelser, i alt 13.360 -15.411

Ændring i hensættelser for løbende ydelser som følge af diskontering

overført til Forsikringsteknisk rente og Kursreguleringer 143 -66

Ændring i erstatningshensættelser 13.503 -15.477

Bruttoerstatningsudgifter

Antal erstatninger, gennemsnitlig erstatning og erstatningsfrekvens

Antallet af erstatninger 146 206

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader (1.000 kr.) 35 140

Erstatningsfrekvens 0,1% 0,2%
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Noter  

 

 

 

Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr. 2014 2013

4 Erhvervelsesomkostninger

Provisioner af selskabets direkte forsikringer -6.996 -5.994

Andre erhvervelsesomkostninger -3.013 -3.296

Erhvervelsesomkostninger -10.009 -9.290

5 Renteindtægter og udbytter m.v.

Renteindtægt af obligationer 2.711 2.861

Renteindtægt fra tilknyttede virksomheder 107 0

Renteindtægt af andre aktiver 0 1

Renteindtægter og udbytter m.v. 2.818 2.862

6 Kursreguleringer

Investeringsforeningsandele

Obligationer -2.315 -1.695

Diskontering erstatningshensættelse overført

fra Ændring i erstatningshensættelser -84 -12

Kursreguleringer -2.399 -1.707

7 Renteudgifter

Renteudgift til tilknyttede virksomheder 0 -151

Diverse renteudgifter -167 -133

Renteudgifter -167 -284

8 Skat

Aktuel skat af årets indkomst -2.160 2.429

Skat -2.160 2.429

Skatteprocent

Resultat før skat 8.817 -9.717

Dansk skat heraf 24,5% -2.160 2.429

Resultatført skat af periodens resultat -2.160 2.429

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabsskat i andre sambeskattede selskaber i sambeskatningskredsen.
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Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr. 2014 2013

9 Aktiekapital 31.000 31.000

Aktiekapitalen består af: 

1 aktie til pålydende 30 mio. kr. 

1 aktie til pålydende 1 mio. kr. 

10 Kernekapital, basiskapital og kapitalkrav 

Egenkapital 79.548 72.891

Kernekapital 79.548 72.891

Basiskapital

Kernekapital 79.548 72.891

Basiskapital 79.548 72.891

Kapitalkrav 18.609 18.651

11 Eventualforpligtelser

Selskabet er fællesregistreret med de øvrige virksomheder

i AP-koncernen. Som følge heraf hæfter selskabet solidarisk for det 

samlede afgiftstilsvar med de øvrige virksomheder under 

fællesregistreringen.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabsskat samt A-skat mv. i andre sambeskattede selskaber

i sambeskatningskredsen.

12 Personaleomkostninger og nærtstående parter

Personaleomkostninger

Selskabet har ikke beskæftiget medarbejdere i regnskabsåret,

bortset fra direktionen. Der er ikke ydet vederlag, løn mv. til

direktion og bestyrelse i regnskabsåret.

Selskabets lønpolitik er gengivet på www.appension.dk/loenpolitik

Direktions - og bestyrelsesmedlemmers vederlag for ledelseshverv i andre koncernselskaber:

Søren Dal Thomsen, adm. direktør 4.593 4.335

Bo Normann Rasmussen, direktør 3.510 3.443

Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand 250 205

Søren Tinggaard, næstformand 250 250

Anne Mette Boutrup, bestyrelsesmedlem 110 112

Michael Budolfsen, bestyrelsesmedlem 114 70

Ole E. Hansen, bestyrelsesmedlem 110 122

Karsten Laursen, bestyrelsesmedlem 110 110

Jesper Loiborg, bestyrelsesmedlem 140 125

Lasse Nyby, bestyrelsesmedlem 140 140

Jens Muff Wissing, bestyrelsesmedlem 110 112

Holger Damgaard, bestyrelsesmedlem 0 98

Lars Enevoldsen, bestyrelsesmedlem 0 2

Nærtstående parter

Ydelser leveret mellem interne koncernselskaber afregnes på omkostningsdækkende basis. 

