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t.kr. 1. halvår 1. halvår 
Regnskabsår 2010 2009 2009 2008 2007
Bruttopræmieindtægter 21.174 18.101 39.545 30.009 28.042
Bruttoerstatningsudgifter -17.659 -12.582 -22.018 -23.162 -18.404
Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -5.151 -4.907 -12.592 -8.601 -7.502
Forsikringsteknisk rente 860 993 1.464 2.729 1.978
Resultat af afgiven forretning 111 10 -54 79 -728
Forsikringsteknisk resultat -665 1.615 6.345 1.054 3.386
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 4.172 -240 14.182 -34.114 3.315
Resultat før skat 3.507 1.375 20.527 -33.060 6.701
Skat -822 -302 -2.657 3.002 -1.589
Periodens resultat 2.685 1.073 17.870 -30.058 5.112
Afløbsresultat 1.081 -4.340 7.765 3.891 7.474
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt 93.964 80.208 65.001 64.031 53.323
Forsikringsaktiver, i alt 2.783 2.510 2.359 2.453 1.932
Egenkapital, i alt 107.124 87.642 104.439 86.569 116.627
Aktiver, i alt 206.415 170.515 174.518 153.850 179.430
Bruttoerstatningsprocent 83,4 69,5 55,7 77,2 65,6
Bruttoomkostningsprocent 24,3 27,1 31,8 28,7 26,8
Nettogenforsikringsprocent -0,5 -0,1 0,1 -0,3 2,6
Combined ratio 107,2 96,6 87,7 105,6 95,0
Operating ratio 103,0 91,5 84,5 96,8 88,7
Relativt afløbsresultat 1,9 -7,9 14,1 8,9 17,1
Egenkapitalforrentning i procent, efter skat p.a. 5,1 2,5 18,7 -29,6 4,5
Solvensdækning 4,7 3,8 4,6 3,7 5,1

 
Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International indgår i Købstædernes Forsikring koncernen, der ud over mo-
derselskabet, Købstædernes Forsikring, gensidig, består af dattervirksomhederne Forsikringsaktieselskabet 
K.a.B. International og K.a.B. Ejendomsinvest A/S. 
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Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International har 
siden 1. januar 2007 tegnet en First Surplus kontrakt 
fra Kiln, som er et Lloyds syndikat. De enkelte år-
gange er åbne i 30 måneder, og årgang 2008 er derfor 
lukket pr. 30. juni 2010. Det er endnu for tidligt at 
udtale sig om årgang 2008 idet vi først lige har mod-
taget Statement of Account pr 30.06.2010. Årgang 
2009 og årgang 2010 kan ikke p.t. vurderes. Kontrak-
ten er fornyet for 2010 med en andel på 3,44 %, da 
det var muligt at forøge vores andel fra tidligere 3,15 
%. Præmien estimeres til 18 mio.kr. i 2010. Siden 
2008 har K.a.B. International også tegnet en andel af 
Kilns Special Surplus kontrakt. Denne kontrakt er 
ligeledes blevet fornyet for år 2010 med en andel på 
1,56 %. Andelen var på 1,5 % i 2009. Præmien esti-
meres til 3 mio.kr. i 2010. 
 
Kiln tegner primært forretning i USA og selskabets 
største forretningsområder er Florida, Texas og Cali-
fornien. Andre vigtige områder er UK, Vesteuropa, 
Japan samt Worldwide kontrakter. 
 
K.a.B. International har også fornyet en kvote kon-
trakt med Assurances Mutuelles de France, og præ-
mien forventes at blive på 8 mio.kr. i 2010. Combi-
ned ratio for årgang 2009 er 96,04 %. Kontrakten 
dækker Frankrig samt oversøiske besiddelser og terri-
torier. Kontrakten dækker ikke storm eller andre ka-
tastrofeskader. 
 
