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Kundernes 
forsikringsselskab

KØBSTÆDERNES FORSIKRING 2015 I KUNDEPERSPEKTIV

Købstædernes Forsikring er sat i verden for at sikre et friere og mere ubekymret liv 

for danskere og danske virksomheder. Det formål har været vores drivkraft siden 

starten for 255 år siden, og det er i dag mere levende for os end nogensinde. 

En stadig mere kompleks verden kræver af os, at vi er nysgerrige og vidende om 

udviklingen i de risici, som vores kunder kan blive udsat for. Kun på den måde kan vi 

JSVXWEX�]HI�OSQTIXIRX�V¨HKMZRMRK�SK�IƤIOXMZ�LN©PT��

Vi er Danmarks største, landsdækkende erhvervs- og privatforsikringsselskab med 

OYRHIINIVWOEF�WSQ�WIPWOEFWJSVQ��:SVIW�Q¨P�IV�EX�WOEFI�P»RWSQ�Z©OWX��QIR�MOOI�JSV�
at skulle tilgodese aktionærer. For os handler det om at blive et større og stærkere 

JSVWMOVMRKWWIPWOEF��WSQ�OER�FPMZI�WXEHMK�QIVI�IƤIOXMZX�M�ZSVIW�V¨HKMZRMRK�SK�WIVZMGI-

leverance til vores kunder.

Strategien for Købstædernes Forsikring er blevet opdateret i 2015. I den opdate-

VIHI�WXVEXIKM�LEV�ZM�JSOYW�T¨�EX�YHZMOPI�QEVOIHIXW�FIHWXI�QIHEVFINHIVI��JSVXNIRI� 
QEVOIHIXW�L»NIWXI�OYRHIXMPJVIHWLIH��STR¨�WX»VVI�QEVOIHWERHIPI�SK�O»VI�IR�ERWZEV-
lig drift med et passende overskud. Alt sammen med det mål i sigte, at vi bevarer og 

udvikler positionen som kundernes forsikringsselskab.

Kundetilfredshed – Forbedring på 1,4  ppt

!"#! %

Reduktion i omkostningerne

$#% ppt

Årets resultat – Forbedring på 37,4 Mkr

&%#' Mkr

Forøgelse af præmieindtægten

(#& %

I ét ord, hvordan vil du beskrive 
Købstædernes Forsikring?

(]KXMKI� 4SWMXMZX� :IRPMK� )ƤIOXMZI� 8MPJVIHW� *VMWO� 8MPPMHWJYPH� *ERXEWXMWOI� *EMV� 
Pålidelig Kompetente Okay Almindelig Behandling Ansvarsbevidste Fint 

3VHIRXPMK�8MPJVIHWWXMPPIRHI�/SROYVVIRGIH]KXMK�1MHHIPQ¨HMK�,N©PTWSQQI�
8VSZ©VHMKI�:©VHM�*ERXEWXMWO�+SHX�:IRPMKI�7XERHEVH�8MPPMH�0SOEPX�4¨PMHIPMKI�
(©OOIRHI�6MQIPMK�8MPJVIHWLIH�3VHIRXPMKLIH�/YRHIOSRXEOX�:EVMEFPI�+SH 

EPSI Rating
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Året 2015
KØBSTÆDERNES FORSIKRING 2015 I KUNDEPERSPEKTIV

Tendenser i kundetilfredshed – Privatmarked
Positiv udvikling og større afstand til branchen

Købstædernes Forsikring og branchen 2013-2015

80 %

79 %

78 %

77 %

Kilde: EPSIKøbstædernes Forsikring Branchen

Fremgang i kundetilfredsheden
Købstædernes Forsikring har intensiveret indsatsen for at op-

R¨�QEVOIHIXW�L»NIWXI�OYRHIXMPJVIHWLIH��)X�R]X�OYRHIGIRXIV 
M�%EVLYW�LEV�XMPFYHX�IOWMWXIVIRHI�OYRHIV�WIVZMGIXNIO��SK�KIR-

RIQ�WIVZMGIOEQTEKRIV�IV�HIV�FPIZIX�EVFINHIX�Q¨PVIXXIX�T¨�EX�
KYMHI�TVMZEXOYRHIVRI�MRH�T¨�HI�R]I�WIPZFIXNIRMRKWQYPMKLIHIV�
T¨�1MX�/*��(IR�TVSEOXMZI�OYRHIFIXNIRMRK�M�ZSVIW�WOEHIWIVZMGI�
IV� JSVXWEX� M� ����� JSV� EX� »KI� IƤIOXMZMXIXIR�SK� LYVXMKLIHIR� M�
WEKWFILERHPMRKIR�SK�HIVQIH�»KI�ZSVIW�L»NI�OYRHIXMPJVIHW-
hed i skadesituationer. Salgs- og serviceprocessen for kunder, 

HIV�»RWOIV�XIPIJSRFIXNIRMRK�IV�FPIZIX�Z©WIRXPMKX�JSVIROPIX��

Omsat til tal har indsatserne ført til en fremgang i forsikrings-

branchens årlige måling (EPSI)�� 8MPJVIHWLIHIR� FPERHX� ZSVIW�
private kunder er i 2015 steget 1,4 point til en samlet tilfredshed 

på 79,7 %.

8MPJVIHWLIHIR� PMKKIV� T©RX� SZIV� FVERGLIKIRRIQWRMXXIX� T¨�
77,4 %. Undersøgelsen viser, at personlig kundekontakt bliver 

værdsat, og at kunderne ønsker produkter, som er gennem-

skuelige og nemme at forstå. 

Tilfredse privatkunder 
(77,4 % branchen)

!"#! %
Tilfredse erhvervskunder
(72,0 % branchen)

!)#& %

Vi har 

branchens 

mest tilfredse 

erhvervskunder

4Købstædernes Forsikring / Årsrapport 2015
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Håndtering af skader – Privat 
Vi glæder os særligt over, at kunderne føler sig godt behand-

let, når skaden er sket.

KØBSTÆDERNES FORSIKRING 2015 I KUNDEPERSPEKTIV
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Købstædernes Forsikring

Øvrige

Topdanmark

Tryg

Alm.Brand

Codan
Kilde: EPSI

Loyalitet mod forsikringsselskab
Vi glæder os samtidig over den store loyalitet, vi nyder blandt 

vores erhvervskunder. 

Forventer du at fortsætte med at være kunde hos ”dit forsik-

ringsselskab” det næste års tid fra nu? – Svar ”Ja”

Vi ved fra EPSI’s undersøgelse, at 90 % af vores kunder ønsker, 

at vi kontakter dem. Vi skal derfor fortsætte med at være pro-

EOXMZI�SK�P»FIRHI�XMPF]HI�WIVZMGIXNIO�

8MPJVIHWLIHIR�LSW�ZSVIW�IVLZIVZWOYRHIV�FPIZ�Q¨PX�XMP�IR�WGSVI�
på 72,4 %. Dermed ligger vi øverst blandt de navngivne selska-

ber. Købstædernes Forsikring bliver ifølge undersøgelsen bl.a. 

belønnet for at leve op til kundernes forventninger og for at 

give værdi for pengene. 

Købstædernes Forsikring Privat Branchen Privat

Vi har behandlet 23.168 

skader i 2015

Vi har behandlet skader for 

13.864 kunder i 2015

Vi har udbetalt 553 mio. kr. 

i erstatninger til vores kunder

5Købstædernes Forsikring / Årsrapport 2015
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KØBSTÆDERNES FORSIKRING 2015 I KUNDEPERSPEKTIV

Vækst i præmierne 
I 2015 har Købstædernes Forsikring realiseret en betydelig og organisk vækst, som 

W©VPMKX�LEV�Z©VIX�HVIZIX�EJ�MRMXMEXMZIV�YHIR�JSV�FSPMKINIRHSQQI��4¨�HIR�Q¨HI�XSK�ZM�
W¨PIHIW�IX�ZMKXMKX�WOVMHX�QSH�IR�STXMQEP�VMWMOSWTVIHRMRK��WEQXMHMK�QIH�EX�ZM�ơO�ZMWLIH�
SQ��EX�ZSVIW�QEVOIHWWXVEXIKM�IV�IƤIOXMZ�SK�F©VIH]KXMK��4V©QMIMRHX©KXIVRI�WXIK�
med 8,4 %, og året blev afsluttet med en bestandspræmie på 784 millioner kr. 
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Forøgelse af præmieindtægten

(#& %

Strategiske partnerskaber
En central del af Købstædernes markedsstrategi bygger på strategiske partnerskaber. 

I 2015 styrkede vi denne del af vores forretning, som er med til at sikre lønsom 

Z©OWX�M�HI�OSQQIRHI�¨V��-�XVIHNI�OZEVXEP�OYRRI�ZM�SƤIRXPMKK»VI��EX�/»FWX©HIVRIW� 
*SVWMOVMRK�SK�7TEVIOEWWIR�7N©PPERH�OSRGIVRIR�LEZHI�MRHK¨IX�IR�WEQEVFINHWEJXEPI�
om formidling af forsikringer til sparekassens ca. 140.000 kunder. Allerede i oktober 

KMO�HI�J»VWXI�XMPFYH�YH�XMP�OYRHIVRI��)ƤIOXIR�JSVZIRXIV�ZM�JSV�EPZSV�EX�OYRRI�WI�M�P»FIX�
af 2016. I slutningen af 2015 etablerede Købstædernes Forsikring yderligere to sam-

EVFINHWEJXEPIV�T¨�FEROSQV¨HIX��:M�LEV�MRHK¨IX�EJXEPI�QIH�7TEV2SVH�SK�7ONIVR�&ERO�
om at udbyde privat- og erhvervsforsikringer til bankernes erhvervskunder fra 2016.
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Reducerede omkostninger 
Det er i 2015 lykkedes at nedbringe omkostningsprocenten med 5,3 procentpoint, 

hvilket er i overensstemmelse med den 3-årige driftsplan.  Samtidig har vi inve-

WXIVIX�FIX]HIPMKX� M�IR� -8�SQP©KRMRK��WSQ�FPIZ�IRHIPMKX�EJWPYXXIX�QIH�IR�TPERPEKX�
OSRZIVXIVMRK�EJ�IVLZIVZWTSVXIJ»PNIR�M������

Reduktion i omkostningerne

$#% ppt

Ny IT-leverandør
Ved udgangen af året har Købstædernes Forsikring, sammen med Popermo Forsik-

ring, opkøbt softwarelicensrettigheder til systemplatformen, som Købstædernes 

Forsikring nu fuldt ud opererer på. Som leverandør af den fremtidige drift og udvik-

PMRK�EJ�W]WXIQTPEXJSVQIR�LEV�HI�XS�WIPWOEFIV�ZEPKX�22-8�%�7��1IH�IR�JYPHWX©RHMKX�
SQPEKX�TSVXIJ»PNI�SK�IX�R]X�SK�WX©VOIVI�YHZMOPMRKWWIXYT��IV�JYRHEQIRXIX�PEKX�JSV�
udviklingen af nye produkter og services i de kommende år. Sammen med målet 

om administrative lettelser vil det styrke kundeoplevelsen.

Årets resultat
I 2015 opnåede Købstædernes Forsikring et resultat på 43,6 mio. kr. efter skat. Det er  

en fremgang på 37,4 mio. kr. i forhold til 2014, og det er et tilfredsstillende resultat 

set i lyset af den 3-årige driftsplan, som blev kommunikeret i sidste års resultatmed-

delelse. Resultatforbedringen skyldes først og fremmest betydelig vækst i præmier-

ne og en faldende omkostningsprocent, mens især årets sidste kvartal var præget af 

mange storskader.

Årets resultat – Forbedring på 37,4 Mkr

&%#' Mkr

KØBSTÆDERNES FORSIKRING 2015 I KUNDEPERSPEKTIV

Lev dit liv som du vil

Vi er med dig
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Strategi, vision og værdier
KØBSTÆDERNES FORSIKRING 2015 I KUNDEPERSPEKTIV

I Købstædernes Forsikring er vores strategi, at vi skaber værdi ved altid at tilbyde 

passioneret service for derigennem at opbygge langvarige og loyale kunderelationer. 

/YRHIINIVWOEFIX�YHPIZIW�ZIH�EX�KIRMRZIWXIVI�SZIVWOYH�M�EX�YHF]KKI�ZSVIW�OSROYV-
VIRGIIZRI�SK�WIVZMGI]HIPWIV�XMP�KP©HI�JSV�WXEHMK�ƢIVI�OYRHIV�

Vores vision er, at vi vil være det foretrukne valg for kunder, der ønsker, at deres 

forsikringsselskab skal være tæt på dem. Vi vil være kendt for nærvær og indlevelse 

i vores rådgivning og service både før og efter en skade.

Vi ser det som vores vigtigste opgave at forsikre det liv, vores kunder vælger at 

leve. Vores kunder skal vide, at vi er med dem, når det uventede sker, så de kan leve 

et friere liv med færre bekymringer.

(IRRI�STKEZI�OER�ZM�OYR� P»WI��LZMW�EPPI�ZSVIW�QIHEVFINHIVI�FV©RHIV�JSV��EX�ZSVIW�
kunder får en god oplevelse, hver gang vi er i kontakt med dem. Derfor har vi formu-

leret et værdisæt, som skal gennemsyre organisationens beslutninger og handlinger. 

Vores værdier er:

Nærvær
Engagement
Handlekra+

Fortjene 
markedets højeste
kundetilfredshed

Fokus 
på voksende 

markedsandel

Ansvarlig dri+ 
mod et passende 

overskud

Udvikle 
de bedste 

medarbejdere

Strategiens ,re hovedtemaer 
1IH� YHKERKWTYROX� M� ZSVIW� QEVOIHWWXVEXIKM��
som blev introduceret i slutningen af 2014, 

har bestyrelse og direktion brugt 2015 på at 

opdatere og relancere virksomhedens sam-

lede strategi. 

1¨PIX�QIH�HIR�STHEXIVIHI�WXVEXIKM�IV��EX�ZM�M�
vores struktur og i vores kunders bevidsthed 

bevarer og udvikler positionen som kundernes 

forsikringsselskab. 

Essensen af den samlede strategi, på tværs 

af marked, produktudvikling, skadeservice, 

HMKMXEPMWIVMRK�SK�SVKERMWEXMSR��IV�WEQPIX� M�ơVI�
hovedtemaer.
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Fortjene markedets højeste kundetilfredshed 
/YRHIVRIW�XMPJVIHWLIH�IV�RSKIX��ZM�WOEP�K»VI�SW�JSVXNIRX�XMP�LZIV�IRIWXI�HEK�M�LZIV�
eneste kontakt med den enkelte kunde. Det betyder, at vi skal sikre, at vores 

handlinger og beslutninger i et hvert led af virksomheden er tænkt igennem i 

forhold til det, kunden i sidste ende oplever. Enkle og forståelige løsninger skal 

gøre det let og trygt for kunderne at lade Købstædernes Forsikring håndtere  

familiens eller virksomhedens risiko. Som et konkret eksempel på dette lancerede 

Købstædernes Forsikring i 2015 en sygedriftstabsforsikring til mindre selvstændige 

IVLZIVZWHVMZIRHI��(IX�KNSVHI�ZM��JSVHM�ZM�P]XXIHI�XMP��EX���YH�EJ����WIPZWX©RHMKI�IV-
hvervsdrivende fortalte os, at de anså egen sygdom for at være den største risiko 

for deres virksomheds overlevelse. Produktet er unikt på markedet på grund af 

sin enkelthed, og det er et godt eksempel på, hvordan vi kan medvirke til at gøre 

det let og enkelt at drive virksomhed i Danmark.

Fokus på voksende markedsandel 
Vi ønsker at være på forkant med udviklingen og konstant udfordre os selv på at blive 

QIVI�IƤIOXMZI� M�ZSVIW�HVMJX�� V¨HKMZRMRK�SK�WIVZMGI��*SVHM�HIX�KEZRIV�ZSVIW�OYRHIV��
(IVJSV�»RWOIV�ZM�EX�JSVXW©XXI�ZSVIW�Z©OWX��W¨�ZM�FPMZIV�ƢIVI�XMP�EX�HIPI�VIKRMRKIR��QIR�
SKW¨�ƢIVI�XMP�EX�R]HI�KSHX�EJ�JSVHIPIRI��:M�WOEP�TVMSVMXIVI�ZSVIW�VIWWSYVGIV�SK�MRZI-

stere der, hvor vi kan se de største potentialer for lønsom vækst. Klare til- og fravalg 

WOEP�WOEFI�WX©VOI�SK�JSOYWIVIHI�MRHWEXWIV�SZIV�JSV�OYRHIV�SK�WEQEVFINHWTEVXRIVI��
Ved at fokusere på kunder, som værdsætter rådgivning og service, opnår vi en bære-

dygtig forretningsmodel.

Vi har nogle af 

branchens mest 

tilfredse privatkunder

KØBSTÆDERNES FORSIKRING 2015 I KUNDEPERSPEKTIV
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Ansvarlig dri+ mod et passende overskud
7SQ�OYRHIINIX�WIPWOEF�WOEP�ZM�KIRIVIVI�IX�TEWWIRHI�SZIVWOYH��W¨�ZM�OER�FIZEVI�ZSVIW�
kapitalstyrke og en sund virksomhed, som investerer i udvikling og værner om sin 

evne til at konkurrere. Det betyder, at vi skal være meget bevidste om, at enhver 

SQOSWXRMRKWOVSRI��ZM�MRZIWXIVIV��WOEP�K»VI�SW�QIVI�OSROYVVIRGIH]KXMKI��)ƤIOXMZI�
processer og løsninger, gennemtænkt prissætning og fornuftige investeringer skal 

WMOVI�IX�TEWWIRHI�SZIVWOYH�XMP�EX�YHZMOPI�ZMVOWSQLIHIR��)X�PIH�M�EX�HVMZI�IR�IƤIOXMZ�
virksomhed er også at reducere kompleksitet. Derfor har vi i 2015 brugt ressourcer 

på at få afviklet aktiviteterne i reassuranceselskabet K.a.B. International, så vi kan 

fokusere på vores kerneforretning, som er at forsikre vores danske kunder. 

Mål 
%VFINHIX�QIH�HI�WXVEXIKMWOI�LSZIHXIQEIV�IV�OSROVIXMWIVIX�M�IR���¨VMK�HVMJXWTPER�QIH�
HMWWI�ơVI�Q¨P�JSV�ZMVOWSQLIHIR�M������

Synlighed og tilgængelighed 
%VFINHIX�QIH�EX�FPMZI�QIVI� W]RPMKI�SK� XMPK©RKIPMKI�SRPMRI�LEV�F¨VIX� JVYKX� M�������
LZSV�SZIV���������YRMOOI�FVYKIVI�LEV�FIW»KX�SW�T¨�ZSVIW�HMKMXEPI�OEREPIV��1IVI�IRH�
30.000 eksisterende kunder har benyttet mulighederne for at foretage handlinger 

T¨�OƤSVWMOVMRK�HO��SK�QIVI�IRH��������HERWOIVI�LEV�FIR]XXIX�ZSVIW�TVMWFIVIKRIVI�
det seneste halve år. 

:M�ZMP�M������EVFINHI�ZMHIVI�Q¨PVIXXIX�QIH�EX�WX]VOI�FVERHIX�/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK�
for at opnå bedre kendskab og synlighed, som skal bidrage til fortsat lønsom vækst. 

CAGR1 for 2015-2018 – 1 Gennemsnitlig vækst per år

+' %
I EPSI-score

Top %
Combined ratio

"$
Omkostningsprocent

)-

Udvikle de bedste medarbejdere 
Forudsætningen for at have tilfredse kunder er at have dygtige og engagerede 

QIHEVFINHIVI��1IHEVFINHIVI� WSQ�OER�K»VI�HIX�IROIPX�SK� XV]KX� EX� Z©VI� OYRHI� M�
Købstædernes Forsikring. Vi skal derfor uddelegere beslutningskompetence til vores 

QIHEVFINHIVI�WEQXMHMK�QIH��EX�ZM�MRZIWXIVIV�IRHRY�QIVI�M�EX�YHZMOPI�ZSVIW�SVKERM-
WEXMSR��EVFINHWTVSGIWWIV�SK�QIHEVFINHIVI��*SV�EX�OYRRI�K»VI�HIX�WOEP�ZM�WMOVI��EX�ZM�
LEV�HI�VMKXMKI�OSQTIXIRGIV��SK�MOOI�QMRHWX�EX�ZM�P»WIV�HI�VMKXMKI�STKEZIV��)R�L»N�JEK-

PMKLIH�WOEP�WOEFI�WX©VO�LERHPIOVEJX��ǘIVRI�HSFFIPXEVFINHI�SK�STKEZISZIVPIZIVMRK��
-� WPYXRMRKIR�EJ������OYRRI�ZM�EƢ©WI�]HIVPMKIVI�JVIQKERK� M�ZSVIW�QIHEVFINHIVIW�
motivation og engagement via Interresearch, som forestår Købstændernes Forsik-

VMRKW�¨VPMKI�QIHEVFINHIVXMPJVIHWLIHWQ¨PMRK��1IH�IR�WGSVI�T¨�����(på en skala fra 1-7, 
hvor 7 er højeste score) ligger vi nu i den bedste kategori. Samtidig er det generelle 

QIHEVFINHIVXVMZWIPWMRHIOW�WXIKIX�M�������

KØBSTÆDERNES FORSIKRING 2015 I KUNDEPERSPEKTIV
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Strategiske 
indsatsområder 2016

KØBSTÆDERNES FORSIKRING 2015 I KUNDEPERSPEKTIV

I 2015 havde vi tre strategiske indsatsområder 

QIH�IR�V©OOI�JSOYWIVIHI�MRMXMEXMZIV��:M�EVFINHIV�
ZMHIVI�QIH�HMWWI�SQV¨HIV�M������SK�LEV�XMPJ»NIX�
yderligere initiativer, som har til formål at øge 

IƤIOXMZMXIXIR�M�ZSVIW�HMWXVMFYXMSR�
Excellent 

kundeservice

Optimeret 
porteføljemiks

Digitalisering

Distributions-
e.ektivitet

Vi er kundernes

forsikringsselskab

11Købstædernes Forsikring / Årsrapport 2015
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Excellent kundeservice 
På kundeområdet fortsætter vi succesen med vores pro-

aktive service- og kommunikationskoncepter for vores for-

skellige kundegrupper. På erhvervsområdet gennemgår vi 

alle erhvervskunder med henblik på at sikre, at alle har den 

WIVZMGIJSVQ�SK��JVIOZIRW��WSQ�IV�QIWX�IƤIOXMZ�JSV�OYRHIR��
Derudover vil vi forbedre de digitale servicemuligheder for 

erhvervskunderne, samtidig med at vi investerer i yderligere 

forbedringer af kundeoplevelsen i skadesituationen. På pri-

vatkundeområdet vil vi fokusere på optimering af kundepor-

XEPIR�1MX� /*�� 7EQXMHMK� JSVXW©XXIV� ZSVIW� KIRRIQKERK� EJ� HI�
kunderelaterede processer med henblik på, at kunderne skal 

STPIZI�QEOWMQEP�LERHPIOVEJX�LSW�ZSVIW�QIHEVFINHIVI�

Digitalisering 
-� OVEJX� EJ� HI� WEQEVFINHWEJXEPIV� ZM� LEV� QIH� FEROIV� SK� ERHVI�
WXVEXIKMWOI�WEQEVFINHWTEVXRIVI��LEV�/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK�
M������ƢIVI�IOWXIVRI�FVYKIVI�IRH�MRXIVRI�T¨�ZSVIW�JSVWMOVMRKW-
system. Det er derfor mere afgørende end nogensinde, at vi 

JEWXLSPHIV�YHZMOPMRKIR�T¨�-8�SQV¨HIX��W¨�ZM�JSVXWEX�OER�PIZIVI�IX�
EJ�HI�QIWX�IƤIOXMZI�SK�WXEFMPI�W]WXIQIV�T¨�QEVOIHIX��:M�MRHKMO�
HIVJSV� M�WPYXRMRKIR�EJ�¨VIX�IR�EJXEPI�QIH�22-8��HIV�JVIQSZIV�
OSQQIV� XMP� EX� WX¨� JSV�HVMJXIR�SK�YHZMOPMRKIR�EJ� ZSVIW� -8�TPEX-
form. Efter en kort overdragelsesperiode fra vores hidtidige 

PIZIVERH»V�XMP�22-8�JSVZIRXIV�ZM�EX�OYRRI�K¨�VIPEXMZX�LYVXMKX� M�
gang med at eksekvere en række spændende udviklingsønsker 

på tværs af nye produkter og bedre service.

