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Ledelsesberetning for LB og LB koncernen

Vision og strategi

LB er til for medlemmerne, idet selskabet hviler på gensidige 
principper, hvilket vores måde at agere på bærer præg af i for-
hold til såvel medlemmer som medarbejdere og øvrige interes-
senter. Vores primære konkurrencefordele er en kombination 
af gode forsikringer til lave priser og høj tilbagebetaling til 
medlemmerne. 

Denne identitet ønsker vi at bevare, samtidig med at der er et 
ønske om modernisering af organisa tionen og om øget fokus 
på lønsomhed i alle processer. Endvidere har vi haft et ønske 
om at få bekræftet og defineret vores strategiske retning. 
Vi vil være bevidst om vores strategiske valg og ikke mindst 
fravalg, og vi vil synliggøre over for vores medarbejdere, hvor-
dan alle bidrager til at nå de målsætninger, der arbejdes med i 
organisationen.

Vi har derfor oversat vores visions- og strategiplan til et 
operativt værktøj, som synliggør, hvordan vi kan styrke vores 
strategiske position samtidig med, at vi kan imødekomme de 
udfordringer, vi naturligt står overfor. 

Strategikortet, som er resultatet af dette arbejde, ser vi som 
koblingen mellem vores bestående værdier åbenhed, gen-
sidighed og tryghed og nøglebegreberne i strategiarbejdet 
lønsomhed, identitet og modernisering.

Tilblivelsen af strategikortet gør det imidlertid ikke alene. Tan-
kerne bag kortet skal forankres i handlinger, hvorfor vi i 2012 vil 
arbejde med en række initiativer inden for hvert fokusområde 
med henblik på at nå de skitserede målsætninger.

Implementering af strategikortet vil pågå i løbet af første 
halvår 2012, hvorefter det er ambitionen, at alle medarbejdere 
skal have et klart billede af netop deres bidrag til visions- og 
strategiplanen.  

Årets resultat

Resultat af forsikringsdrift
Forsikringsåret 2011 var i høj grad præget af skybruddet den 
2. juli, som var det værste nogensinde. Håndteringen heraf har 
præget organisationen og lagt pres på især de forsikringstek-
niske sektioner i det meste af 2. halvår, men på trods af svære 
vilkår er situationen løst tilfredsstillende.

Forventningerne til forsikringsdriften i 2011 var fortsat net-
totilvækst i antallet af policer og en forbedring af det forsik-
ringstekniske resultat. Med en nettostigning på knap 35.000 
policer i LB koncernen må førstnævnte målsætning siges at 
være opfyldt. 

Det forsikringstekniske resultat i LB udgør et overskud på 
105,8 mio. kr. mod et underskud på 57,4 mio. kr. i 2010. For 
koncernen udgør det forsikringstekniske resultat 137,7 mio. kr. 
mod et underskud på 44,8 mio. kr. i 2010. Set i lyset af forvent-
ningen og skybruddet i det forgangne år har forsikrings driften 
været tilfredsstillende.

I LB udgør bruttopræmieindtægten 1.480,2 mio. kr. mod 
1.365,4 mio. kr. i 2010. Bruttopræmie indtægten er fratrukket 
anciennitetsrabat på 80,0 mio. kr., hvor anciennitetsrabatten 
i 2010 udgjorde 72,4 mio. kr. For koncernen er bruttopræmie-
indtægten 2.125,6 mio. kr. mod 1.969,6 mio. kr. i 2010.

Præmieindtægten for egen regning udgør i LB 1.417,3 mio. kr. 
mod 1.323,8 mio. kr. i 2010 og for koncernen 2.058,0 mio. kr. 
mod 1.923,5 mio. kr. i 2010. Resultat af afgiven forretning blev 
et overskud på 216,5 mio. kr. mod et underskud på 2,6 mio. kr. 
i 2010. Udviklingen skyldes i særdeleshed modtaget gen-
forsikringsdækning som følge af skybruddet 2. juli. I 2011 er 
bruttoerstatnings procenten i LB 97,9 % mod 94,9 % i 2010. 

De forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning 
i LB udgør 157,0 mio. kr. mod 136,1 mio. kr. i 2010. Den hidtil 
gældende lokalaftale om udbetaling af bonus blev opsagt med 
virkning fra udgangen af 2010. Der arbejdes på en ny bonus-
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aftale, som igen forventes at omfatte samtlige medarbejdere 
– dog ikke forsikringskonsulenterne og intern revision. Der er 
i 2011 udbetalt et engangsvederlag på ½ måneds løn til med-
arbejderne (dog ikke forsikringskonsulenter og intern revision) 
som følge af en ekstraordinær arbejdsbyrde. Et tilsvarende 
beløb er hensat til udbetaling i 2012.

Herudover er administrationsomkostningerne påvirket af 
udgifter til forberedelse af de kommende Solvens II regler og  
juridisk bistand i forbindelse med en planlagt strukturændring. 
Endelig er administrationsomkostningerne positivt påvirket af 
en indtægt på 12,0 mio. kr.  vedr. regulering af statsafgift.

LB’s bruttoomkostningsprocent i 2011 udgør 10,7 % mod 
10,1 % i 2010. For koncernen blev bruttoomkostningsprocen-
ten 12,0 % mod 11,0 % i 2010. 

LB’s combined ratio blev 94,0 % og koncernens combined ratio 
blev 94,6 %. I 2010 udgjorde den 105,2 % og for koncernen 
103,2 %.

Resultat af investeringsvirksomhed
På investeringsområdet var forventningen, at den generelle 
usikkerhed omkring den økonomiske udvikling ville forsætte, 
med negativ påvirkning af aktiemarkederne og et fortsat lavt 
renteniveau til følge. Den fortsatte udpumpning af likviditet fra 
den europæiske centralbank har været et af de politiske værk-
tøjer til at afbøde følgerne af den alvorlige gældskrise, som 
især Sydeuropa befinder sig i.

LB’s investeringsafkast blev et overskud på 8,9 mio. kr. efter 
overførsel til forsikringsteknisk rente. Det utilfredsstillende 
resultat er især påvirket af faldende aktiemarkeder, hvilket 
ligeledes gør sig gældende i koncernselskaberne. Det tilsva-
rende resultat udgjorde i 2010 et overskud på 203,4 mio. kr. 
For koncernen udgør investeringsafkastet et overskud på 
15,2 mio. kr. mod et overskud på 222,4 mio. kr. i 2010.    

I de første to måneder af 2012 har aktiemarkedet været sti-
gende, og der er på aktiebeholdningen genvundet 90,5 mio. kr. 
i LB og 119,7 mio. kr. i LB koncernen set i forhold til 2011.

Ledelsesberetning for LB og LB koncernen
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Årets resultat 
Resultatet efter skat udgør i LB et overskud på 80,8 mio. kr. 
mod et overskud på 125,9 mio. kr. i 2010. Årets resultat er 
samlet set mindre tilfredsstillende. 

I LB koncernen udgør det samlede resultat efter skat – før fra-
drag af minoritetsinteressers andel - et overskud på 83,8 mio. 
kr. mod et overskud på 138,9 mio. kr. i 2010.

Resultatdisponering
Bestyrelsen indstiller, at årets resultat disponeres således:

Reserve for nettoopskrivning efter
indre værdis metode   t.kr. 33.948                      
Overført overskud eller underskud      t.kr. 46.875

Efterfølgnde begivenheder
Der er ikke i  indtrådt begivenheder efter regnskabsårets 
afslutning, som vil kunne forrykke årsregnskabet. 

Ny koncernstruktur
På generalforsamlingen i april måned forventes det, at der 
træffes en beslutning om sammenlægning af koncernens 
forsikringsselskaber med regnskabsmæssig virkning fra primo 
2012. Der er flere årsager til ønsket om en forenklet struktur, 
heriblandt optimering af en række administrative processer.

Årets forsikringsforløb

Porteføljeudviklingen
I 2011 er der i LB indtegnet i alt 57.170 nye forsikringer, hvilket 
er en stigning på 10,76 % i forhold til 2010. Afgangen af forsik-
ringer steg i året med 5,96 % i forhold til afgangen i 2010. 

LB har i 2011 haft en nettotilgang i antallet af forsikringer på 
i alt 23.142 svarende til en stigning i det samlede antal policer 
på 4,06 % i forhold til porteføljen ved udgangen af 2010. 
For koncernen udgør nettotilgangen af forsikringer 34.858 
svarende til en stigning på 4,28 % i forhold til den samlede 
portefølje ved udgangen af 2010. 

I året er der i LB sket en porteføljepræmietilvækst på 126,2 
mio. kr., hvorefter porteføljepræmien ved årets udgang udgør 
1.675,7 mio. kr. For koncernen udgør porteføljepræmien 
2.393,9 mio. kr. Udviklingen er tilfredsstillende og svarer til 
forventningen. 

Konkurrencesituationen på markedet er fortsat hård, idet flere 
selskaber dog har gennemført præmiestigninger på både hus- 
og indboforsikringen, hvilket ofte giver anledning til, at kunder-
ne genovervejer deres forsikringsforhold. LB har i 2011 haft en 
betydelig nettotilgang inden for disse forsikringsprodukter. 

På markedet for bilforsikring oplever selskabet en intensiveret 
konkurrence som følge af mikro tarifering. 