Siden 2007 har K.a.B. International deltaget på en 
kontrakt fra Helvetia. Denne kontrakt har haft mange 
år med gode resultater, men resultaterne var negative 
for såvel årgang 2007 som 2008, idet Helvetia blev 
ramt af en del naturskader og større brande. Resulta-
tet for årgang 2009 er en combined ratio på 88,46 %. 
Kontrakten dækker risici i Schweiz, Tyskland, Østrig, 
Italien og Spanien. Den estimerede præmie for 2010 
er 2 mio.kr. 
 
K.a.B. International har tegnet to kontrakter i Japan. 
Den estimerede præmie for 2010 for Nisshin er 1,4 
mio. kr. Kontrakten dækker Property and Miscella-
neous i Japan samt japanske interesser i udlandet. 
Årgang 2009 er afsluttet med et særdeles positivt 
resultat på 68,72%. Den anden japanske kontrakt er 
tegnet hos Sompo, hvor der for årgang 2010 forven-
tes en præmie på 1,2 mio kr. Årgang 2009 er afsluttet 
med en combined ratio på 62,12%. Hvilket ligeledes 
er særdeles positivt. 
 
Regnskabsgennemgang 
Forsikringsaktieselskabet K.a.B. Internationals regn-
skab for perioden 1. halvår 2010 viser et overskud på 

2,7 mio.kr. efter skat. Resultatet er sammensat af et 
underskud på forsikringsvirksomheden på 0,7 
mio.kr., et overskud på 4,2 mio.kr. fra investerings-
virksomheden samt en beregnet selskabsskat på 0,8 
mio.kr. 
 
De samlede præmieindtægter for egen regning steg 
fra 18,1 mio.kr. i 1. halvår 2009 til 20,8 mio.kr. i 1. 
halvår 2010. Periodens erstatninger for egen regning 
beløb sig til 17,2 mio.kr. – mod 12,6 mio.kr. i 1. 
halvår 2009 – og de forsikringsmæssige driftsom-
kostninger blev på 5,2 mio.kr. mod 4,9 mio.kr. 
 
Ved periodens udløb kan egenkapitalen opgøres til 
107,1 mio.kr., mod 104,4 ultimo 2009, og selskabet 
opfylder solvensdækningen 4,7 gange. 
 
Risiko- og usikkerhedsfaktorer 
Forsikringsaktieselskabet K.a.B. Internationals pri-
mære opgave er at påtage sig og finansiere risici, og 
det forretningsmæssige resultat påvirkes navnlig af 
skadeserstatninger som følge af storm og brand samt 
udviklingen på det finansielle marked. 
 
Selskabets ledelse har fastlagt rammerne for selska-
bets forretningsmæssige risici og markedsrisici, og 
ledelsen følger løbende op herpå. For at begrænse de 
forsikringsmæssige risici deltager selskabet i de reas-
surancebeskyttelser, som er indbygget i enkelte kon-
trakter. 
 
Selskabets kapitalmarkedsrisici består i ændringer i 
rente, aktie- og valutakurser, som kan påvirke egen-
kapitalen.  Bestyrelsen har fastlagt risikorammer for 
selskabets investeringer, herunder rammer for selska-
bets samlede engagement med en enkelt modpart og 
fordeling mellem investering i forskellige aktivklas-
ser. 
 
Selskabet forsøger generelt at vælge et risikoniveau, 
som er præget af forsigtighed frem for af størst muli-
ge afkast. Den overordnede investeringspolitik tager 
udgangspunkt i forventningerne til den globale ud-
vikling, og målsætningen er at skabe et stabilt lang-
sigtet merafkast. De største finansielle risici, selska-
bet påtager sig, er truffet af investeringskomiteen 
efter afvejning af risiko og forventet afkast, og ofte 
efter ekstern information om konkrete investeringer 
samt overvejelse af, hvorvidt den samlede aktivallo-
kering fortsat er hensigtsmæssig. 
 