Optimeret porteføljemiks 
%VFINHIX�QIH�EX�F]KKI�IX�QIVI�FEPERGIVIX�TSVXIJ»PNIQMOW�T¨�
forsikringsområdet fortsætter også i 2016, idet vi koncentre-

rer vores opsøgende salgs- og markedsføringsindsatser på 

udvalgte erhvervssegmenter og generelt øger markedstryk-

ket på privatområdet. Samtidig ønsker vi at udvikle en række 

nye produkter, som dels kan danne modvægt til vores natur- 

PMKI�X]RKHI�T¨�INIRHSQWJSVWMOVMRK��HIPW�OER�»KI�OYRHIXMPJVIHW� 
LIHIR�QIH�IROPI�SK�IƤIOXMZI�P»WRMRKIV�T¨�OYRHIVRIW�OSROVI-

te risici. I 2015 lancerede vi en unik sygedriftstabsforsikring 

og et forenklet produkt til mindre vognmænd. I det kommen-

de år følger blandt andet en attraktiv lønsikringsdækning og 

IX�TVSHYOX�W©VPMKX�XMP�ZSVIW�YRKI�OYRHIV��3TO»FIX�EJ�,�+�*� 
(Handicappedes Gruppeforsikring)�LEV�FMHVEKIX�ơRX�XMP�IX�STXM-
QIVIX�TSVXIJ»PNIQMOW��SK�SQP©KRMRKIR�EJ�OYRHIFIWXERHIR�XMP�
Købstædernes Forsikrings system løber efter planen. I 2016 

forventer vi at kunne sætte fart i væksten over for denne 

målgruppe.

Distributionse.ektivitet
Købstædernes Forsikring har fokus på lønsom vækst. En cen-

tral del af vores markedsstrategi er partnerbaseret distribution. 

7SQ� J»PKI� EJ� WEQEVFINHWEJXEPIVRI� QIH� 7TEVIOEWWIR� 7N©P-
PERH�OSRGIVRIR��(ERWOI�%RHIPWOEWWIVW�&ERO��7ONIVR�&ERO�SK�
7TEV2SVH�Q�Ƣ��ZMP�IR�WXSV�HIP�EJ������K¨�QIH�EX�J¨�MRXVSHYGIVIX�
de mere end 300.000 kunder til vores produkter. Desuden in-

vesterer vi også i vores egen direkte distribution på tværs af 

assurandører, kundecenter og vores online aktiviteter. Vi har 

forøget bemandingen i Aalborg og Aarhus og åbner nyt kontor 

i Odense, ligesom vi fortsat udbygger organisationen i vores 

kundecenter. Dialogen med udvalgte og mulige nye partnere 

fortsætter desuden i 2016 for at sikre en fortsat lønsom vækst 

over de kommende år.

HR-strategi 
I første kvartal vil bestyrelse og direktion færdiggøre en ny 

,6�WXVEXIKM�� WSQ�WOEP�WMOVI�IR�WXVYOXYVIVIX� XMPKERK�XMP�EX�YH-

ZMOPI��JEWXLSPHI�SK�XMPXV©OOI�QEVOIHIXW�FIHWXI�QIHEVFINHIVI��
Den nye strategi vil naturligvis lede til en række initiativer over 

de kommende år.

KØBSTÆDERNES FORSIKRING 2015 I KUNDEPERSPEKTIV
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Resultatet for )-/$
9HZMOPMRKIR� M������FIOV©JXIV��EX�WXVEXIKMIR�ZMVOIV�QIH�ƢIVI�XMPJVIHWWXMPPIRHI�HIPVI-

WYPXEXIV��1SHIVWIPWOEFIX�/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK�LEV�W¨PIHIW�VIEPMWIVIX�IR�Z©OWX�T¨�
8,4 % mod en udmelding på 5 % og en combined ratio på 98,9, inden for forvent-

ningsspændet på 98-99, drevet af en som forventet forbedret omkostningsprocent.

20142015Mio. Kr.

Bru!opræmier "#$%& "''%(
Forsikringsteknisk rente -)%# (%"
Bru!oerstatning -##)*$ -#'(%'
Omkostninger -&"&%" -&$#%&
Afgivende forretning -)+%, -&"%,

)RUVLNULQJVWHNQLVN�UHVXOWDW� ǐưǑ� �ǋǋưǐ

Inv* afkast e* F*tekn* rente ,"%$ )"%&
Resultat før skat #(%, &#%+

�UHWV�UHVXOWDW� ǏǎưǑ� Ǒưǌ

Bru!oerstatningsprocent ")%- "&%-
Bru!oomkostningsprocent ))%+ )"%$

&RPELQHG�UDWLRư�EUXƟR� ǕǐưǏ� ǕǕưǒ

Ne!ogenforsikringsprocent (%# )%#

&RPELQHG�UDWLR� ǕǔưǕ� ǋǊǌưǌ

Forventninger til )-/$# som udstukket i årsrapport )-/& indfriet
! Vækst på 8,4 % mod en udmelding på 5 %

! Combined ratio på 98,9 inden for forventningsspændet på 98-99

)-/$ i forhold til )-/&
! Bruttopræmieindtægten på 759,1 mio.kr. mod 700,3 mio.kr.

! Combined ratio på 98,9 mod 102,2

  -  Bruttoerstatningsprocenten på 72,8 mod 71,8

  -  Omkostningsprocent på 22,6 mod 27,9

! Investeringsresultatet på 47,9 mio.kr mod 27,1 mio.kr.

! Resultat efter skat på 43,6 mio.kr. mod 6,2 mio.kr. i 2014.

&VYXXSTV©QMIMRHX©KXIR� IV� W¨PIHIW� WXIKIX�QIH�����	�SK� YHKNSVHI� ������QMS�OV��
mod 700,3 mio.kr. i 2014. Væksten er skabt på tværs af salgskanaler, og med motor- 

produktet som en primær faktor.
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Resultatet af forsikringsdriften blev i 2015 på 5,6 mio.kr. en 

JSVFIHVMRK�T¨������QMS�OV��M�JSVLSPH�XMP�������1IRW�MRZIWXIVMRKW-
resultatet efter forsikringsteknisk rente blev et overskud på 

47,9 mio.kr. mod 27,1 mio.kr. i 2014. 

Combined ratio i 2015 blev 98,9 svarende til en forbedring på 

3,3 procentpoint i forhold 2014. En forbedring som er drevet 

af en markant bedre omkostningsprocent, som udgør 22,6 

mod 27,9 i 2014. Der er således taget et vigtigt skridt mod 

målet om en combined ratio på 95, om end der endnu fore-

WX¨V�IX�EVFINHI�M�HI�OSQQIRHI�¨V�

Bruttoerstatningsprocenten steg til 72,8 i 2015 fra 71,8 i 

������)R�WXMKRMRK�WSQ�LSZIHWEKIPMKX�WO]PHIW�ƢIVI�QIPPIQWXSVI�
WOEHIV��QIRW�ZINVPMKWWOEHIVRI�LEV�Z©VIX�QMRHVI�M�SQJERK�M������
end i 2014. Generelt er der tilfredshed med de underliggende 

skadesprocenter, der er dog på et mindre antal brancher iværk-

WEX�WTIGMơOOI�P»RWSQLIHWJSVFIHVIRHI�XMPXEK�

De forsikringsmæssige driftsomkostninger udgør 22,6 % mod 

27,9 % i 2014. Der er således sket en markant forbedring på 

dette område, primært som følge af generelle produktivitets-

forbedringer i organisationen.

Nettogenforsikringsprocenten udgør i 2015 3,5 mod 2,5 i 

2014. Det skyldes mindre modtagen genforsikringsdækning, 

WSQ� J»PKI� EJ� JVEZ©V� EJ� WXSVI� ZINVFIKMZIRLIHIV�� WEQX� EX� HIR�
forøgede udgift til storskader primært er sket i antallet af ”min-

dre” storskader, som ikke udløser genforsikringsdækning.

Resultatet af investeringsvirksomheden efter forsikringstek-

nisk rente udgør 47,9 mio.kr. og betragtes som tilfredsstillende 

i et investeringsmarked, som i 2015 blev ganske volatilt. Alle in-

ZIWXIVMRKWTSVXIJ»PNIV�LEV�W¨PIHIW�KMZIX�IX�TSWMXMZX�EǗEWX�M�������
%ǗEWXIX�M�/*�-RZIWX�IRHXI�T¨�����	�QSH�����	�M�������LZMPOIX�
anses for tilfredsstillende.

Det samlede resultat for 2015 blev et resultat efter skat på 

43,6 mio.kr mod 6,2 mio.kr i 2014.

&IWX]VIPWIR�ơRHIV�VIWYPXEXIX�XMPJVIHWWXMPPIRHI�

Lønsomhedsforbedringer
På skadesiden kan vi se en stabil underliggende skadeprocent. 

Dog har vi i 2015 haft et større antal især mellemstore ska-

HIV�IRH�JSVZIRXIX��QIRW�ZINVPMKWWOEHIVRI�LEV�Z©VIX�QMRHVI�M�
både antal og beløb end både forventet og i 2014. Der er dog 

ikke til fulde sket den ønskede forbedring i skadesprocenten 

M�������LZSVJSV�HIV�T¨�IROIPXI�FVERGLIV�SK�SQV¨HIV�EVFINHIW�
med diverse lønsomhedsforbedrende tiltag.

Der kan dog konstateres et fortsat forbedret underliggende 

JSVP»F�T¨�INIRHSQWJSVWMOVMRKWSQV¨HIX��

(IX� IV� JSVXWEX� ZSVIW� LSPHRMRK�� EX� ZINIR� QSH� FIHVI� KIRIVIP�
P»RWSQLIH� WOEP� WOI� KIRRIQ� IR� VMWMOSHMZIVWMơOEXMSRWWXVEXIKM��
der betyder aktiv risikoudvælgelse, således at vi bl.a. er mere 

XMPF»NIPMKI� XMP� EX� MRHXIKRI� INIRHSQQI� M� ERHVI� SQV¨HIV� IRH�
Københavnsområdet, samt at produktområder, der ikke har 

OSVVIPEXMSR�QIH�INIRHSQWJSVWMOVMRK�� J¨V� IX� WX©VOIVI� JSOYW� M�
indtegningsstrategien.

Stor- og vejrligsskader
Vi havde i 2015 21 skader over 1 mio.kr. med en samlet udgift på 

ca. 92 mio.kr., til sammenligning var der i 2014 26 skader med en 

samlet udgift på ca. 53 mio.kr. og i 2013 25 skader med en sam-

let udgift på ca. 70 mio.kr. 2015 betragtes derfor som et ugun-

stigt storskadeår, også pga. at storskader i 2015 hyppigt var af 

”mindre” karakter, som ikke udløste genforsikringsdækning.

-�QSHWEX�VIXRMRK�XV©OOIV��EX�HIV�M������LEV�Z©VIX�J©VVI�ZINV-
ligsskader end i foregående år. Set over en længere årrække 

W]RXIW�HIV�HSK�MRHMOEXMSRIV�T¨��EX�WX»VVI�ZINVPMKWFIKMZIRLIHIV�
og skader som skybrud er øget i frekvens og er noget, der er 

kommet for at blive. 

Distribution og service
Købstædernes Forsikring rådgiver og servicerer kunderne gen-

RIQ�ƢIVI�OEREPIV�JSV�HIVZIH�EX�Q»HI�OYRHIVRI�T¨�HIX�JSV�HIQ�
rette sted.

 

7IPWOEFIX�R¨V�OYRHIVRI�ZME�J»PKIRHI�OEREPIV�
! Assurandører

! Fast tilknyttede agenter

! Salgs- og servicecenter

! Online

! Bank

! Forsikringsmæglere 

! 1©KPIVEKIRXIV
 

Det landsdækkende korps af assurandører har deres primære 

fokus på erhvervsvirksomheder på det mindre og mellemstore 

erhvervsmarked.
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)XEFPIVMRK�EJ�ƢIVI�
nye og spændende 

WXVEXIKMWOI�WEQEVFINHIV�
og partnerskaber

De fast tilknyttede, selvstændige forsikringsagenturer tilbyder 

Købstædernes Forsikrings produkter. Agenturerne indtegner 

F¨HI�TVMZEX��SK�IVLZIVZWOYRHIV�SK�EVFINHIV�M�PSOEPSQV¨HIV�
 

7EPKW��SK�WIVZMGIGIRXVIX�EVFINHIV�QIH�V¨HKMZRMRK�SK�WIVZMGI�
via telefon og mail og fokuserer på privatkunderne.

 

Endelig har Købstædernes Forsikring i 2015 videre udbygget 

SRPMRI�OEREPIR�LIVYRHIV�ũ1MX�/*ũ��WSQ�KMZIV�EHKERK�XMP�HMKMXEP�
service. 

 

/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK�LEV�M������MRXIRWMZIVIX�WEQEVFINHIX�
med danske pengeinstitutter som salgskanal. Der er således 

M������SK�ZIH�MRHKERKIR�XMP������IXEFPIVIX�WEQEVFINHI�QIH�
LIRLSPHWZMW� 7TEVIOEWWIR� 7N©PPERH� SK� 7TEVIOEWWIR� *]R� T¨�
både privat- og erhvervsforsikringsområdet og SparNord og 

7ONIVR�&ERO�SQ�LIRZMWRMRK�EJ�IVLZIVZWOYRHIV�

(IVYHSZIV�IV�HIV�IX�IXEFPIVIX�WEQEVFINHI�QIH�(ERWOI�%RHIPW-
kassers Bank, startet i 2012, om tegning af forsikringsprodukter 

fra Købstædernes Forsikring til både privat- og erhvervskunder 

WEQX�IX�WEQEVFINHI�QIH�(M&E�&ERO��WSQ�IV�T¨FIK]RHX�M�WXEVXIR�
af 2015 om salg af bilforsikringer tilknyttet tilbud om billån via 

MRXIVRIXXIX��7EQEVFINHIX�WXEQQIV�JVE�O»FIX�M������EJ�(M&E�*SV-
WMOVMRK��7EQEVFINHIX�QIH�(M&E�&ERO�IV�RY�SZIVJ»VX�XMP�7]HFERO��
der i 2013 købte DiBa Bank. 

)RHZMHIVI� WEQEVFINHIV� WIPWOEFIX� QIH� JSVWMOVMRKWQ©KPIVI� SK�
mægleragenter, der også tilbyder forsikringer fra Købstædernes 

Forsikring men i konkurrence med andre forsikringsselskaber.

7EQEVFINHIX�QIH�JSVWMOVMRKWQ©KPIVI�SK�Q©KPIVEKIRXIV�IV�IR�
HIHMOIVIX�WEPKWOEREP��HIV�YRHIVWX»XXIV��EX�OYRHIR�WIPZ�XV©ƤIV�
ZEPK�EJ�FIXNIRMRKWOEREP�LSW�/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK�

Digitalisering
I 2015 har vi som et vigtigt led i vores digitaliseringsstrategi 

EJWPYXXIX�OSRZIVXIVMRKIR�XMP�ZSVIW�R]I�-8�TPEXJSVQ�/MTSW�1-%��
(IVQIH�LEV�ZM�RY�¬X�-8�W]WXIQ��1-%�XMP�TSPMGI��SK�WOEHIWFI-

handling for samtlige kunder – privat og erhverv. 

Dette er et stort skridt i opfyldelsen af vores målsætning om 

nærhed til kunderne og styrker det personlige rådgivnings- 

SK�WEPKWEVFINHI�ZME�IƤIOXMZI�EHQMRMWXVEXMZI�TVSGIWWIV�

I slutningen af 2015 erhvervede Købstædernes Forsikring 

sammen med Popermo de fulde rettigheder til vores fælles 

-8�TPEXJSVQ��(IXXI�INIVWOEF�IV�TPEGIVIX�M�IX�J©PPIW�WIPWOEF�1-%�
%�7��*VIQEHVIXXIX�IV�HIV�MRHK¨IX�EJXEPI�QIH�22-8�SQ�HVMJX�SK�
YHZMOPMRK�EJ�HIX�J©PPIW�-8�W]WXIQ��

(IX�IV�IR�J©PPIW�Q¨PW©XRMRK��M�1-%�%�7�VIKM��EX�JSVXW©XXI�YH-

vikling og forbedringen af dette system med enkelhed og 

WMQTPMGMXIX�JSV�»NI�
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Investeringsvirksomhed
Købstædernes Forsikring har i 2015 ikke ændret i selskabets 

investeringssetup. Investeringsaktiverne er som udgangspunkt 

STHIPX�M�XS�TSVXIJ»PNIV��IR�ũWXVEXIKMWOũ�SK�IR�ũZ©VHMTETMVũ�TSV-
XIJ»PNI��

(IR�ũWXVEXIKMWOIũ�TSVXIJ»PNI�JSVZEPXIW� MRXIVRX�EJ� MRZIWXIVMRKW-
komitéen, og har til formål at understøtte selskabets drifts-

Q©WWMKI�EOXMZMXIXIV�WEQX�STR¨�IX�EXXVEOXMZX� PERKWMKXIX�EǗEWX��
(IRRI�TSVXIJ»PNI�FIWX¨V�TVMQ©VX�EJ�MRZIWXIVMRK�M�JEWX�INIRHSQ��
unoterede værdipapirer og garantiobligationer. Der er i 2015 i 

HIRRI�TSVXIJ»PNI�WOIX�MRZIWXIVMRK�M�7TEVIOEWWIR�7N©PPERH�WEQX�
Danske Andelskassers Bank.

ũ:©VHMTETMVũ�TSVXIJ»PNIR� L¨RHXIVIW� EHQMRMWXVEXMZX� EJ� IR� EJ�
/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK�����	�INIX�OETMXEPJSVIRMRKWEJHIPMRK��
døbt KF Invest. Denne er en underafdeling af en kapitalfor-

ening, som administreres af et administrationsselskab tilknyt-

tet et stort dansk pengeinstitut. Den daglige forvaltning vare-

XEKIW�LIV�EJ�IR� V©OOI�IOWXIVRI�TSVXIJ»PNIJSVZEPXIVI�� -�HIRRI�
TSVXIJ»PNI�FIR]XXIHIW�M������XS�JSVZEPXIVI�XMP�EX�L¨RHXIVI�WIP-
WOEFIXW�ũWMOVIũ�TSVXIJ»PNI��HIV�EJH©OOIV�HI�JSVWMOVMRKWQ©WWMKI�
forpligtelser, og som investerer i stats- og realkreditobligati-

SRIV��1IRW�ơVI�TSVXIJ»PNIJSVZEPXIVI�FIR]XXIHIW�XMP�EX�JSVZEPXI�
WIPWOEFIXW�ũEǗEWXũ�TSVXIJ»PNI��WSQ�OER�MRZIWXIVI�M�F¨HI�EOXMIV�
og obligationer. Der er i 2015 ikke foretaget nogen udskiftning 

i de anvendte forvaltere. 

(I�ơRERWMIPPI�QEVOIHIV�LEV�M������Z©VIX�KERWOI�ZSPEXMPI��7¨-

ledes steg markederne generelt meget i 1. kvartal efter en 

RSKIX�YWMOOIV�WXEVX�M�NERYEV�������*SV�HIVIJXIV�EX�Z©VI�WZEKX�
JEPHIRHI�JVIQ�XMP�QIHMS�NYPM�Q¨RIH��HSK�QIH�KERWOI�WXSV�ZS-

latilitet, hvorefter de faldt meget kraftigt i to på hinanden 

følgende ”nedture”. For dernæst fra slut september at stige 

ZSPHWSQX�JVIQ�XMP� WPYX�RSZIQFIV�� WSQ�W¨� MKIR�FPIZ�EƢ»WX�EJ�
faldende markeder frem til midt december.

