Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
CVR-nr. 11 62 81 84

Årsrapport 2017

Forsikring & Pension
Årsrapport 2017

Indhold
Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

3

Ledelsesberetning
Generelle oplysninger
Beretning

5
5
6

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse
Balance 31. december
Noter

8
8
9
10

61130383 / 7289298_2.docx

1

Forsikring & Pension
Årsrapport 2017

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2017 for Forsikring & Pension.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Forsikring & Pensions aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Forsikring & Pensions aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.
Hellerup, den 23. april 2018
Direktion:

Per Bremer Rasmussen
adm. direktør
Bestyrelsen:

Søren Boe Mortensen
formand

Torben Möger Pedersen
næstformand

Allan Polack
næstformand

Anne Mette Toftegaard

Paul Brüniche-Olsen

Allan Luplau

Steen Michael Erichsen

Lars Bonde

Per Klitgård Poulsen

Peter Hermann

Vivian Lund

Laila Mortensen

Søren Lockwood

Hasse Jørgensen

Peter Damgaard Jensen

Bjarne Toftlund

Poul Steffensen

Chresten Dengsøe
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til direktionen og bestyrelsen i Forsikring & Pension
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Forsikring & Pension for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Forsikring & Pensions aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Forsikring & Pensions aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Forsikring & Pensions evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har
til hensigt at likvidere Forsikring & Pension, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end
at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
►

I·dentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

►

O
· pnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Forsikring & Pensions interne kontrol.
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►

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

►

·Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Forsikring &
Pensions evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi
i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Forsikring & Pension ikke længere kan fortsætte driften.

►

·Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 23. april 2018

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Mona Blønd
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne11697
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Ledelsesberetning
Generelle oplysninger
Navn
Adresse, postnr. by

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup

Hjemstedskommune
Regnskabsår

Gentofte
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

http:www.forsikringogpension.dk
fp@forsikringogpension.dk

Telefon
Telefax

41 91 91 91
41 91 91 92

Bestyrelse

Søren Boe Mortensen, Alm. Brand (formand)
Torben Möger Pedersen, PensionDanmark (næstformand)
Allan Polack, PFA Pension (næstformand)
Anne Mette Toftegaard, LB Forsikring
Paul Brüniche-Olsen, Lærernes Pension
Allan Luplau, Sygeforsikringen danmark
Steen Michael Erichsen, Nordea Liv & Pension
Lars Bonde, Tryg
Per Klitgaard Poulsen, Danica Pension
Peter Hermann, Topdanmark
Vivian Lund, Codan
Laila Mortensen, Industriens Pensionsforsikring
Søren Lockwood, SEB Pensionsforsikring
Hasse Jørgensen, Sampension
Peter Damgaard Jensen, PKA
Bjarne Toftlund, GF Forsikring
Poul Steffensen, IF Skadeforsikring
Chresten Dengsøe, Lægernes Pension