Medlemsfastholdelse
LB har historisk haft en høj medlemstilfredshed og bliver i 
målingerne til stadighed vurderet højest i branchen. Dette un-
derstøttes af, at vores medlemmer ofte har deres forsikringer 
hos os i flere år, end det er tilfældet i branchen generelt. Ikke 
desto mindre vil vi gerne øge fokus på medlemsfastholdelse og 
arbejder med en række tiltag i den forbindelse.

Ledelsesberetning for LB og LB koncernen
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I løbet af 2012 implementeres et ”Member Relationship Ma-
nagement” system (MRM), som kan samle alle informationer 
om det enkelte medlem med det formål at optimere sagsbe-
handlingen i de forskellige processer, herunder i forbindelse 
med indtegningen, skadesbehandlingen og i den løbende 
rådgivning af medlemmerne. Det er målet, at medlemmerne  
vil opleve endnu højere kvalitet i rådgivningen samt hurtigere 
og mere effektiv håndtering af deres forespørgsler.

Et af hovedbudskaberne i forbindelse med implementering 
af LB’s visions- og strategiplan er øget fokus på lønsomhed i 
alle processer. Et led heri er at øge medlemmernes mulighe-
der for selvbe tjening, hvorfor der kontinuerligt arbejdes på at 
forbedre ”Mit LB”, således at flest mulige behov kan dækkes 
herigennem. Vi har en tro på, at øget digital kommunikation 
med medlemmerne vil fastholde og gerne forøge den høje 
tilfredshed.   

Skadeudviklingen 
Årets bruttoerstatningsudgifter udgør i LB 1.449,4 mio. kr. 
mod 1.296,3 mio. kr. i 2010. I koncernen udgør bruttoerstat-

ningsudgifterne 1.971,3 mio. kr. mod 1.797,9 mio. kr. i 2010. 
Udviklingen er særligt påvirket af vejrligsforholdene hen over 
året, hvor vintervejret i starten af 2011 og især skybruddet den 
2. juli har været de største påvirkninger.

I 2011 kan der i LB konstateres en afløbsgevinst brutto på 22,3 
mio. kr. mod et afløbstab brutto på 78,0 mio. kr. i 2010. For 
koncernen er der en afløbsgevinst på 29,2 mio. kr. mod et af-
løbstab på 71,5 mio. kr. i 2010. Afløbsresultaterne fordeler sig 
forskelligt på brancher inden for koncernens enkelte selskaber.   

Skybruddet i juli måned
Skybruddet, som ramte Danmark den 2. juli, var uden tvivl den 
største forsikringsbegivenhed i det forgangne år. Følgerne af 
skybruddet er endnu ikke endeligt opgjort, men de samlede 
erstatningsudgifter hertil forventes for koncernen at udgøre 
331,3 mio. kr. før fradrag af genforsikringsdækning.  

Efter genforsikringsdækning forventes erstatningsudgifterne 
for koncernen at udgøre 67,0 mio. kr. inklusive 17,0 mio. kr. til 
genetablering af genforsikringskontrakten for resten af 2011.
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Med over 10.000 skadeanmeldelser hvoraf ca. 3/4 er færdig-
behandlet, har der været usædvanligt travlt i organisationen, 
men på trods heraf har vores medarbejdere håndteret situa-
tionen professionelt og med forståelse for den svære situa-
tion, vores ramte medlemmer har stået i. 

En af de direkte følgevirkninger af skybruddet er stigende 
genforsikringspræmier. LB vil fremad rettet fokusere yderligere 
på rådgivning og forebyggelse, således at vi i samarbejde med 
medlem merne begrænser risiciene for lignende skader. 

Bilforsikringen
Resultatet af bilforsikringen er tilfredsstillende, idet bl.a. færre 
uheld på vejene har begunstiget vores bilportefølje specielt på 
ansvarsdelen, med færre personskader til følge. Med brutto-
præmieindtægter på 544,7 mio. kr. for LB er bilforsikringen 
fortsat vores største forsikringsbranche.  

Ulykkesforsikringen
Resultatet for 2011 er tilfredsstillende, idet skadefrekvensen 
er nogenlunde uændret i forhold til 2010, dog er den gennem-
snitlige erstatning højere end tidligere år. Bruttopræmieind-
tægten på ulykkesforsikringen er i LB opgjort til 251,1 mio. kr. 

Med virkning fra 1. november 2011 og ved hovedforfald et år 
frem hæves præmien på ulykkesforsikringen med 10 %.

Indboforsikringen
Udviklingen inden for indboforsikringen er fortsat ikke tilfreds-
stillende, idet skybruddet 2. juli har påvirket resultatet kraftigt. 
Renset for skybruddene i både 2010 og 2011 er skadefrekven-
sen nogenlunde uændret i forhold til 2010. 

Fra primo 2012 har vi lanceret tillægsdækningen Rejse Plus, 
som betyder bedre dækning for bl.a. kombinations- og sports-
rejser.

Hus- og sommerhusforsikringen
Resultatet inden for hus- og sommerhusforsikringen er 
ligeledes utilfredsstillende. Udover skybruddet er porteføljen 
påvirket af kraftigt blæsevejr i første del af 2011, ligesom en 
generelt stigende skadefrekvens har betydet stigende erstat-
ningsudgifter på disse forsikringsbrancher.

Investeringsvirksomhed

Finanskrisen blev i 2011 suppleret med en gældskrise, som 
specielt har ramt en række sydeuropæiske lande. Værst er det 
gået ud over Grækenland, som stort set hele året har forhand-
let med EU om en gældssanering, forhandlinger som har ud-
møntet sig i flere hjælpepakker fra EU. 

Samtidig er en lang række eurolandes kreditværdighed blevet 
nedvurderet af ratingbureauerne med det resultat, at der i 
flere perioder har været et stort pres på euroen. En af virknin-
gerne har været, at renten på danske obligationer i perioder 
har ligget under renten i øvrige europæiske lande. Senest har 
Den Europæiske Centralbank (ECB) og flere nationale central-
banker, herunder den danske Nationalbank, stillet mere lang-
fristede kreditter til rådighed for bankerne for på den måde 
at dæmpe spekulationen mod såvel bankerne som mod selve 
euroen.

Den fortsatte udpumpning af likviditet fra ECB har det meste 
af året kunnet holde renten nede. Der er en del spekulation i 
markedet omkring den videre renteudvikling, hvor stigende 
inflation sammenholdt med frygt for at dæmpe et gryende op-
sving bliver de elementer, der i de nærmeste år vil bestemme 
udviklingen. LB forventer en længere periode med et relativt 
lavt renteniveau. 

Ledelsesberetning for LB og LB koncernen
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Danske realkreditobligationer har kursmæssigt tabt lidt i 
forhold til statsobligationerne i løbet af den sidste del af året. 
Boliglånere har stadig i stort omfang valgt 1-årige flexlån, da 
disse lån har været væsentligt billigere end f.eks. 30-årige lån 
med fast rente. Renten på de fastforrentede obligationer er 
dog samtidig faldet så meget, at kreditforeningerne har været 
nødsaget til at åbne obligations serier med en nominel rente på 
3½ %.

Europæiske aktiemarkeder har i årets løb tabt mellem 10 og 
15 %, enkelte dog op til 25 %. Disse fald skal ses i lyset af den 
øgede usikkerhed og dermed mindre incitament hos investo-
rerne til at påtage sig risiko. Virksomhedsregnskaberne har vist 
en vis bedring, men udsigterne for mange selskaber er usikre, 
hvis den økonomiske krise fortsætter længe endnu. 

LB koncernen har fokus på risikostyring af investeringerne i  
værdipapirer og arbejder med et indtjeningsbudget for inve-
steringsaktiverne. Der arbejdes med en række risikogrænser, 
et soliditets minimum hos de selskaber der investeres i, samt 
en øvre grænse for det antal dage det vil tage at realisere alle 
investeringsaktiver. Resultatudviklingen måles løbende gen-
nem sammen lig ning med det budgetterede, ligesom den reali-
serede afkastprocent holdes op mod relevante benchmarks.

Der er stigende opmærksomhed på størrelsen af indlån, som 
placeres i bankerne efter bortfaldet af statsgarantien for 
ubegrænset bankindestående i efteråret 2010. Der er således 
i denne sammenhæng etableret en række kreditfaciliteter hos 
koncernens hovedbankforbindelse med henblik på reduktion 
af eksponering på indlånssiden. 

Skovinvesteringerne i Irland, Frankrig, Estland og Letland, der 
foretages gennem henholdsvis Danwood Invest I/S, Randan 
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Udvikling i obligationskurser og aktieindeks i 2011

Indeks europæiske aktier
Indeks danske aktier

1.000 kr. 2011 Afkast Benchmark 2010 2011 2010

       
Obligationer 96.437 6,23% 6,55% 62.151 154.498 92.503 
Danske aktier -10.516 -5,60% -13,46% 26.231 -21.309 28.284
Udenlandske aktier -83.913 -12,40% -12,48% 69.264 -127.539 91.900
Ejendomme -3.224   26.155 2.526 20.462
Skov     41.293 24.270
      

LB-koncernen                                      LB

Afkast af investeringer

Fordeling af investeringer i LB

Obligationer
Børsnoterede danske aktier
Unoterede danske aktier
Børsnoterede udenl. aktier
Unoterede udenl. aktier
Ejendomme
Skov

7,8 %

22,2 %

0,6 %

18,0 %

1,0 % 4,4 %

46,0 %

Som benchmark for obligationsbeholdningen anvendes Nykredits Real-
kreditindeks. Som benchmark for danske aktier anvendes OMX C20 og 
for udenlandske aktier anvendes Morgan Stanley Europe ( MSCI).
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A/S, AS Taanimets og SIA Danamezs, viser en tilfredsstillende 
udvikling. Priserne på træ på verdensmarkedet ser ud til at 
have stabiliseret sig på et lidt højere niveau i forhold til 2010. 
Der er i 2011 foretaget mindre, supplerende investeringer i 
skovarealer i Baltikum.