De usikkerhedsskabende momenter gennem året har været 

forskellige, men gennemgående temaer har været styrken 

SK�SQJERKIX�EJ�HIX�KPSFEPI�STWZMRK��XMQMRK�SK�IƤIOX�EJ�TS-

tentielle rentestigninger, omfang og ophør af centralbanker-

RIW� IOWTERWMZI� ơRERWTSPMXMO�� YWMOOIVLIH� SQ�/MREW� Z©OWX� SK�
outlook samt voldsomt faldende råvarepriser, specielt olie i 

slutningen af 2015, som gav fornyet uro i relation til emerging 

QEVOIXW�SK�ERHVI�PERHI�SK�VIKMSRIV��WSQ�IV�QIKIX�Eǜ©RKMKI�
af indtægten fra råvareeksport.

)R� YWMOOIVLIH� WSQ� M� VIPEXMSR� XMP� HI� ơRERWMIPPI�QEVOIHIV� LEV�
været tiltagende her i starten af 2016 med meget store dag-

XMP�HEK�YHWZMRK�T¨�HI�ơRERWMIPPI�QEVOIHIV��

Det samlede investeringsresultat, med et resultat efter for-

sikringsteknisk rente på 47,9 mio.kr., såvel som resultatet af 

HI�IROIPXI�TSVXIJ»PNIV��ZYVHIVIW�WSQ�LIPLIH�XMPJVIHWWXMPPIRHI�M�
2015, idet de enkelte elementer vurderes at have virket efter 

hensigten. Således blev resultatet af selskabets ”strategiske”  

TSVXIJ»PNI� T¨� ���� QMS�OV�� WZEVIRHI� XMP� ���� 	�� QIRW� ũZ©VHM� 
TETMVũ�TSVXIJ»PNIR��/*�-RZIWX�KEZ�IX�VIWYPXEX�T¨������QMS�OV�� 
WZEVIRHI�XMP�IX�EǗEWX�T¨�����	�

Risikostyring og risikovurdering
Risikostyring er et væsentligt ledelsesfokus, da Købstædernes 

Forsikring som forsikringsselskab som formål har at påtage 

WMK�SK�ơRERWMIVI�VMWMGM��6IWYPXEXIX�T¨ZMVOIW�W¨PIHIW�HMVIOXI�EJ�
såvel skadeserstatninger som følge af storm, brand og sky-

FVYH��WSQ�EJ�YHZMOPMRKIR�T¨�HI�ơRERWMIPPI�QEVOIHIV�KIRRIQ�
investeringsresultatet. 

Derfor har bestyrelsen fastsat og godkendt den overordnede 

politik for risikopåtagelse og dermed fastlagt de overordnede 

risikorammer samt den tilhørende rapportering.

 

Styring af påtagne risici er derfor et væsentligt fokusområde, 

da uforudsete eller ukontrollerede udviklinger kan påvirke vo-

res resultat og solvens væsentligt og dermed de fremtidige 

forretningsmuligheder. 

Derfor er der etableret en risikostyringskomité, der bl.a. 

overvåger om koncernens kontrolprocedurer og risikosty-

VMRKWTVSGIWWIV�T¨�XZ©VW�EJ�EJHIPMRKIVRI�IV�IƤIOXMZI��PMKIWSQ�
komitéen sikrer den nødvendige rapportering i henhold til 

FIWX]VIPWIRW� VIXRMRKWPMRNIV�� 6MWMOSWX]VMRKWOSQMX¬IR� LEV� HIW-
YHIR� XMP� JSVQ¨P� EX� FMWX¨� HMVIOXMSRIR�QIH� EX� OZERXMơGIVI� SK�
kontrollere forhold af væsentlig betydning for det samlede 

risikobillede.

Et væsentligt element i Købstædernes Forsikrings risiko-

styring er risikovurderingsprocessen, som udmønter sig i  

367%��3[R�6MWO�7IPJ�%WWIWQIRX�VETTSVXIR��HIV�EJH©OOIV�HI�
væsentlige risici, som selskabet kan blive udsat for i den stra-

XIKMWOI� TPERP©KRMRKWTIVMSHI�� 6MWMOSZYVHIVMRKIR� IV� STKNSVX�
ved brug af standardformelberegning med en opgørelse af 

solvenskravet ved et sikkerhedsniveau på 99,5 %. 

Risikorapporten dokumenterer selskabets risici og de foran-

staltninger, vi har implementeret for at håndtere og beskytte 

os mod disse. 
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6MWMOSMHIRXMơOEXMSRIR�LEV�J»PKIRHI�KVYTTIVMRKIV�

! Driftsrisici

! Forsikringsmæssige risici

! 1EVOIHWVMWMGM
! Kredit- og modpartsrisici

! Risikokoncentration

! Koncernrisici

! Afviklingsrisici

! Likviditetsrisici

! Operationelle risici

! Kontrolrisici

! Virksomhedens størrelse

! Strategiske risici

! Omdømmerisici

! Eksterne risici

! Outsourcing risici

! Andre forhold

De væsentligste elementer ved opgørelsen af vores solvenskrav 

er henholdsvis ”markedsrisici” og ”skadeforsikringsmæssige risici”. 

Desuden har bestyrelsen vedtaget en kapitalplan med udgangs-

punkt i budget og den strategiske planlægningsperiode og en 

OETMXEPR»HTPER�QIH�HIơRIVIHI� VIEOXMSRWRMZIEYIV� M� VIPEXMSR� XMP�
WSPZIRWWMXYEXMSRIR�STKNSVX�IJXIV�HIR�K©PHIRHI�WXERHEVHQSHIP��
De fastlagte reaktionsniveauer er fastsat betragteligt over den 

kapital, som er nødvendig for at sikre selskabets forpligtelser til 

forsikringstagerne – under selv meget ekstreme scenarier for 

udviklingen i skadeforløbet og på investeringsmarkederne.

Forsikringsområdet
For at begrænse de forsikringsmæssige risici er der tegnet 

genforsikringsbeskyttelser, som dækker såvel katastrofer som 

enkeltrisici.

Genforsikringsprogrammet er tegnet med forskelligt egetbe-

hold alt efter branche. Genforsikringsprogrammet for 2016 

IV�M�PMKLIH�QIH�TVSKVEQQIX�JSV������YHEVFINHIX�M�WEQEVFINHI�
QIH�IR�VIEWWYVERGIQ©KPIV�SK�FEWIVIX�T¨�ZSVIW�TSVXIJ»PNI-

TVSơP��WOEHIWIVJEVMRKIV�SK�WGIREVMIEREP]WIV��+IRJSVWMOVMRKW-
programmet er tegnet hos genforsikringsselskaber med til-

fredsstillende soliditet. 

Endvidere søges usikkerhedsfaktorerne ved forsikrings-

virksomheden reduceret ved fastlagte forretningsgange, 

herunder behandling af væsentlige aftaler og resultater på 

P»RWSQLIHWJSVYQ�� )RHZMHIVI� YHEVFINHIW� HIV� VIKIPQ©WWMKI�

aktuaranalyser og aktuarrapporter for at vurdere behovet for 

nødvendige IBNR/IBNER-hensættelser, som naturligt indgår 

i lønsomhedsvurderingen.

Investeringsområdet
1EVOIHWVMWMGM� IV� IƤIOXIR� EJ�©RHVMRKIV� M� VIRXIV� WEQX� EOXMI��
og valutakurser. Disse risici er begrænset af de risikorammer 

QIH�VMWMOSQ¨P�SK�VIXRMRKWPMRNIV�YHWXYOOIX�EJ�FIWX]VIPWIR�JSV�
investeringsområdet. 

For at bistå direktionen på investeringsområdet er der nedsat 

en investeringskomité, der i henhold til selskabets investerings-

politik løbende følger op på og kontrollerer alle investerings-

aktiviteterne. Investeringskomitéen rådgiver i øvrigt direktio-

nen om udførelse af investeringsstrategien for Købstædernes 

*SVWMOVMRK�MROP��HIR�ũWXVEXIKMWOIũ�TSVXIJ»PNI�SK�HEXXIVWIPWOEFIV�

1IVI�IRH����	�EJ�WIPWOEFIXW�MRZIWXIVMRKIV�JSVZEPXIW�EJ�IOWXIV-
RI�TSVXIJ»PNIJSVZEPXIVI��LIVEJ�IV�GE�����	�TPEGIVIX�M�TSVXIJ»PNIV�
QIH�IX�PEZX�VMWMOSQ¨P��HIR�ũWMOVIũ�TSVXIJ»PNI�SK�WSQ�YHIPYOOI-

de kan investere i stats- og realkreditobligationer eller lignende 

TETMVIV�QIH�IX�PEZX�VMWMOSQ¨P��*SV�ũEǗEWXũ�TSVXIJ»PNIR�JSVZEPXIW�
denne ligeledes inden for rammerne af et risikomål, der er fast-

lagt så selskabet på trods af en meget markant negativ udvik-

PMRK�T¨�HI�ơRERWMIPPI�QEVOIHIV�ZMP�OYRRI�JSVXW©XXI�WIPWOEFIXW�
forsikringsdrift til gavn for forsikringstagerne.

Solvens og kapitalkrav
/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK�LEV�IX�»RWOI�SQ�IR�L»N�WSPZIRWH©O-
ning, så selv meget voldsomme stresstestscenarier ikke med-

fører behov for yderligere kapital. Det individuelle solvenskrav 

IV�STKNSVX�IJXIV�WXERHEVHQSHIPPIR�SK�YHK»V�YPXMQS������������
mio.kr. i forhold til en tilstrækkelig basiskapital på 990,3 mio.

kr. Den tilstrækkelige basiskapital er negativt påvirket med 50 

mio.kr., som følge af afsat men ikke udbetalt udbytte i datter-

selskabet K.a.B. International. Solvensoverdækningen udgør 

således 476,5 mio.kr. ultimo 2015 svarende til en solvensgrad 

på 1,93, hvilket vurderes som meget tilfredsstillende.

Ultimo 2014 var det individuelle solvenskrav 514,2 mio.kr. og 

den tilstrækkelige basiskapital 1.030,5 mio.kr. svarende til en 

overdækning på 516,3 mio.kr. 

Overdækningen pr. 31. december 2015 efter Solvens I-prin-

cipper er 935,2 mio.kr.
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Solvens II og ny regnskabsbekendtgørelse
1IH�ZMVORMRK�JVE�HIR���� NERYEV������FPIZ�7SPZIRW� --�VIKPIVRI�
indført i Danmark. Købstædernes Forsikring har gennem de 

WIRIVI�¨V�EVFINHIX�QIH�EX�MQTPIQIRXIVI�HI�R»HZIRHMKI�TVS-

cesser, systemer og politikker i denne forbindelse.

0MKIPIHIW�TV�����NERYEV������IV�IR�R]�VIKRWOEFWFIOIRHXK»VIPWI�
SQ�ơRERWMIPPI�VETTSVXIV�JSV�JSVWMOVMRKWWIPWOEFIV�SK�XZ©VK¨-

ende pensionskasser trådt i kraft. Dette medfører en række 

ændringer såvel præsentationsmæssige som ændringer i må-

lingen af forsikringsmæssige hensættelser, implementering 

EJ� R]I� FIKVIFIV� WSQ� VMWMOSQEVKIR� SK� JSVXNIRWXQEVKIR� SK�
MRHJ»VWPIR�EJ�IR�R]�VIRXIOYVZI��HIV�JEWXP©KKIW�EJ�)-34%��HIX�
IYVST©MWOI�JSVWMOVMRKWXMPW]R�

Vi vil fortsat anvende standardmodellen til opgørelsen af vo-

res solvensbehov, og de nye regler vil ikke væsentligt ændre 

selskabets solide solvensposition.

Delegeretforsamling og bestyrelse
Som gensidigt forsikringsselskab er Købstædernes Forsikrings  

øverste myndighed en delegeretforsamling på 35 medlem-

mer valgt af og blandt forsikringstagerne.

Delegeretforsamlingen vælger sin formand og næstformand, 

der også er formand henholdsvis næstformand for bestyrelsen. 

/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRKW�FIWX]VIPWI�FIWX¨V�EJ�]HIVPMKIVI�ơVI�
medlemmer valgt af og blandt delegeretforsamlingens med-

PIQQIV�WEQX�EJ�XVI�QIHEVFINHIVVITV©WIRXERXIV�

Der har i 2015 ikke været ændring i de valgte bestyrelses-

medlemmer fra delegeretforsamlingen, mens valget til med-

EVFINHIVVITV©WIRXERXIV� XMP�FIWX]VIPWIR�VIWYPXIVIHI� M� XVI�R]I�
medlemmer. 

&IWX]VIPWIR�LEV�RIHWEX�IX�VIZMWMSRWYHZEPK��HIV�FIWX¨V�EJ�

! EVOMXIOX�,ERW�/VMWXMER�.IRWIR�(formand)
! direktør Steen Bo Jørgensen

! EHZSOEX�,ERW�.»VKIR�/ETXEMR�
! HMVIOX»V�.IRW�1YRO�.IRWIR

&IWX]VIPWIR� ERWIV� 7XIIR� &S�.»VKIRWIR� JSV� HIX� YEǜ©RKMKI�
QIHPIQ� QIH� OZEPMơOEXMSRIV� MRHIR� JSV� VIKRWOEFWZ©WIR� SK�
/ eller revision, med henvisning til hans over 20 års erfaring 

WSQ� ERWZEVPMK� JSV� VIKRWOEFWEƢ©KKIPWIR� M� IR� ơRERWMIP� ZMVO-
somhed. Se endvidere side 22 for beskrivelse af ledelseshverv.  

Revisionsudvalget i Købstædernes Forsikring virker også som 

revisionsudvalg for Købstædernes Forsikrings forsikringsdat-

terselskaber.

Bestyrelsen har besluttet, at revisionsudvalgets medlemmer 

SKW¨�WOEP�ZMVOI�WSQ�EƢ»RRMRKWYHZEPK�

Bestyrelsen har fastlagt en lønpolitik, som har til formål at 

WMOVI��EX�EƢ»RRMRKIR�EJ�FIWX]VIPWI��HMVIOXMSR�SK�ERWEXXI��HIV�
LEV�Z©WIRXPMK�MRHƢ]HIPWI�T¨�WIPWOEFIXW�VMWMOSTVSơP��IV�M�SZIV-
IRWWXIQQIPWI�QIH�SK�JVIQQIV�IR�WYRH�SK�IƤIOXMZ�VMWMOS-

styring, og som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. 

Lønnen skal være medvirkende til at sikre selskabets for-

retningsstrategi og -værdier, og lønnen må ikke være af en 

størrelse eller have en sammensætning, som kan give risiko 

JSV�MRXIVIWWIOSRƢMOXIV�

&IWX]VIPWIR�EƢ»RRIW�QIH�IX�JEWX�LSRSVEV�SK�IV�MOOI�SQJEXXIX�
af nogen former for variabel løn eller incitamentsprogrammer. 

,SRSVEVIX�JEWXW©XXIW�EJ�HIPIKIVIXJSVWEQPMRKIR��SK�HIX�IV�Q¨-

let, at honoraret er på et niveau, som er markedskonformt.

Lønudvalget giver desuden indstilling til bestyrelsen om fast-

sættelse af løn til direktionen samt enkelte ledende medar-

FINHIVI��(I�T¨K©PHIRHI�QIHEVFINHIVIW�P»R�FIWX¨V�EJ�JEWX�P»R�
og pension, og de er ikke omfattet af nogen former for vari-

abel løn eller incitamentsprogrammer. Lønningerne vurderes 

normalt en gang årligt. I forbindelse med fratrædelse tildeles 

ingen form for ekstraordinære fratrædelsesgodtgørelser.

Måltal for den kønsmæssige sammensætning af 
bestyrelse og ledelse
I forbindelse med den kønsmæssige sammensætning af 

bestyrelse og ledelse og fastsættelse af måltal herfor, har 

Købstædernes Forsikrings bestyrelse en målsætning om at 

XMPXV©OOI�ƢIVI�OZMRHIV�WSQ�HIPIKIVIHI�SK�HIVR©WX�STJSVHVI�
dem til at stille op til selskabets bestyrelse.

I selskabets daglige ledelse tilstræbes der mindst 40 % af det 

underrepræsenterede køn. Afgørende er, at ledelsesposter-

RI�JSVXWEX�FIW©XXIW�T¨�FEKKVYRH�EJ�HI�OZEPMơOEXMSRIV��HIV�IV�
FILSZ�JSV�M�HIX�IROIPXI�NSF��1¨PIX�SQ�QMRHWX����	�VITV©WIR-

tation til begge køn, vil således ikke hindre ansættelsen af den 

FIHWX�OZEPMơGIVIHI�ERW»KIV��SK�HIV�OER�HIVJSV�Z©VI�TIVMSHIV��
hvor målet ikke vil være opfyldt. På nuværende tidspunkt ud-

gør kvinder 38 % af selskabets øverste ledelsesfora.
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Organisation
Købstædernes Forsikring har i 2015 fortsat investeret i orga-

RMWEXMSRIR��F¨HI� M�JSVQ�EJ�QIHEVFINHIVYHZMOPMRK�WEQX�R]ER-

W©XXIPWIV�W¨ZIP�M�WEPKIX�WSQ�M�FEGO�SƥGI��JSV�EX�YRHIVWX»XXI�
ZSVIW�JSVXWEXXI�Z©OWXEKIRHE�SK�WXVEXIKM�SQ�IR�L»N�OYRHIWIV-
vice og tilfredshed.

Pensionsafviklingskassen
Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige 

&VERHJSVWMOVMRK� IV� IR� PYOOIX� ơVQETIRWMSRWOEWWI�� HIV� MOOI�
STXEKIV� R]I�QIHPIQQIV�� 1IH� *MRERWXMPW]RIXW� KSHOIRHIPWI�
åbnede Pensionsafviklingskassen ekstraordinært for direktø-

VIVRI�1SKIRW�2��7OSZ�SK�0EVW��WXIRǘIPH�M�¨V������

Købstædernes Forsikring er ikke koncernforbunden med Pen-

sionsafviklingskassen, men Købstædernes Forsikring hæfter 

for Pensionsafviklingskassens forpligtelser og tilfører kapital til 

Pensionsafviklingskassen i det omfang, Pensionsafviklingskas-

sen ikke har tilstrækkelig kapital til at overholde lovgivningens 

krav. Finanstilsynet fører tilsyn med Pensionafviklingskassen, og 

HIR�IV�YRHIVPEKX�K©PHIRHI�PSZVIKPIV�JSV�ơVQETIRWMSRWOEWWIV�

Pensionsforpligtigelser i Pensionsafviklingskassen er gennem 

årene blevet øget af en række forhold herunder beslutnin-

gen i 2006, af bestyrelsen i Købstædernes Forsikring, om at 

nedsætte de to direktørers pensionsalder fra 65 år til 62 år. 

7EQX�WSQ�J»PKI�EJ�TIRWMSRWFIVIXXMKIHI�P»RJSVL»NIPWIV�XMP�HI�
to direktører, længere forventet levetid, væsentligt lavere 

renteniveau til forrentning af den investerede kapital samt 

øgede lovgivningsmæssige solvenskrav i form af et skærpet 

beregningsteknisk levetidsgrundlag, en lavere rentekurve og 

særlige hensættelseskrav til fremtidige administrationsom-

kostninger og realisationsrisiko. Samlet set har dette krævet 

indbetalinger fra Købstædernes Forsikring, der i væsentlig 

grad har oversteget den forventede besparelse ved at lade de 

to direktører indtræde i Pensionsafviklingskassen og derved 

gøre brug af den i Pensionsafviklingskassen i år 2000 bety-

delige overskudskapital.

-������IV�1SKIRW�2��7OSZ�YHXV¨HX�EJ�4IRWMSRWEJZMOPMRKWOEWWIR��
idet han ikke var pensionsberettiget, hvorfor hans depot er  

blevet overført til en trediepart. I denne forbindelse er hensæt-

telsen, omtalt i årsrapporten for 2014, på 5,8 mio.kr. tilbageført.

Ved udgangen af 2015 havde Pensionsafviklingskassen ak-

tiver for 84,2 mio.kr. og de forsikringsmæssige forpligtel-

ser udgør 61,6 mio.kr., hvoraf 7,2 mio.kr. hidrører fra særlige 

hensættelser, som Finanstilsynet har krævet de senere år på 

grund af skærpede krav til pensionskassernes hensættelser. 

Egenkapitalen udgør 12,8 mio.kr. pr. 31. december 2015. Pen-

sionsafviklingskassen er i såkaldt grønt lys ultimo 2015. 

De årlige pensionsudbetalinger forventes for 2016 at blive i 

niveauet 3,8 mio.kr.

+MZIX� HIR� RYZ©VIRHI� ơRERWMIPPI� WMXYEXMSR� M� 4IRWMSRWEJZMO-
lingskassen vurderes det ikke umiddelbart, at der vil skulle 

WOI�MRHFIXEPMRKIV�JVE�/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK��1IR�KMZIX�HIX�
lave renteniveau og pensionsudbetalingsforpligtelse kan det 

M� XMPJ©PHI� EJ� Z©WIRXPMK� YVS� T¨� HI� ơRERWMIPPI�QEVOIHIV� FPMZI�
nødvendigt for Købstædernes Forsikring at indbetale til Pen-

sionsafviklingskassen. Bestyrelsen i Pensionsafviklingskassen 

vurderer fortsat, hvilke muligheder der er for at overdrage 

pensionsforpligtelserne til 3. part. Skulle det vise sig muligt at 

overdrage bestanden til 3. part, vil Pensionsafviklingskassen 

efterfølgende blive opløst. 

I den takt forsikringsforpligtelserne ophører i Pensionsafvik-

lingskassen, vil der ikke skulle ske yderligere indbetalinger 

fra Købstædernes Forsikring til Pensionsafviklingskassen. 

