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Ledelsesberetning

Indledning
PenSam Forsikring har i 1. halvår 2019 haft en til-

fredsstillende vækst i præmieindtægter på de indivi-

duelle forsikringsprodukter og en positiv udvikling i

combined ratio for dette produktsegment.

Præmieindtægterne er påvirket af regulering af

præmien på de enkelte produkter. På trods af præ-

miereguleringerne er produkterne generelt set pris-

mæssigt konkurrencedygtige.

De samlede præmieindtægter og erstatningsudbeta-

linger er som forventet faldet. Dette som konsekvens

af, at PenSam Liv med virkning pr. 1. januar 2019

har opsagt aftalen vedrørende de kollektive produk-

ter Forsikring ved visse kritiske sygdomme og Hold

Fast, idet disse produkter nu varetages af PenSam

Liv.

Periodens resultat
Periodens resultat før skat udgør et overskud på

11,1 mio. kr. mod et underskud på 2,0 mio. kr. for

samme periode sidste år. Periodens resultat er

sammensat af et forsikringsteknisk overskud på 7,1

mio. kr. og et overskud af investeringsvirksomhed på

4,0 mio. kr.

I det forsikringstekniske resultat indgår en indtægt på

6,3 mio. kr., som har en engangseffekt på resultatet

og som kan henføres til et positivt afløb på de ophør-

te produkter. PenSam Liv har opsagt aftalen vedrø-

rende de kollektive forsikringsdækninger Kritisk Syg-

dom og Hold Fast, hvorefter al nytegning sker i Pen-

Sam Liv. Afløb på forsikringerne for 2018 og tidligere

år vil fortsat påvirke resultatet i PenSam Forsikring.

Selskabets egenkapital pr. 30. juni 2019 udgør 77,2

mio. kr. efter overførsel af periodens resultat på 8,7

mio. kr.

Egenkapitalforrentningen efter skat udgør 11,9%,

hvilket vurderes som tilfredsstillende i forhold til sel-

skabets målsætning om forrentningskravet. Når der

ses bort fra den nævnte engangseffekt udgør perio-

dens egenkapitalforrentning ca. 5% efter skat.

Præmier og udbetalte erstatninger

Bruttopræmierne udgør 65,9 mio. kr., hvilket er en

stigning i fortsættende produkter på 5,7 mio. kr.,

svarende til 9,5% i forhold til 1. halvår 2018.

De samlede bruttopræmier og udbetalte erstatninger

er faldet i forhold til samme periode i 2018. Dette

skyldes den nævnte opsigelse af aftalen vedrørende

de kollektive forsikringsdækninger Kritisk sygdom og

Hold Fast.

Kunderne har modtaget i alt 75,0 mio. kr. i udbetalte

erstatninger, hvilket er et fald i forhold til samme

periode sidste år, som skyldes opsigelsen af aftalen

om de kollektive produkter. Udbetalte erstatninger

for de fortsættende produkter er steget med 6,6 mio.

kr., svarende til 17,1% i forhold til 1. halvår 2018.

For de fortsættende produkter udgør combined ratio

99,7%, hvilket er bedre end samme periode i 2018,

hvor den udgjorde 110,8%. Udviklingen følger den

fastlagte forretningsplan.

Investeringsafkast

Selskabets investeringer er primært placeret i obliga-

tionsbeholdninger med en relativ kort varighed. Ud-

viklingen i renteniveauet har medført positive kursre-

guleringer på selskabets obligationsbeholdning.

Det samlede afkast af investeringsaktiverne udgør

4,6 mio. kr.

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 forpligtelser vedrørende forsikrings- og

investeringskontrakter.

Der er redegjort for dette i noten om anvendt regn-

skabspraksis i årsrapporten for 2018, hvortil der

henvises.

Risikooplysninger

Der henvises til beskrivelse i årsrapporten for 2018,

note 23 side 35-36.

Begivenheder efter balancedagen

Der er i tiden fra den 30. juni 2019 til halvårsrappor-

tens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter
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ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på

selskabets økonomiske stilling.

Forventninger til hele 2019
Der forventes fortsat en stigning i bruttopræmierne

på de individuelle produkter som følge af selskabets

vækstplan og de præmiereguleringer, der er eller vil

blive gennemført. Der forventes et bedre skadesfor-

løb i 2019, som vil bevirke, at skadesprocenterne

bliver lavere end i 2018.

Under hensyntagen til det ovenfor beskrevne, for-

ventes et positivt resultat for året.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og

godkendt halvårsrapporten for 2019 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 2019 samt af resultatet

af selskabets aktiviteter for første halvår 2019.