Bortset herfra er der ikke sket transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret.
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Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr.

13 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv

Bestyrelse

Niels Dengsø Jensen Lasse Nyby

Bestyrelsesformand: Bestyrelsesformand:

DLG koncernen Spar Nord Leasing A/S

Bestyrelsesmedlem: Aktieselskabet Skelagervej 15

HaGe Kiel, Tyskland JSNA Holding A/S

Sejet Planteforædling I/S Komplementarselskabet Clearwater International A/S

Svenska Foder AB, Sverige Bestyrelsesmedlem:

Team AG, Tyskland Finansrådet

Vilofoss PRAS A/S

Vitalys A/S Vækst-Invest Nordjylland A/S

Regionale Bankers Forening

Jesper Loiborg Nykredit Holding A/S

Bestyrelsesmedlem: Adm. direktør:

Detail-Forum Spar Nord Bank A/S

Adm. direktør:

KFI-koncernen Michael Budolfsen

KFU-koncernen Bestyrelsesformand:

Finanssektorens Feriefond

Ole E. Hansen Nordic Financial Unions

Senior Director: Næstformand:

Arla Foods amba Finansforbundet

Bestyrelsesmedlem: Uni Europa Finance

Slagelse Erhvervsråd

Slagelse Erhvervscenter A/S

Direktør: Direktion

Arla Foods Distribution A/S

Søren Dal Thomsen

Søren Tinggaard Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem: Erhvervsinvest Management A/S

Danlist A/S Medlem af Repræsentantskabet for Lån & Spar Bank A/S

Skjern Bank A/S

Øvrige ledelsesmedlemmer har ikke andre ledelseshverv bortset fra i andre koncernselskaber.
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Note Alle beløb er anført i hele 1.000 kr.

14 Koncernforhold

AP Skadesforsikring Aktieselskab er en helejet dattervirksomhed af

AP Pension livsforsikringsaktieselskab, Østbanegade 135,

2100 København Ø.

Foreningen AP Pension f.m.b.a. udarbejder koncernregnskab, hvori selskabet 

indgår som dattervirksomhed.

15 Følsomhedsoplysninger pr. 31.12.2014

Hændelse 

Rentestigning på 0,7 pct. point -1.553

Rentefald på 0,7 pct. point 1.553

Tab på modparter på 8% -645

Skemaet viser følsomheden på investeringsaktiverne ved indtræden af enkeltstående hændelser. 

Hændelserne svarer til de krav, som selskabet skal kunne klare for ikke at være i det røde lys.

For så vidt angår hændelserne aktiekursfald, ejendomsprisfald og valutakursrisiko er 

selskabet i øjeblikket ikke eksponeret mod disse.

16 Femårsoversigt

Femårsoversigten bestående af hovedtal og nøgletal findes i beretningen på side 3.

17 Risikooplysninger

Risikooplysninger fremgår af beretningen side 2 afsnittene "Risikostyring",

"Finansielle risici" og "Forsikringsmæssige risici".

Påvirkning af 

egenkapitalen 

1.000 kr.
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18. Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed, herunder be-

kendtgørelse om finansielle rapporter for forsik-

ringsselskaber og tværgående pensionskasser.  

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 

forhold til sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge 

af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sel-

skabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet 

som følge af en tidligere begivenhed har en ret-

lig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsyn-

ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles 

pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forplig-

telser til kostpris. Måling efter første indregning 

sker som beskrevet for hver enkelt regnskabs-

post nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til for-

udsigelige risici og tab, der fremkommer, inden 

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræf-

ter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt 

med at de indtjenes, mens omkostninger ind-

regnes med de beløb, der vedrører regnskabs-

året 

Koncerninterne transaktioner 

Moderselskabet AP Pension livsforsikringsaktie-

selskab leverer administrative ydelser til kon-

cernens dattervirksomheder, dog forestår AP 

Pensionsservice A/S koncernens indkøb af it-

installationer og er leverandør af it-ydelser til 

de øvrige selskaber i koncernen. 

Alle ydelser leveret til koncerninterne virksom-

heder afregnes på omkostningsdækkende basis.  