2¨V� 4IRWMSRWEJZMOPMRKWOEWWIR� IV� JYPHX� EƢ»FIR�� XMPJEPHIV� IR�
eventuel overskudskapital Købstædernes Forsikring.

Væsentlige begivenheder e+er regnskabsårets afslutning
(IV�IV�MOOI�IJXIV�VIKRWOEFW¨VIXW�EJWPYXRMRK�MRHXVYƤIX�FIKMZIR-

heder af væsentlig betydning for Købstædernes Forsikrings 

økonomiske situation.

Forventninger til fremtiden
For 2016 forventes et resultat, som peger i retning af og 

understøtter målsætningerne på side 10 i afsnittet ”Stra- 

tegi, vision og værdier”. Der forventes således en organisk 

præmievækst på over 7 % og en combined ratio i niveauet 

�������HE�HIR�JSVXWEXXI�L»NI�Z©OWX�JSVZIRXIW�EX�P©KKI�TVIW�
på akkvisitionsomkostningerne.  

 

På investeringsområdet vil vi fortsat forfølge en forenkling og 

dermed afvikling af en række større enkeltinvesteringer i den 

ũWXVEXIKMWOIũ�TSVXIJ»PNI�M�XEOX�QIH��EX�HIX�OER�K»VIW�T¨�IX�JSV-
RYJXMKX�RMZIEY��-RZIWXIVMRKWTSVXIJ»PNIR�ZMP�JSVXWEX�Z©VI�STHIPX�
M� LIRLSPHWZMW� IR� ũWXVEXIKMWOũ� SK� IR� ũZ©VHMTETMVũ�TSVXIJ»PNI��
1IH� JSVFILSPH� JSV� YHZMOPMRKIR� T¨� HI� ơRERWMIPPI� QEVOIHIV��
WTIGMIPX�KMZIX�HIR�M�»NIFPMOOIX�YWMOVI�WMXYEXMSR�T¨�HI�ơRERWMIPPI�
QEVOIHIV��JSVZIRXIW�IX�EǗEWX�M�RMZIEYIX���ţ���	�JSV�/*�-RZIWX�
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Ledelse og ledelseshverv

Bestyrelse

Direktør Steen Bo Jørgensen, København, formand
! *SVQERH�JSV�FIWX]VIPWIR�M�1SQIRXYQ�1EVOIXW�+PSFEPI�%OXMIV�%�7
! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�+PSFEP�(IRXEP�-RWYVERGI�%�7�SK�(IPXEU�%�7
! 1IHPIQ�EJ�&SEVH�SJ�%HZMWIVW�M�-4�:IRXYVI�*YRH

Advokat Hans Jørgen Kaptain, næstformand
! *SVQERH�JSV�FIWX]VIPWIR�M�7OEKIVEO�,SPHMRK�%�7��-)�,SPHMRK��,MVXWLEPW�%�7��%OXMIWIPWOEFIX�7©F]�*MWOI�-RHYWXVM��(EJSPS�,SPHMRK� 
� %�7��(EJSPS�%�7�� )P[SVOW�%�7��.EVRIW�%�7��2SVHN]WO� 0YJXXIORMO�%�7��(SO»IR�%�7�� 7OEKIRW�1YWIYQ�)NIRHSQWWIPWOEF�%T7�� 
 Den Grevelige Oberbech-Clausen-Peanske Familiefond (Voergaard Slot)��2SVHN]PPERHW�,EPPIRW�*SRH��7OEKIRW�/YRWXQYWIIV�
! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�2SVHN]WOI�&ERO�%�7��7XMLSPX�,SPHMRK�%�7��7OEKIVEO�*MWOIIOWTSVX�%�7��(ERWO�8V©IQFEPPEKI�,SPHMRK� 
� %�7�QIH���HEXXIVWIPWOEFIV��,]HVEXIGL�-RHYWXVMIW�%�7��,8,,�%�7��+1'�,SPHMRK�%�7��6%-7�%�7��3=�)NIRHSQ�2SVH�%T7��:ERK� 
 gaard Fonden (Sæby Fiske-Industri Koncernen)��7MKYVH�SK�1EVKMX�)WTIVWIRW�*EQMPMIJSRH�(Skagerak Koncernen), Ann Birgitte og  

� 2MIPW��VWOSZ�'LVMWXIRWIRW�*EQMPMIJSRH�(Ørskov Koncernen) og Dafolo Fonden

! Direktør i Kaptain ApS

Arkitekt Hans Kristian Jensen, Hillerød
! Formand for bestyrelsen i Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring

Direktør Thomas Olsen, Vedbæk
! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�8�3��,SPHMRK�%�7���4EVXRIV�%�7��1»PPIV�
�6SXLI�%�7��'SQ[E]�(MWXVMFYXMSR�%�7��'SQMX�%�7��'SQMX 
� ,SWXMRK�%�7��1EVOIHWQSHRMRKWJSRHIR�SK�/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRKW�.YFMP©YQWJSRH

Direktør Jens Munk Jensen
! *SVQERH�JSV�FIWX]VIPWIR�M�1ERNE�%TW��1IXEPWIVZMGI�,SVWIRW�%�7��8VEHI�*EMV�%TW�SK�+VIREE�&MPLYW�%�7
! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�.YEP�%�7��%�7�2�4��8VYGOW�SK�4IRWMSRWEJZMOPMRKWOEWWIR�JSV�/»FWX©HIVRIW�EPQMRHIPMKI�&VERHJSVWMOVMRK
! (IPIKIVIX�M�-RWIVS�,SVWIRW
! (MVIOX»V�M�%�7�2�4��8VYGOW

Tømrermester Ole Riber Kjær, Henne
! 1IHPIQ�EJ�7XEXIRW�)OWTVSTVMEXMSRWOSQQMWWMSR�JSV�.]PPERH��FIWX]VIPWIR�M�7]H�)RIVKM�SK�JSVQERH�JSV�,IRRI�+SPǗPYF

Agenturansvarlig Jakob Nymand Larsen
! Ingen

Erhvervsassurandør Tommy Foverskov 
! Formand for Assurandørforeningen af 1906 Købstædernes Forsikring

! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�%WWYVERH»VOVIHWIR�ţ�*MRERWJSVFYRHIX
! Delegeret i AP Pension

Fuldmægtig Michael Christensen
! Ingen
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SELSKABSOPLYSNINGER

Direktion

Administrerende direktør Anders Hestbech
! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�2©VWMOVMRK�%�7��8EOWEXSVVMRKIR��*SVWMOVMRKWEOXMIWIPWOEFIX�/�E�&��-RXIVREXMSREP��/�E�&��)NIRHSQWMRZIWX��
� %�7�SK�1-%�%�7

Øvrige ledende medarbejdere

Torben Bidstrup, Skade
! *SVQERH�JSV�FIWX]VIPWIR�M�/�E�&��)NIRHSQWMRZIWX�%�7

Jens Reuss Christensen, Underwriting
! Formand for bestyrelsen i Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International

! 1IHPIQ�EJ�)VLZIVZWJSVWMOVMRKWYHZEPKIX�YRHIV�*SVWMOVMRK�
�4IRWMSR

Louise Foldager, Compliance og HR
! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�*SVWMOVMRKWEOXMIWIPWOEFIX�/�E�&��-RXIVREXMSREP�SK�/�E�&��)NIRHSQWMRZIWX�%�7
! Delegeret i AP Pension

Heidi Bjarnø Hagman, Forretningsudvikling og IT
! (MVIOX»V�M�1-%�%�7
! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�+VIZI�8VMQ�1SXMSRWOPYF

Lone Kyhl Hendriksen, Kundeservice og Marketing
! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�0EVW�,IRHVMOWIR�%�7�SK�'ILXIGL�%�7

Torben Moos, Salg
! %HQMRMWXVIVIRHI�HMVIOX»V�M�*SVWMOVMRKWEKIRXYV�,�+�*�%�7
! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�*SVWMOVMRKWEKIRXYV�,�+�*�%�7

Sune Stürup Mikkelsen, Økonomi
! 1IHPIQ�EJ�FIWX]VIPWIR�M�)WFNIVK�7XSVGIRXIV�%�7��*SVWMOVMRKWEKIRXYV�,�+�*�%�7��1-%�%�7�SK�8+�4EVXRIVW�:�4�7

Revision

Deloitte statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr 33 96 35 56

Weidekampsgade 6

2300 København S
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Delegeretforsamling
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DELEGERETFORSAMLING

1. kreds� � %HZSOEX�/IR�8SVTI�'LVMWXSƤIVWIR��,IPWMRK»V������
2. kreds��� %VOMXIOX�,ERW�/VMWXMER�.IRWIR��,MPPIV»H������
3. kreds��� �OSRSQMHMVIOX»V�-F�(]FHELP�'LVMWXSƤIVWIR��6SWOMPHI������
4. kreds��� (MVIOX»V�4LMPMT�;MRXLIV�7»RHIVKEEVH��,SPF©O������
5. kreds��� (MVIOX»V�7ZIRH�8YI�'LVMWXIRWIR��6MRKWXIH������
6. kreds �� (MVIOX»V�'LVMWXMER�;IMHIQERR��/SVW»V������
7. kreds �� (MVIOX»V�4VIFIR�+IIVX�0EVWIR��2©WXZIH������
8. kreds��� 8V©PEWXHMVIOX»V�%RHIVW�/RYH��WXIVKEEVH��2]O»FMRK�*������
9. kreds   Ledig

10. kreds�� %HZSOEX�&S�,ERWIR��6»RRI������
11. kreds � (MVIOX»V�4IV�2SVHZMK�2MIPWIR��7ZIRHFSVK������
12. kreds � (MVIOX»V�*MRR�%EVPYRH�.IRWIR��3HIRWI������
13. kreds  7MOOIVLIHWPIHIV�0EVW�7MQSRWIR��:MWWIRFNIVK������
14. kreds  %HZSOEX�,ERW�.»VKIR�/ETXEMR��7©F]������
   Næstformand for delegeretforsamlingen

15. kreds  (MVIOX»V�7»VIR�;EKRIV�%RHIVWIR��&PSOLYW������
16. kreds � %HZSOEX�3PI�;EKRIV��%EPFSVK������
17. kreds  8IORMWO�HMVIOX»V�2MIPW�)VMO�7QMXL��2MFI������
18. kreds  (MVIOX»V�%PPER�&MWKEEVH��7OMZI������
19. kreds  (MVIOX»V�/YVX�(IKRFSP�4IHIVWIR��,SPWXIFVS������
20. kreds � 8»QVIVQIWXIV�4IXIV�)WXVYT�%MRMPP��:MFSVK������
21. kreds  8»QVIVQIWXIV�4SYP�2MIPWIR��6ERHIVW������
22. kreds � 6IZMWSV�4IV�4PINHVYT��6»RHI������
23. kreds � %HQ��HMVIOX»V�'EVP�,IRVMO�'LVMWXMERWIR��8EVQ������
24. kreds � -RKIRM»V�*VIHIVMO�1EHWIR��7MPOIFSVK������
25. kreds � 6IKMWXVIVIX�VIZMWSV�1SVXIR�7XIIR�3PWIR��,EWWIPEKIV������
26. kreds � 8»QVIVQIWXIV�3PI�6MFIV�/N©V��,IRRI������
27. kreds  +PEVQIWXIV�1EVXMR�0ISRLEVH��*VIHIVMGME������
28. kreds � (MVIOX»V�.IRW�1YRO�.IRWIR��,SVWIRW������
29. kreds � &PMOOIRWPEKIVQIWXIV�8SQQ]�.»VKIRWIR��)WFNIVK������
30. kreds � 6IKRWOEFWGLIJ�.ER�7GLQMHX�7GL»RRMRK��/SPHMRK������
31. kreds  7]WXIQWTIGMEPMWX�2MIPW�-ZIV�8LYPWXVYT��:SNIRW������
32. kreds � (MVIOX»V�&IRX�.»VR�.EGSFWIR��%EFIRVEE������
33. kreds � (MVIOX»V�8LSQEW�3PWIR��:IHF©O������
34. kreds � %HQMRMWXVIVIRHI�HMVIOX»V�7»VIR�7XIRWHEP��0INVI������
35. kreds � (MVIOX»V�7XIIR�&S�.»VKIRWIR�������'LEVPSXXIRPYRH������
   Formand for delegeretforsamlingen

Årstallet i parentesen angiver det år, i hvilket den delegerede er valgt første gang.
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Koncernstruktur
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KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består ud over moderselskabet, Købstædernes 

Forsikring, gensidig af Forsikringsaktieselskabet K.a.B. Interna-

XMSREP��/�E�&��)NIRHSQWMRZIWX�%�7��*SVWMOVMRKWEKIRXYV�,�+�*�
A/S og kapitalforeningsafdelingen KF Invest. Alle dattersel-

WOEFIV�IV�INIX�JYPHX�YH�EJ�QSHIVWIPWOEFIX�

Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab og 

IV� W¨PIHIW� INIX� EJ� JSVWMOVMRKWXEKIVRI�� 7IPWOEFIX� FIWO©JXMKIV�
sig med dansk skadeforsikring samt koncernens modtagne 

danske genforsikring.

/ETMXEPJSVIRMRKWEJHIPMRKIR� /*� -RZIWX� LEV� LNIQWXIH� M� /KW��
Lyngby og er nærmere omtalt under investeringsvirksomhed 

i ledelsens beretning.

Købstædernes Forsikrings øvrige datterselskaber har – bortset 

fra de respektive datterselskabers direktører – ingen ansatte 

QIHEVFINHIVI� SK� HI� LEV� LNIQWXIH� M� /»FIRLEZR�� %HQMRM-
strationen af disse selskaber varetages af moderselskabet 

Købstædernes Forsikring, der herfor fra dattervirksomhe-

derne modtager vederlag til dækning af omkostningerne. 

Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International har siden 1994 

stået for koncernens internationale genforsikringsaktiviteter. 

Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International ledes af en be-

styrelse, der består af 5 medlemmer, hvoraf de 4 er ansat i 

moderselskabet. Bestyrelsen har ansat en direktør til at vare-

tage den daglige ledelse, og selskabet har ikke andre ansatte. 

/�E�&�� )NIRHSQWMRZIWX� %�7� INIHI� XMHPMKIVI� ��� 	� EJ� 7EQINIX�
7PSXW%VOEHIVRI�� WSQ� IV� WSPKX� TVMQS� ����� XMP� (ERMGE� )NIR-

domsselskab ApS. Dette selskab forventes i 2016 fusioneret 

op i Købstædernes Forsikring.

*SVWMOVMRKWEKIRXYV�,�+�*�%�7�IV�WIPWOEFIX�WSQ�/»FWX©HIV-
nes Forsikring erhvervede primo 2015. Dette selskab forven-

tes i 2016 fusioneret op i Købstædernes Forsikring. 

(IWYHIR�INIV�/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK����	�EJ�1-%�%�7��WSQ�
i slutningen af 2015, erhvervede de fulde rettigheder til for-

WMOVMRKWW]WXIQIX�1-% �XMHPMKIVI�/MTSW��

/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK�INIV�LIVYHSZIV����	�EJ�)WFNIVK�7XSV-
center A/S.

Købstædernes Forsikring# 
gensidig

CVR "# #$ %% #&
Aktivitet: 

Skadesforsikring i DK

Købstædernes Forsikrings 
jubilæumsfond

CVR '$ #" '% ()
Aktivitet: Stø*e til 

sportstalenter

Pensionsafviklingskassen
for Købstædernes almindelige 

Brandforsikring
CVR (# &( '% #)

Aktivitet: Pensionskasse

Forsikringsaktieselskabet 
K0a0B0 International

CVR #+ $& (' %%
Aktivitet: International 

reassurance (i a,øb)
#++ % ejet

K0a0B0 
Ejendomsinvest A/S

CVR #" +$ %( $'
Aktivitet: 

Ejendomsinvestering
#++ % ejet

Kapitalforeningsafdelingen
KF Invest

Aktivitet: Forvaltning 
af investeringer

#++ % ejet

Forsikringsagentur 
H-G-F A/S

CVR -( -) "- %)
Aktivitet: 

Forsikringsagentur
#++ % ejet

MIA A/S
CVR '( '- %- "#
Aktivitet: Ejer af 

forsikringsapplicationen 
MIA 

"+ % ejet
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og resultatdisponering
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REGNSKABSGENNEMGANG OG RESULTATDISPONERING

Koncernen
Årets resultat blev for koncernen et overskud på 52,6 mio.kr. 

før skat og 43,6 mio.kr. efter skat. Ved udgangen af 2015 ud-

KNSVHI�/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRKW�IKIROETMXEP���������QMS�OV�

Bruttopræmieindtægten beløb sig til 758,8 mio.kr., heraf for 

egen regning 714,8 mio.kr. mod 659,4 mio.kr. for egen reg-

ning året før. I forhold til 2014 steg bruttopræmieindtægten 

med 51,5 mio.kr., svarende til 7,3 %.

Præmieindtægten for egen regning steg i 2015 med 55,4 

mio.kr. svarende til en stigning på 8,4 %.

Bruttoerstatningsudgifterne steg med 57,6 mio.kr. primært 

grundet det øgede forretningsomfang. 

(VMJXWSQOSWXRMRKIVRI�JEPHX�QIH������QMS�OV��KVYRHIX�IƤIOXM-
visering samt bortfald af omkostninger i 2014 med engangs-

karakter.

Forsikringsvirksomheden gav således et overskud på 3,0 mio.

kr. mod et overskud på 1,1 mio.kr. i 2014.

Investeringsvirksomheden gav i 2015 et overskud på 49,6 

mio.kr. efter forsikringsteknisk rente, mod 21,6 mio.kr. i 2014.

Bruttoerstatningsprocenten for 2015 blev 72,6. Bruttoom-

kostningsprocenten blev 23,2 og med en nettogenforsikrings-

procent på 3,4 endte koncernens combined ratio på 99,2.

Nedenfor gengives resultatet af dattervirksomhederne, idet 

vi henviser til de respektive årsrapporter for yderligere ud-

dybning af resultaterne.

Resultatet i dattervirksomheden K.a.B. International i 2015 

blev 7,6 mio.kr. før skat og 6,6 mio.kr. efter skat. Resultatet 

er påvirket af den fortsatte afvikling af selskabets aktivitet.  

Der er således ultimo 2015 indgået kommuteringsaftale med 

Kiln på den sidste væsentlige aftale med åbne skader. 

6IWYPXEXIX�M�HEXXIVZMVOWSQLIHIR�/�E�&��)NIRHSQWMRZIWX�M������
er -1,3 mio.kr. før skat og 0,6 mio.kr. efter skat. Der er ingen 

EOXMZMXIX�M�HIXXI�WIPWOEF�IJXIV�WEPKIX�EJ�7EQINIX�7PSXW%VOEHIV-
ne i starten af 2015. Skatten er påvirket af den endelige op-

gørelse i forbindelse med dette salg.

6IWYPXEXIX� M� HEXXIVZMVOWSQLIHIR� *SVWMOVMRKWEKIRXYV� ,�+�*�
A/S blev -0,1 mio.kr. før skat og -0,0 mio.kr. efter skat.

Købstædernes Forsikring, gensidig
Årets resultat blev et overskud på 43,6 mio.kr. efter skat, for-

delt med et overskud fra forsikringsvirksomhed på 5,6 mio.kr., 

et overskud fra investeringsvirksomhed efter forsikringstek-

nisk rente på 47,9 mio.kr., samt en beregnet skat på 9,8 mio.kr.

Bruttopræmieindtægten viste en stigning på 58,8 mio.kr. til 

759,1 mio.kr., hvilket svarer til en stigning på 8,4 %.

Bruttoerstatningerne steg med 49,9 mio.kr., som følge af det 

øgede forretningsomfang, til 552,9 mio.kr. Erstatningsudgifter-

ne for egen regning endte på 536,1 mio.kr. mod 472,3 mio.kr.  

i 2014.

Bruttoskadeprocenten blev i 2015 72,8, hvilket er 1,0 pro-

GIRXTSMRX� L»NIVI� IRH� M� ������ 3QOSWXRMRKWTVSGIRXIR� FPIZ�
22,6, og med en nettogenforsikringsprocent på 3,5 blev sel-

skabets combined ratio på 98,9 mod 102,2 i 2014.

Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 5,6 mio.

kr. mod et underskud på 11,5 mio.kr. i 2014.

Resultatet af investeringsvirksomhed efter forsikringsteknisk 

rente blev et overskud på 47,9 mio.kr. mod et overskud på 27,1 

mio.kr. i 2014.

Købstædernes Forsikrings samlede aktiver steg med 94,7 

mio.kr. og udgør 2.237,0 mio.kr. ultimo 2015.

Egenkapitalen i Købstædernes Forsikring udgør ved årets 

udgang 1.202,0 mio.kr. Selskabet opfylder solvenskravet 8,5 

gange efter Solvens I-principper og 1,93 efter Solvens II-prin-

cipper (ISB).

Resultatdisponering

Årets totalindkomst udgør ,-*-#$ t*kr*

Der foreslås fordelt således:  

Opskrivningshenlæggelser #*)+" t*kr*

Ne!oopskrivning e.er
indre værdis metode &'*-$( t*kr*

Overført til næste år ()*+$$ t*kr*

,�DOW� ǏǔǖǔǐǕ�WǖNUǖ
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København, den 29. marts 2016

Ledelsespåtegning
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget 

årsrapporten for 2015 for Købstædernes Forsikring.

�VWVETTSVXIR�IV�EƢEKX�M�SZIVIRWWXIQQIPWI�QIH�PSZ�SQ�ơRER-

siel virksomhed.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 

QSHIVWIPWOEFIXW�EOXMZIV��TEWWMZIV�SK�ơRERWMIPPI�WXMPPMRK�TV������
december 2015 samt resultatet af koncernens og modersel-

skabets aktiviteter i regnskabsåret 2015.

