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Ledelsesberetning

Periodens resultat
Periodens resultat før skat udgør et underskud på

2,0 mio. kr. mod et underskud på 1,1 mio. kr. for

samme periode sidste år. Periodens resultat er

sammensat af et forsikringsteknisk underskud på 0,2

mio. kr. og et underskud af investeringsvirksomhed

på 1,8 mio. kr.

Udviklingen i forhold til 2017 skyldes primært et lave-

re afkast af investeringsvirksomheden.

Selskabets egenkapital pr. 30. juni 2018 udgør 126,9

mio. kr. efter overførsel af periodens resultat på -1,6

mio. kr. Periodens egenkapitalforrentning udgør -1,2

% efter skat, hvilket anses for ikke tilfredsstillende i

forhold til forretningsplanen.

Forsikringsvirksomhed
Det forsikringstekniske resultat for første halvår 2018

udgør et underskud på 0,2 mio. kr. i forhold til et

forsikringsteknisk underskud på 1,3 mio. kr. for før-

ste halvår 2017.

Bruttopræmierne udgør 150,6 mio. kr., hvilket er en

stigning på 7,9% i forhold til samme periode sidste

år. Der har været en stigning i bruttopræmier for

både individuelle og kollektive produkter.

Kunderne har modtaget i alt 120,4 mio. kr. i udbetal-

te erstatninger, hvilket er en stigning på 6,6% i for-

hold til samme periode sidste år. Erstatningshensæt-

telserne er i første halvår 2018 tillige steget med 8,3

mio. kr. til 93,9 mio. kr. Resultatet er påvirket af tre

større brandskader, hvilket betyder, at erstatningsni-

veauet for store skader er over det forventede, selv-

om skaderne er omfattet af genforsikringsdæknin-

gen.

Administrationsomkostningerne udgør 14,7 mio. kr. i

første halvår 2018, hvilket er et fald på 8,1% i forhold

til 2017, hvilket blandt andet skyldes at it-

udviklingsomkostninger er færdigafskrevet, samt en

effektivisering af administrationen.

Erhvervelsesomkostninger udgør 5,6 mio. kr., hvilket

er på niveau med 2017.

Combined ratio udgør samlet 100,2%, hvilket er på

niveau med 2017, hvor den udgjorde 100,9%.

Investeringsafkastet udgør i 2018 0,3 mio. kr. før

omkostninger.

Selskabets investeringer er primært placeret i obliga-

tionsbeholdninger med en relativ kort varighed. Ud-

viklingen i renten har medført negative kursregule-

ringer på selskabets obligationsbeholdning. Selska-

bets beholdning af aktier har givet et afkast på 1,1%.

Øvrige forhold
Usikkerhed ved indregning og måling

Ved udarbejdelse af års- og halvårsrapporter foreta-

ges der i forbindelse med indregning og måling af

visse regnskabsposter en vurdering, som omfatter

skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed. Le-

delsens skøn og vurderinger vedrørende fremtidige

begivenheder har indvirkning på indregning og må-

ling af visse aktiver og forpligtelser og dermed resul-

tatet i året og i de kommende år.

De områder, der især er forbundet med skøn, er,

måling af dagsværdi af unoterede investeringer samt

forpligtelser vedrørende forsikrings- og investerings-

kontrakter.

Der er redegjort for dette i noten om anvendt regn-

skabspraksis i årsrapporten for 2017, hvortil der

henvises.

Risikooplysninger

Der henvises til beskrivelse i årsrapporten for 2017,

note 24 side 37-38.

Kritisk sygdom

Der pågår drøftelser med PenSam Liv om eventuelt

at afvikle produktet Kritisk Sygdom ultimo 2018, hvor

PenSam Liv overvejer selv at udbyde produktet.

Dette vurderes ikke at påvirke 2018 regnskabet.

Begivenheder efter balancedagen

Der er i tiden fra den 30. juni 2018 til halvårsrappor-

tens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter

ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på

selskabets økonomiske stilling.
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Forventninger til hele 2018
Der er i 2018 varslet præmieforhøjelser på flere af

de individuelle produkter. Første halvår har givet den

forventede vækst i bruttopræmierne og andet halvår

forventes at give en tilsvarende stigning i brutto-

præmierne og dermed følge selskabets forretnings-

plan.

Der forventes et lavere overskud af de kollektive

produkter end tidligere år. Resultat for de individuelle

produkter forventes at udgøre et underskud, så der

forventes et samlet underskud i 2018 for selskabet.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og

godkendt halvårsrapporten for 2018 for PenSam

Forsikring A/S.

Der er ikke foretaget revision eller review af halvårs-

rapporten.

Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med

Lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet

af selskabets aktiviteter for første halvår 2018.

Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberet-

ningen indeholder en retvisende redegørelse for

udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske

forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici

og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes

af.

