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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. 

januar 2015 - 31. december 2015 for Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de regnskabsmæssige skøn for 

forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er 

relevante for at bedømme foreningens økonomiske forhold.  

 

Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens 

aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af 

foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2015.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for 

udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af 

væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen kan påvirkes af.  

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

Hillerød, den 26. april 2016 
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Arne Lund 
Administrerende direktør 
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Rösli Gisselmann Peter Hvilshøj Martha Vrist 
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Frans Henrik Witt   
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Til medlemmerne i Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S 
 

 
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S for regn-

skabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomst-

opgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regn- skabspraksis. 

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 

interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

 

 
Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 

har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 

planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er 

uden væsentlig fejlinformation. 

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 

oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 

herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er 

relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. 

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændig-

hederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er 

passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation 

af årsregnskabet. 

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om 

finansiel virksomhed.  

 

 
Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke 

foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på 

denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

 

Frederiksberg, den 26. april 2016 

 

ERNST & YOUNG 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

 

 

 

 

Henrik Barner Christiansen Allan Lunde Pedersen 

statsaut. revisor statsaut. revisor 
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Hovedaktivitet 

Forsikringsforeningens aktiviteter består i forsikring af privatbanernes togmateriel mod 

brand, kasko og ansvar samt forsikring af infrastrukturen med sikringsanlæg. Endvidere 

varetagelse af bestående arbejdsskader for hændelser indtruffet før 1. januar 1998, idet 

foreningen efterfølgende ikke har tegnet arbejdsskadeforsikringer. 
 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 

Udarbejdelse af selskabets årsrapport har ikke afdækket usikkerhed ved indregning og 

måling, ligesom dette ikke har været påvirket af usædvanlige forhold.  
 
 
Årets aktivitet 

Årets resultat udgjorde i 2015 DKK 0,7 mio., mod forventet DKK 1 - 3 mio.  

 

Resultatet er påvirket af, at ledelsen i 2015 besluttede at nedsætte præmiesatserne med 25%. 

Samtidig er de finansielle indtægter faldet fra DKK 2,7 mio. i 2014 til DKK -0,1 mio. i 2015. De 

totale erstatningsudgifter er i samme periode steget fra DKK 0,2 mio. til DKK 3,4 mio. Der er 

herunder udbetalt DKK 2,1 mio. vedrørende en afsluttet brandskade i en sikringshytte. 

 

Resultatet for 2015 anses for tilfredsstillende. 

 

 
Kapitalkrav og individuel solvens 

Basiskapitalen skal mindst udgøre det største af det individuelle solvensbehov, det 

beregnede solvenskrav, og minimumskapitalkravet. 

 

Opgørelse pr. ultimo 2015  

- Individuelle solvensbehov t.DKK 15.180 

- Beregnet solvensbehov t.DKK   3.304 

- Minimumskapitalkrav t.DKK 20.813 

 

Minimumskapitalkravet beregnes som EUR 3,7 mio. fratrukket 25%, i overensstemmelse med 

§16 i bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber (af 8. december 

2014). Ved overgangen til nye regler pr. 1. januar 2016 vil der ikke længere være mulighed for 

reduktion i minimumskapitalkravet. 

 

Selskabets basiskapital skal pr. 31. december 2015 udgøre mindst t.DKK 20.813 og efter 1. 

januar 2016 mindst t.DKK 27.750. 
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Basiskapitalen i Foreningen er efter bekendtgørelse om Solvens og driftsplaner for forsik-

ringsselskaber opgjort til t.DKK 61.694 pr. 31. december 2015, og er efter principperne i 

Solvens I opgjort til t.DKK 65.836.  

 

Opgørelsen af det individuelle solvensbehov er specificeret nedenfor under "Risikooplys-

ninger", der efterfølger afsnittene omkring forsikringsmæssige og finansielle risici.  

 

 
Forsikringsmæssige risici 

Forsikringsforeningens aktiviteter består i forsikring af privatbanernes togmateriel med 

brand, kasko og ansvar samt forsikring af infrastrukturen med sikringsanlæg. 

 

Acceptpolitikken, der er fastsat af bestyrelsen, indeholder regler for hvilke typer og hvilke 

størrelser af risici der kan indtegnes. Med henblik på at reducere risikoen for tab ved 

forsikringsbegivenheder tegnes genforsikring. 