 

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse 

for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter 

og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlig-

ste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moder-

selskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29. marts 2016

%RHIVW�,IWXFIGL
administrerende direktør

7YRI�7X¿VYT�1MOOIPWIR
økonomidirektør

Bestyrelse

Steen Bo Jørgensen

formand
,ERW�.»VKIR�/ETXEMR�
næstformand

,ERW�/VMWXMER�.IRWIR

8LSQEW�3PWIR .IRW�1YRO�.IRWIR 3PI�6MFIV�/N©V

Jakob Nymand Larsen 8SQQ]�*SZIVWOSZ 1MGLEIP�'LVMWXIRWIR
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Den uafhængige 
revisors erklæringer

8MP�HI�HIPIKIVIHI�JSV�
Købstædernes Forsikring
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 

/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK�JSV�VIKRWOEFW¨VIX����NERYEV�ţ�����HI-

cember 2015. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter 

resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenka-

pitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. 

/SRGIVRVIKRWOEFIX� SK� ¨VWVIKRWOEFIX� YHEVFINHIW� IJXIV� PSZ�
SQ�ơRERWMIP�ZMVOWSQLIH�

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
0IHIPWIR�LEV�ERWZEVIX�JSV�YHEVFINHIPWIR�EJ�IX�OSRGIVRVIKR-

skab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

IRWWXIQQIPWI� QIH� PSZ� SQ� ơRERWMIP� ZMVOWSQLIH�� 0IHIPWIR�
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 

ERWIV�R»HZIRHMK�JSV�EX�YHEVFINHI�IX�OSRGIVRVIKRWOEF�SK�IX�
¨VWVIKRWOEF�YHIR�Z©WIRXPMK�JINPMRJSVQEXMSR��YERWIX�SQ�HIR-

RI�WO]PHIW�FIWZMKIPWIV�IPPIV�JINP�

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregn-

skabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 

udført revisionen i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revis-

orlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 

TPERP©KKIV�SK�YHJ»VIV�VIZMWMSRIR�JSV�EX�STR¨�L»N�KVEH�EJ�WMO-
kerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden 

Z©WIRXPMK�JINPMRJSVQEXMSR�

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at 

opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregn-

skabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger af-

hænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici 

JSV� Z©WIRXPMK� JINPMRJSVQEXMSR� M� OSRGIVRVIKRWOEFIX� SK� M� ¨VW-

VIKRWOEFIX�� YERWIX� SQ� HIRRI� WO]PHIW� FIWZMKIPWIV� IPPIV� JINP��
:IH� VMWMOSZYVHIVMRKIR� SZIVZINIV� VIZMWSV� MRXIVR� OSRXVSP�� HIV�
IV� VIPIZERX� JSV� ZMVOWSQLIHIRW� YHEVFINHIPWI� EJ� IX� OSRGIVR-

regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. 

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke 

IR� OSROPYWMSR� SQ� IƤIOXMZMXIXIR� EJ� ZMVOWSQLIHIRW� MRXIVRI�
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om le-

delsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præ-

sentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-

strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-

skabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets 

EOXMZIV��TEWWMZIV�SK�ơRERWMIPPI�WXMPPMRK�TV������HIGIQFIV������
samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for 

VIKRWOEFW¨VIX���� NERYEV�ţ�����HIGIQFIV������M�SZIVIRWWXIQ-

QIPWI�QIH�PSZ�SQ�ơRERWMIP�ZMVOWSQLIH�

Udtalelse om ledelsesberetningen
:M�LEV� M� LIRLSPH� XMP� PSZ�SQ�ơRERWMIP� ZMVOWSQLIH�KIRRIQP©WX�
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-

ger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og 

årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at 

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med koncernregnskabet og årsregnskabet.

København, den 29. marts 2016

0SRI�1»PPIV�3PWIR�
statsaut. revisor

Kasper Bruhn Udam

statsaut. revisor

Deloi*e
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr 33 96 35 56
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Resultatopgørelse

2014 / 2015
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RESULTATOPGØRELSE

t.kr.

Bru!opræmier   """*()( "&-*#-( """*+)$ "&$*$('
Afgivne forsikringspræmier   -,(*"#& -,"*-## -,(*-+$ -,-*'$+
Ændring i præmiehensæ!elser   -&-*##, -&&*()$ -&-*##, -&$*+++
Ændring i genforsikringsandel af præmiehensæ!elser  -))- )' -))- )'
3U PLHLQGW JWHU�IǖHǖUǖư�L�DOW� � ǌ� ǒǋǏǖǒǕǊ� ǑǐǕǖǏǋǕ� ǒǋǏǖǕǒǔ� Ǒǐǌǖǋǔǔ

)RUVLNULQJVWHNQLVN�UHQWH� � ǎ� �ǌǖǐǎǊ� ǎǖǒǐǌ� �ǌǖǐǌǑ� ǎǖǒǌǔ

Udbetalte erstatninger   -#)&*$-" -#$+*-+# -#'"*&)& -#"#*+#$
Modtaget genforsikringsdækning   )(*+'& ++*'&# )(*+'& +#*,+'
Ændring i erstatningshensæ!elser   -)$*&)+ &'(*(-- -,#*-&" ")*+--
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensæ!elser  -+*(," -(#*)$- -+*"#( -(,*-&'
(UVWDWQLQJVXGJLƞHU�IǖHǖUǖư�L�DOW� � Ǐ� �ǐǎǎǖǔǐǕ� �ǏǑǌǖǒǑǊ� �ǐǎǑǖǊǕǊ� �Ǐǒǌǖǎǌǋ
      

%RQXV�RJ�SU PLHUDEDƟHU� � � �ǋǔ� ǒǕ� �ǋǔ� ǒǕ

Erhvervelsesomkostninger  # -$"*)(' -&&&*$', -$$*#'" -&&&*')'
Administrationsomkostninger   -"$*'($ --"*#)# -"#*'#' --"*("(
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber  -"+ ' -"+ '
Refusion fra tilkny!ede virksomheder     )*-$+ (*)#&
)RUVLNULQJVP VVLJH�GULƞVRPNRVWQLQJHU�IǖHǖUǖư�L�DOW� � �ǋǒǐǖǎǕǎ� �ǋǕǕǖǏǌǕ� �ǋǒǊǖǒǔǐ� �ǋǕǐǖǋǏǌ
      
 
)RUVLNULQJVWHNQLVN�UHVXOWDW� � ǌǔ� ǌǖǕǕǊ� ǋǖǊǑǋ� ǐǖǐǐǕ� �ǋǋǖǏǑǔ

Indtægter fra tilkny!ede virksomheder   +   +'*-$( $-*)")
Indtægter fra associerede virksomheder  " ' ' ' '
Indtægter af investeringsejendomme   -&*$-" -&*&## -&*$-" -&*&##
Renteindtægter og udby!er m*v*   (+*+'$ (-*,,# ,*''" ,*&+)
Kursreguleringer  - ,+*$$( &,*$$+ &'*#"' -,"*-",
Renteudgi.er   -&*,&# -("- -#'' ---
Administrationsomkostninger i forbindelse med      
investeringsvirksomhed   -)-*&$+ -)$*'-( -))*")' -)#*&'&
,QYHVWHULQJVDINDVWư�L�DOW� � � ǐǌǖǊǊǏ� ǌǌǖǔǌǐ� ǐǊǖǌǑǎ� ǌǔǖǌǋǑ
       
 
)RUUHQWQLQJ�DI�IRUVLNULQJVP VVLJH�KHQV ƟHOVHU�� ǎ� �ǌǖǏǋǊ� �ǋǖǋǕǔ� �ǌǖǏǋǋ� �ǋǖǋǐǋ
      
 
�,QYHVWHULQJVDINDVW�HƞHU�IRUVLNULQJVWHNQLVN�UHQWH� � ǏǕǖǐǕǏ� ǌǋǖǑǌǒ� Ǐǒǖǔǐǌ� ǌǒǖǊǑǐ
      
 
5HVXOWDW�I²U�VNDW� � � ǐǌǖǐǔǏ� ǌǌǖǑǔǔ� ǐǎǖǏǋǋ� ǋǐǖǐǕǒ
      
 
6NDW� � Ǖ� �ǔǖǕǕǌ� �ǋǑǖǏǒǕ� �ǕǖǔǋǕ� �Ǖǖǎǔǔ
      
 
�UHWV�UHVXOWDW� � � ǏǎǖǐǕǌ� ǑǖǌǊǕ� ǏǎǖǐǕǌ� ǑǖǌǊǕ

Totalindkomstopgørelse       
Årets resultat   ,(*#$) +*)'$ ,(*#$) +*)'$
 
Anden totalindkomst:       
Årets opskrivninger på domicilejendomme   #*)+" )*&&( #*)+" )*&&(
Skat af anden totalindkomst   ' ' ' '
Anden totalindkomst e.er skat   #*)+" )*&&( #*)+" )*&&(

7RWDOLQGNRPVWư�L�DOW� � � ǏǔǖǔǐǕ� ǔǖǎǌǌ� ǏǔǖǔǐǕ� ǔǖǎǌǌ

Note 2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab
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BALANCE

t.kr.

AKTIVER       
 
,PPDWHULHOOH�DNWLYHU� � ǋǊ� ǐǒǖǔǎǒ� ǐǋǖǕǒǑ� ǐǒǖǔǎǒ� ǐǋǖǕǒǑ
       
Dri.smidler  && ,*&,- ,*-&) ,*&,- ,*-&)
Domicilejendomme  &) &'$*#-# $-*((' &'$*#-# $-*(('
0DWHULHOOH�DNWLYHUư�L�DOW� � � ǋǋǎǖǒǎǎ� ǋǊǎǖǋǏǌ� ǋǋǎǖǒǎǎ� ǋǊǎǖǋǏǌ
      
 
,QYHVWHULQJVHMHQGRPPH� � ǋǎ� ǋǋǖǑǕǕ� ǋǒǖǎǑǌ� ǋǋǖǑǕǕ� ǋǒǖǎǑǌ
      
 
Kapitalandele i tilkny!ede virksomheder  &,   &*#+)*-(, &*##&*,,&
Kapitalandele i associerede virksomheder  &# &*''' ' &*''' '
,QYHVWHULQJHU�L�WLONQ\ƟHGH�YLUNVRPKHGHUư�L�DOW� � � ǋǖǊǊǊ� Ǌ� ǋǖǐǑǎǖǔǎǏ� ǋǖǐǐǋǖǏǏǋ

Kapitalandele   (",*(,' (&,*'#) &,$*#"' $&*&$+
Investeringsforeningsandele   ((-*)#+ ("$*'+$ , ,
Obligationer   $+)*+-& $,(*&') -'*(+, &,"*($'
Andele i kollektive investeringer   ' --*$&) ' '
Pantesikrede udlån   &#' &") &#' &")
Andre udlån   &*$)# &*$)# &*$)# &*$)#
$QGUH�ŹQDQVLHOOH�LQYHVWHULQJVDNWLYHUư�L�DOW� � ǋǑ� ǋǖǑǒǒǖǎǐǌ� ǋǖǒǌǒǖǌǎǌ� ǌǎǌǖǊǋǎ� ǌǏǊǖǑǔǒ
      
 
*HQIRUVLNULQJVGHSRWHU� � � ǋ� Ǒ� Ǌ� Ǌ

       
,QYHVWHULQJVDNWLYHUư�L�DOW� � � ǋǖǑǕǊǖǊǐǌ� ǋǖǒǏǏǖǑǊǊ� ǋǖǔǊǒǖǐǏǑ� ǋǖǔǊǕǖǏǕǊ

Genforsikringsandele af præmiehensæ!elser   )+ )#, )+ )#,
Genforsikringsandele af erstatningshensæ!elser   +-*+'$ "+*#)$ ++*&+) ",*,$'
*HQIRUVLNULQJVDQGHOH�DI�KHQV ƟHOVHU�WLO� � � � � � �
IRUVLNULQJVNRQWUDNWHUư�L�DOW� � � ǑǔǖǑǎǐ� ǒǑǖǒǔǎ� ǑǑǖǋǔǔ� ǒǏǖǒǏǏ
       
 
Tilgodehavender hos forsikringstagere   ++*))$ #)*-#) ++*))$ #)*-#)
Tilgodehavender i forbindelse med direkte       
IRUVLNULQJVNRQWUDNWHUư�L�DOW� � � ǑǑǖǌǌǕ� ǐǌǖǔǐǌ� ǑǑǖǌǌǕ� ǐǌǖǔǐǌ
       
 
Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder   &*#,, )*#,) &*()' &*+'#
Tilgodehavender hos tilkny!ede virksomheder   ' ' (*"'" '
Andre tilgodehavender   &-*-+( &&*$(- &-*-(# &&*$(-
7LOJRGHKDYHQGHUư�L�DOW� � � ǌǊǖǏǊǒ� ǋǏǖǏǔǊ� ǌǎǖǔǑǌ� ǋǎǖǐǏǎ
       
 
Aktuelle ska!eaktiver   &*#&' ##) $*$-) #''
Udskudte ska!eaktiver  &" &&*'-- ' +*),- -*-("
Likvide beholdninger  )) )('*'-) &)-*(+' ")*(,, )*+)&
$QGUH�DNWLYHUư�L�DOW� � � ǌǏǌǖǑǔǊ� ǋǌǔǖǕǋǌ� ǔǔǖǐǒǏ� ǋǋǖǕǐǔ
       
 
Tilgodehavende renter samt optjent leje   $*-(( &'*''+ &*,$- &*,$(
Andre periodeafgrænsningsposter   &&*+#, )(*&," &&*#+# )(*&,"
3HULRGHDIJU QVQLQJVSRVWHUư�L�DOW� � � ǌǋǖǏǔǒ� ǎǎǖǋǐǎ� ǋǎǖǊǑǎ� ǌǏǖǑǏǊ
       
 
$NWLYHUư�L�DOW� � � ǌǖǌǔǋǖǊǑǊ� ǌǖǌǊǐǖǔǕǔ� ǌǖǌǎǒǖǊǎǌ� ǌǖǋǏǌǖǎǏǐ

Note 2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab
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BALANCE

t.kr.

PASSIVER       
 
Egenkapital
Grundfond   #'*''' #'*''' #'*''' #'*'''
Opskrivningshenlæggelser   +(*)'# #"*$(- +(*)'# #"*$(-
Reserve for ne!oopskrivning e.er indre værdis metode    (&(*"'# (')*-&)
Reserver       
Andre henlæggelser   ,#'*''' ,#'*''' ,#'*''' ,#'*'''
Overført overskud   +(-*"#- #$#*&++ ()#*'#( )$)*(#,
(JHQNDSLWDOư�L�DOW� � ǋǔ� ǋǖǌǊǋǖǕǑǎ� ǋǖǋǐǎǖǋǊǏ� ǋǖǌǊǋǖǕǑǎ� ǋǖǋǐǎǖǋǊǏ
       
 
Præmiehensæ!elser   (',*,$+ )-#*$,) (',*,$+ )-#*$,)
Erstatningshensæ!elser   +(-*$$# +'+*(&) +)$*#(" #-&*'$#
+HQV ƟHOVHU�WLO�IRUVLNULQJVNRQWUDNWHUư�L�DOW� � � ǕǏǎǖǏǕǋ� ǔǕǌǖǌǐǏ� ǕǎǏǖǊǎǎ� ǔǑǒǖǊǎǒ
       
 
Udskudte ska!eforpligtelser  &" ' &*&&) ' '
+HQVDƟH�IRUSOLJWHOVHUư�L�DOW� � � Ǌ� ǋǖǋǋǌ� Ǌ� Ǌ
       
 
Gæld i forbindelse med genforsikring   )(*,($ &#*#(( &-*-)( &#*'&+
Gæld til kreditinstitu!er  &$ )(# )'*'&( &- &-*,,'
Gæld til tilkny!ede virksomheder   ' ' ' &*++)
Aktuelle ska!eforpligtelser   #*$$" &(*,+' ' "*,#$
Anden gæld   $-*(#$ &',*#)$ ",*+&$ "(*"(,
* OGư�L�DOW� � � ǋǌǔǖǊǎǊ� ǋǐǎǖǐǎǐ� ǕǎǖǏǑǊ� ǋǋǑǖǎǋǋ
       
 
3HULRGHDIJU QVQLQJVSRVWHU� � � ǒǖǐǒǑ� ǐǖǔǕǎ� ǒǖǐǒǑ� ǐǖǔǕǎ
       
 
3DVVLYHUư�L�DOW� � � ǌǖǌǔǋǖǊǑǊ� ǌǖǌǊǐǖǔǕǔ� ǌǖǌǎǒǖǊǎǌ� ǌǖǋǏǌǖǎǏǐ

Note 2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Anvendt regnskabspraksis   &
Personaleomkostninger   )'
Revisionshonorar   )&
Eventualforpligtelser   ))
Sikkerhedstillelser til fordel for de forsikrede   )(
Nærtstående parter   ),
Følsomhedsoplysninger   )#
Risikooplysninger   )+
Forsikringsteknisk resultat pr* forretningsområde  )"
Hoved- og nøgletal   )-
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EGENKAPITALOPGØRELSE

t.kr.

3Uǖ�ǎǋǖ�GHFHPEHU�ǌǊǋǎ� ǐǊǖǊǊǊ� ǐǐǖǔǌǐ� � ǏǐǊǖǊǊǊ� ǐǔǔǖǕǐǒ� ǋǖǋǏǏǖǒǔǌ
      
Årets resultat     +*)'$ +*)'$
      
Anden totalindkomst:      
Opskrivning af domicilejendomme ' )*&&(  ' ' )*&&(

Anden totalindkomst e.er skat ' )*&&(  ' ' )*&&(
      
Totalindkomst ' )*&&(  ' +*)'$ -*())
      

3Uǖ�ǎǋǖ�GHFHPEHU�ǌǊǋǏ� ǐǊǖǊǊǊ� ǐǒǖǕǎǔ� � ǏǐǊǖǊǊǊ� ǐǕǐǖǋǑǑ� ǋǖǋǐǎǖǋǊǏ
      
Årets resultat     ,(*#$) ,(*#$)
      
Anden totalindkomst:      
Opskrivning af domicilejendomme ' #*)+"  ' ' #*)+"

Anden totalindkomst e.er skat ' #*)+"  ' ' #*)+"
      
Totalindkomst ' #*)+"  ' ,(*#$) ,-*-#$
      

3Uǖ�ǎǋǖ�GHFHPEHU�ǌǊǋǐ� ǐǊǖǊǊǊ� ǑǎǖǌǊǐ� � ǏǐǊǖǊǊǊ� Ǒǎǔǖǒǐǔ� ǋǖǌǊǋǖǕǑǎ

Grundfond Opskrivnings-
henlæggelser

Koncern

Andre 
henlæggelser

Overført 
overskud

Egenkapital
 i alt

t.kr.

3Uǖ�ǎǋǖ�GHFHPEHU�ǌǊǋǎ� ǐǊǖǊǊǊ� ǐǐǖǔǌǐ� ǌǊǏǖǐǏǊ� ǏǐǊǖǊǊǊ� ǎǔǏǖǏǋǒ� ǋǖǋǏǏǖǒǔǌ
      
Årets resultat   $-*)")  -$)*'+( +*)'$
      
Anden totalindkomst:      
Opskrivning af domicilejendomme ' )*&&( ' ' ' )*&&(

Anden totalindkomst e.er skat ' )*&&( ' ' ' )*&&(
      
Totalindkomst ' )*&&( $-*)") ' -$)*'+( -*())
      

3Uǖ�ǎǋǖ�GHFHPEHU�ǌǊǋǏ� ǐǊǖǊǊǊ� ǐǒǖǕǎǔ� ǎǊǌǖǔǋǌ� ǏǐǊǖǊǊǊ� ǌǕǌǖǎǐǏ� ǋǖǋǐǎǖǋǊǏ
      
Årets resultat   &'*-$(  ()*+$$ ,(*#$)
      
Anden totalindkomst:      
Opskrivning af domicilejendomme ' #*)+" ' ' ' #*)+"

Anden totalindkomst e.er skat ' #*)+" ' ' ' #*)+"
      
Totalindkomst ' #*)+" &'*-$( ' ()*+$$ ,-*-#$
      

3Uǖ�ǎǋǖ�GHFHPEHU�ǌǊǋǐ� ǐǊǖǊǊǊ� ǑǎǖǌǊǐ� ǎǋǎǖǒǊǐ� ǏǐǊǖǊǊǊ� ǎǌǐǖǊǐǎ� ǋǖǌǊǋǖǕǑǎ

Grundfond Opskrivnings-
henlæggelser

Moderselskab

Andre 
henlæggelser

Overført 
overskud

Egenkapital
 i alt

Reserve e+er indre 
værdis metode
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NOTER

Indledning
�VWVETTSVXIR�JSV�/»FWX©HIVRIW�*SVWMOVMRK�EƢ©KKIW� M�SZIV-
IRWWXIQQIPWI� QIH� PSZ� SQ� ơRERWMIP� ZMVOWSQLIH�� LIVYRHIV�
FIOIRHXK»VIPWI� SQ� ơRERWMIPPI� VETTSVXIV� JSV� JSVWMOVMRKWWIP-
skaber og tværgående pensionskasser.

Implementeringen af nye og ændrede standarder samt for-

XSPORMRKWFMHVEK�LEV� MOOI�LEJX�IƤIOX�T¨�¨VIXW� VIWYPXEX��ERHIR�
totalindkomst, balance eller egenkapital og har heller ikke 

medført ændringer til præsentation eller noteoplysninger.

I enkelte opstillinger og noter er sammenligningstallene re-

OPEWWMơGIVIX� M�JSVLSPH�XMP�¨VWVETTSVXIR�JSV�������6IOPEWWMơOE-

tionerne har ikke betydning for informationsværdien af de 

enkelte opstillinger og noter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

I det omfang begivenheder efter balancedagen har væsentlig 

betydning for årets resultat og egenkapital, tages der hensyn 

LIVXMP�ZIH�VIKRWOEFWEƢ©KKIPWIR��SK�HIV�KMZIW�W©VWOMPXI�ST-

lysninger herom.