Risikostyring og individuelt solvensbehov

Opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital og individuelt sol-
vensbehov tager udgangspunkt i en løbende kortlægning af 
selskabets og koncernens væsentligste risici. Risikostyringen 
er overvejende baseret på en række politikker, som hvert år 
gennemgås og godkendes af selskabets bestyrelse.

Ikrafttrædelsen af de kommende Solvens II regler er i 2011 
blevet udskudt med et år til forventet lovgivningsmæssig im-
plementering 1. januar 2014. Der er endnu nogen usikkerhed 
omkring udformningen af det endelige regelsæt, men selska-
bet følger udviklingen, og forberedelsen til Solvens II forløber 
planmæssigt.  

Risikostyring
Arbejdet med risikostyring tager udgangspunkt i en formuleret 
risikostyringsramme, som har til formål at sikre overholdelse af 
gældende lovgivning på området.

Til varetagelse af arbejdet i forhold til bekendtgørelsen om 
solvens- og driftsplaner samt den tilhørende vejledning til 
opgørelse af individuelt solvensbehov er nedsat en intern risi-
kokomité. Komitéen er ydermere ansvarlig for at have overblik 
over selskabets risikoprofil.

Det daglige ansvar for risikostyring og risikoidentifikation lig-
ger hos de enkelte forretnings områder og sektioner. Risikosty-
ringsfunktionen assisterer med relevante værktøjer samt yder 
støtte og sparring til forretningen i relation til risikohåndtering, 
mens det overordnede ansvar for risikostyringen og opgørel-
sen af det individuelle solvensbehov ligger i risikokomitéen.

Til brug for risikokomitéens arbejde er der udarbejdet et års-
hjul med det formål at sikre, at der en gang årligt bliver foreta-
get en risikomæssig gennemgang af alle forretningsområder. 
Denne gennemgang giver risikokomitéen overblik over alle 
identificerede risici i forretnings områderne, samt hvorledes 
disse bliver håndteret.

I hver sektion udpeges en eller flere risikomedarbejdere, som  
skal fungere som bindeled mellem forretningsområderne og 
risk manager. Risikomedarbejderne har til opgave at identifi-
cere, analysere, håndtere, overvåge og rapportere de ope-
rationelle risici i egen sektion. Opsamlingen af rapporterede 
risici sker i et risk management system, som implementeres i 1. 
kvartal 2012.

Væsentlige risici
Skadeforsikringsrisici
Risici vedrørende præmier, hensættelser og katastrofer. 

Koncernen tegner alene privatforsikringer og mindre erhvervs-
forsikringer, hvilket giver en naturlig begrænsning i den risiko, 
der indtegnes. Derudover er besluttet en politik for forret-
ningsmæssige risici, som indeholder begrænsninger vedrø-
rende størrelsen af de enkelte risici.

Præmietariferingen fastsættes ud fra analyser af lønsomhed, 
og hensættelser afsættes efter anerkendte aktuarmetoder.

Via genforsikring afdækkes uacceptable tab ved en enkelt 
skadebegivenhed eller en serie af skader, herunder storm og 
andre katastrofer. Den samlede dækning for katastroferisici 
er maksimeret til niveauet for en 300 års begivenhed tillagt 
et sikkerhedstillæg, og hvor der bliver taget højde for, om 
pristalsudviklingen og vækst i porteføljen vil kunne indeholdes 
i kapaciteten. 

Risikokomité

Risk manager/
risikostyringsfunktion

Risikomedarbejder i 
forretningsområder
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Markedsrisici
Risikoen for at markedsværdien af selskabets aktiver og pas-
siver ændres som følge af forandringer i markedsforholdene. 

Investeringspolitikken fastlægger selskabets investeringsrisici, 
og der er heri opstillet rammer for aktivsammensætningen 
og risikoappetit, herunder rammer for aktivtyper, varighed, 
geografisk fordeling og risikoprofil.

Der er fastsat nærmere bestemmelser om rente-, aktie-, 
ejendoms- og valutakursrisici samt enkeltinvesteringer. Inve-
steringspolitikken forvaltes af en internt nedsat investerings-
komité.

Risici forbundet med indtjening/vækst
Risici vedrørende indtjening og vækst, hvis selskabets indtje-
ning afviger væsentligt fra det budgetterede, hvis indtjenin-
gen ikke er stabil eller hvis der ikke kan genereres tilstrækkelig 
kapital til planlagte aktiviteter. 

Koncernen har ingen ekspansionsplaner, men forventer en 
løbende stabil tilvækst. 

Strategiske risici
Risici i forbindelse med ændringer i konkurrencesituationen 
samt forkerte ledelsesmæssige beslutninger.

Risici, der er forbundet med selskabets overordnede strategi, 
skønnes i al væsentlighed afspejlet i de anvendte budgetfor-
udsætninger

Kredit- og modpartsrisici
Risici i forbindelse med manglende evne til at indfri forpligtel-
ser eller tilgodehavender.

Kreditrisici kan optræde i forbindelse med realkreditobligatio-
ner, hvor der måtte være store obligationsbeholdninger hos 
samme realkreditinstitut. I investeringspolitikken findes et krav 
om spredning mellem de forskellige institutter. 

I forhold til modpartsrisikoen hos genforsikringselskaber stil-
les i genforsikringspolitikken krav om en minimumrating på 
BBB, samt til en passende spredning af afdækningen på flere 
genforsikringselskaber.       

Vedrørende tilgodehavender over for forsikringstagere og 
tilgodehavender over for andre forsikringsvirksomheder er der 

en begrænset risiko forbundet hermed, idet der er en spred-
ning på en stor kreds af medlemmer og forsikringsselskaber.

Risikokoncentration
Risici vedrørende manglende spredning på medlemmer, pro-
dukter, investeringer m.v.

Både inden for forsikringsprodukter og investeringsområdet 
foretages en spredning af risikoen.   

Koncernrisici
Risici i forbindelse med koncernens øvrige selskaber.

Der findes ikke særlige risici i koncernen som helhed. De asso-
cierede selskaber og datterselskaberne anses for risikoafdæk-
kede under Finanstilsynets røde trafiklysscenarie.    
 
Likviditetsrisici
Risici i forbindelse med manglende likviditet til erstatningsud-
betalinger og omkostninger.

Der foretages en daglig styring af likviditeten. Ligeledes 
opsættes løbende prognoser, hvor det kortsigtede og langsig-
tede likviditetsbehov vurderes. Den overvejende del af koncer-
nens aktiver vil inden for få dage kunne realiseres.

Operationelle risici
Risici i forbindelse med menneskelige fejl, nedbrud af it-
systemer, uhensigtsmæssige interne processer, brand, ny 
lovgivning, eksterne begivenheder, besvigelser m.m.

It-området udgør en væsentlig del af de operationelle risici. 
Selskabet arbejder løbende med at styrke den operationelle 
sikkerhed, herunder sikre betryggende kontrolprocedurer, 
beredskabsplaner og it-sikkerhed. 

Der er for selskabet og koncernen udarbejdet en it-sikkerheds-
politik med det formål at sikre en kontrolleret it-anvendelse. 
Der er som led i disse bestræbelser etableret en ekstra mas-
kinstue, i en fysisk adskilt domicilejendom, med henblik på 
yderligere reduktion af risikoen for it-nedbrud. Der er i øvrigt 
fokus på standardisering af såvel processer som it-produkter.

Via løbende uddannelse og investeringer i og udvikling af 
teknologi søges de operationelle risici begrænset. Nøgleper-
sonproblematikker følges.
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Kontrolrisici
Risici for tab som følge af begrænsede styrings- og kontrol-
værktøjer.

Koncernen arbejder løbende med styrkelse af kontrolmiljøet. 
Der er indført kontroller på alle væsentlige områder og det vur-
deres, at der en betryggende risikostyring og driftsafvikling.

Risici vedrørende størrelse og kompleksitet
Risici i forbindelse med selskabets størrelse og kompleksitet.

Det vurderes, at koncernen har en forholdsvis ukompliceret 
forretning, da der alene udbydes standardprivatforsikringer 
samt mindre erhvervsforsikringer til en afgrænset gruppe. 
Koncernen har en forholdsvis ukompliceret investeringsstra-
tegi, hvor der f.eks. ikke investeres i afledte finansielle instru-
menter. 

Afviklingsrisici
Risici i forbindelse med køb og salg.

Koncernen har ikke særlige afviklingsrisici. F.eks. afvikles vær-
dipapirer via VP Securities og altid afvikling mod betaling.   

Omdømmerisici
Risici i forbindelse med dårligt omdømme blandt interessenter.
Der bliver lagt vægt på åbenhed om koncernens aktiviteter og 
forhold.

Individuelt Solvensbehov
Der er udarbejdet forretningsgang for opgørelsen af individu-
elt solvensbehov, en plan for fremskaffelse af kapital og nød-
plan samt en vurdering af koncernselskabernes kompleksitet.