Direktion

Adm. direktør Per Bremer Rasmussen

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning
Beretning
Forsikring & Pension er erhvervsorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående
pensionskasser i Danmark. Forsikring & Pension har pt. 93 medlemmer, heraf 57 skadesforsikringsselskaber og 36 pensionsforsikringsselskaber og -kasser.
Hovedaktivitet
Forsikring & Pension varetager det samlede forsikrings- og pensionserhvervs politiske interesser.
Desuden varetager Forsikring & Pension en række serviceydelser for medlemmerne, der direkte understøtter deres forretning, f.eks. det fælles skadesopgørelsessystem for bilforsikring, Autotaks.
Udgifterne på det erhvervspolitiske område tegnede sig i 2017 for 59 % af Forsikring & Pensions samlede udgifter, hvilket er en reduktion på 1 procentpoint i forhold til 2016. Medlemsservice tegnede sig
for i alt 41 % af udgifterne, hvilket er en marginal stigning på 1 procentpoint i forhold til 2016.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Forsikring & Pension er en politisk og rammestyret virksomhed. De overordnede politiske målsætninger
styres gennem en femårig strategi- og handlingsplan, vedtaget af bestyrelsen for perioden 2015-2020.
Arbejdet konkretiseres gennem et årsprogram, som besluttes af bestyrelsen.
Den økonomiske ramme for 2017 er med et overskud på knap 0,8 mio. kr. næsten udnyttet fuldt ud.
Der har i 2017 især været fokus på Forsikring & Pensions kerneaktiviteter som politisk brancheorganisation. Den finansielle regulering er i stigende grad flyttet til EU, og det stiller nye krav til en politisk indsats både i Danmark og over for EU-myndighederne. Den internationale interessevaretagelse er sket via
en fortsat styrket og prioriteret indsats over for Kommissionen, Parlamentet og EIOPA. Stort set alle
væsentlige politikområder har været i spil. I 2017 er der udført et stort arbejde med evaluering og opfølgning på Solvens II med fortolkninger og justeringer (review, regnskab, kontribution, fortjenstmargin
m.v.) Arbejdet har endvidere omfattet regnskabsregler med ny international standard IASB, nye globale
solvensregler og IDD m.v. Der er udarbejdet en strategi for digitaliseringsarbejdet, som er blevet opprioriteret betragteligt. Der er også arbejdet med pensionsreform og samspilsproblemer, regeringens
vækst- og skatteplaner, Implementeringsrådet, forebyggelse på arbejdsmarkedet samt klima, droner,
jetski, brandsikring, byggeri og kriminalitet. Branchens rammevilkår for at udfylde en stadig mere
væsentlig rolle som leverandør af velfærdsydelser samt erhvervets rolle som formueforvalter og en
væsentlig bidrager til vækst er andre opgaver, som har været højt på dagsordenen i 2017. Endelig bør
nævnes det fortsatte arbejde med større åbenhed og gennemsigtighed for forbrugerne i forlængelse af
Finanstilsynets konference om ”Pension når garantierne forsvinder” samt en fortsat udbygning af fælles
forbrugerværktøjer, hvor den danske forsikrings- og pensionsbranche er blandt verdens fremmeste.
Forsikring & Pension afholdt i 2017 udgifter til medlemsservice inden for bilforsikring, EDI m.v. med
69,1 mio. kr. Disse udgifter er i vidt omfang styret af medlemsselskabernes aktiviteter
Det er ledelsens vurdering, at årsprogrammet for 2017 er blevet gennemført, og at aktiviteterne
inden for de givne økonomiske rammer gennem 2017 har bidraget væsentligt til at fremme Forsikring
& Pensions strategiske mål.
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Ledelsesberetning
Figur 1 nedenfor illustrerer Forsikring & Pensions udgiftsfordeling i 2017.
Af de samlede udgifter udgjorde medlemsservice 41 %, gager og løn forbundet med politisk interessevaretagelse tegnede sig uændret for 33 %, mens de resterende 26 % fordelte sig med 5 % til eksterne projektudgifter og honorarer, 3 % til bidrag og kontingenter, 7 % til lokaleudgifter og endelig 11 % til it og
øvrige udgifter netto.

2017 udgifter i pct.

3%

7%
Lokaleudgifter
Gager og løn, politisk interessevaretagelse
IT og øvrige udgifter netto
Eksterne projektudgifter og honorarer

33%

41%

Medlemsservice
Bidrag og kontingenter

5%

11%

Figur 1: Udgifternes fordeling i pct. for 2017

7

Forsikring & Pension
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse
Note t.kr.
2 Selskabernes bidrag m.v.
Bruttofortjeneste
3 Sekretariatsomkostninger, livs- og skadesforsikring
Eksterne projektudgifter og honorarer
4 Bidrag og kontingenter
Øvrige omkostninger
5 Medlemsservice
Resultat før finansielle poster
6 Finansielle poster
Årets resultat

2017

2016

167.781

167.993

167.781

167.993

-76.879
-8.380
-5.908
-6.802

-77.740
-9.500
-6.044
-5.997

-97.969

-99.281

-69.054

-67.128

758
0

1.584
0

758

1.584

Årets resultat, overskud, overføres til næste regnskabsår.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance 31. december
Note t.kr.