Regnskabsmæssige skøn
:IH� VIKRWOEFWYHEVFINHIPWIR� ERZIRHIW� HIV� WO»R� SK� ZYVHI-

ringer, som påvirker størrelsen af aktiver og forpligtelser 

og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De 

væsentligste skøn og vurderinger vedrører fastsættelsen af 

EǗEWXTVSGIRXIV�SK�HEKWZ©VHMIV�T¨�INIRHSQQI��JEWXW©XXIP-
se af pengestrømme og tilbagediskonteringssats ved test af 

værdiforringelse af goodwill og vurdering af erstatningshen-

sættelser samt diskontering af tilgodehavende erstatnings-

hensættelser og reassurancedækning.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet, Købstæder-

nes Forsikring, samt dattervirksomhederne Forsikringsak-

XMIWIPWOEFIX� /�E�&�� -RXIVREXMSREP�� /�E�&�� )NIRHSQWMRZIWX� %�7��
Kapitalforeningsafdelingen KF Invest og Forsikringsagenturet 

,�+�*�%�7�

/SRGIVRVIKRWOEFIX� YHEVFINHIW� T¨� KVYRHPEK� EJ� VIKRWOEFIV�
for moderselskabet og dattervirksomhederne ved sammen-

lægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Såfremt 

dattervirksomhedernes regnskabspraksis afviger fra mo-

derselskabets, foretages der tilpasning i koncernregnskabet 

til moderselskabets regnskabspraksis. Der foretages elimi-

nering af interne indtægter, udgifter og mellemværender 

samt udligning af posten dattervirksomheder med andelen 

M�HEXXIVZMVOWSQLIHIVRIW�IKIROETMXEP�STKNSVX�IJXIV�OSRGIV-
nens praksis.

Koncerninterne transaktioner
=HIPWIV� M� JSVFMRHIPWI�QIH�EHQMRMWXVEXMSRIR�EJ�HEXXIVZMVOWSQ-

heder afregnes på omkostningsdækkende basis. Renter af ud-

lån og løbende mellemværender mellem koncernforbundne 

WIPWOEFIV�FIVIKRIW�T¨�QEVOIHWZMPO¨V��,ERHIP�QIH�Z©VHMTETMVIV�
foretages til markedskurser på transaktionsdagen.

Generelt om indregning og måling
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 

dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på 

tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende 

målinger foretages som beskrevet for hver enkelt regn-

skabspost nedenfor.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-

XMHMKI� »OSRSQMWOI� JSVHIPI� ZMP� XMPƢ]HI� WIPWOEFIX�� SK� EOXMZIXW�
værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet har en retlig 

forpligtelse som følge af en tidligere begivenhed, og når det 

er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages hen-

syn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men 

MRHIR�¨VWVETTSVXIR�EƢ©KKIW��LZMW�STP]WRMRKIVRI�FIOV©JXIV�IP-
PIV�EǗV©JXIV�JSVLSPH��WSQ�IOWMWXIVIV�T¨�FEPERGIHEKIR�

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis
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NOTER

Præmieindtægter
Bruttopræmier fremkommer som beløb selskabet har mod-

taget i regnskabsåret eller har fået tilgode for direkte og  

indirekte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperiode er 

påbegyndt før regnskabsperiodens afslutning. Bruttopræmi-

erne opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb og 

øvrige reguleringer.

Afgivne genforsikringspræmier fremkommer som årets andel 

af bruttopræmierne, som afgives til andre forsikringsselska-

ber som følge af genforsikringsdækning.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de 

MRHXNIRIW��3QOSWXRMRKIV��HIV�IV�EǜSPHX�JSV�EX�STR¨�¨VIXW�MRH-

XNIRMRK�� LIVYRHIV� EJWOVMZRMRKIV�� RIHWOVMZRMRKIV� SK� LIRWEXXI�
JSVTPMKXIPWIV�� MRHVIKRIW� M� VIWYPXEXSTK»VIPWIR�� ,IVYRHIV� MRH-

VIKRIW�Z©VHMVIKYPIVMRKIV�EJ�ơRERWMIPPI�EOXMZIV�SK�JSVTPMKXIP-
ser, der måles til dagsværdi i resultatopgørelsen, medmindre 

andet er anført nedenfor.

Resultatopgørelsen

Forsikringsteknisk rente
8MP� JSVWMOVMRKWXIORMWO� VIWYPXEX� LIRJ»VIW� IR� JSVVIRXRMRK� EJ� HI�
JSVWMOVMRKWQ©WWMKI�LIRW©XXIPWIV�J�I�V��,IRW©XXIPWIVRI�JSVVIR-

tes med satser på rentestrukturkurven svarende til forventede 

afviklingstidspunkter. I renteindtægten modregnes diskonte- 

ring, som er udgiften ved den løbende op- og nedskrivning 

af hensættelsernes nutidsværdi frem til det forventede afvik-

lingstidspunkt. For diskonterede hensættelser beregnes rente 

og diskontering ud fra samme principper. Renteindtægt og 

-udgift ved diskontering udligner derved hinanden.

Erstatningsudgi+er
Udbetalte bruttoerstatninger fremkommer som årets betal-

te erstatninger med tillæg af interne og eksterne udgifter til 

besigtigelse og vurdering af skader samt øvrige direkte og 

indirekte omkostninger forbundet med behandlingen af ind-

trufne skader.

1SHXEKIR� KIRJSVWMOVMRKWH©ORMRK� JVIQOSQQIV� WSQ� ¨VIXW�
andel af bruttoerstatninger, som modtages fra andre forsik-

ringsselskaber som følge af genforsikringsdækning.

Bonus og præmieraba*er
&SRYW�SK�TV©QMIVEFEXXIV�IV�STKNSVX�T¨�KVYRHPEK�EJ�WOEHIW-
forløbet i regnskabsåret.

Forsikringsmæssige dri+somkostninger
Erhvervelsesomkostninger fremkommer som de omkostnin-

ger, der er forbundet med at erhverve og forny forsikrings-

bestanden.

Administrationsomkostninger fremkommer som de omkost-

ninger, der er forbundet med at administrere selskabets for-

sikringsbestand.

Administrationsomkostningerne periodiseres, så de omfatter 

regnskabsåret.

Supplerende kapitaltilskud til sikring af Pensionsafviklingskas-

sen for Købstædernes almindelig Brandforsikring medtages 

under forsikringsmæssige driftsomkostninger.

Selskabet har i henhold til aftaler påtaget sig mod vederlag 

at varetage administrationen af dattervirksomheder. Dette 

vederlag fratrækkes i administrationsomkostninger, da afreg-

ningerne foretages på omkostningsdækkende basis.

Anden totalindkomst
Visse poster, som indregnes direkte over egenkapitalen, vises 

i en separat opgørelse i forlængelse af resultatopgørelsen 

benævnt ”anden totalindkomst”. For hver post under anden 

XSXEPMRHOSQWX�ERJ»VIW�HIR�XMPL»VIRHI�WOEXXIQ©WWMKI�IƤIOX�

For ikke diskonterede hensættelser beregnes renten af årets 

gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., regu-

PIVIX� QIH� KIRJSVWMOVMRKWHITSXIV�� MHIX� VIRXIEǗEWXIX� EJ� KIR-

forsikringsdepoter medtages med de modtagne renter heraf. 

7SQ�VIRXI�FVYKIW�HIR�EJ�2%7(%5�31<�JSV�(ERQEVO�SƤIRX-
PMKKNSVXI�IƤIOXMZI�KIRRIQWRMXWSFPMKEXMSRWVIRXI�J»V�FIWOEXRMRK�
af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år.
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Investeringsvirksomhed
Indtægter af investeringsaktiver indeholder indtægter og 

udgifter af selskabets investeringsaktiver. En del af investe-

VMRKWEǗEWXIX�SZIVJ»VIW�XMP�JSVWMOVMRKWXIORMWO�VIWYPXEX�NJ��ũ*SV-
sikringsteknisk rente”.

Indtægter fra tilknyttede virksomheder indeholder selskabets 

andel af de tilknyttede virksomheders resultat efter skat.

Indtægter fra associerede virksomheder indeholder selska-

bets andel af de associerede virksomheders resultat efter 

skat baseret på de senest kendte og pålidelige regnskabsop-

lysninger fra virksomhederne.

Renter og udbytter mv. indeholder de i regnskabsåret mod-

XEKRI�YHF]XXIV�SK�STXNIRXI�VIRXIV�

Kursregulering indeholder realiserede og urealiserede ge-

vinster og tab, bortset fra værdiregulering af tilknyttede og 

associerede virksomheder samt op- og nedskrivninger af in-

ZIWXIVMRKWINIRHSQQI�

Omkostninger ved investeringsvirksomhed omfatter bl.a. om-

kostninger ved køb og salg af værdipapirer.

Skat
Selskabet er sambeskattet med dattervirksomhederne For-

WMOVMRKWEOXMIWIPWOEFIX�/�E�&��-RXIVREXMSREP��/�E�&��)NIRHSQWMR-

ZIWX�%�7�SK�*SVWMOVMRKWEKIRXYVIX�,�+�*�%�7�

Skat indeholder årets skat, der består af beregnet skat af 

årets skattepligtige indkomst, ændringer i udskudt skat samt 

regulering af skat vedrørende tidligere år.

Den beregnede selskabsskat af den sambeskattede skatteplig-

tige indkomst fordeles mellem de sambeskattede selskaber i 

JSVLSPH�XMP�HMWWIW�WOEXXITPMKXMKI�MRHOSQWXIV��JYPH�JSVHIPMRK�

Aktuelle skatteforpligtelser henholdsvis tilgodehavende ak-

XYIP�WOEX�MRHVIKRIW�M�FEPERGIR�STKNSVX�WSQ�FIVIKRIX�WOEX�EJ�
årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt a conto skat.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skatte-

satser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, 

når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Udskudt skat afsættes i de enkelte selskaber af forskellen mel-

lem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og passiver. 

2IKEXMZ� YHWOYHX� WOEX� EOXMZIVIW�� LZMW� HIR�QIH�IR�SZIVZINIRHI�
sandsynlighed kan forventes udnyttet i fremtiden.

Balancen

Immaterielle aktiver
IT-software og udviklingsprojekter
Direkte og indirekte omkostninger til udvikling eller anskaf-

felse af immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag 

EJ� EOOYQYPIVIHI� EJ�� SK� RIHWOVMZRMRKIV� IPPIV� KIRERWOEƤIP-
sesværdi, såfremt denne er lavere. Efter færdiggørelsen af 

YHZMOPMRKWEVFINHIX�EJWOVMZIW�PMRI©VX�SZIV�HIR�ZYVHIVIHI�»OS-

nomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 

4 år. Aktiverne testes for værdiforringelse minimum en gang 

SQ�¨VIX��,ZMW�HIV�OSRWXEXIVIW�Z©VHMJSVVMRKIPWI�JSVIXEKIW�HIV�
nedskrivning til den lavere værdi.

Forsikringsmæssige kontraktrettigheder og agenturaftaler
Forsikringsmæssige kontraktrettigheder optages til anskaf-

felsesværdi med fradrag af lineære afskrivninger baseret på 

en forventet økonomisk levetid på 10 år. Aktiverne testes for 

Z©VHMJSVVMRKIPWI�QMRMQYQ� IR� KERK� SQ� ¨VIX�� ,ZMW� HIV� OSR-

stateres værdiforringelse foretages der nedskrivning til den 

lavere værdi.

Kunderelationer
/YRHIVIPEXMSRIV�IV�MHIRXMơGIVIX�WSQ�MQQEXIVMIPX�EOXMZ�M�JSVFMR-

delse med virksomhedsovertagelse. Aktivet er optaget til dags-

værdi på overtagelsestidspunktet og afskrives lineært over den 

forventede levetid på 9 år. Aktivet testes for værdiforringelse 

QMRMQYQ�IR�KERK�SQ�¨VIX��,ZMW�HIV�OSRWXEXIVIW�Z©VHMJSVVMR-

gelse, foretages der nedskrivning til den lavere værdi.

Goodwill
Positiv forskel mellem den samlede kostpris og nettoaktiver-

nes dagsværdi, fratrukket eventuelle øvrige immaterielle ak-

tiver, på erhvervelsestidspunktet af tilknyttede virksomheder 

SK� TSVXIJ»PNIV� MRHVIKRIW� M� FEPERGIR� YRHIV� MQQEXIVMIPPI� EO-
tiver som goodwill. Aktivet testes for værdiforringelse mini-

QYQ�IR�KERK�SQ�¨VIX��,ZMW�HIV�OSRWXEXIVIW�Z©VHMJSVVMRKIPWI��
foretages der nedskrivning til den lavere værdi.

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver indregnes under 

administrationsomkostningerne.
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Dri+smidler
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-

skrivninger. Afskrivninger foretages lineært over de forvente-

de brugstider under hensyntagen til den forventede restværdi. 

(I�JSVZIRXIHI�FVYKWXMHIV�ZYVHIVIW�EX�Z©VI�J»PKIRHI�

Biler    5 år

-8�LEVH[EVI� � � ������¨V
Kontormaskiner og inventar  4 - 5 år

8MP�OSWXTVMWIR�MRHVIKRIW�ERWOEƤIPWIWTVMWIR�WEQX�HMVIOXI�LIR-

førbare omkostninger.

Konstateres det, at aktivets værdi er lavere end den bogførte 

værdi, vil aktivet blive nedskrevet. Nedskrivninger indregnes 

under samme post som afskrivninger, og såfremt der ikke læn-

gere er grundlag for nedskrivningen, vil denne blive tilbageført.

Grunde og bygninger
Grunde og bygninger måles til dagsværdier. Dagsværdien op-

K»VIW�QIH�YHKERKWTYROX� M�IR�ZYVHIVMRK�EJ�HI�IROIPXI�INIR-

HSQQI�FEWIVIX�T¨�INIRHSQQIRIW�JSVZIRXIHI�EǗEWX�

Investeringsejendomme
-RZIWXIVMRKWINIRHSQQI�MRHVIKRIW�SK�Q¨PIW�XMP�IR�HEKWZ©VHM��
WSQ�IV�STKNSVX�IJXIV�*MRERWXMPW]RIXW�VIXRMRKWPMRNIV��(EKWZ©V-
HMIR�FIVIKRIW�T¨�KVYRHPEK�EJ�EǗEWXQIXSHIR��LZSVIJXIV�LZIV�
IROIPX�INIRHSQ�Z©VHMERW©XXIW�T¨�KVYRHPEK�EJ�IX�HVMJXWFYHKIX�
SK�IR�EǗEWXTVSGIRX�

Domicilejendomme
(SQMGMPINIRHSQQI�Q¨PIW�XMP�IR�SQZYVHIVIX�Z©VHM�WZEVIRHI�
til dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af 

akkumulerede afskrivninger og værdireguleringer. Dagsvær-

HMIR� FIVIKRIW� T¨� KVYRHPEK� EJ� *MRERWXMPW]RIXW� VIXRMRKWPMRNIV�
SQ�EǗEWXQIXSHIR��LZSVIJXIV�LZIV�IROIPX�INIRHSQ�Z©VHMER-

W©XXIW�T¨�KVYRHPEK�EJ�IX�HVMJXWFYHKIX�SK�IR�EǗEWXTVSGIRX�

Afskrivninger beregnes under hensyntagen til forventet 

brugstid og scrapværdi. Scrapværdien er fastsat til 90 %, og 

der afskrives lineært over 50 år.

2IXXSSTWOVMZRMRKIV�EJ�HSQMGMPINIRHSQQI�JSVIXEKIW�HMVIOXI�
på egenkapitalen under posten opskrivningshenlæggelser.

Kapitalandele i tilkny*ede og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder er 

optaget til regnskabsmæssige indre værdier pr. 31. december 

M�VIKRWOEFW¨VIX��IPPIV�WIRIWX�STKNSVXI�MRHVI�Z©VHM�STKNSVX�IJ-
ter Købstædernes Forsikrings regnskabspraksis.

Ved erhvervelse af virksomheder opgøres merpris på an-

WOEƤIPWIWXMHWTYROXIX� WSQ� JSVWOIPPIR� QIPPIQ� ERWOEƤIPWIW-
summen og den regnskabsmæssige indre værdi. Den del af 

QIVTVMWIR��HIV� MOOI�OER�ZIVMơGIVIW�ZIH�IR� MQTEMVQIRX� XIWX��
RIHWOVMZIW�SK�YHKMJXWJ»VIW�M�ERWOEƤIPWIW¨VIX�

6IWIVZI�JSV�RIXXSSTWOVMZRMRK�IJXIV�MRHVI�Z©VHMW�QIXSHI�ơR-

der anvendelse, når dattervirksomhedernes samlede indre 

Z©VHM� SZIVWXMKIV� ERWOEƤIPWIWTVMWIR� TV�� ���� HIGIQFIV� ������
eller de associerede virksomheders indre værdi overstiger 

ERWOEƤIPWIWZ©VHMIR�

Andre ,nansielle investeringer
Børsnoterede aktier og obligationer måles til lukkekurser 

på balancedagen, dog måles udtrukne obligationer til pari. 

På indregningstidspunktet anvendes afregningsdatoen.

For værdipapirer, der ikke er noteret på en børs, eller for hvilke 

HIV�MOOI�JSVIơRHIW�IR�F»VWOYVW��HIV�EJWTINPIV�EOXMZIXW�HEKWZ©V-
di, fastlægges dagsværdien ved brug af værdiansættelsestek-

nikker, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som 

ville fremkomme i en handel på målingstidspunktet mellem 

YEǜ©RKMKI�TEVXIV��HIV�ERP©KKIV�RSVQEPI�JSVVIXRMRKWQ©WWM-
ge betragtninger. Som værdiansættelsesteknikker anvendes 

bl.a. indre værdi baseret på seneste kendte regnskabsinforma-

tioner, seneste kendte handelspriser eller den anvendte vær-

diansættelse hos større aktionærer eller eksterne revisorer. 

1¨PMRKIR�EJ�YRSXIVIHI�OETMXEPERHIPI� OER�SKW¨�LZMPI�T¨�TVMR-

cipper, der er fastlagt i indgået aktionæraftale, hvor værdien af 

INIVERHIPIR�YHK»V�IR�ERHIP�EJ�WIPWOEFIXW�IKIROETMXEP�M�JSVLSPH�
til den samlede aktiekapital.

9HP¨R�QIH�TERX�M�JEWX�INIRHSQ�SK�ERHVI�YHP¨R�IV�STXEKIX�XMP�
skønnet dagsværdi.

8MPKSHILEZIRHIV�� ERHVI� EOXMZIV� SK�TIVMSHIEJKV©RWRMRKWTS-

ster måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Genforsikringsandele af præmie- og erstatningshensættelser 

udgør de beløb, som forventes modtaget fra genforsikring i 

henhold til de indgåede genforsikringskontrakter. Genforsik-

ringsandelene måles til diskonteret værdi efter samme princip-

per som gældende for præmie- og erstatningshensættelser.
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Egenkapital
Grundfond, i henhold til vedtægterne, må ikke uden Finans-

tilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden 

måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for at dæk-

ke underskud, som ikke kan dækkes af den øvrige egenkapital.

Opskrivningshenlæggelser indeholder opskrivninger af domi-

GMPINIRHSQQI��WSQ�IV�JSVIXEKIX�HMVIOXI�SZIV�IKIROETMXEPIR�

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode in-

deholder selskabets andel af det samlede nettoresultat i til-

knyttede og associerede virksomheder med fradrag af udlod-

ning, der tilfalder selskabet.

Andre henlæggelser er beløb som henstår til generalforsam-

lingens disposition.

Forsikringsmæssige hensæ*elser
4V©QMI��SK�IVWXEXRMRKWLIRW©XXIPWIV�IV�STKNSVX� YRHIV�LIR-

syntagen til foreliggende oplysninger og er tilstrækkelige til 

at dække selskabets forpligtelser.

Præmiehensættelser måles som det bedste skøn over erstat-

RMRKWYHKMJXIVRI�JSV�JVIQXMHMKI�IVWXEXRMRKIV�M�HIR�MOOI�EƢ»F-

ne del af forsikringsperioden tillagt alle direkte og indirekte 

omkostninger til administration og skadebehandling. Præmie-

hensættelserne udgør dog som minimum et beløb svarende 

til en periodisering af de opkrævede præmier.

Erstatningshensættelser er det beløb, der ved regnskabsårets 

udløb hensættes til dækning af erstatninger, som endnu ikke 

er udbetalt vedrørende kendte samt endnu ikke anmeldte 

skader. Erstatningshensættelserne indeholder omkostninger 

til dækning af såvel direkte som indirekte omkostninger i for-

bindelse med afvikling af erstatningshensættelserne.

Præmie- og erstatningshensættelser måles til diskonteret 

værdi, hvis det er af væsentlig betydning for hensættelsernes 

WX»VVIPWI��1IH�YHKERKWTYROX� M�HI�LMWXSVMWO�SFWIVZIVIHI�FI-

talingsmønstre estimeres hensættelsernes varighed, og den 

EJ�*MRERWXMPW]RIX�SƤIRXPMKKNSVXI�P»FIXMHWEǜ©RKMKI�HMWOSRXI-

ringssats anvendes til diskonteringen.

,IRW©XXIPWIV� JSV� P»FIRHI� ]HIPWIV� M� EVFINHWWOEHIJSVWMOVMRK�
omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som 

udbetales i form af løbende ydelser.

Gæld og periodeafgrænsningsposter måles til nettorealisati-

onsværdi.

Fremmed valuta
Aktiver og passiver i fremmed valuta omregnes til danske kro-

RIV�IJXIV�(ERQEVOW�2EXMSREPFEROW�SƤIRXPMKKNSVXI�ZEPYXEOYV-
WIV� T¨�FEPERGIHEKIR��8VERWEOXMSRIV� M� ¨VIXW� P»F�SQVIKRIW� XMP�
danske kroner efter transaktionsdagens valutakurser og med-

tages i kursreguleringerne under de respektive aktivtyper.

Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og –tab 

medtages i resultatopgørelsen.
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NOTER

t.kr.