 

Genforsikringsprogrammet skal sikre, at en enkelt skadesbegivenhed eller en tilfældig 

ophobning af større skader ikke kan medføre et uacceptabelt tab af kapital. 

 

Genforsikringsprogrammet, som blandt andet indeholder fastlæggelsen af foreningens 

selvbehold ved en skadesbegivenhed, godkendes hvert år af bestyrelsen. 

 

Genforsikring er etableret, så foreningens eget behold ikke overstiger DKK 10 mio. pr. 

enkeltskadebegivenhed. 

  

Foreningen begrænser risikoen for tab på reassurancen ved at tegne genforsikring hos 

selskaber, der har en rating svarende til A- eller højere. 

 

Forsikringsrisikoen omfatter endvidere risikoen for, at erstatningshensættelserne ikke er 

tilstrækkelige til at dække de forsikringsmæssige forpligtelser. Foreningen anvender eksterne 

specialister til at vurdere og opgøre erstatningshensættelserne for de 8 arbejdsskade-

forsikringer, der har været i afløb siden 1998.  

 

For alle øvrige skader afsættes der individuelle skadereserver og langt hovedparten af disse 

skader er afsluttet indenfor et år efter anmeldelsen. 

 
 
Finansielle risici 

Værdien af foreningens værdipapirbeholdning er underkastet markedskonjunkturerne, 

hvorfor de væsentligste finansielle risici udgør tab vedrørende obligationer og modparts-

risici. 
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Styringen af de finansielle risici sker ud fra den fastlagte investeringsstrategi, der tilsiger, at 

foreningen skal sikre/have et afkast svarende til den medfølgende risiko. Investe-

ringsstrategien foreskriver, at der kun kan investeres i stats- og realkreditobligationer. 

Følsomheden på de finansielle risici fremgår af note 15. 

 

ISB-stresstest viser, at selv relativt store kursfald ikke vil være en trussel mod foreningens 

solvens. 

 

 
Risikooplysninger 

Bestyrelsens kapitalplan er planen, der sikrer, at basiskapitalen er tilstrækkelig til at dække de 

risici, som Foreningen kan forventes at blive udsat for ved at følge den af bestyrelsen 

besluttede strategi. De risici, som basiskapitalen kan blive udsat for, måles ved opgørelsen af 

det individuelle solvensbehov. Bestyrelsen har besluttet det sikkerhedsniveau og de metoder, 

der benyttes ved opgørelsen. Ved fastsættelsen af metoderne for opgørelsen er der taget 

udgangspunkt i den proces, som Foreningen har etableret for at fastlægge faktiske risici 

således, at alle risikokilder identificeres og behandles. 

 

Kapitalplanen samt ”Politik for opgørelse af det individuelle solvensbehov” fastlægger 

rammerne for, hvordan risikoen på basiskapitalen overvåges, måles og styres. 

 

Foreningen drives fortsat efter en konservativ risikoprofil. Til styring af de forsikringsmæssige 

risici foretages kontrol og vurdering helt ned til det enkelte foreningensmedlem's aktiviteter 

og materiel, ligesom alle skader vurderes af skadesbehandlere (direktøren) og taksatorer.  

 

Opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov tager udgangspunkt i en 

løbende kortlægning af foreningens væsentlige risici.  

 

Risikostyringen er overvejende baseret på en række politikker, som hvert år gennemgås og 

godkendes af foreningens bestyrelse.  

 

Det individuelle solvensbehov er gjort op ud fra følgende retningslinjer:  

• Tidshorisont på 1 år  

• Sikkerhedsniveau på 99,5%  

• Anvendelse af en standardmodel.  

 

Foreningens risikoforhold er af bestyrelsen og foreningens aktuar blevet grundigt gennem-

gået og analyseret i forbindelse med foreningens opgørelse af individuel solvensbehov.  