2017

2016

AKTIVER
Finansielle anlægsaktiver
Anparter i Mad & Møder Forsikring & Pension ApS

125

125

Finansielle anlægsaktiver i alt

125

125

Omsætningsaktiver
Diverse debitorer
Likvide beholdninger

2.437
16.367

2.605
15.160

Omsætningsaktiver i alt

18.804

17.765

AKTIVER I ALT

18.929

17.890

7.047

6.289

7.047

6.289

Gæld
Gæld til medlemsselskaberne, tilbagebetaling
Diverse kreditorer

1.654
10.228

523
11.078

Gæld i alt

11.882

11.601

PASSIVER I ALT

18.929

17.890

PASSIVER
Egenkapital
7 Egenkapital
Egenkapital i alt
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Forsikring & Pension for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder. I resultatopgørelsen og balancen klassificeres regnskabsposterne efter Forsikring & Pensions art og aktiviteternes omfang.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Den anvendte regnskabspraksis er
i hovedtræk følgende:
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Forsikring & Pension, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå
Forsikring & Pension, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen
Bidrag fra selskaberne
Det enkelte medlem af Forsikring & Pension betaler bidrag i henhold til de i vedtægterne beskrevne retningslinjer. Hvert medlem betaler et fast årskontingent, herudover betales der bidrag til dækning af udgifterne
inden for aktivitetsområderne: Livsforsikringsvirksomhed, Skadesforsikringsvirksomhed og virksomhed vedrørende motorkøretøjsforsikring. Det opkrævede bidrag reguleres årligt.
Driftsomkostninger, medlemsservice
Driftsomkostninger vedrørende Medlemsservice omfatter udgifter til forskellige serviceydelser, som direkte
understøtter medlemmernes drift. Udgifterne omfatter både områdernes sekretariatsomkostninger og køb
af eksterne ydelser.
Sekretariatsomkostninger, livs- og skadesforsikringsaktiviteter
Sekretariatsomkostningerne omfatter udgifter til løn og gager, lokaleudgifter it-udgifter m.v., der medgår til
sekretariatets drift og som kan henføres til aktivitetsområderne livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed.
Driftsomkostninger i øvrigt
Driftsomkostninger i øvrigt omfatter eksterne projektudgifter og honorarer, bidrag og kontingenter samt
kontorudgifter og mødeudgifter m.v.
Finansielle indtægter
Finansielle indtægter indeholder renteindtægter.

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.
t.kr.
2

3

4

5

2017

2016

61.704
48.328
57.749

65.512
46.496
55.985

167.781

167.993

-54.339
-11.418
-11.122

-54.940
-11.707
-11.093

-76.879

-77.740

-3.804
-1.480
-624

-3.715
-1.690
-639

-5.908

-6.044

Medlemsservice
Autotaks
Østkontor
Motor i øvrigt

-50.185
-5.066
-2.498

-48.415
-5.112
-2.458

Motorforsikring i alt
Forsikringsvejr
Forsikringsguiden
EDI

-57.749
-2.708
-3.042
-5.555

-55.985
-3.095
-2.928
-5.120

-69.054

-67.128

0

0

6.289
758

4.705
1.584

7.047

6.289

Selskabernes bidrag m.v.
Skadesforsikringsområdet
Livs- og pensionsforsikringsområdet
Motorforsikringsområdet

Sekretariatsomkostninger, livs- og skadesforsikring
Gager og lønudgifter
Lokaleudgifter
It-udgifter m.v.

Bidrag og kontingenter
Ankenævnet for Forsikring
Bidrag til Insurance Europe
Andre bidrag og kontingenter

6

Finansielle poster
Renteindtægter

7

Egenkapital
Saldo 1. januar
Årets resultat
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