Præmieindtægter! bru"o! fremkommer således:     
   
Brand- og løsøreforsikring (erhverv) )"-*##) )#,*$'( )"-*##) )#,*$'(
Brand- og løsøreforsikring (privat) &#$*$,, &#,*-(" &#$*$,, &#,*-("
Ansvarsforsikring (erhverv) )#*))$ &$*$-( )#*))$ &$*$-(
Motorkøretøjsforsikring &$(*&&) &"+*(&# &$(*&&) &"+*(&#
Arbejdsskadeforsikring ,"*,", ($*'+# ,"*,", ($*'+#
Indirekte forsikring -&$$ &'*)+) &'" (*)")
Anden direkte forsikring #,*+#" #&*--$ #,*+#" #&*--$

 "#-*"+$ "'"*)#, "#$*'"# "''*)+,

Afgivne genforsikringspræmier -,(*$"$ -,"*-(# -,,*'$" -,-*'"+

Præmieindtægter% f*e*r* "&,*"$' +#$*,&$ "&,*$"- +#)*&--
     
   
Bru"opræmieindtægter for direkte forsikring fordeler sig således:    
 
Bru!opræmieindtægter% Danmark   "#-*--# +$+*-""
Bru!opræmieindtægter% andre EU-lande   #) #"
Bru!opræmieindtægter% øvrige lande   (& #-
     
   ǒǐǔǖǕǑǔ� ǑǕǑǖǕǕǌ

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 2 -  Præmieindtægter  

t.kr.

Forsikringsteknisk rente er et beregnet renteafkast af årets     
gennemsnitlige forsikringsmæssige hensæ!elser f*e*r*     
   
     
Beløbet er beregnet således:     
   
Periodens gennemsnitlige forsikringsmæssige hensæ!elser f*e*r* -,#*&+, -(#*"+( -('*'+$ "$,*,")
Heraf modsvares af genforsikringsdepoter -, -+ ' '

 -,#*&+' -(#*"#" -('*'+$ "$,*,"(
     
   
Rente heraf beregnet i forhold til hensæ!elsernes     
forventede afviklingstid* )*,&' &*&$- )*,&& &*&#&
Forøgelse af forsikringsmæssige hensæ!elser% 
der kan henføres til diskontering -,*$,' )*##, -,*$(" )*#""

)RUVLNULQJVWHNQLVN�UHQWH� �ǌǖǐǎǊ� ǎǖǒǐǌ� �ǌǖǐǌǑ� ǎǖǒǌǔ

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 3 - Forsikringsteknisk rente   
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NOTER

t.kr.

A#øbsresultat ved afvikling af erstatningshensæ"elserne 
pr$ %&$ december udgør følgende:     
   
     
Bru!oa/øbsresultat -"*&-+ )'*"-( -+*&'# $*"+-
A/øbsresultat f*e*r* -#*"-# (+*--$ -#*))- )#*#+#

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 4 - Erstatningsudgi!er   

t.kr.

Tegningsprovisioner ,'*&-, ,-*,,) ,)*,+& ,"*#$(
Andre erhvervelsesomkostninger #"*',+ +(*,+) #"*',+ +(*,)"

(UKYHUYHOVHVRPNRVWQLQJHUư�L�DOW� ǕǒǖǌǎǊ� ǋǋǋǖǕǊǏ� ǕǕǖǐǊǒ� ǋǋǋǖǊǌǊ

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 5 - Erhvervelsesomkostninger     

t.kr.

Forsikringsaktieselskabet K*a*B* International   +*+)) &#*$"+
Investeringsforeningen KF Invest   #(*"#' -)*(-'
K*a*B* Ejendomsinvest A/S   #"& --,
Forsikringsagentur H-G-F A/S   -#' -
     
   ǑǊǖǔǕǎ� Ǖǔǖǌǒǌ

2015 2014

Moderselskab

Note 6 - Indtægter af tilkny"ede virksomheder e!er skat
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t.kr.

Esbjerg Storcenter A/S ' ' ' '
MIA A/S ' - ' -

 Ǌ� Ǌ� Ǌ� Ǌ

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 7 - Indtægter af associerede virksomheder e!er skat

t.kr.

Ejendomme #(" #& #(" #&
Kapitalandele (+*&$& -)'*,(- "*$(" -((*,",
Investeringsforeningsandele ),*$&( ,,*)-# &*"+# &*#($
Obligationer -&"*#+, #*'$( -&*),& -((+
Valutakursregulering mv* )*$&+ -&(*$$# &*#") -&#*+#,

 ǏǑǖǕǕǎ� ǋǏǖǕǕǑ� ǋǊǖǐǒǊ� �ǏǒǖǔǒǏ

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 8 - Kursreguleringer     

t.kr.

Skat af årets resultat -)&*)-) -&,*)#+ -"*&++ --*#&$
Regulering af skat tidligere år +, -,#$ --# -"$
Regulering af udskudt skat &)*))+ -&*"+, -)*#+- -"$'

� �ǔǖǕǕǌ� �ǋǑǖǏǒǕ� �ǕǖǔǋǕ� �Ǖǖǎǔǔ

E'ektiv ska"eprocent:     
Aktuel ska!eprocent )(%#% ),%#% )(%#% ),%#%
Regulering for ikke ska!emæssige poster -"%"% ($%+% -)%$% #"%$%
Regulering for resultat af kapitalandele i tilkny!ede      
og associerede virksomheder '%'% '%'% -(%&% -)#%'%
Regulering af skat tidligere år -'%&% )%'% '%&% '%#%
Ændring i udny!elsestidspunktet af udskudt skat &%,% +%#% '%-% )%(%

,�DOW�HŸHNWLY�VNDƟHSURFHQW� ǋǒưǋ�� ǒǌưǑ�� ǋǔưǏ�� ǑǊưǌ�
     
   
Betalte aconto-ska"er i regnskabsåret andrager &($)*+ t$kr$ (+)&,: &$*&( t$kr$) i koncernen og moderselskabet$

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 9 - Skat



50Købstædernes Forsikring / Årsrapport 2015

NOTER

t.kr.

,7�VRƞZDUH�RJ��XGYLNOLQJVSURMHNWHU    
 
Anska0elsesværdi &* januar ,&*,#) ,&*,#) ,&*,#) ,&*,#)

 ,&*,#) ,&*,#) ,&*,#) ,&*,#)
     
   
Af- og nedskrivning &* januar -,&*,#) -,&*,#) -,&*,#) -,&*,#)

Af- og nedskrivning  -,&*,#) -,&*,#) -,&*,#) -,&*,#)
     
   

Regnskabsmæssig værdi ultimo ' ' ' '
     
   

)RUVLNULQJVP VVLJH�NRQWUDNWUHƟLJKHGHU�RJ�DJHQWXUDƞDOHU    
 
Anska0elsesværdi &* januar )'*+,, )'*+,, )'*+,, )'*+,,

 )'*+,, )'*+,, )'*+,, )'*+,,
     
   
Af- og nedskrivning &* januar -$*&'+ -#*$&, -$*&'+ -#*$&,
Årets af- og nedskrivninger -)*('- -(*&$) -)*('- -(*&$)

Af- og nedskrivning  -&&*,&, -$*&'+ -&&*,&, -$*&'+
     
   

Regnskabsmæssig værdi ultimo $*)(' &&*#(- $*)(' &&*#(-

Kunderelationer    
 
Anska0elsesværdi &* januar &#*#(" &#*#(" &#*#(" &#*#("
Tilgang i året &&*-"# ' &&*-"# '

 )"*,&) &#*#(" )"*,&) &#*#("
     
   
Af- og nedskrivning &* januar -"*'(( -#*('" -"*'(( -#*('"
Årets afskrivninger -(*"'+ -&*")+ -(*"'+ -&*")+

Af- og nedskrivning  -&'*"($ -"*'(( -&'*"($ -"*'((
    
 
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo &+*+"( -*#', &+*+"( -*#',

Fortsat på side *&

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 10 - Immaterielle aktiver
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NOTER

t.kr.

*RRGZLOO     
   
Anska0elsesværdi &* januar #$*-)( #$*-)( #$*-)( #$*-)(

 #$*-)( #$*-)( #$*-)( #$*-)(
     
   
Nedskrivninger &* januar -)"*--$ -&$*'#) -)"*--$ -&$*'#)
Årets nedskrivninger ' --*-(" ' --*-("

Nedskrivninger -)"*--$ -)"*--$ -)"*--$ -)"*--$
     
   

Regnskabsmæssig værdi ultimo (&*$(, (&*$(, (&*$(, (&*$(,
     
   

5HJQVNDEVP VVLJ�Y UGL�XOWLPRư�L�DOW� ǐǒǖǔǎǒ� ǐǋǖǕǒǑ� ǐǒǖǔǎǒ� ǐǋǖǕǒǑ

Nedskrivningstest     
  
Kunderelationer og goodwill primo året hidrører fra købet af DiBa Forsikring A/S% årets tilgang af kunderelationer  hidrører 
fra købet af Forsikringsagentur H-G-F A/S*     
  
Ledelsen har pr* (&* december testet den regnskabsmæssige værdi af goodwill og kunderelationer for at afgøre%  om der er 
indikation på værdiforringelse*     
  
På baggrund af den foretagne nedskrivningstest% herunder følsomhedsanalyser% er det konstateret% at aktivernes 
genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi af kunderelationer og goodwill pr* (&* december )'&#*  
 Here.er er kunderelationer testet for nedskrivning* Det blev konstateret% at der ikke var behov for at nedskrive  kunderelationer-
ne*     
 Genindvindingsværdien er baseret på kapitalværdien% som er fastlagt ved anvendelse af forventede pengestrømme på basis af 
budge!er% som de indgår i det samlede budget for Købstædernes Forsikring for årene )'&+-)')) godkendt af ledelsen og med 
en diskonteringsfaktor e.er skat på -%# %* Derudover er der en generel forudsætning om% at væksten i terminalperioden udgør 
&%+ % årligt% samt at det investeringsmæssige afkast udgør ,%' %*     
  
Ledelsen har ikke identi1ceret faktorer% der indikerer% at der er behov for at gennemføre værdiforringelsestest for  øvrige 
immaterielle aktiver*

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 10 - Immaterielle aktiver (fortsat)
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NOTER

t.kr.

Anska0elsesværdi &* januar &'*$&- &'*)(, &'*$&- &'*)(,
Tilgang i året )*)") &*"$$ )*)") &*"$$
Afgang i året -)*-'# -&*&&# -)*-'# -&*&&#

Beholdning ultimo året &'*(-# &'*$&- &'*(-# &'*$&-
     
   
Af - og nedskrivninger primo -+*&'+ -,*"$- -+*&'+ -,*"$-
Årets afskrivninger -&*,($ -&*+&- -&*,($ -&*+&-
Afgang &*('- (&' &*('- (&'

Af - og nedskrivninger ultimo -+*)(" -+*&'+ -+*)(" -+*&'+
     
   

5HJQVNDEVP VVLJ�Y UGL�XOWLPR� ǏǖǋǏǔ� Ǐǖǔǋǌ� ǏǖǋǏǔ� Ǐǖǔǋǌ

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 11 - Dri!smidler 

t.kr.

Omvurderet værdi &* januar $-*((' $+*,&, $-*((' $+*,&,
Årets tilgang +*)'' ' +*)'' '
Årets afskrivninger -)&) -&$" -)&) -&$"
Årets værdiregulering #*)+" )*&&( #*)+" )*&&(

Omvurderet værdi (&* december &'$*#-# $-*((' &'$*#-# $-*(('
     
   

Gennemsnitlig afkastprocent kontorejendomme #%,% #%(% #%,% #%(%
     
   

Der har ikke været beny"et ekstern assistance i forbindelse med fastlæggelsen af ejendommenes værdi$

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 12 - Domicilejendomme    
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NOTER

t.kr.

Dagsværdi forudgående regnskabsår &"*(+) &-*&)) &"*(+) &-*&))
Årets afgang -+*)'' --'' -+*)'' --''
Årets værdiregulering til dagsværdi #(" ,' #(" ,'

Dagsværdien på balancetidspunktet &&*+$$ &"*(+) &&*+$$ &"*(+)
    
 
   
Gennemsnitlig afkastprocent kontorejendomme +%+% +%$% +%+% +%$%
    
 

   
Der har ikke været beny"et ekstern assistance i forbindelse med fastlæggelsen af ejendommenes værdi$

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 13 - Investeringsejendomme

t.kr.

Anska0elsessum pr* &* januar   &*),-*+)$ &*),-*+)$
Årets tilgang   #'' '

Samlet anska0elsessum pr* (&* december   &*),$*&)$ &*),-*+)$
     
   
Værdiregulering pr* &* januar   (')*-&) )',*#,'
Andel af periodens resultat   +'*-$( $-*)")
Udbetalt udby!e   -#'*''' '

Værdiregulering pr* (&* december   (&(*"'# (')*-&)
     
   
%RJI²UW�Y UGL�SUǖ�ǎǋǖ�GHFHPEHU� � � ǋǖǐǑǌǖǔǎǏ� ǋǖǐǐǋǖǏǏǋ

Regnskabsmæssig værdi speci-cerer sig således:    
Forsikringsaktieselskabet K*a*B* International% København    
- nom* "*''' t*kr*% &'' % ejet% international reassurance (i a/øb)   &($*)"" &()*+##
K*a*B* Ejendomsinvest A/S% København    
- nom* #*''' t*kr*% &'' % ejet% ejendomsinvestering   )+*'$$ "#*#)-
Forsikringsagentur H-G-F A/S% København    
- nom* #'' t*kr*% &'' % ejet% forsikringsagentur   ,#' -
Kapitalsforeningsafdelingen KF Invest% Kgs* Lyngby    
- nom* &*'$)*#'$ t*kr*% &'' % ejet% forvaltning af investeringer   &*($"*''- &*(,(*)#-

9 UGL�DI�WLONQ\ƟHGH�YLUNVRPKHGHU�XOWLPR� � � ǋǖǐǑǌǖǔǎǏ� ǋǖǐǐǋǖǏǏǋ

2015 2014

Moderselskab

Note 14 - Kapitalandele i tilkny"ede virksomheder
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NOTER

t.kr.

Anska0elsessum pr* &* januar &*')# &*')# )' )'
Årets tilgang &*''' ' &*''' '

Samlet anska0elsessum pr* (&* december )*')# &*')# &*')' )'
     
   
Værdiregulering pr* &* januar -&*')# -&*')# -)' -)'

Værdiregulering pr* (&* december -&*')# -&*')# -)' -)'
     
   
%RJI²UW�Y UGL�SUǖ�ǎǋǖ�GHFHPEHU� ǋǖǊǊǊ� Ǌ� ǋǖǊǊǊ� Ǌ
     
   
Regnskabsmæssig værdi speci-cerer sig således:     
Esbjerg Storcenter% København
- nom* #'' t*kr*% administration og og dri. af Esbjerg Storcenter
- &' % ejet i mor og )# % på koncernplan ' ' ' '
MIA A/S% København* Nysti.et )-* december )'&#
- nom* #'' t*kr*% #' % ejet% dri. af forsikringssystem &*''' - &*''' -

9 UGL�DI�DVVRFLHUHGH�YLUNVRPKHGHU�XOWLPR� ǋǖǊǊǊ� Ǌ� ǋǖǊǊǊ� Ǌ

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 15 - Kapitalandele i associerede virksomheder  

t.kr.

Selskaber hvori ejes mere end *% af selskabskapitalen:     
   
Forsikringsselskabet Nærsikring A/S% Viborg*     
Ejerandel udgør -%&%*     
Egenkapitalen pr* ('* juni )'&# udgør #''*'), t*kr* ,'*"'' (+*+&& ,'*"'' (+*+&&
     
   
Deltaq A/S% Ishøj* Ejerandel udgør &,%&% på koncernplan og     
&&%)% i moderselskabet*     
Egenkapitalen pr* (&* december )'&, udgør &&&*)(- t*kr* &,*#", &#*"## &&*#$$ &)*#($
     
   
TG Partners II P/S% København* Ejerandel udgør &'%*     
Egenkapitalen pr* ('* september )'&# udgør &#&*-"( t*kr* &#*&-" &&*(-- &#*&-" &&*(--
     
   
TG Partners II ApS% København* Ejerandel udgør &'%*     
Egenkapitalen pr* (&* december )'&, udgør ,+ t*kr* # " # "

Fortsat på side **

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 16 - Andre #nansielle investeringsaktiver  
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NOTER

t.kr.

TG Partners IV P/S% København* Ejerandel udgør &'%(%*     
Egenkapitalen pr* ('* september )'&# udgør #+*$$" t*kr* #*-"+ +*',+ #*-"+ +*',+

Rehab A/S i likvidation% afslu!et )(*'&*)'&#% København*      
Ejerandel udgjorde -%(%* Selskabet er opløst* - ( - (
     
   
Proark Golf Plus A/S under konkurs% Jystrup Midtsjælland     
Ejerandel udgør $%(%* Selskabet er under konkurs* ' ' ' '
     
   
Østjydsk Bank A/S% Mariager2ord*     
Ejerandel udgør '%(,%% ()'&,: #%&%) og værdien heraf (', t*kr* - )*-#" - )*-#"

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 16 - Andre #nansielle investeringsaktiver (fortsat)

t.kr.

Udskudte ska!eforpligtelser primo -&*&&) ")" -*-(" $*+)"
Årets regulering &)*$#+ -((" -)*&+( -,&(
Ændring i udny!elsestidspunktet af udskudt skat -"#+ -&*#') -,)+ -(""

Udskudte ska!eaktiver/forpligtelser ultimo &&*'-- -&*&&) +*),- -*-("
     
   
Hensæ"else til udskudt skat vedrører:     
Immaterielle og materielle anlægsaktiver &*,'- )*&)+ &*,'- )*&)+
Investeringsaktiver ' -&#*&&$ ' '
Kortfristet gæld $*+-' &&*--& ,*-,' +*"&&

,�DOW� ǋǋǖǊǔǔ� �ǋǖǋǋǌ� ǑǖǌǏǔ� ǔǖǔǎǒ

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 17 - Udskudte ska"eaktiver/forpligtelser
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NOTER

Note 18 - Egenkapital 

t.kr.

Egenkapitalen fordeler sig således:      
Grundfond  #'*''' #'*''' #'*''' #'*'''
     
 
  
Opskrivningshenlæggelser:      
Saldo primo  #"*$(- ##*-)# #"*$(- ##*-)#
Periodens ændring  #*)+" )*&&( #*)+" )*&&(

Saldo ultimo  +(*)'# #"*$(- +(*)'# #"*$(-
      
  

Reserve for ne"oopskrivning e.er indre værdis metode:      
Saldo primo    (')*-&) )',*#,'
Periodens ændring    &'*-$( $-*)")

Saldo ultimo    (&(*"'# (')*-&)
     
 
  
Andre henlæggelser  ,#'*''' ,#'*''' ,#'*''' ,#'*'''
      
  

Overført overskud:      
Saldo primo  #$#*&++ #--*$#" )$)*(#, (-,*,&"
Periodens ændring  ,(*#$) +*)'$ ()*+$$ -$)*'+(

Saldo ultimo  +(-*"#- #$#*&++ ()#*'#( )$)*(#,
      
  

(JHQNDSLWDO� � ǋǖǌǊǋǖǕǑǎ� ǋǖǋǐǎǖǋǊǏ� ǋǖǌǊǋǖǕǑǎ� ǋǖǋǐǎǖǋǊǏ
      
  

Basiskapitalen (solvens I) kan opgøres således:      
Egenkapital    &*)'&*$+( &*&#(*&',
Immaterielle aktiver    -#"*-(" -#&*$"+
Forskel mellem basiskapital og indre værdi i da!erselskaber    -#'*'') -&"
Diskontering    -&*&)- -&*'(,
Ska!eaktiver    -+*),- --*-("
Kapitalkrav i da!erselskaber    -)+*-+# -)+*"$"

Basiskapital    &*'#$*--( &*'+,*,,(
     
 
  
Kapitalkrav (Solvens I)    &),*"'- &&#*)#$

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab
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NOTER

Note 19 - Kreditinstitu"er m.v.

t.kr.

Gæld som forfalder mere end # år e.er balancetidspunktet ' ' ' '

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

t.kr.

Vederlag til bestyrelsen     
   
Steen Bo Jørgensen% formand (tiltrådt som formand '&*'$*&,) ,-& ('( ,-& ('(
Hans Jørgen Kaptain% næstformand  (", )$( (", )$(
Hans Kristian Jensen (formand indtil '&*'$*&,) ('( (&( ('( (&(
Ole Riber Kjær &-$ &#$ &-$ &#$
Jens Munk Jensen )$( &"' )$( &"'
Thomas Olsen )&& &"' )&& &"'
Tonni Hoelgaard Jensen (udtrådt )(*',*&#) ,& &)( ,& &)(
Niels Christian Grønlund (udtrådt )(*',*&#) ,& &)( ,& &)(
Helene Vammen Henriksen (udtrådt )(*',*&#) #) &)( #) &)(
Jakob Nymand Larsen (tiltrådt )(*',*&#) &'' - &'' -
Michael Thomas Christensen (tiltrådt )(*',*&#) &'' - &'' -
Tommy Foverskov (tiltrådt )(*',*&#) &&& - &&& -

Honorarer% i alt )*)$+ &*""" )*)$+ &*"""
     
   
Heraf revisionsudvalgshonorarer (&' )&# (&' )&#
Heraf honorar som delegeret og deltagelse i temadag ,'# )"( ,'# )"(
    
 
   
Købstæderne Forsikrings bestyrelse a#ønnes med et fast honorar$ Ud over det faste honorar ydes et honorar som delegeret og for deltagelse 
i temadag$ Bestyrelsen har på intet tidspunkt været omfa"et af nogen former for variabel  løn eller incitamentsprogrammer$   
     
Bestyrelseshonoraret er afholdt af moderselskabet Købstædernes Forsikring$ Koncernen har ingen pensionsforpligtelser 
over for bestyrelsens medlemmer$    
 

Vederlag til delegeret forsamlingen &*()& &*((+ &*()& &*((+
     
   
Vederlag til direktionen     
Fast løn Steen Bo Jørgensen (fra )'*&&*&( til '&*'$*&,) ' )*''$ ' )*''$
Fast løn% Anders Hestbech (tiltrådt '&*'$*)'&,) )*-+- $,- )*-+- $,-

Fast løn% i alt )*-+- )*$#" )*-+- )*$#" 
  

Fortsat på side */

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 20 - Personaleomkostninger
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NOTER

Note 20 - Personaleomkostninger (fortsat 1)

t.kr.