Koncerninterne handler med aktiver, herunder 

værdipapirer, sker til markedspriser. 

Koncerninterne mellemværender er forrentet 

med diskonto plus 2 pct. 

 

Resultatopgørelsen 

Præmieindtægter for egen regning 

Præmieindtægter for egen regning omfatter 

årets opkrævne præmier med fradrag af de til 

genforsikringen afgivne præmier reguleret for 

bevægelserne i præmiehensættelserne svaren-

de til en periodisering efter forsikringernes 

dækningsperiode. 

Forsikringsteknisk rente  

Forsikringsteknisk rente for egen regning inde-

holder et beregnet renteafkast af den forsik-

ringsmæssige drift, som fremkommer som følge 

af tidsmæssig forskydning mellem ind- og ud-

betalinger. 

Den forsikringstekniske rente beregnes på 

grundlag af årets gennemsnitlige forsikrings-

mæssige hensættelser for egen regning. For 

den del af de forsikringsmæssige hensættelser, 

der diskonteres, anvendes de løbetidsafhængi-

ge diskonteringssatser, som offentliggøres af 

Finanstilsynet. De øvrige forsikringsmæssige 

hensættelser forrentes i gennemsnit med årets 

gennemsnitlige obligationsrente for obligationer 

med kort løbetid. 

I den forsikringstekniske rente er indregnet den 

del af ændringen i diskonteringen af de forsik-

ringsmæssige hensættelser, der vedrører løbe-

tidsforkortelsen. 

Erstatningsudgifter for egen regning 

Erstatningsudgifter for egen regning omfatter 

årets udbetalte erstatninger med fradrag af de 

fra genforsikringen refunderede erstatninger, 

direkte og indirekte omkostninger forbundet 

med skadebehandlingen samt reguleret for be-

vægelserne i erstatningshensættelserne. 

Erstatningsudgifterne for egen regning omfatter 

således kendte og forventede erstatningsudgif-

ter vedrørende regnskabsåret. Endvidere indgår 

forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regn-

skabsåret udbetalte og hensatte erstatninger 

vedrørende skader indtruffet i tidligere år og 

erstatningshensættelserne ved regnskabsårets 

begyndelse. 

Den del af ændringen i erstatningshensættel-

serne, der vedrører ændring i diskonteringen, 

er ikke indeholdt i erstatningsudgifterne, men 

er derimod indregnet i posterne ”Forsikrings-

teknisk rente” og ”Kursreguleringer” vedrørende 
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henholdsvis løbetidsforkortelsen og ændringen i 

de anvendte diskonteringssatser. 

Bonus og præmierabatter 

Bonus og præmierabatter omfatter præmiebe-

løb vedrørende regnskabsåret, som tilbagebeta-

les til forsikringstagerne. Tilbagebetalingen fast-

lægges på grundlag af regnskabsårets skades-

forløb i henhold til indgåede aftaler for de en-

kelte forsikringer. 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for 

egen regning 

Den andel af de forsikringsmæssige driftsom-

kostninger, der kan henføres til erhvervelse og 

fornyelse af forsikringsbestanden, opføres un-

der erhvervelsesomkostninger. Samtlige er-

hvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsik-

ringernes tegning. 

Administrationsomkostninger omfatter de peri-

odiserede udgifter, der kan henføres til regn-

skabsåret herunder afgifter til offentlige myn-

digheder. I administrationsomkostninger er in-

deholdt administrationsvederlag til modersel-

skabet AP Pension livsforsikringsaktieselskab. 

Administrationsomkostningerne er reduceret 

med skadesbehandlingsomkostninger, som er 

overført til erstatningsudgifterne. 

Gevinster og tab på investeringsaktiver 

Såvel realiserede som urealiserede gevinster og 

tab på værdipapirer indgår i resultatopgørelsen. 

Realiserede kursgevinster og -tab opgøres som 

forskellen mellem salgssummen og den bogfør-

te værdi primo regnskabsåret med tillæg af 

årets anskaffelsesværdi. 