 

Opgørelsen, der er godkendt af bestyrelsen, viser, at det især er risikoen for en eller flere 

storskader samt risikoen for renteudsving, der beslaglægger kapital. 
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Det individuelle solvensbehov pr. 31. december 2015 er opgjort til t.DKK 15.180 mod t.DKK 
15.568 ved udgangen af 2014 og kan specificeres således:  

 
 2015 2014 
 t.DKK t.DKK 

   
Forsikringsrisici 14.205 14.869 
Markedsrisici 2.963 2.238 
Øvrige risici 562 618 
Fradrag for risikospredning mellem risikogrupper -2.550 -2.157 

I alt 15.180 15.568 

   

Foreningen er i forbindelse med de løbende indberetninger af oplysninger om foreningens 

risici og kapitalforhold (trafiklys) til Finanstilsynet i bedste kategori (grønt lys). 

 

 
Ledelseshverv og vederlag til medlemmer af bestyrelse og direktion 

Bestyrelsen og direktionen besidder en række ledelseshverv som anført på side 11, hvortil 

henvises.  

 

Vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen er beskrevet i note 11, hvortil henvises.  

 

 
Forventning til fremtidig drift 

Ledelsens forventninger til det fremtidige resultat er påvirket af udviklingen i antal 

storskader samt af udviklingen på de finansielle markeder.  
 
Årets resultat for 2016 forventes i niveauet DKK 1,2 mio.  
 
 
Begivenheder efter status 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtrådt begivenheder, som vil kunne forrykke 

vurderingen af virksomhedens økonomi pr. 31. december 2015. 
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Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv 

Direktion (ledelseshverv): 
 
Arne Lund: 

• Bestyrelsesmedlem, KAB international A/S 
• Bestyrelsesmedlem, Forsikringsagenturet HGF A/S 
• Direktør og bestyrelsesmedlem, Arne Lund Consult ApS 
 
 
Bestyrelse (ledelseshverv): 
 

Røsli Gisselmann, formand: 

• Adm. direktør, Lokaltog A/S 

• Bestyrelsesformand, Hovedstadens Lokalbaner A/S 

• Adm. direktør, LB Leasing ApS 

• Adm. Direktør, LB Leasing 2 ApS 

• Adm. direktør, LB Leasing 4 ApS 

• Bestyrelsesformand, Lollandsbanens Materieludlejning A/S 

• Bestyrelsesformand, Driftsmiddelselskabet VL A/S 

• Bestyrelsesformand, Infrastrukturselskabet LJ A/S 
 

Peter Hvilshøj, næstformand: 

• Adm. direktør, NJ Holding Nordjylland A/S 
• Adm. direktør, Nordjyske Jernbaner A/S 
• Adm. direktør, Nordjyske Jernbaner Invest III A/S 
• Næstformand, Novagraf A/S 

 
 
Martha Vrist : 

• Adm. direktør, Midtjyske Jernbaner A/S 
• Adm. direktør, Midtjyske Jernbaner Drift A/S 

 
Frans Henrik Witt: 
• Bestyrelsesmedlem, DBF Holding A/S 
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  2015 2014 
Note  t.DKK t.DKK 

    
 Bruttopræmier 8.874 12.235 
 Afgivne forsikringspræmier -3.355 -4.170 

 Præmieindtægter f.e.r. i alt 5.519 8.065 

3 Forsikringsteknisk rente -12 16 

 Udbetalte erstatninger 3.937 4.419 
 Ændring i erstatningshensættelser -542 -4.232 

 Erstatningsudgifter f.e.r. i alt 3.395 187 

 Administrationsomkostninger 1.372 1.244 

4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger    
  f.e.r. i alt 1.372 1.244 

9 Forsikringsteknisk resultat 740 6.650 

5 Renteindtægter og udbytte m.v. 1.593 1.823 
6 Kursreguleringer -1.556 956 
7 Renteudgifter -10 -2 
 Administrationsomkostninger i.f.m. investerings-   
  virksomhed -81 -81 

 Investeringsafkast i alt -54 2.696 

3 Forrentning af forsikringsmæssige hensæt-   
  telser 12 -16 

 Investeringsafkast efter forsikringsteknisk   
  rente -42 2.680 

 Resultat før skat 698 9.330 
    

8 Skat 0 2.021 

 Årets resultat 698 7.309 
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  2015 2014 
  t.DKK t.DKK 

    
 Totalindkomstopgørelse   
    
 Årets resultat 698 7.309 
 Anden totalindkomst 0 0 

 Totalindkomst i alt 698 7.309 
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 AKTIVER   
  31.12.15 31.12.14 