Pension til direktionen    
Pension% Steen Bo Jørgensen (fra )'*&&*&( til '&*'$*&,) - - - -
Pension% Anders Hestbech (tiltrådt '&*'$*)'&,) ('' &'' ('' &''

Pension% i alt ('' &'' ('' &''

Samlet vederlag til direktionen% i alt (*&+- (*'#" (*&+- (*'#"
    
 
   
Fast løn! i alt omfa"er kontraktlig vederlag$ Den faste løn er optjent såvel som udbetalt i regnskabsåret$   
Direktionen har på intet tidspunkt været omfa"et af nogen former for variabel løn eller incitamentsprogrammer$   
Anders Hestbech har fri bil til rådighed$ Den ska"emæssige værdi udgjorde i +)&*: &,+ t$kr$ (+)&,: ,0 t$kr$)$  

Vederlag til tidligere direktion     
Udbetalt løn% Mogens N* Skov (fratrådt )'*&&*)'&() )*""& )*$(( )*""& )*$((
Udbetalt løn% Jesper Franch (fratrådt )'*&&*)'&() ,&, &*&"- ,&, &*&"-

Udbetalt løn% i alt (*&-# ,*&&& (*&-# ,*&&&
     
   
Hensat i )'&( til løn i )'&,% Mogens N* Skov ' -)*",# ' -)*",#
Regulering af hensæ!else% Mogens N* Skov ' &)+ ' &)+
Hensat i )'&, til løn i )'&#% Mogens N* Skov -)*++# ' -)*++# '
Hensat i )'&( til løn i )'&,% Jesper Franch ' -&*'-' ' -&*'-'
Regulering af hensæ!else% Jesper Franch ' ,&, ' ,&,
Hensat i )'&, til løn i )'&#% Jesper Franch -,&, ' -,&, '

Regulering af hensæ!else% i alt -(*'"$ -(*)-# -(*'"$ -(*)-#

Optjent løn% i alt &'+ -)+ &'+ -)+
     
   

Pension til tidligere direktion     
Betalt pensionsbidrag% Mogens N* Skov  ' (*'&& ' (*'&&
Betalt pensionsbidrag% Jesper Franch (fratrådt )'*&&*)'&() ' )(( ' )((

Betalt pensionsbidrag% i alt ' (*),, ' (*),,
     
   
Hensat i )'&( til pensionsbidrag i )'&,% Mogens N* Skov ' -)*-(' ' -)*-('
Regulering af hensæ!else% Mogens N* Skov ' ,'# ' ,'#
Hensat i )'&, til pensionsbidrag i )'&#% Mogens N* Skov -)*"$# ' -)*"$# '
Hensat i )'&( til pensionsbidrag i )'&,% Jesper Franch ' -)"- ' -)"-

Pension% i alt -)*"$# -)*"'( -)*"$# -)*"'(

Samlet udgi. til pension% i alt -)*"$# #,& -)*"$# #,&

Samlet vederlag til tidligere direktion% i alt -)*+-$ &*(+" -)*+-$ &*(+"

Fast løn! i alt omfa"er kontraktlig vederlag$ Den tidligere direktion har på intet tidspunkt været omfa"et af nogen  former for variabel løn 
eller incitamentsprogrammer$    

 
Fortsat på side *1 

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab
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NOTER

Note 20 - Personaleomkostninger (fortsat 2)

t.kr.

Det beløb! som blev hensat til pension i forbindelse med Mogens N$ Skovs fratrædelse! var det estimerede beløb! som supplerende 
ville skulle indbetales i pensionsbidrag til Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring under 
forudsætning af Mogens N$ Skovs udtræden af Pensionsafviklingskassen i slutningen af +)&*$ Mogens  N$ Skov udtrådte 
af Pensionsafviklingskassen i +)&*$     
   
     
   
Løn til ansa"e med væsentlig ind#ydelse på selskabets     
risikopro-l (risikopersoner):     
Fast løn (*"&, (*)+( (*"&, (*)+(
Pension (") (-$ (") (-$

Vederlag til risikopersoner% i alt ,*'-+ (*+#) ,*'-+ (*+#)
    
Antal risikopersoner , , , ,
    
 
   
Fast løn! i alt omfa"er kontraktlig vederlag$ Den faste løn er optjent såvel som udbetalt i regnskabsåret$   
Risikotagerne har på intet tidspunkt været omfa"et af nogen former for variabel løn eller incitamentsprogrammer$   
    
     
   
Udgi.erne til personale fordeler sig således:     
Gager m*v*% eksklusiv direktion og risikopersoner $,*"$# $#*#(+ $,*"$# $#*#(+
Pensionsbidrag % eksklusiv direktion og risikopersoner &+*&-- &,*$&' &+*&-- &,*$&'
Social sikring &*&#& &*&,' &*&#& &*&,'
Lønsumsafgi. &(*"$# &)*"+) &(*"$# &)*"+)

 ǋǌǐǖǕǌǕ� ǋǌǏǖǎǏǔ� ǋǌǐǖǕǌǕ� ǋǌǏǖǎǏǔ
     
   

Der har i regnskabsåret! omregnet til heltidsansa"e! været beskæ.iget gennemsnitlig &0, personer i selskabet  (+)&,: &(& personer)$ 
Der er ingen ansa"e med løn i da"ervirksomhederne$

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

t.kr.

Honorar til revisorer! Deloi"e (+)&,: Ernst & Young (tidligere KPMG))! udgør:     
Ordinær revision +#& $'' ##& "--
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed ,# &'# ,# &'#
Andre ydelser )-# )"& )-# )"&

,�DOW� Ǖǔǋ� ǋǖǌǒǑ� ǔǔǋ� ǋǖǋǑǏ

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Note 21 - Revisionshonorar
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NOTER

Note 22 - Eventualforpligtelser

t.kr.

Garantiforpligtelser vedrørende international reassurance: &*&') +*&#- -,& -")

Fordelt på følgende selskaber:     
Købstædernes Forsikring -,& -") -,& -")
Forsikringsaktieselskabet K*a*B* International )+& #*)-+  

Sikkerhed i form af likvide beholdninger: #,*&"" ++*-,' - -

Fordelt på følgende selskaber:    
Forsikringsaktieselskabet K*a*B* International #,*&"" ++*-,'  
 
     
   

Købstædernes Forsikring hæ.er for% at Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring har  
tilstrækkelig kapital til sikring af 1rmapensionskassens forpligtelser* Pensionsforpligtelserne i Pensionsafviklingskassen  
er på statusdagen fuldt afdækket af pensionsaktiver i Pensionsafviklingskassen* Overskydende pensionsaktiver er ikke  
indregnet i Købstædernes Forsikrings regnskab*    
 
Købstædernes Forsikring er forpligtiget til at indskyde yderligere +'' t*USD i et investeringsselskab samt  )*,'' t*kr* i et 
nytsti.et P/S ejendomsselskab*      
   
Forsikringsaktieselskabet K*a*B* International er forpligtiget til at indskyde yderligere )- t*GBP i et  investeringsselskab*  
     
Selskabet indgår i en fælles momsregistrering med de øvrige selskaber i koncernen Købstædernes Forsikring*   
Selskaberne hæ.er solidarisk for den samlede momsbetaling*     
   
Købstædernes Forsikring har indgået en huslejea.ale med Sydbank med et opsigelsesvarsel på &) måneder*   
A.alen kan tidligst opsiges pr* &* maj )'&+* Den årlige husleje udgør ,$( t*kr*     
   
Købstædernes Forsikring har indgået huslejea.ale med Topdanmark Ejendom A/S med et opsigelsesvarsel på + måneder* 
A.alen kan tidligst opsiges pr* &* oktober )'&-* Den årlige husleje udgør ##, t*kr*     
   
Købstædernes Forsikring har indgået huslejea.ale med C*W* Obel Ejendomme A/S med et opsigelsesvarsel på + måneder* 
A.alen kan tidligst opsiges pr* &* januar )')(* Den årlige husleje udgør #'$ t*kr*     
   
Købstædernes Forsikring har indgået huslejea.ale med Ejendomsselskab Faaborg A/S med et opsigelsesvarsel på +   
måneder* A.alen kan tidligst opsiges pr* &* december )'&+* Den årlige husleje udgør #" t*kr*    
    
Købstædernes Forsikring har forpligtet sig til at indskyde &# mio*kr* i kapital til associeret selskab MIA A/S samt understø!e 
selskabet med den nødvendige kapital*     
   
Købstædernes Forsikring har afgivet stø!eerklæring% i form af lånetilsagn på op til &' mio*kr* på markedsvilkår% til K*a*B* 
Ejendomsinvest A/S i forbindelse med tabsreservation på Esbjerg Storcenter A/S*     
   
Med baggrund i en særdeles anstrengt likviditetssituation og manglende salg af Esbjerg Storcenter over break-even prisen% 
blev der i )'&) foretaget en reservation til kautionsforpligtelse på )) mio*kr*% ,, mio*kr* på koncernplan*   
Reservationen er opført under anden gæld*

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab
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NOTER

Note 23 - Sikkerhedsstillelser til fordel for de forsikrede 

t.kr.

Bogførte værdier af aktiver! der tjener til sikkerhed for 
forsikringsmæssige hensæ"elser (registrerede aktiver):     
   
Obligationer "+$*''+ ")-*"$) ,*-,) #&*(+"
Kapitalandele &#'*+-" #-*$'" ' '
Investeringsforeningsandele &))*&(" &-&*),' ' '
Kapitalandele i tilkny!ede virksomheder ' ' &*'"#*#$& $,,*"+(
Likvide beholdninger ()*,#+ )'*$#, ' '
Tilgodehavende renter +*&$( +*-(# ,+ #$-
Genforsikringskontrakter ++*+") "&*-,+ ++*+") "&*-,+

,�DOW� ǋǖǋǏǒǖǋǐǋ� ǋǖǊǑǔǖǐǒǏ� ǋǖǋǏǒǖǋǐǋ� ǋǖǊǑǔǖǐǒǏ

2015 2014 2015 2014

Koncern Moderselskab

Nærtstående parter omfa"er:     
   
- selskabets direktion og bestyrelse samt disse personers relaterede familiemedlemmer     
- selskaber kontrolleret af medlemmer af direktionen eller bestyrelsen% samt     
- øvrige selskaber i koncernen*     
   
     
Købstædernes Forsikring hæ.er for% at Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring har  tilstrækkelig kapital 
til sikring af 1rmapensionskassens forpligtelser*     
   
I regnskabsperioden er der hensat ' t*kr* ()'&, )*-'- t*kr*) til yderligere kapitalindskud i Pensionsafviklingskassen for  
Købstædernes almindelige Brandforsikring*     
   
Herudover er der i regnskabsperioden ikke foretaget transaktioner af væsentlighed mellem Købstædernes Forsikring  og dets 
da!ervirksomheder samt øvrige nærtstående parter*     
   
Der er i koncernen indgået a.aler om administration af fælles koncernopgaver på omkostningsdækkende basis*   
Der er indgået a.ale om forrentning af løbende mellemværender mellem koncernselskaber på sædvanlige markedsbaserede vilkår*  
     
Vederlag til direktion og bestyrelse er oplyst i note )'*

Note 24 - Nærtstående parter
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NOTER

Note 25 - Følsomhedsoplysninger

t.kr.

Følsomhedsoplysninger vedrørende moderselskabet:     
   
Påvirkning af egenkapitalen ved:     
Rentestigning på '%" - &%' pct* point   -)(*#$' -&-*#-#
Rentefald på '%"  - &%' pct* point   )(*#$' &-*#-#
Aktiekursfald på &) pct*   -"+*('& -+-*,&)
Ejendomsprisfald på - pct*   -$*"'( -&#*)$-
Valutakursrisiko (VaR $$)   -&+*#$' -&,*-#-
Tab på modparter på - pct*   -&(*&(( -&+*&)'

2015 2014

Moderselskab

Der henvises til ledelsens beretning side &0$

Note 26 - Risikooplysninger
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NOTER

Note 27 - Forsikringsteknisk resultat pr. forretningsområde

t.kr.
I alt

Koncern

Indirekte 
forsikring 

Skade

Anden 
direkte 

forsikring

Arbejds-
skade-

forsikring

Bygning- 
og løsøre-

forsikring 
Privat

Motor-
køretøjs-

forsikring 
Kasko

Motor-
køretøjs-

forsikring 
Ansvar

Bygning- 
og løsøre-
forsikrig
Erhverv

Bru!opræmier )-#*&,& #'*$(& &#'*)#& &#$*(', ,"*+(& -,*)+, -&$$ """*()(
Bru!opræmieindtægter )"-*##) #&*#'( &,&*+'$ &#$*$,, ,"*,", "$*--+ -&$$ "#-*"+$
Bru!oerstatningsudgi.er -)()*)(& -+$*'$$ -")*#-, -&)'*)-" -&,*)', -,,*)'$ &*#'& -##&*&&(
Bonus og præmieraba!er ' ' -&- ' ' ' ' -&-
Bru!odri.somkostninger -#"*'-& -&(*&#( -(,*+-, -,,*+## -,*",) -&"*)$& -,*++( -&"+*)+$
Resultat af afgiven forretning -&+*")" -&*'"' -#'# -&'*')& (*)'' -&*&-' ,#, -)#*-,$
Forsikringsteknisk rente f*e*r* -)"' +# -$+ -)#& -&*#+' -,)' ) -)*#('

Forsikringsteknisk resultat for )'&#� �ǌǒǖǒǐǒ� �ǎǋǖǒǐǏ� ǎǎǖǒǌǌ� �ǋǐǖǌǒǊ� ǎǊǖǋǑǔ� ǋǑǖǒǔǑ� �ǌǖǕǊǐ� ǌǖǕǕǊ
        

Forsikringsteknisk resultat for )'&, -),*'$( )*("$ )"*($( -,&*(", )"*'&$ -"*"$- &"*#(# &*'+&

Geogra-sk opdeling af 
bru"opræmieindtægter:         
Fra Danmark )"-*##) #&*#'( &,&*+'$ &#$*-"( ,"*,", "$*-", -&$$ 
Fra andre EU-lande    ,-  ,  
Fra øvrige lande    )(  -  

         
Antallet af erstatninger ,*',+ &*-)" ,*"$+ $*'") #$- &*($&  
Gennemsnitlig erstatning for 
indtrufne skader (t*kr*) ,$ (' &# &, &- (,  
Erstatningsfrekvensen 
(antal skader pr* &*''' policer) )&+ ,# &,) &++ &&, ,$  

t.kr.
I alt

Moderselskab

Indirekte 
forsikring 

Skade

Anden 
direkte 

forsikring

Arbejds-
skade-

forsikring

Bygning- 
og løsøre-

forsikring 
Privat

Motor-
køretøjs-

forsikring 
Kasko

Motor-
køretøjs-

forsikring 
Ansvar

Bygning- 
og løsøre-
forsikrig
Erhverv

Bru!opræmier )-#*&,& #'*$(& &#'*)#& &#$*(', ,"*+(& -,*)+, &'" """*+)$
Bru!opræmieindtægter )"-*##) #&*#'( &,&*+'$ &#$*$,, ,"*,", "$*--+ &'" "#$*'"#
Bru!oerstatningsudgi.er -)()*)(& -+$*'$$ -")*#-, -&)'*)-" -&,*)', -,,*)'$ -(), -##)*$(-
Bonus og præmieraba!er   -&-     -&-
Bru!odri.somkostninger -#"*'-& -&(*&#( -(,*+-, -,,*+## -,*",) -&"*)$& -## -&"&*++&
Resultat af afgiven forretning -&+*")" -&*'"' -#'# -&'*')& (*)'' -&*&-' -"' -)+*("(
Forsikringsteknisk rente f*e*r* -)"' +# -$+ -)#& -&*#+' -,)' + -)*#)+

Forsikringsteknisk resultat for )'&#� �ǌǒǖǒǐǒ� �ǎǋǖǒǐǏ� ǎǎǖǒǌǌ� �ǋǐǖǌǒǊ� ǎǊǖǋǑǔ� ǋǑǖǒǔǑ� �ǎǎǑ� ǐǖǐǐǕ
         

Forsikringsteknisk resultat for )'&, -),*'$( )*("$ )"*($( -,&*(", )"*'&$ -"*"$- #*''+ -&&*,+-

Geogra-sk opdeling af 
bru"opræmieindtægter:         
Fra Danmark )"-*##) #&*#'( &,&*+'$ &#$*-"( ,"*,", "$*-", &'" 
Fra andre EU-lande    ,-  ,  
Fra øvrige lande    )(  -  

         
Antallet af erstatninger ,*',+ &*-)" ,*"$+ $*'") #$- &*($&  
Gennemsnitlig erstatning for 
indtrufne skader (t*kr*) ,$ (' &# &, &- (,  
Erstatningsfrekvensen 
(antal skader pr* &*''' policer) )&+ ,# &,) &++ &&, ,$  
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NOTER

Note 28 - Hoved- og nøgletal 

t.kr. 2011

Koncern

2012201320142015

Bru!opræmieindtægter "#-%- "'"%( "#)%& "-'%+ +-$%+
Bru!oerstatningsudgi.er -##&%& -,$(%# -#&(%' -#,+%( -$$+%#
Forsikringsmæssige dri.somkostninger% i alt -&"+%( -&$$%, -)'#%- -&+"%+ -&"'%#
Bonus og præmieraba!er '%' '%& ,%' -)%$ -&%+
Forsikringsteknisk rente -)%# (%- &)%' &&%- &(%&
Resultat af afgiven forretning -)#%- -&"%& -&$%, -#(%$ (#)%'

Forsikringsteknisk resultat (%' &%& )$%$ )&%" -&&(%$
Investeringsafkast e.er forsikringsteknisk rente ,$%+ )&%+ +,%- ,"%( -(#%'

Resultat før skat #)%+ ))%" $,%" +$%' -&,-%$
Skat -$%' -&+%# -)#%) -&+%$ (,%+

�UHWV�UHVXOWDW� ǏǎưǑ� Ǒưǌ� ǑǕưǐ� ǐǌưǋ� �ǋǋǏưǎ

A/øbsresultat -"%) )'%- "(%& #'%( ("%$
Forsikringsmæssige hensæ!elser% i alt $,(%# -$)%( $++%$ &*',$%# &*)-,%(
Forsikringsaktiver% i alt +-%+ "+%- &&'%$ &&,%& (((%&
Egenkapital% i alt &*)')%' &*&#(%& &*&,,%- &*'+-%& &*'&+%(
Aktiver% i alt )*)-&%& )*)'#%$ )*)+#%& )*),&%) )*("(%'

Bru!oerstatningsprocent ")%+ +$%- +"%- "'%) &,,%-
Bru!oomkostningsprocent )(%) )-%) )"%) )&%# ),%-
Ne!ogenforsikringsprocent (%, )%, )%+ +%$ -#&%)
Combined ratio $$%) &''%, $"%+ $-%" &&-%#
Operating ratio $$%+ $$%$ $+%& $"%) &&+%(
Relativt a/øbsresultat -&%) #%' #%' #%' #%#
Egenkapitalforrentning i procent% e.er skat p*a* (%" '%# +%( #%' -&'%"
Solvensdækning (Solvens I) - - - - -

t.kr. 2011

Moderselskab

2012201320142015

Bru!opræmieindtægter "#$%& "''%( "&$%( ",#%$ +#(%"
Bru!oerstatningsudgi.er -##)%$ -#'(%' -,$#%" -#)#%+ -$#,%$
Forsikringsmæssige dri.somkostninger% i alt -&"&%" -&$#%& -&$#%, -&##%" -&#"%&
Bonus og præmieraba!er '%' '%& ,%' -)%$ -&%+
Forsikringsteknisk rente -)%# (%" &&%" &&%# &)%'
Resultat af afgiven forretning -)+%, -&"%, -)'%# -#(%) (#&%$

Forsikringsteknisk resultat #%+ -&&%# )(%# &$%$ -$+%'
Investeringsafkast e.er forsikringsteknisk rente ,"%$ )"%& +$%( #)%" -,-%,

Resultat før skat #(%, &#%+ $)%- ")%+ -&,,%,
Skat -$%- -$%, -)(%( -)'%# ('%&

�UHWV�UHVXOWDW� ǏǎưǑ� Ǒưǌ� ǑǕưǐ� ǐǌưǋ� �ǋǋǏưǎ

A/øbsresultat -+%& $%- "'%" ("%, ,#%"
Forsikringsmæssige hensæ!elser% i alt $(,%' -+"%' $'#%' $"'%- &*&$-%,
Forsikringsaktiver% i alt ++%) ",%" &'-%( &&&%' (('%,
Egenkapital% i alt &*)')%' &*&#(%& &*&,,%- &*'+-%& &*'&+%(
Aktiver% i alt )*)("%' )*&,)%( )*&-'%# )*&&"%& )*)-)%+

Bru!oerstatningsprocent ")%- "&%- +-%# "'%" &,+%,
Bru!oomkostningsprocent ))%+ )"%$ )"%' )&%' ),%&
Ne!ogenforsikringsprocent (%# )%# )%- "%) -#,%'
Combined ratio $-%$ &')%) $-%, $-%$ &&+%+
Operating ratio $$%( &'&%+ $+%- $"%, &&,%#
Relativt a/øbsresultat -&%& &%# ,%' ,%' "%(
Egenkapitalforrentning i procent% e.er skat p*a* (%" '%# +%( #%' -&'%"
Solvensdækning (Solvens I) -%# $%) -%+ "%& +%&