Opgørelsen af individuelt solvensbehov pr. 31. december 2011 
er sket i overensstemmelse med dette arbejde.

Kapitalkrav, individuelt solvensbehov 
og basiskapital for LB
 kr. 1.000 kr. 1.000
 2011 2010

Kapitalkrav 281.422 261.894
Individuelt solvensbehov 722.915 712.206
Basiskapital 2.595.440 2.504.211

Opgørelse af individuelt solvensbehov
Selskabet rapporterer kvartalsvist til Finanstilsynet et indivi-
duelt, risikobaseret solvensbehov, der er selskabets egen 
opgørelse af den tilstrækkelige kapital til rådighed til be-
grænsning af risikoen for, at forsikringstagerne lider tab. Det 
individuelle solvensbehov godkendes af bestyrelsen.

Selskabet er et mellemstort forsikringsselskab med en for-
holdsvis ukompliceret forretning, da der alene udbydes 
standardprivatforsikringer uden væsentlige individuelle tilret-
ninger til en kreds af personer med undervisning som hoveder-
hverv. Metoden til opgørelse af det individuelle solvensbehov 
er fastsat af bestyrelsen og tager udgangspunkt i selskabets 
risikoprofil samt et valg af sikkerhedsniveau med en sandsyn-
lighed for, at selskabet skulle blive insolvent inden for en 12 
måneders periode, der ikke overstiger 0,5 %.

Metoden bygger på afsættelse af kapital i det individuelle sol-
vensbehov for markedsrisici, forsikringsmæssige risici, kredit- 
og modpartsrisici samt operationelle risici.

Opgørelse af solvensbehovet til afdækning af markedsrisici 
er baseret på Finanstilsynets røde trafiklysscenarie, dog med 
forhøjede aktie- og ejendomsstød. Da der ikke indgår kor-
relationer mellem risikotyperne, anses dette risikoscenarie 
for tilstrækkeligt til at dække risikoen. Derudover anvendes 
supplerende spreadrisk beregning til afdækning af spændet 
mellem den risikofri og den risikobærende rente.

De forsikringsmæssige risici er beregnet på baggrund af ud-
viklingen i de historiske data vedrørende udviklingen i præmier 
og erstatninger samt standardafvigelser i afløbsresultater. 
Solvensbehovet ved det valgte sikkerhedsniveau er herefter 
beregnet ud fra erstatningshensættelser primo året samt 
budgetterede præmieindtægter for det kommende år. Der er 
korrigeret for korrelationer mellem tegnings- og skaderisikoen 
med korrelationsparametre fra QIS-4 beregningerne. 

Risikoen på genforsikringsforretningen er beregnet som den 
største begivenhed af flere forskellige risikoscenarier vedrø-
rende terror-, gruppeulykke- eller katastrofebegivenheder, 
som selskabet kan være eksponeret overfor. Hver enkelt begi-
venhed er incl. en stresstest på danske aktier ved en enkelt-
stående hændelse i Danmark.

Kreditrisiko i forbindelse med realkreditobligationer indgår i 
beregning af markedsrisikoen under Finanstilsynets røde tra-
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fiklys. Solvensbehovet til afdækning af modpartsrisici opgøres 
for de enkelte genforsikringsselskaber i forhold til rating, og 
der er anvendt korrelationsparametre fra QIS-4 beregningerne.

Til imødegåelse af operationelle risici opgøres solvensbehovet 
til en fast procentdel af de budgetterede bruttopræmieind-
tægter.

Der er anvendt korrelationsparametre fra QIS-4 beregningerne 
til en reduktion af de samlede risici med undtagelse af de 
operationelle risici.

Bestyrelsen har fastsat et sikkerhedstillæg til det totale indivi-
duelle solvensbehov som sikring af tilstrækkelig reaktionstid til 
at iværksætte en eventuel nødplan.

Forudsætningerne i beregningsmetoden er herudover stress-
testet med relevante faktorer inden for de enkelte risikoområ-
der.

Der arbejdes i øvrigt videre med modellen i forbindelse med de 
kommende krav under Solvens II. 

Videnressourcer

Af særlig betydning for selskabets fremtidige indtjening er 
medlemmerne, medarbejderne, forretningsgange og proces-
ser samt teknologi.

Medlemmerne
Da der alene tilbydes forsikringer til afgrænsede grupper, er det 
af afgørende betydning, at LB har en høj medlemstilfredshed.

LB deltager, som en stor del af den øvrige forsikringsbranche, 
løbende i tilfredshedsmålinger. I 2011 blev en ny måling foreta-
get, som viste et meget tilfredsstillende resultat, både i forhold 
til udviklingen fra 2010 til 2011, men ligeledes målt i forhold til 
branchegennemsnittet.

På alle tre områder, medlemstilfredshed, image og loyalitet 
måles LB markant højere end branchegennemsnittet. Der 
arbejdes løbende på at øge omfanget af den digitale kommu-
nikation med medlemmerne. Hjemmesiden, herunder ”Mit LB”, 
bliver som nævnt forbedret i 2012 med henblik på at gøre den 
mere enkel og brugervenlig, idet målet er, at medlemmerne vil 
opfatte hjemmesiden som det foretrukne medie i kontakten til 
koncernen. Medlemmerne har blandt andet mulighed for selv 
at ændre visse dele af forsikringsforholdet. 

Medarbejdere
For at kunne yde den bedste service til medlemmerne er det 
vigtigt at kunne tiltrække og fastholde motiverede og kom-
petente medarbejdere. LB har formuleret en personalepo-
litik med det formål at skabe udviklende og tilfredsstillende 
arbejdsbetingelser, der kan opfylde medarbejdernes behov for 
trivsel og udvikling. 

Det er væsentligt, at medarbejderne har de rette kvalifikatio-
ner i forhold til deres konkrete opgaver. Der fokuseres derfor 
løbende på kompetenceudvikling, og i tilfælde af behov for 
faglig eller arbejdsrelevant personlig udvikling, imødekommes 
disse behov gerne. 

LB vil gerne være en attraktiv arbejdsplads med tryghed og 
udviklingsmuligheder. Det prioriteres, at der er plads til børne-
familier. 

Ledelsesberetning for LB og LB koncernen
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Der sker i den daglige ledelse løbende en vurdering af med-
arbejdernes trivsel og engagement. I 2010 blev den seneste 
medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemført. Resultatet 
var tilfreds stillende, og medarbejderne i LB er meget loyale set 
i forhold til finanssektoren generelt. Dette giver sig udtryk i en 
relativt lav personaleomsætning.

Ultimo 2011 beskæftigede LB koncernen 508 medarbejdere 
fordelt med 441 på hovedkontoret og 67 i den udendørs orga-
nisation. I forhold til ultimo 2010 er antallet af medarbejdere 
steget med 69.

Forretningsgange og processer
Der arbejdes løbende på at forbedre produktiviteten og kvalite-
ten i arbejdet. Et fokusområde i vores strategi er at skabe enkle 
og effektive forretningsprocesser med det formål at afdække, 
hvad der skaber værdi for medlemmerne – og dermed ligeledes 
for LB. 

Et led i dette arbejde er den planlagte sammenlægning af 
koncernens forsikringsselskaber, som vil bidrage til optimering 
af en række administrative processer.

Teknologi
I de teknologiske løsninger, der besluttes og arbejdes med, 
lægges der afgørende vægt på driftssikkerheden. Der arbejdes 
løbende med at styrke it-sikkerheden, der er baseret på en 
it-sikkerhedspolitik.    

Udviklingen af LB koncernens forsikringssystem varetages i 
samarbejde med Forsikringens DataCenter (FDC). 

Et nyt forsikringssystem på policedelen er under udvikling med 
udgangspunkt i det eksisterende system og vil blive imple-
menteret i moduler i takt med færdiggørelsen. Med det formål 
at udvikle systemet er der etableret et selvstændigt selskab, 
LB-IT A/S. Udviklingen går som planlagt, og implementeringen 
forventes afsluttet i 2012.

CSR  

LB tager sit samfundsansvar alvorligt, hvilket bl.a. giver sig 
udslag i, at vi tænker miljøhensyn ind i selskabets aktiviteter, 
herunder ved ombygning og renovering af domicil- og udlej-
ningsejendomme samt CO2 udledningen i forbindelse med 
vores energiforbrug. 
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Via LB-Fonden ydes støtte til almennyttige og velgørende 
formål inden for undervisningsområdet, ligesom LB i bredere 
forstand støtter en lang række velgørende organisationer.

Fremadrettet vil selskabet have en mere systematisk tilgang til 
CSR, som vil danne rammen om det fremtidige arbejde inden-
for området. 

Koncernrevisionsudvalg

Bestyrelsen har i henhold til lovgivningen nedsat et koncern-
revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge koncern-
selskabernes regnskabsaflæggelse, interne kontroller og 
risikostyringssystem samt at overvåge revisionen, herunder 
dens uafhængighed. 

Koncernrevisionsudvalgets medlemmer er valgt blandt besty-
relsens medlemmer. Formanden, der fungerer som bestyrel-
sens uafhængige regnskabskyndige medlem, er forhenværen-
de adm. direktør i flere finansielle virksomheder og har således 
de krævede kvalifikationer inden for regnskabsvæsen.
 