Note  t.DKK t.DKK 

    
 Obligationer 70.492 72.028 

 Andre finansielle investeringsaktiver i alt 70.492 72.028 

 Investeringsaktiver i alt 70.492 72.028 

 Aktuelle skatteaktiver 374 74 
 Likvide beholdninger 1.576 343 
 Øvrige 71 0 

 Andre aktiver i alt 2.021 417 

 Tilgodehavende renter 444 525 

 Periodeafgrænsningsposter i alt 444 525 

 Aktiver i alt 72.957 72.970 
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 PASSIVER   
Note  31.12.15 31.12.14 

  t.DKK t.DKK 

    
 Grundfond 30.000 30.000 
 Overført overskud 36.221 35.523 

 Egenkapital i alt 66.221 65.523 

 Erstatningshensættelser 6.376 6.918 

 Hensættelser til forsikrings- og investerings-   
  kontrakter i alt 6.376 6.918 

 Gæld til kreditinstitutter 0 32 
 Anden gæld 360 497 

 Gæld i alt 360 529 

 Passiver i alt 72.957 72.970 

    

1 Anvendt regnskabspraksis   
2 Femårsoversigt (hoved- og nøgletal)   

10 Afløbsresultat   
11 Medarbejderforhold   
12 Honorar til revisor   
13 Kapitalkrav og basiskapital   
14 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser   
15 Følsomhedsoplysninger   
16 Nærtstående parter   
17 Risikooplysninger   
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  Overført Egenkapital 
Beløb i t.DKK Grundfond overskud i alt 

    
Egenkapital pr. 31.12.13 30.000 28.214 58.214 
    
Årets resultat 0 7.309 7.309 
Anden totalindkomst 0 0 0 

Egenkapital pr. 31.12.14 30.000 35.523 65.523 
    
Årets resultat 0 698 698 
Anden totalindkomst 0 0 0 

Egenkapital pr. 31.12.15 30.000 36.221 66.221 
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1. Anvendt regnskabspraksis 

 

Årsrapporten for Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S for 2015 er aflagt i over-

ensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om 

finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

 
REGNSKABSMÆSSIGE SKØN 

Ved regnskabsudarbejdelsen anvendes der skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af 

aktiver og forpligtelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentligste 

skøn og vurderinger vedrører erstatningshensættelser. 

 

 
GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Efterfølgende målinger 

foretages som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen har en retlig forpligtelse som følge af en 

tidligere begivenhed, og når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages hensyn til oplysninger, der 

fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten aflægges, hvis oplysningerne 

bekræfter eller afkræfter forhold, som eksisterer på balancedagen. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er 

afholdt for at opnå årets indtjening, herunder nedskrivninger og hensatte forpligtelser, 

indregnes i resultatopgørelsen. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver 

og forpligtelser, der måles til dagsværdi i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført 

nedenfor. 
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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 

totalindkomst anføres den tilhørende skattemæssige effekt. 

 

 
RESULTATOPGØRELSEN 

Bruttopræmier f.e.r. 

Bruttopræmier omhandler periodiserede opkrævede acontopræmier for regnskabsperioden, 

fastsat rabat samt reguleringer af sidste års præmier. 

 

Afgivne forsikringspræmier fremkommer som årets andel af bruttopræmierne, som afgives til 

andre forsikringsselskaber som følge af genforsikringsdækning. 

 

Præmieindtægt for egen regning (f.e.r.) er periodens bruttopræmie med fradrag af gen-

forsikringens andel. 

 

 
Forsikringsteknisk rente 

Finansindtægt beregnet ud fra de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser multi-

pliceret med den af Finanstilsynet offentliggjorte gennemsnitlige obligationsrente. 

 

 
Erstatningsudgifter f.e.r. 

Erstatningsudgifter f.e.r omfatter periodens udbetalte bruttoerstatninger reguleret for 

ændringer i erstatningshensættelserne og efter fradrag af genforsikringens andel. Erstat-

ningsudgifterne omfatter således kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende 

perioden samt reguleringer af tidligere års foretagne hensættelser, samt 

administrationsomkostninger relateret til skadebehandling. Endvidere indgår forskellen 

(afløbsresultatet) mellem de regnskabsperioder udbetalte og hensatte erstatninger 

vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelserne ved regnskabs-

periodens begyndelse. 