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 21. august 2019

Direktion

__________________________________

Torsten Fels

Bestyrelse

__________________________________

Mona Striib, formand

__________________________________

Inge Beicher

__________________________________

Pernille Thorslund

__________________________________

Helena Mikkelsen, næstformand

__________________________________

Ole Bjarrum
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Note 30.06.2019 30.06.2018

Bruttopræmier 65.942 150.599

Afgivne forsikringspræmier -12.616 -12.210

Ændring i præmiehensættelser -5.584 -2.248

Ændring i fortjenstmargen og risikomargen 1.786 -496

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 833 676

Præmieindtægter for egen regning, i alt 50.361 136.321

Udbetalte erstatninger -74.990 -120.354

Modtaget genforsikringsdækning 8.366 6.028

Ændring i erstatningshensættelser 39.769 -8.329

Ændring i risikomargen 646 4

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser -1.142 5.715

Erstatningsudgifter for egen regning, i alt -27.351 -116.936

Erhvervelsesomkostninger -5.062 -5.564

Administrationsomkostninger -12.570 -14.757

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 1.767 704

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt -15.865 -19.617

Forsikringsteknisk resultat 7.145 -232

Renteindtægter og udbytter mv. 557 3.084

Kursreguleringer 4.086 -2.822

Renteudgifter -1 -5

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -239 -2.095

Investeringsafkast, i alt 4.403 -1.838

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser -417 24

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af 

forsikringsmæssige hensættelser 3.986 -1.814

Resultat før skat 11.131 -2.046

Skat -2.448 450

Periodens resultat 8.683 -1.596

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat 8.683 -1.596

Anden totalindkomst 0 0

Periodens totalindkomst 8.683 -1.596

Disponeret

Overført til næste periode 8.683 -1.596

Disponeret, i alt 8.683 -1.596

Resultatopgørelse
1. januar - 30. juni
I t. kr.
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Note 30.06.2019 31.12.2018

Investeringsforeningsandele 35.984 38.515

Obligationer 106.964 120.655

Afledte finansielle instrumenter 267 187

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 143.215 159.357

Investeringsaktiver, i alt 143.215 159.357

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 5.307 4.489

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 7.236 8.436

Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 12.543 12.925

Tilgodehavender hos forsikringstagere 4.347 3.575

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt 4.347 3.575

Andre tilgodehavender 1.267 1.701

Tilgodehavender, i alt 18.157 18.201

Aktuelle skatteaktiver 0 216

Likvide beholdninger 14.122 22.314

Andre aktiver, i alt 14.122 22.530

Tilgodehavende renter samt optjent leje 598 886

Andre periodeafgrænsningsposter 89 109

Periodeafgrænsningsposter, i alt 687 995

Aktiver, i alt 176.181 201.083

Balance pr. 30. juni
Aktiver
I t. kr.
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Note 30.06.2019 31.12.2018

Aktiekapital 25.000 25.000

Overført resultat 52.180 43.497

Egenkapital, i alt 77.180 68.497

Præmiehensættelser 14.099 8.507

Fortjenstmargen på skadesforsikringskontrakter 15.469 17.016

Erstatningshensættelser 52.761 92.271

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 1.871 2.678

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt 84.200 120.472

Gæld i forbindelse med genforsikring 7.870 4.343

Gæld til tilknyttede virksomheder 735 3.516

Aktuelle skatteforpligtelser 2.233 0

Anden gæld 3.963 4.255

Gæld, i alt 14.801 12.114

Passiver, i alt 176.181 201.083

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 2019 25.000 0 43.497 0 68.497

Periodens resultat 0 0 8.683 0 8.683

Anden totalindkomst 0 0 0 0 0

Periodens totalindkomst 0 0 8.683 0 8.683

Saldo 30. juni 2019 25.000 0 52.180 0 77.180

Saldo 1. januar 2018 25.000 297 103.165 350 128.812

Udbetalt udbytte 0 0 0 -60.350 -60.350

Årets resultat 0 -297 -59.668 60.000 35

Anden totalindkomst 0 0 0 0 0

Årets totalindkomst 0 -297 -59.668 60.000 35

Saldo 31. december 2018 25.000 0 43.497 0 68.497

Egenkapitalopgørelse
I t. kr.
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NOTE 1

Anvendt regnskabspraksis

Halvårsregnskabet for 2019 er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Lov om finansiel virksomhed og

Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensions-

kasser (Regnskabsbekendtgørelsen).

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2018, som indeholder den fulde beskrivelse

af anvendt regnskabspraksis. 

NOTE 2

Hoved- og nøgletal

Resultatopgørelse i t. kr. 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Bruttopræmieindtægter 62.144 147.855 309.363

Bruttoerstatningsudgifter -34.575 -128.679 -250.751

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -17.632 -20.321 -41.931

Resultat af afgiven forretning -2.792 913 -3.419

Forsikringsteknisk resultat 7.145 -232 13.262

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 3.986 -1.814 -5.000

Resultat før skat 11.131 -2.046 8.262

Skat -2.448 450 -8.227

Periodens resultat 8.683 -1.596 35

Afløbsresultat, brutto 7.197 3.311 3.419

Balance i t. kr. 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Forsikringsmæssige hensættelser, i alt 84.200 135.110 120.472

Forsikringsaktiver, i alt 12.543 16.227 12.925

Egenkapital, i alt 77.180 126.866 68.497

Aktiver, i alt 176.181 284.391 201.083

Nøgletal i pct. 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Bruttoerstatningsprocent 55,6 87,0 81,1

Bruttoomkostningsprocent 28,4 13,7 13,6

Combined ratio 88,5 100,2 95,7

Operating ratio 88,5 100,2 95,7

Relativt afløbsresultat 7,6 3,7 3,8

Egenkapitalforrentning i procent 11,9 -1,2 0,0

Noter
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