K.a.B. International foretager investering i såvel akti-
er som i renteprodukter, og investeringerne foretages 
direkte og indirekte via deltagelse i investeringsfore-
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ninger. Aktieinvesteringer foretages i danske og 
udenlandske aktier og såvel i børsnoterede som uno-
terede aktier. Investering i renteprodukter foretages i 
stats- og realkreditobligationer, og såvel i danske som 
udenlandske obligationer. For så vidt angår investe-
ring i aktier foretages disse med en investerings-
horisont på 3 – 5 år. Metoden er stock picking, hvor-
for der ikke søges at foretage investeringer i overens-
stemmelse med et bestemt indeks. 
 
Investering i obligationer foretages ud fra selskabets 
forventning om den kommende renteudvikling, og in- 

vestering i højrenteobligationer, virksomhedsobliga-
tioner og lignende foretages primært via deltagelse i 
investeringsforeninger. 
 
Selskabet varetager selv alle investeringer. 
 
K.a.B. Internationals IT-sikkerhed varetages af Køb-
stædernes Forsikring, som har ansvar for driften af 
K.a.B. Internationals IT. Købstædernes Forsikring 
har udarbejdet en beredskabsplan og en teknisk retab-
leringsplan, som træder i kraft, såfremt et eller flere 
af selskabets IT-systemer rammes af nedbrud. 
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Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International 
Grønningen 1 
DK - 1270 København K 
CVR. NR. 10 49 73 88 
 
Telefon + 45 33 14 37 48 
Telefax + 45 33 32 27 27 
Internet hjemmeside www.kab.dk 
 
 
Bestyrelse      Direktion 
Administrerende direktør Mogens N. Skov, formand  Direktør Niels Breinhold Hansen 
Direktør Lars Østenfjeld 
Kundeservicechef Lone Kyhl Hendriksen 
 
 
Revision 
KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Borups Allé 177 
2000 Frederiksberg 
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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt halvårsrapporten for 2010 for Forsik-
ringsaktieselskabet K.a.B. International. 
 
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
Lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten 
giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 

samt resultatet af selskabets aktiviteter i perioden  
1. januar 2010 til 30. juni 2010. 
 
Ledelsesberetningen indeholder en retvisende rede-
gørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og 
økonomiske forhold samt en beskrivelse af de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som 
selskabet kan påvirkes af. 

 
 

 
 
 
København, den 27. august 2010 
 
 
 
 
 
Niels Breinhold Hansen 
Direktør 
 
 
 
Bestyrelse 
 
 
 
 
 
Mogens N. Skov Lars Østenfjeld Lone Kyhl Hendriksen 
Formand 
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1. halvår 1. halvår
t.kr. Note 2010 2009

Bruttopræmier 36.868 33.619
Afgivne forsikringspræmier -356 -21
Ændring i præmiehensættelser -15.694 -15.518
Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 0 0
Præmieindtægter f.e.r., i alt 20.818 18.080

Forsikringsteknisk rente 860 993

Udbetalte erstatninger -11.083 -12.934
Modtaget genforsikringsdækning 54 0
Ændring i erstatningshensættelser -6.576 352
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 413 31
Erstatningsudgifter f.e.r., i alt -17.192 -12.551

Erhvervelsesomkostninger -4.740 -4.452
Administrationsomkostninger -411 -455
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 0 0
Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -5.151 -4.907

Forsikringsteknisk resultat -665 1.615

Renteindtægter og udbytter m.v. 2.051 1.504
Kursreguleringer 3.003 -566
Renteudgifter -1 0
Administrationsomkostninger i forbindelse med
investeringsvirksomhed -232 -174
Investeringsafkast, i alt 4.821 764

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser -649 -1.004

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 4.172 -240

Resultat før skat 3.507 1.375

Skat -822 -302

Årets resultat 2.685 1.073
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1. halvår
t.kr. Note 2010 2009