 

 
Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger er omkostninger der kan henføres til administrationen af 

forsikringsbestanden. Administrationsomkostningerne periodiseres, så de omfatter regn-

skabsperioden. 
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Administrationsomkostningerne fordeles mellem omkostninger relateret til forsikringsdriften 

og administrationsomkostningerne relateret til investeringsvirksomhed. 

 

 
Investeringsafkast 

Investeringsafkastet indeholder indtægter og udgifter af foreningens investeringsaktiver.  

 

Posten renteindtægter og udbytter m.v. i resultatopgørelsen indeholder de i regnskabs-

perioden indtjente og periodiserede renter. Posten kursreguleringer i resultatopgørelsen 

indeholder realiserede og urealiserede gevinster og -tab på værdipapirer. 

 

 
Skat af årets resultat 

Periodens skat, der består af periodens aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat 

indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. 

 

 
BALANCEN 

Obligationer 

Obligationer, der er genstand for offentlig kursnotering, indregnes til kostpris på 

handelsdagen og er efterfølgende optaget til den noterede kurs på balancetidspunktet 

(lukkekursen). Omkostninger ved værdipapirhandler er udgiftsført i resultatopgørelsen. 

Udtrukne obligationer er optaget til kurs 100.  

 

 
Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter omfatter indtægter, som er beregnet for regnskabsperioden, men 

som først indgår efter balancetidspunktet eller omkostninger, som er afholdt før balancetids-

punktet, men som først vedrører efterfølgende regnskabsperioder. 

 

Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til den 

nominelle værdi. 

 

 
Erstatningshensættelser 

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 forbindelse med afvikling af erstatningshensættelserne. 
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Til dækning af ikke afsluttede skader vedrørende anden erhvervsforsikring (brand, kasko, 

ansvar m.v.) hensættes et beløb ud fra bedste skøn ved en individuel vurdering af hver enkelt 

anmeldt skade, baseret på information om den indtrufne skade samt erfaringer fra tidligere 

år. Bruttoerstatningshensættelserne er opgjort eksklusive fradrag for værdien af aktiver og 

rettigheder, der er overtaget eller forventes overtaget ved erstatningernes udbetaling.  
 
Til dækning af ikke anmeldte skader hensættes et beløb ud fra bedste skøn, baseret på 
efteranmeldelser samt erfaringer fra tidligere år. 
 
Der er endvidere indregnet omkostninger til skadesbehandling ud fra et bedste skøn over 
disse omkostninger. Der foretages diskontering af erstatningshensættelser vedrørende anden 
erhvervsforsikring ud fra et væsentlighedskriterium.  

 

For den bestående beholdning af anmeldte arbejdsskader foretages hensættelserne for 

løbende ydelser for arbejdsskadesforsikring efter variabel rentemetoden. Det antages, at der i 

fremtiden vil være en årlig opskrivning af ydelserne på 2,9 % p.a., svarende til 

Arbejdsskadesstyrelsens gennemsnitlige ydelsesregulering fra 2003 - 2012, og at ydelserne 

betales forud hver måned. Opskrivningen foretages en gang årligt ved årsskiftet. Desuden 

antages, at der gælder en dødelighed svarende til G82-grundlaget med en levetidsforbedring 

på 4 år. De fremtidige ydelser diskonteres med de af Finanstilsynet opgjorte løbetids-

afhængige justerede diskonteringssatser pr. 31. december 2015. I hensættelserne er 

indregnet omkostninger til skadesbehandlingsomkostninger ud fra et bedste skøn over disse 

omkostninger.  

 

 
Aktuelle og udskudte skatteforpligtelser 

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af periodens forventede 

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt 

betalte acontoskatter. 

 

Udskudte skatteforpligtelser beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssige og skattemæssige værdier af aktiver og gældsforpligtelser. Udskudte skatteaktiver, 

herunder skatteværdien af fremførselsberettigede fremførbare skattemæssige underskud, 

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. 