Farum, den 20. august 2018

Direktion

__________________________________

Torsten Fels

Bestyrelse

__________________________________

Mona Striib, formand

__________________________________

Linda Ankerstjerne

__________________________________

Ole Bjarrum, næstformand

__________________________________

Kasper Gjedsted
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Note 30.06.2018 30.06.2017

Bruttopræmier 150.599 139.627

Afgivne forsikringspræmier -12.210 -10.288

Ændring i præmiehensættelser -2.248 -10.026

Ændring i fortjenstmargen og risikomargen -496 8.154

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 676 623

Præmieindtægter for egen regning, i alt 136.321 128.090

Udbetalte erstatninger -120.354 -112.856

Modtaget genforsikringsdækning 6.028 4.993

Ændring i erstatningshensættelser -8.329 -492

Ændring i risikomargen 4 -44

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 5.715 -938

Erstatningsudgifter for egen regning, i alt -116.936 -109.337

Erhvervelsesomkostninger -5.564 -5.369

Administrationsomkostninger -14.757 -16.066

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 704 1.398

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt -19.617 -20.037

Forsikringsteknisk resultat -232 -1.284

Renteindtægter og udbytter mv. 3.084 1.900

Kursreguleringer -2.822 457

Renteudgifter -5 -53

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -2.095 -1.853

Investeringsafkast, i alt -1.838 451

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser 24 -245

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af

forsikringsmæssige hensættelser -1.814 206

Resultat før skat -2.046 -1.078

Skat 450 237

Periodens resultat -1.596 -841

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat -1.596 -841

Anden totalindkomst 0 0

Periodens totalindkomst -1.596 -841

Disponeret

Overført til næste år -1.596 -841

Disponeret, i alt -1.596 -841

Resultatopgørelse
1. januar - 30. juni
I t. kr.
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Note 30.06.2018 31.12.2017

Investeringsforeningsandele 44.272 43.884

Obligationer 186.349 173.214

Afledte finansielle instrumenter 87 377

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 230.708 217.475

Investeringsaktiver, i alt 230.708 217.475

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 4.985 4.308

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 11.242 5.525

Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 16.227 9.833

Tilgodehavender hos forsikringstagere 3.312 3.675

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt 3.312 3.675

Andre tilgodehavender 648 656

Tilgodehavender, i alt 20.187 14.164

Aktuelle skatteaktiver 872 0

Udskudte skatteaktiver 8.016 8.016

Likvide beholdninger 23.452 24.987

Andre aktiver, i alt 32.340 33.003

Tilgodehavende renter samt optjent leje 1.070 1.289

Andre periodeafgrænsningsposter 86 99

Periodeafgrænsningsposter, i alt 1.156 1.388

Aktiver, i alt 284.391 266.030

Balance pr. 30. juni
Aktiver
I t. kr.
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Note 30.06.2018 31.12.2017

Aktiekapital 25.000 25.000

Overkurs ved emission 297 297

Overført resultat 101.569 103.165

Foreslået udbytte 0 350

Egenkapital, i alt 126.866 128.812

Præmiehensættelser 19.142 16.898

Fortjenstmargen på skadesforsikringskontrakter 16.911 16.583

Erstatningshensættelser 93.910 85.592

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 5.147 4.988

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt 135.110 124.061

Gæld i forbindelse med genforsikring 6.498 4.497

Gæld til tilknyttede virksomheder 4.016 4.070

Anden gæld 11.901 4.590

Gæld, i alt 22.415 13.157

Passiver, i alt 284.391 266.030

Øvrige noter

1 Anvendt regnskabspraksis

2 Hoved- og nøgletal

Balance pr. 30. juni
Passiver
I t. kr.
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Overkurs

ved Overført Foreslået Egenkapital

Egenkapital Aktiekapital emission resultat udbytte i alt

Saldo 1. januar 2018 25.000 297 103.165 350 128.812

Udbetalt udbytte 0 0 0 -350 -350

Periodens resultat 0 0 -1.596 0 -1.596

Anden totalindkomst 0 0 0 0 0

Periodens totalindkomst 0 0 -1.596 0 -1.596

Saldo 30. juni 2018 25.000 297 101.569 0 126.866

Saldo 1. januar 2017 25.000 297 109.135 345 134.777

Udbetalt udbytte 0 0 0 -345 -345

Årets resultat 0 0 -5.970 0 -5.970

Foreslået udbytte 0 0 0 350 350

Anden totalindkomst 0 0 0 0 0

Årets totalindkomst 0 0 -5.970 350 -5.620

Saldo 31. december 2017 25.000 297 103.165 350 128.812

Egenkapitalopgørelse
I t. kr.
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Noter

NOTE 1

Anvendt regnskabspraksis

Halvårsrapporten for 2018 for PenSam Forsikring er

aflagt i overensstemmelse med reglerne i Lov om

finansiel virksomhed og Finanstilsynets bekendtgø-

relse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber

og tværgående pensionskasser (Regnskabsbe-

kendtgørelsen).

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til

årsrapporten for 2017, hvortil der henvises.
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NOTE 2

Hoved- og nøgletal

Resultatopgørelse i t. kr. 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017

Bruttopræmieindtægter 147.855 137.755 283.107

Bruttoerstatningsudgifter -128.679 -113.392 -240.998

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -20.321 -21.435 -43.030

Resultat af afgiven forretning 913 -4.212 -5.751

Forsikringsteknisk resultat -232 -1.284 -6.672

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente -1.814 206 -700

Resultat før skat -2.046 -1.078 -7.372

Skat 450 237 1.752

Periodens resultat -1.596 -841 -5.620

Afløbsresultat, brutto 3.311 -976 -6.240

Balance i t. kr. 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017

Forsikringsmæssige hensættelser, i alt 135.110 124.824 124.061

Forsikringsaktiver, i alt 16.227 9.804 9.833

Egenkapital, i alt 126.866 133.591 128.812

Aktiver, i alt 284.391 281.424 266.030

Nøgletal i pct. 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017

Bruttoerstatningsprocent 87,0 82,3 85,1

Bruttoomkostningsprocent 13,7 15,6 15,2

Combined ratio 100,2 100,9 102,4

Operating ratio 100,2 100,9 102,4

Relativt afløbsresultat 3,7 -1,1 -7,2

Egenkapitalforrentning i procent -1,2 -0,6 -4,3

Solvensdækning (solvens II) 2,0 2,2 2,1
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