Usikkerhed ved indregning og måling

I den anvendte metode til beregning af forsikringsmæssige 
hensættelser indgår et væsentligt element af skøn. 

Ejendommene er værdiansat under forudsætning af, at alle 
lejemål er udlejet. Der er knyttet nogen usikkerhed til værdian-
sættelsen af ejendommene, navnlig grundet den nuværende 
markedssituation.

Skovene er indregnet og målt til markedsværdi baseret på den 
i skovene konstaterede biologiske vækst, forventninger til 
fremtidig vækst og officielle tabeller. Disse forudsætninger er 
forbundet med en vis usikkerhed.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Som nævnt er et nyt forsikringssystem på policedelen under 
udvikling og implementering, og det forventes afsluttet i 2012.   
Herudover foregår der ikke særlige forsknings- eller udvik-
lingsaktiviteter bortset fra den løbende udvikling af forsik-
ringsprodukter og procesoptimering.

Aktiviteter i udlandet

Koncernen har alene forsikringsaktiviteter i Danmark. LB har 
som investering skovaktiviteter via tilknyttede eller associere-
de selskaber i henholdsvis Frankrig, Irland, Estland og Letland.

Forventninger til 2012

Idet LB koncernens forsikringsselskaber forventes sammen-
lagt med regnskabsmæssig virkning fra primo 2012, omfatter 
forventningerne koncernen som helhed. Der forventes en 
fortsat høj nettotilvækst i antallet af policer i 2012. For så vidt 
angår det forsik rings tekniske resultat forventes dette som 
minimum at blive fastholdt.  

Målsætningen om en combined ratio på 95 % set over en 
5-årig periode søges opfyldt ved en kombination af en, i 
forhold til branchen, høj erstatningsprocent og tilsvarende lav 
omkostnings procent. 

Administrationsomkostningerne vil fortsat være påvirket af 
forberedelse til og implementering af de kommende Solvens II 
regler. De relativt store omkostninger hertil skal dog ses i lyset 
af et stærkt ledelsesmæssigt fokus på risikostyring, et bevidst 
valg og en generel opprioritering af området. 

Den planlagte sammenlægning af LB koncernens forsikrings-
selskaber vil i samme forbindelse bidrage til at lette såvel im-
plementeringen som den efterfølgende rapportering i forhold 
til Solvens II reglerne. Sammenlægningen forventes vedtaget 
på generalforsamlingen i april med regnskabs mæssig virkning 
fra primo 2012.

Den økonomiske usikkerhed forventes at vare ved nogen tid 
endnu, med et fortsat volatilt aktiemarked og et lavt renteni-
veau til følge. Resultat før skat forventes at blive mindst 200 
mio. kr., baseret på en samlet styrkelse af både forsikrings-
virksomheden og investeringsafkastet set i forhold til 2011.

Som nævnt er høj medlemstilfredshed af afgørende betydning 
for LB. Målt på parametrene tilfredshed, image og loyalitet 
forventes et niveau på minimum 5 % point højere end bran-
chegennemsnittet.
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Forventninger til 2012

 Realiseret i 2011 Forventninger til 2012

Combined ratio 94,6% 95 % i gennemsnit over 5 år
    
Forsikringsteknisk resultat 137,7 mio. kr. Mindst 100 mio. kr.
Resultat før skat 143,4 mio. kr. Mindst 200 mio. kr.
    
Medlemstilfredshed Medlemstilfredshed +8 % Mindst 5 %-point over     
 Image +7 % og Loyalitet +15 % branchegennemsnit målt på områderne 
 over branchegennemsnit medlemstilfredshed, image og loyalitet
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Koncernvirksomheder

Bauta Forsikring A/S
Bauta tilbyder privatforsikringer til sygeplejersker og andre 
faggrupper inden for sundhedssektoren.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 9,5 mio. kr. mod 
et overskud på 19,3 mio. kr. i 2010. Resultatet er tilfredsstil-
lende.

Bruttopræmieindtægten udgør 339,0 mio. kr. mod 310,5 mio. 
kr. i 2010. Bruttoerstatningsprocenten udgør 90,5 % mod 
88,0 % i 2010 og bruttoomkostningsprocenten udgør 14,0 % 
mod 12,5 % i 2010. 

Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 26,5 mio. 
kr. mod et overskud på 9,1 mio. kr. i 2010.  

Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk 
rente blev et underskud på 3,0 mio. kr. mod et overskud på 17,4 
mio. kr. i 2010.        

Runa Forsikring A/S
Runa har til formål at tilbyde forsikringer til andre FTF- og AC-
organiserede grupper. 

Årets resultat efter skat udgør et underskud på 2,9 mio. kr. mod 
et overskud på 19,0 mio. kr. i 2010. Resultatet er ikke tilfreds-
stillende.

Bruttopræmieindtægten udgør 191,9 mio. kr. mod 185,6 mio. 
kr. i 2010. Bruttoerstatningsprocenten udgør 103,1 % mod 
75,2 % i 2010 og bruttoomkostningsprocenten udgør 14,4 % 
mod 12,8 % i 2010.  

Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 7,7 mio. kr. 
mod et overskud på 15,8 mio. kr. i 2010.

Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk 
rente blev underskud på 2,9 mio. kr. mod et overskud på 9,8 
mio. kr. i 2010.

FDM Forsikring A/S
FDM Forsikring tilbyder privatforsikringer til medlemmer af 
FDM Forenede Danske Motorejere.  

Årets resultat efter skat udgør et underskud på 1,5 mio. kr. mod 
et overskud på 10,4 mio. kr. i 2010. Resultatet er ikke tilfreds-
stillende.

Bruttopræmieindtægten udgør 129,2 mio. kr. mod 117,0 mio. 
kr. i 2010. Bruttoerstatningsprocenten udgør 88,5 % mod 
85,8 % i 2010 og bruttoomkostningsprocenten udgør 14,2 % 
mod 12,8 % i 2010

Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 6,8 mio. kr. 
mod et overskud på 7,4 mio. kr. i 2010. 

Investeringsafkastet blev et underskud på 5,2 mio. kr. efter 
overførsel til forsikringsteknisk rente. I 2010 var afkastet et 
overskud på 6,8 mio. kr. 

Genforsikringsaktieselskabet Virke
Virke har indtil udgangen af 2011 forestået koncernens 
eksterne genforsikringsafdækning. Selskabet påtager sig ikke 
forpligtelser for selskaber uden for koncernen. 

Årets resultatet efter skat udgør et underskud på 11,7 mio. kr. 
mod et underskud på 9,1 mio. kr. i 2010.

Det forsikringstekniske resultat udgør et underskud på 6,9 
mio. kr. mod et underskud på 18,0 mio. kr. i 2010.

Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk 
rente blev et underskud på 2,3 mio. kr. mod et overskud på 5,7 
mio. kr. i 2010.

Koncernens eksterne genforsikringskontrakter er fra og med 
kontraktsåret 2012 indgået af moderselskabet Lærerstandens 
Brandforsikring G/S, således at aktiviteten i Virke herefter 
alene udgøres af koncerninterne kvotekontrakter samt afløb 
på kontrakter vedrørende tidligere år.  

LB-IT A/S
LB-IT forestår udviklingen af et nyt forsikringssystem på 
policedelen. Efter skat udgør resultatet et underskud på 0,9 
mio. kr. mod et overskud på 0,1 mio. kr. i selskabets første regn-
skabsperiode fra 17. november 2009 til 31. december 2010.

Semen Ejendomsaktieselskab
Selskabets aktiviteter består i investering i udlejningsejen-
domme, herunder en af koncernens domicilejendomme.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 6,3 mio. kr. mod 
et overskud i 2010 på 2,4 mio. kr. Resultatet er positivt påvirket 
af opskrivninger af værdien af flere af selskabets ejendomme. 
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Ejendommenes drift udgør et overskud på 9,1 mio. kr., hvor den 
i 2010 udgjorde et overskud på 7,2 mio. kr.

Ejendommenes værdi er beregnet ud fra, at alle lejemål er 
fuldt udlejet. 

Skovselskaberne
Gennem selskaberne Randan A/S, Danwood Invest I/S, AS 
Taanimets og SIA Danamezs investeres i skov.

Det samlede resultat efter skat udgør et overskud på 41,3 mio. 
kr. mod et overskud på 22,3 mio. kr. i 2010.

International Woodland Company Holding A/S 
Selskabet yder rådgivning til institutionelle og private investo-
rer vedrørende køb, etablering og drift af skovbrug i og uden 
for Danmark. Selskabet tilbyder tillige at varetage administra-
tion af foretagne skovinvesteringer.

Årets resultat efter skat blev et overskud på 5,7 mio. kr. mod et 
overskud på 11,5 mio. kr. i 2010.