 

 
Gæld 

Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi. 
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2. Femårsoversigt (hoved- og nøgletal)   
      
HOVEDTAL      
      
Beløb i t.DKK 2015 2014 2013 2012 2011 

      
Bruttopræmieindtægter 8.874 12.235 12.489 12.592 13.194 

Bruttoerstatningsudgifter 3.395 187 3.767 1.511 3.391 

Forsikringsmæssige drifts-      
 omkostninger i alt 1.372 1.245 1.047 1.664 989 

Resultat af afgiven forretning -3.355 -4.170 -4.250 -4.375 -4.325 

Forsikringsteknisk resultat 740 6.650 3.454 5.080 4.616 

Investeringsafkast efter      
 forsikringsteknisk rente -42 2.680 849 2.491 4.387 

Årets resultat 698 7.309 3.508 5.928 6.985 

Afløbsresultat -183 1.663 771 368 -1.818 

Forsikringsmæssige hensæt-      
 telser, i alt 6.376 6.918 11.150 9.222 9.645 

Forsikrings aktiver, i alt  0 0 0 0 0 

Egenkapital i alt 66.221 65.523 58.214 54.706 48.778 

Aktiver i alt 72.957 72.970 69.790 66.377 59.381 
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2. Femårsoversigt (hoved- og nøgletal) - fortsat - 

 
NØGLETAL      
      
I % 2015 2014 2013 2012 2011 

      
Bruttoerstatningsprocent 38% 2% 30% 12% 29% 

Bruttoomkostningsprocent 15% 10% 8% 13% 8% 

Combined ratio 92% 46% 73% 60% 71% 

Operating ratio 92% 46% 72% 60% 71% 

Relativt afløbsresultat -3% 15% 8% 4% -23% 

Egenkapitalforrentning i       
 procent 1% 12% 6% 11% 15% 

Solvensdækning (solvens I) 316% 313% 276% 278% 248% 
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 2015 2014 
 t.DKK t.DKK 

   
3. Forsikringsteknisk rente   
   
Periodens gennemsnitlige forsikringsmæssige hen-   
 Sættelser 6.647 9.034 

Anvendt rentesats -0,18% 0,18% 

Forsikringsteknisk rente -12 16 

   
   
   
   
4. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.   
   
Kan i hovedposter specificeres således:   
   
Lønninger og personaleomkostninger, jf. note 11 681 685 
Administrationsomkostninger 1.377 1.182 
Erhvervelsesomkostninger 0 0 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 2.058 1.867 
Indirekte skadesbehandlingsomkostninger -686 -623 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. 1.372 1.244 

   
Der er ikke afholdt provisionsudgifter.   
   
   
   
   
5. Renteindtægter og udbytte m.v.   
   
Bankindestående 0 1 
Obligationer 1.593 1.822 

I alt 1.593 1.823 

   
   



 

Noter 

 

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S 

24

 2015 2014 
 t.DKK t.DKK 

   
6. Kursreguleringer   
   
Kursregulering af obligationer -1.556 956 

I alt -1.556 956 

   
   
   
   
7. Renteudgifter   
   
Bankgæld 7 0 
Øvrige renteudgifter 3 2 

I alt 10 2 

   
   
   
   
8. Skat   
   
Aktuel skat 0 2.041 
Regulering skat, tidligere år 0 -20 
Udskudt skat 0 0 

I alt 0 2.021 

   
Danske skatteprocent 23,5% 24,5% 
Ikke skattepligtig del af nettoindkomst -23,5% -2,6% 
Regulering udskudt skatteforpligtelse 0,0% 0,0% 

Effektiv skatteprocent 0,0% 21,9% 
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9. Forsikringsteknisk resultat   
  Anden direkte 
  forsikring 
  (anden 
 Arbejds- erhvervs 
Beløb i t.DKK Skade forsikring) 

   
Bruttopræmier * 0 8.874 

Præmieindtægter, brutto 0 8.874 

Bruttoerstatningsudgifter -52 -3.343 

Administrationsomkostninger 0 686 

Resultat af afgiven forretning 0 -3.355 

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 0 -12 

Forsikringsteknisk resultat -52 792 

Antallet af erstatninger 8 13 

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader -7 61 

Antallet af skader pr. forsikringstager 0 2 

   
* Alle præmier indtjenes i Danmark. 
   