Urealiserede kursgevinster og –tab opgøres 

som forskellen mellem markedsværdien ultimo 

regnskabsåret og værdien primo året med til-

læg af årets anskaffelsesværdi.  

I posten ”Kursreguleringer” er indregnet den del 

af ændringen i diskonteringen af de forsik-

ringsmæssige hensættelser, der vedrører æn-

dringen i de anvendte diskonteringssatser. 

Administrationsomkostninger i forbindelse 

med investeringsvirksomhed 

Ud over direkte omkostninger i forbindelse med 

investeringsvirksomheden omfatter posten en 

andel af de samlede omkostninger, som kan 

henføres til handel med og administration af 

selskabets investeringsaktiver.  

Skat 

Aktuel skat af årets resultat beregnes med den 

aktuelle skatteprocent af årets forventede skat-

tepligtige indkomst. 

Selskabet er sambeskattet med de øvrige virk-

somheder i koncernen, og der foretages fuld 

fordeling af selskabsskatter inden for sambe-

skatningen, således at selskabsskatten afregnes 

virksomhederne imellem. Virksomheder med 

negativ skattepligtig indkomst modtager såle-

des refusion (indtægt) svarende til skattevær-

dien af underskuddet, der anvendes af andre 

virksomheder i sambeskatningen. 

Der beregnes udskudt skat af alle midlertidige 

forskelle mellem de regnskabsmæssige og de 

skattemæssige værdier. Ved beregningen an-

vendes den skattesats, som er gældende i det 

indkomstår, hvor den udskudte skat forventes 

aktualiseret. Fremførte skattemæssige under-

skud modregnes i grundlaget for beregning af 

den udskudte skat. 

Balancen 

Obligationer 

Køb og salg af obligationer indregnes i balancen 

på afregningsdagen. Ændringer i værdien af det 

solgte eller erhvervede aktiv indtil afregnings-

dagen indregnes ligeledes. 

Obligationer måles til dagsværdi ud fra lukke-

kursen på balancedagen. Dagsværdien af ud-

trukne børsnoterede obligationer måles til nu-

tidsværdien af udtrækningsbeløbet. 

Andre finansielle investeringsaktiver 

Køb og salg af andre finansielle investeringsak-

tiver indregnes i balancen på handelsdatoen og 

samtidig indregnes en forpligtelse henholdsvis 

et tilgodehavende svarende til den aftalte pris. 

Forpligtelsen/tilgodehavendet ophører med ind-

regning på afregningsdatoen. 

Børsnoterede finansielle aktiver måles til dags-

værdi ud fra lukkekursen på balancedagen. 

Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obliga-

tioner måles til nutidsværdien af udtræknings-

beløbet. 

Unoterede finansielle aktiver måles til dagsvær-

di ud fra almindeligt anerkendte værdiansættel-

sesmetoder.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, 

der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 

fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-

ventede tab. 

Præmiehensættelser for egen regning 

Præmiehensættelser for egen regning udgør 

den del af præmierne, der er opkrævet i regn-

skabsåret, hvis forsikringsmæssige dækning 

rækker ind i efterfølgende regnskabsår. 
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Erstatningshensættelser for egen regning 

Erstatningshensættelser for egen regning om-

fatter beløb hensat til dækning af kendte, men 

endnu ikke afviklede erstatninger samt beløb til 

dækning af indtrufne men endnu ikke anmeldte 

skader. I erstatningshensættelserne er inde-

holdt et beløb til fremtidige administrationsom-

kostninger i forbindelse med afvikling af erstat-

ningsforpligtelsen. 

Bruttoerstatningshensættelserne diskonteres 

med de løbetidsafhængige diskonteringssatser, 

som offentliggøres af Finanstilsynet. Afviklings-

perioden skønnes gennemsnitligt at udgøre tre 

år. 

Hensættelser til bonus og præmierabatter 

Hensættelserne omfatter skyldige præmierabat-

ter og bonusbeløb, som vedrører regnskabs-

året. 

Gæld 

Gæld indregnes til amortiseret kostpris, der 

sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

 