AKTIVER

Kapitalandele 48.897 40.260
Investeringsforeningsandele 17.412 10.177
Obligationer 72.710 79.277
Andre udlån 6.206 5.186
Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 145.225 134.900

Genforsikringsdepoter 405 149

Investeringsaktiver, i alt 145.630 135.049

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 2.783 2.359
Genforsikringsandele af hensættelser til
forsikringskontrakter, i alt 2.783 2.359

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 32.998 18.696
Tilgodehavender, i alt 32.998 18.696

Aktuelle skatteaktiver 191 51
Udskudte skatteaktiver 394 1.261
Likvide beholdninger 23.955 16.521
Andre aktiver, i alt 24.540 17.833

Tilgodehavende renter samt optjent leje 464 581
Periodeafgrænsningsposter, i alt 464 581

AKTIVER, I ALT 206.415 174.518
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1. halvår
t.kr. Note 2010 2009

PASSIVER

Egenkapital
Aktiekapital 7.000 7.000
Katastrofe- og dispositionsfond 100.124 97.439
Egenkapital, i alt 2 107.124 104.439

Præmiehensættelser 22.339 6.645
Erstatningshensættelser 71.625 58.356
Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 93.964 65.001

Gæld i forbindelse med genforsikring 1.421 1.632
Gæld til kreditinstitutter 379 0
Gæld til tilknyttede virksomheder 369 226
Aktuelle skatteforpligtelser 3.084 3.132
Anden gæld 74 88
Gæld, i alt 5.327 5.078

Passiver, i alt 206.415 174.518

Anvendt regnskabspraksis 1
Nærtstående parter 3
Hoved- og nøgletal 4
Risikooplysninger 5

 

Egenkapitalopgørelse 
t.kr. Aktiekapital Katastrofe- og dispositionsfond Egenkapital i alt
Pr. 31. december 2008 7.000 79.569 86.569

Årets resultat 17.870 17.870

Pr. 31. december 2009 7.000 97.439 104.439

Periodens resultat 2.685 2.685

Pr. 30. juni 2010 7.000 100.124 107.124
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Note 1   Anvendt regnskabspraksis 
 
Halvårsrapporten for Forsikringsaktieselskabet 
K.a.B. International er aflagt efter reglerne i Lov 
om finansiel virksomhed og Finanstilsynets 
regnskabsbekendtgørelser for forsikringsselskaber 
og tværgående pensionskasser. 
 
Halvårsrapporten for 1. halvår 2010 er aflagt efter 
samme regnskabspraksis, som blev anvendt ved 

udarbejdelse af årsrapporten for 2009. Der henvises 
til selskabets årsrapport for 2009 for en uddybende 
beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 
 
Halvårsrapporten er ikke revideret og har ikke 
været genstand for review 

 
1. halvår

t.kr. 2010 2009

Note 2  Egenkapital
Egenkapitalen fordeler sig således:
Aktiekapital 7.000 7.000

Katastrofe- og dipositionsfond:
Saldo 1. januar 97.439 79.569
Periodens ændring 2.685 17.870
Saldo ultimo 100.124 97.439

Egenkapital 107.124 104.439

Basiskapitalen kan opgøres således:
Egenkapital 107.124 104.439
Diskontering -1.161 -1.270
Skatteaktiver -394 -1.261
Basiskapital 105.569 101.908

Kapitalkrav 22.346 22.325

Note 3  Nærtstående parter
I regnskabsperioden er der ikke foretaget transaktioner af væsentlighed mellem selskabet og selskabets
moderselskab, Købstædernes Forsikring.

Der er i koncernen indgået aftaler om administration af fælles koncernopgaver på omkostningsdækkende
basis.

Der er indgået aftale om forrentning af løbende mellemværender mellem koncernselskaber på sædvanlige
markedsbaserede vilkår.

Note 4  Hoved- og nøgletal
Der henvises til ledelsens beretning side 2.

Note 5  Risikooplysninger
Der henvises til ledelsens beretning side 3.
 