   
   
   
 2015 2014 
 t.DKK t.DKK 

   
10. Afløbsresultat   
   
Erstatningshensættelser pr. 01.01 6.918 11.150 
Udbetalte erstatninger -1.025 -2.879 
Hensættelser vedr. skader tidligere år -6.076 -6.608 

Afløbsresultat -183 1.663 
Genforsikringens andel af afløbsresultatet 0 0 

Afløbsresultat f.e.r. -183 1.663 
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 2015 2014 
 t.DKK t.DKK 

   
11. Medarbejderforhold   
   
Løn 389 360 
Honorar 3 5 
Pension 0 0 
Andre udgifter til social sikring 4 4 
Lønsumsafgift 48 41 

I alt 444 410 

   
Gennemsnitligt antal medarbejdere 1 1 

   

I henhold til administrationsaftale imellem Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S og 

Lokalbanen A/S, stiller sidstnævnte personale til rådighed for Forsikringsforeningen. 
 

Direktion og bestyrelse aflønnes udelukkende med fast løn/honorar. Der udbetales ikke 

honorarer til medlemmer af bestyrelsen, der er ansat i medlemsvirksomhederne, idet 

honorarerne tilfalder medlemsvirksomhederne.  

Der er ikke pensionsforpligtelser eller andre forpligtelser vedrørende direktion eller 

bestyrelsen. 
 
Foreningen er omfattet af undtagelsesbestemmelserne om offentliggørelse af yderligere 
information om lønpolitik og praksis for aflønning, jf. bekendtgørelse om lønpolitik. 
 
 2015 2014 
 t.DKK t.DKK 

   
Fast vederlag til direktionen:   
Arne Lund* 60 0 
Jesper Rasmussen (fratrådt 30.10.15) 329 360 
   
Fast vederlag til bestyrelsen:   
Rösli Gisselmann, formand **  100 100 
Peter Hvilshøj, næstformand ** 50 50 
Martha Vrist Kjælder **  50 50 
Jens Arne Jensen ** (udtrådt 29.06.15) 17 50 
Frans Henrik Witt 75 75 

I alt 681 685 

   

* Fratrædelsesperiode, ansat med 6 måneders varsel fra foreningen. 

** Honorar udbetalt til medlemsvirksomhed. 
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 2015 2014 
 t.DKK t.DKK 

   
12. Honorar til revisor   
   
Lovpligtig revision af årsregnskabet 191 173 
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 33 33 

I alt 224 206 

   
   
   
   
 31.12.15 31.12.14 
 t.DKK t.DKK 

   
13. Kapitalkrav og basiskapital   
   
Minimumskapitalkrav 20.813 20.813 
Solvenskrav (solvens I) 3.304 3.400 

Kapitalkrav (det største af ovenstående) 20.813 20.813 

Egenkapital 66.221 65.523 

Fradrag for diskontering 385 377 

Basiskapital 65.836 65.146 

   
   
   
   
14. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 
 
Bogført værdi af aktiver, der tjener som sikkerhed for forsikringsmæssige hensættelser pr. 31. 
december 2015: 
   
 31.12.15 31.12.14 
 t.DKK t.DKK 

   
Obligationer 7.480 7.969 

I alt 7.480 7.969 
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  31.12.15 
  t.DKK 

   
15. Følsomhedsoplysninger   
   
Hændelse:   
   
Rentestigning på 0,7%-point  -1.344 

Rentefald på 0,7%-point  887 

Aktiekursfald på 12,0%-point  0 

Ejendomsprisfald på 8,0%  0 

Valutarisiko (VaR 99)  0 

Tab på modparter på 8,0%  -369 

   
   
   
   
16. Nærtstående parter   
   
Foreningens nærtstående parter omfatter foreningens medlemmer samt bestyrelse og 
direktion. 
 
Bestyrelse og direktion modtager fast vederlag for deres hverv, jf. note 11. 
 
Det er ikke ydet lån, stillet pant, garanti eller kaution for selskabets bestyrelse eller direktion 
 
 
 
 
17. Risikooplysninger 
 

Foreningens væsentligste risici omfatter forsikringsmæssige risici og finansielle risici. For 

beskrivelse af foreningens væsentligste risici henvises til afsnittene ”forsikringsmæssige 

risici” og finansielle risici” på side 8. 