Koncernoversigt
Koncerndiagram for LB koncernen
(omfatter virksomheder, der indgår i 
koncernregnskabet)

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Danwood
Invest I/S

Bauta
Forsikring A/S

Runa 
Forsikring A/S

FDM
Forsikring A/S

Genforsikringsaktie-
selskabet Virke

LB-IT A/S

Semen Ejendoms-
aktieselskab

A. Mischou & Co.
Eftf. A/S

Randan A/S AS Taanimets

SIA Danamezs

Lærerstandens 
Brandforsikring G/S
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Personkreds

Generalforsamling pr. 31. december 2011
Medl. grp. 1  Lærer Steen Jeppesen, Hvidovrevej 350 F, 2650 Hvidovre   Valgomr. 1-2
  Lærer Jørgen Stampe, Svalevej 9, 2900 Hellerup
  Formand Jan Trojaborg, Isafjordsgade 5, 1. th., 2300 Kbh. S 
 2 Lektor Jørgen Sander Laursen, Næstvedgade 26, 1., 2100 København Ø 
  Cand. pæd. Torben Schmidt, Pilekæret 45, 2840 Holte 
  Områdeleder Bodil Stauning Jensen, Hoffmeyersvej 10, 2000 Frederiksberg
Medl. grp. 1 Skoleinspektør Finn Jellingsø, Stenvænget 16, 3400 Hillerød Valgomr. 3
  Lærer Niels Braunstein, Toftemosevej 18A, 3100 Hornbæk
 2 (Ledig plads)
Medl. grp. 1 Overlærer Kjeld D. Carlsen, Pilebroen 28, 3770 Allinge Valgomr. 4
 2 Direktør Finn Pedersen, Provstegade 4, 3700 Rønne
Medl. grp. 1 Overlærer Poul Christiansen, Glentevej 4, 4295 Stenlille Valgomr. 5 
   Skoleleder Carl Ejner Madsen, Dyres Kvarter 23, 4250 Fuglebjerg
 2 (Ledig plads)
Medl. grp. 1 Lærer Poul Erik Madsen, Bakkevænget 1, 4652 Hårlev Valgomr. 6
 2 Seminarielektor Troels Tunebjerg, Violvej 1, 4760 Vordingborg
Medl. grp. 1 Tidl. afdelingsleder Ib Hjelmsmark, Ægirsvej 9, 4873 Væggerløse Valgomr. 7
  Overlærer Finn Abrahamsen, Tesdorpfsvej 11, 4800 Nykøbing F
 2 Speciallærer/VUC Allan Sidor, Skovvej 19, 4990 Sakskøbing
Medl. grp. 1 Lærer Ole Eggert, Odensevej 63, 5500 Middelfart Valgomr. 8
  Pens. skoleleder Allan Peterhänsel, Vermehrensvej 11, 5230 Odense M
  Lærer Edmund Pedersen, Egevej 17, 5792 Årslev
 2 Lektor Hans Hansen, Thujavej 141, 5800 Nyborg 
  Tidl. afdelingsleder Jørgen Krongaard Christensen, Strandalleen 91, 5800 Nyborg
Medl. grp. 1 Skoleinspektør Gunnar Jensen, Parkvej 7, Visby, 6261 Bredebro Valgomr. 9
  Skoleleder Emma Pedersen, Blomsterparken 56, 6710 Esbjerg V
  Overlærer Kim Mousten Vestergaard, Mågen 26, 6270 Tønder
 2  Anbringelseskonsulent Bente Knudsen, Søndergade 50, 6261 Bredebro
  Adjunkt Sara Krogh, Egevænget 39, 6640 Lunderskov
Medl. grp. 1 Lærer Rita Helbo Jensen, Bøgens Kvarter 135, 7400 Herning Valgomr. 10
  Overlærer Finn Brask, Ryesvej 6, 7500 Holstebro
 2    Lærer Thomas Steen Rasmussen, Niels Kjeldsensvej 8, 7100 Vejle
  Lektor Lea Qvottrup Larsen, Fælledvej 36B, 7000 Fredericia
Medl. grp. 1 Overlærer Allan Søndergaard, Højvej 33, 8471 Sabro Valgomr. 11
  Viceskoleleder Carsten Mørck-Pedersen, Aløvej 25, Svejbæk, 8600 Silkeborg
  Konsulent Keld Munniche Andersen, Nordre Ringgade 119, 8200 Århus N
  Lærer Kurt Drammelsbæk Sørensen, Stationsvej 20,  8981 Spentrup
 2 Gymnasielektor Hedvig Gerner Nielsen, Frisenvoldvej 14, 8940 Randers SV
  Lektor Kirsten Petry, Søndersøparken 17 B 2-2, 8800 Viborg
  Cand.it. Tine Kanne Sørensen, Dr. Margrethesvej 4A, 1., 8200 Århus N
Medl. grp. 1 Børne- og kulturdirektør Henning Risager, Heimdalsvej 15, 9900 Frederikshavn Valgomr. 12
  Pens. skolebibliotekar Ingeborg Kragh, Blæsborgvej 31, 9220 Aalborg Ø
  Teamleder Erling Schmidt, Revlingbakken 40, 2. th., 9000 Aalborg
 2 Pens. handelsoverlærer Ebbe Nygaard, Solbakken 52, Visse, 9210 Aalborg SØ
  Styrmand/lærer Ivan B. Leth, Abildgårdsvej 188, 9870 Sindal 
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Bestyrelse:
Tidl. seminarierektor Knud Erik Bang, formand, Sølystvej 37, 8600 Silkeborg 
Viceskoleleder Carsten Mørck-Pedersen, næstformand, Aløvej 25, Svejbæk, 8600 Silkeborg
Tidl. adm. direktør Erik Adolphsen, Jakob Knudsens Vej 8, 3460 Birkerød **
Fuldmægtig Per Gustafsson, Strindbergsvej 44, 2500 Valby *
Skoleinspektør Finn Jellingsø, Stenvænget 16, 3400 Hillerød
Personaleleder Lonea Nyborg, Tornursgatan 9, 21872 Thygelsjö, Sverige *
Skoleleder Emma Pedersen, Blomsterparken 56, 6710 Esbjerg V
Lektor Kirsten Petry, Søndersøparken 17B 2-2, 8800 Viborg 
Lærer Jørgen Stampe, Svalevej 9, 2900 Hellerup
Forsikringskonsulent Per Pedersen, Gl. Kongevej 150, 3.th., 1850 Frederiksberg C *

* Valgt af medarbejdere
** Uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen (formand for koncern revisionsudvalget) 

Koncernrevisionsudvalg:
Tidl. adm. direktør Erik Adolphsen, formand ***
Tidl. seminarierektor Knud Erik Bang, næstformand
Viceskoleleder Carsten Mørck-Pedersen
Forsikringskonsulent Per Pedersen 

*** Erik Adolphsens kvalifikationer inden for regnskabsvæsen er opnået gennem mangeårigt virke i den finansielle sektor, 
herunder som underdirektør i Assurandørsocietetet (nu Forsikring & Pension), chef for regnskabsområdet i Assurandør-
societetet, medlem af Finanstilsynets regnskabschefudvalg og administrerende direktør i Industriens Pension.  
Erik Adolphsen har senest været administrerende direktør i Unipension GP Aps, Arktiekternes Pensionskasse, 
MP Pension og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger.

Revision:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Weidekampsgade 6, 2300 Kbh. S

Intern revision:
Revisionschef Peter Nordvig Præst 

Direktion:
Adm. direktør Jørn Anker-Svendsen
Direktør Anne Mette Toftegaard
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Bestyrelsen har iht. lov om finansiel virksomhed § 80 godkendt følgende hverv vedr. direktionen:

Adm. direktør Jørn Anker-Svendsen:

Formand for bestyrelsen i: Taksatorringen
 Danwood Invest I/S
 LB-IT A/S 

Medlem af bestyrelsen i: International Woodland Company A/S (næstformand)
 Forsikring & Pension
   
Adm. direktør for: Bauta Forsikring A/S
 Runa Forsikring A/S
 FDM Forsikring A/S
 Genforsikringsaktieselskabet Virke
 Semen Ejendomsaktieselskab
 A. Mischou & Co’s Eftf. A/S
 Randan A/S  

Direktør Anne Mette Toftegaard:

Medlem af bestyrelsen i: LB-IT A/S (næstformand)

Direktør for: Bauta Forsikring A/S
 Runa Forsikring A/S
 FDM Forsikring A/S
 Genforsikringsaktieselskabet Virke

Direktionen har ikke ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder end nævnt ovenfor iht. Bekendtgørelse om finansielle rapporter 
for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, § 129 a.
   

Bestyrelsesgodkendte hverv
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Bestyrelsens andre ledelseshverv

I henhold til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, § 129 a, kan der 
oplyses følgende vedr. bestyrelsens andre ledelseshverv i erhvervsvirksomheder og organisationer.

Bestyrelsesmedlem: Andre ledelseshverv:

Formand Knud Erik Bang Bestyrelsesmedlem i Bauta Forsikring A/S
 Næstformand i Runa Forsikring A/S
 Formand for FDM Forsikring A/S
 Formand for Silkeborg Gymnasium 
 
Næstformand Carsten Mørck-Pedersen Bestyrelsesmedlem i Runa Forsikring A/S
 Bestyrelsesmedlem i FDM Forsikring A/S
Formand for koncernrevisionsudvalget 
Erik Adolphsen Bestyrelsesmedlem i Runa Forsikring A/S  
 Bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Sundhedsfaglige
 Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen UCAP Invest   
 Bestyrelsesmedlem i Borgervennen af 1788
     
Finn Jellingsø Formand for Bauta Forsikring A/S
 
Kirsten Petry  Bestyrelsesmedlem i FDM Forsikring A/S 

Jørgen Stampe              Bestyrelsesmedlem i Bauta Forsikring A/S                                 
 Formand for Runa Forsikring A/S   

Bestyrelsens øvrige medlemmer har ikke ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder.
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Aflønning af bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter 
har væsentlig indflydelse på koncernens risikoprofil

Opgørelsen omfatter samtlige hverv i LB koncernens selskaber. 
Der indgår ingen variable løndele i aflønningen af bestyrelsen 
og direktionen. 

Risikotagere
Aflønnngen af ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indfly-
delse på virksomhedens risikoprofil, udgør 6.723.997 kr. incl. 
pensionsordning, fri bil og multimedier til rådighed. Grup-
pen består af 5 personer. I aflønningen indgår ingen variable 
løndele.

Lønpolitik
Aflønningen af bestyrelsen, direktionen og ansatte, hvis 
aktiviteter har væsentlig indflydelse på koncernens risikoprofil, 
er beskrevet i lønpolitikken, som er fastlagt af bestyrelsen og 
godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen gennemgår og 
fastlægger lønpolitikken mindst en gang årligt.

Bestyrelsesmedlemmernes (incl. formandskabets) honorarer 
fastsættes af koncernselskabernes respektive bestyrelser un-

der hensyntagen til branchens generelle niveau, og regulering 
sker efter behov.

Direktionens aflønning fastsættes af bestyrelsen, under hen-
syntagen til kvalifikationer og branchens generelle niveau og 
der sker lønforhandling en gang årligt.

Aflønningen af ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indfly-
delse på koncernens risikoprofil fastsættes efter kvalifikatio-
ner og under hensyntagen til branchens generelle niveau for 
aflønning af medarbejdere i tilsvarende funktioner. Lønfor-
handlinger sker en gang årligt.

Der indgår ikke aktier, optioner eller andre incitamentsordnin-
ger i aflønningen af bestyrelsen, direktionen eller ansatte, hvis 
aktiviteter har væsentlig indflydelse på koncernens risikoprofil.

Alle omkostninger til aflønning vedrører forretningsområdet 
forsikringsdrift.

Bestyrelsen

Formand Knud Erik Bang  325.032 kr.
Næstformand Carsten Mørck-Pedersen  214.688 kr. 

Øvrige  Erik Adolphsen  143.040 kr.
 Finn Jellingsø  146.040 kr.
 Emma Pedersen  143.040 kr.
 Kirsten Petry  139.192 kr.
 Jørgen Stampe  146.040 kr.
 Lonea Nyborg  110.344 kr.
 Per Gustafsson  110.344 kr.
 Per Pedersen  110.344 kr. 

Direktionen   

Adm. Direktør  Jørn Anker-Svendsen                          3.356.546 kr. 
   incl. pensionsordning, fri bil og multimedier til rådighed                 

Direktør  Anne Mette Toftegaard    2.134.989 kr. 
   incl. pensionsordning, fri bil og multimedier til rådighed
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I forbindelse med renovering af kantinen fik kunstneren Smike Käszner til opgave 
at udføre en række malerier over temaet ”Forsikring og risiko”.
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

3 Bruttopræmier ………………………………………………………………………………………………….1.528.519 1.401.946 2.204.160 2.024.388
Afgivne forsikringspræmier …………………………………………………………………………………….63.087 41.820 67.672 46.100

3 Ændring i præmiehensættelser ………………………………………………………………… 48.271 36.507 78.535 54.780
Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser ……………………………………………………144 204 0 0

Præmieindtægter for egen regning ……………………………………………………………………………..1.417.305 1.323.823 2.057.953 1.923.508

4 Forsikringsteknisk rente …………………………………………………………………. 16.429 12.979 20.884 15.350

Udbetalte erstatninger ……………………………………………………………………………. 1.353.175 1.150.653 1.863.996 1.637.651
Modtaget genforsikringsdækning ………………………………………………………….. 174.172 15.354 167.911 5.385
Ændring i erstatningshensættelser …………………………………………………………….. 96.213 145.665 107.314 160.240
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser ………………………………………. 104.285 22.875 114.110 22.218

5 Erstatningsudgifter for egen regning …………………………………………………………………….1.170.931 1.258.089 1.689.289 1.770.288

6 Erhvervelsesomkostninger ………………………………………………………………………… 36.206 32.952 62.933 56.851
6 Administrationsomkostninger ……………………………………………………………….. 121.817 103.920 190.277 157.482

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber ………………………………… 1.015 768 1.349 985

Forsikringsmæssige driftsomkostninger
for egen regning i alt ……………………………………………………………………………………………….157.008 136.104 251.861 213.348

7 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT …………………………………………………………………..105.795 -57.391 137.687 -44.778

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011

MODERSELSKAB KONCERN

12
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

8 Indtægter fra tilknyttede virksomheder …………………………………………………….. 32.214 50.536 0 0
9 Indtægter fra associerede virksomheder ……………………………………………………….. 5.965 1.692 1.025 635

Indtægter af investeringsejendomme ………………………………………………….. -6.817 5.015 -2.107 2.237
10 Renteindtægter og udbytter m.v. ………………………………………………………. 97.714 88.097 146.686 132.675
11 Kursreguleringer ..…………………………………………………………………………. -91.465 84.500 -90.970 123.315

Renteudgifter …………………………………………………………………………. 109 127 193 204
Administrationsomkostninger i f.m. investeringsvirksomhed ………………………….. 6.031 5.060 8.673 7.389

Investeringsafkast i alt ………………………………………………………………………… 31.471 224.653 45.768 251.269

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser ……………………………………….. -22.590 -21.261 -30.524 -28.911

INVESTERINGSAFKAST EFTER
FORSIKRINGSTEKNISK RENTE ……………………………………………………………….. 8.881 203.392 15.244 222.358

Andre indtægter ………………………………………………………………………………………………7.867 7.694 9.255 8.789
Andre omkostninger …………………………………………………………………………. 15.193 10.007 18.745 13.124

RESULTAT FØR SKAT ………………………………………………………………. 107.350 143.688 143.441 173.245

12 Skat ……………………………………………………………………………………….. 26.527 17.812 59.677 34.389

ÅRETS RESULTAT ………………………………………………………………………… 80.823 125.876 83.764 138.856

Minoritetsinteressers andel af resultatet 2.941 12.980

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Årets resultat ………………………………………………………………………….. 80.823 125.876 83.764 138.856
Anden totalindkomst:
  Opskrivning af domicilejendomme …………………………………………………………….. -2.918 382 -2.918 382
  Urealiseret valutakursregulering datter- og associerede
  virksomheder …………………………………………………………………………… 246 205 246 204
  Anvendt af rådighedsfonden ………………………………………………………………………………….0 -6.132 0 -6.132

12   Skat vedrørende anden totalindkomst ………………………………………………………………………………..730 1.227 730 1.227

Anden totalindkomst i alt ………………………………………………………………………………………………..-1.942 -4.318 -1.942 -4.319

TOTALINDKOMST I ALT ……………………………………………………………… 78.881 121.558 81.822 134.537

Årets resultat foreslås disponeret således:

Opskrivningshenlæggelser ………………………………………………………….. 0 382
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode ………………………………………………..33.948 52.434
Overført overskud eller underskud …………………………………………………………… 46.875 73.060

I alt …………………………………………………………………………………………… 80.823 125.876

KONCERN

13

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011

MODERSELSKAB

RESULTATOPGØRELSE
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Noter kr.1.000 kr.1.000 kr.1.000 kr.1.000
2011 2010 2011 2010

AKTIVER

IMMATERIELLE AKTIVER …………………………………………………………………………………………23.479 11.721 93.095 46.668

13 Driftsmidler ……………………………………………………………………………….. 30.542 28.619 39.011 36.352
14 Domicilejendomme ……………………………………………………………………… 111.462 85.575 163.198 125.755

MATERIELLE AKTIVER I ALT …………………………………………………………………… 142.004 114.194 202.209 162.107

14 Investeringsejendomme …………………………………………………………………… 418.813 427.248 915.530 887.493

15 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder …………………………………………………. 1.019.630 951.849 0 0
16 Kapitalandele i associerede virksomheder …………………………………………………………….93.300 87.687 11.961 11.849

17 Investeringer i tilknyttede og associerede
virksomheder i alt ……………………………………………………………………………………………………………….1.112.930 1.039.536 11.961 11.849

18 Kapitalandele …………………………………………………………………………………….. 865.517 821.002 1.149.737 1.074.233
19 Obligationer ………………………………………………………………………………… 1.638.888 1.604.807 2.657.840 2.557.008

Andre udlån ………………………………………………………………………………. 250 250 250 250
Indlån i kreditinstitutter ……………………………………………………………………………… 18.083 9.591 36.038 51.912

Andre finansielle investeringsaktiver i alt ………………………………………………. 2.522.738 2.435.650 3.843.865 3.683.403

INVESTERINGSAKTIVER I ALT ………………………………………………….. 4.054.481 3.902.434 4.771.356 4.582.745

Genforsikringsandele af præmiehensættelser ………………………………………. 846 702 0 0
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser ………………………………………. 186.106 81.038 168.524 54.205
Genforsikringsandele af hensættelser til 
forsikringskontrakter i alt ……………………………………………………………….. 186.952 81.740 168.524 54.205

Tilgodehavender hos forsikringstagere ………………………………………………………….. 30.604 30.387 46.970 48.938
Tilgodehavender i forbindelse med direkte
forsikringskontrakter i alt …………………………………………………………………………… 30.604 30.387 46.970 48.938

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder ………………………………………………. 56.379 28.556 70.995 41.606
20 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ……………………………………………….. 631 6.556 0 0

Andre tilgodehavender ………………………………………………………………………… 19.169 7.044 31.500 11.694

TILGODEHAVENDER I ALT …………………………………………………………………………………………………..293.735 154.283 317.989 156.443

Aktuelle skatteaktiver ………………………………………………………………………. 5.276 24.115 4.858 28.961
21 Udskudte skatteaktiver ……………………………………………………………… 0 12.219 0 0

Likvide beholdninger………………………………………………………………………………………49.390 77.596 121.758 181.846
Øvrige …………………………………………………………………………………. 225 234 225 233

ANDRE AKTIVER I ALT …………………………………………………………… 54.891 114.164 126.841 211.040

Tilgodehavende renter samt optjent leje ……………………………………………….. 17.584 18.462 28.551 29.605
Andre periodeafgrænsningsposter …………………………………………………… 29.421 12.477 30.517 13.786

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT …………………………………………………………………..47.005 30.939 59.068 43.391

AKTIVER I ALT…………………………………………………………………………………………………………4.615.595 4.327.735 5.570.558 5.202.394

PR. 31. DECEMBER 2011
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

PASSIVER

Opskrivningshenlæggelser ………………………………………………………………………… 0 382 6.735 382

Sikkerhedsfond ………………………………………………………………………………… 0 0 16.226 16.226
Vedtægtsmæssige henlæggelser …………………………………………………………………….. 45.238 45.238 45.238 45.238
Andre henlæggelser ………………………………………………………………………………… 551.272 517.324 2.697 5.953

Reserver i alt ………………………………………………………………………………………. 596.510 562.562 64.161 67.417

Overført overskud eller underskud ………………………………………………………. 2.144.586 2.099.271 2.670.200 2.594.416

Minoritetsinteresser 157.506 154.848

22 EGENKAPITAL I ALT …………………………………………………………………………………….2.741.096 2.662.215 2.898.602 2.817.063

Præmiehensættelser …………………………………………………………………………………………………663.513 615.080 965.717 886.971
Erstatningshensættelser ………………………………………………………………………. 1.071.650 963.382 1.493.452 1.368.125

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS-
KONTRAKTER I ALT ……………………………………………………………………………….. 1.735.163 1.578.462 2.459.169 2.255.096

Pensioner og lignende forpligtelser ……………………………………………………………………….2.954 2.724 2.954 2.724
23 Udskudte skatteforpligtelser ……………………………………………………………………… 5.566 0 48.239 3.926

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT …………………………………………………………. 8.520 2.724 51.193 6.650

Gæld i forbindelse med direkte forsikring ………………………………………………………………………………………….3.577 3.014 5.766 5.257
Gæld i forbindelse med genforsikring …………………………………………………………… 5.344 1.245 5.344 1.563

24 Gæld til kreditinstitutter ………………………………………………………………………………………6.208 6.441 9.276 6.441
25 Gæld til tilknyttede virksomheder ……………………………………………………………………. 12.001 0 0 0

Aktuelle skatteforpligtelser ………………………………………………………………………. 0 0 0 6.489
Anden gæld ………………………………………………………………………………………… 83.191 72.351 116.616 98.539

GÆLD I ALT …………………………………………………………………………………. 110.321 83.051 137.002 118.289

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER ………………………………………………………. 20.495 1.283 24.592 5.296

PASSIVER I ALT …………………………………………………………………………………. 4.615.595 4.327.735 5.570.558 5.202.394

26 KREDITRISIKO

27 EVENTUALFORPLIGTELSER 

28 KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER

29 NÆRTSTÅENDE PARTER

30 ENGAGEMENTER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

PR. 31. DECEMBER 2011
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Reserve for
nettoopskriv- Overført

ning efter overskud
Opskrivnings- Rådigheds- indre værdis eller

Kr. 1.000 henlæggelse Grundfond fond metode underskud I alt

Egenkapital primo 2011 ………………………………………….. 382 30.000 15.238 517.324 2.099.271 2.662.215
Årets resultat …………………………………………………… 0 0 0 33.948 46.875 80.823
Anden totalindkomst:
Opskrivning af domicilejendomme …………………………………..-382 0 0 0 -2.536 -2.918
Vedr. tilknyttede og associerede selskaber …………….. 0 0 0 0 246 246
Skat af egenkapitalposteringer………………………………………………….0 0 0 0 730 730
Anden totalindkomst i alt …………………………………. -382 0 0 0 -1.560 -1.942
Samlet totalindkomst ……………………………………………. -382 0 0 33.948 45.315 78.881

Egenkapital ultimo 2011 ……………………………………… 0 30.000 15.238 551.272 2.144.586 2.741.096

Egenkapital primo 2010 …………………………………………………0 30.000 21.370 464.685 2.024.602 2.540.657
Årets resultat ……………………………………………………… 382 0 0 52.434 73.060 125.876
Anden totalindkomst:
Opskrivning af domicilejendomme …………………. 0 0 0 0 382 382
Vedr. tilknyttede og associerede selskaber …………….. 0 0 0 205 0 205
Anvendt af rådighedsfond …………………………………………….0 0 -6.132 0 0 -6.132
Skat af egenkapitalposteringer………………………………………………….0 0 0 0 1.227 1.227
Anden totalindkomst i alt …………………………………. 0 0 -6.132 205 1.609 -4.318
Samlet totalindkomst ……………………………………………. 382 0 -6.132 52.639 74.669 121.558

Egenkapital ultimo 2010 ……………………………………… 382 30.000 15.238 517.324 2.099.271 2.662.215

EGENKAPITALOPGØRELSE

Lærerstandens Brandforsikring G/S
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Reserve for
nettoopskriv- Overført

ning efter overskud

Opskrivnings- Sikkerheds- Rådigheds- indre værdis Minoritets- eller
Kr. 1.000 henlæggelse Grundfond fond fond metode interesser underskud I alt

Egenkapital primo 2011 ……………………………….. 382 30.000 16.226 15.238 5.953 154.848 2.594.416 2.817.063

Ændring i minoritetsandel i 2011…………………………………………………………….0 0 0 0 0 -283 0 -283

Årets resultat …………………………………………….. 6.735 0 0 0 -3.256 2.941 77.344 83.764

Anden totalindkomst:

Opskrivning af domicilejendomme…………………………………-382 0 0 0 0 0 -2.536 -2.918

Vedr. tilknyttede og associerede selskaber …………….. 0 0 0 0 0 0 246 246

Skat af egenkapitalposteringer………………………………………………….0 0 0 0 0 0 730 730

Anden totalindkomst i alt …………………………………. -382 0 0 0 0 0 -1.560 -1.942

Samlet totalindkomst ……………………………………………. 6.353 0 0 0 -3.256 2.658 75.784 81.822

Egenkapital ultimo 2011 ……………………………………… 6.735 30.000 16.226 15.238 2.697 157.506 2.670.200 2.898.602

Egenkapital primo 2010 ……………………………….. 7.127 30.000 16.226 21.370 5.311 141.869 2.460.623 2.682.526

Årets resultat …………………………………………….. -6.745 0 0 0 642 12.979 131.980 138.856

Anden totalindkomst:

Opskrivning af domicilejendomme…………………….. 0 0 0 0 0 0 382 382

Vedr. tilknyttede og associerede selskaber ……………………………………………0 0 0 0 0 0 204 204

Anvendt af rådighedsfond ……………………………………………. 0 0 0 -6.132 0 0 0 -6.132

Skat af egenkapitalposteringer………………………………………………….0 0 0 0 0 0 1.227 1.227

Anden totalindkomst i alt …………………………………. 0 0 0 -6.132 0 0 1.813 -4.319

Samlet totalindkomst ……………………………………………. -6.745 0 0 -6.132 642 12.979 133.793 134.537

Egenkapital ultimo 2010 ……………………………………… 382 30.000 16.226 15.238 5.953 154.848 2.594.416 2.817.063
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Noter

1

Lærerstandens Brandforsikring G/S 2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal (kr. 1.000):
Bruttopræmieindtægter …………………………………………1.480.248 1.365.439 1.239.410 1.170.374 1.021.883
Bruttoerstatningsudgifter ……………………………………….1.449.388 1.296.318 1.002.647 1.036.614 990.449
Forsikringsmæssige driftsomkostninger ……………………………158.023 136.872 117.485 134.993 120.052
Resultat af afgiven forretning ……………………………………………216.529 -2.619 -35.791 1.771 10.980
Forsikringsteknisk resultat ………………………………………105.795 -57.391 103.051 38.012 -45.623
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente …………………………….8.881 203.392 262.125 -551.293 354.384
Årets resultat …………………………………………………… 80.823 125.876 345.234 -528.611 270.819
Afløbsresultat …………………………………………………… 22.271 -77.980 40.143 -42.952 -12.154
Forsikringsmæssige hensættelser …………………………………….1.735.163 1.578.462 1.382.617 1.319.145 1.259.790
Forsikringsaktiver ……………………………………………… 186.952 81.740 57.311 72.399 67.130
Egenkapital ……………………………………………………..2.741.096 2.662.215 2.540.657 2.201.784 2.732.873
Aktiver ……………………………………………………… 4.615.595 4.327.735 4.013.593 3.602.402 4.073.473

Nøgletal:
Bruttoerstatningsprocent  ……………………………………… 97,9% 94,9% 80,9% 88,6% 96,9%
Bruttoomkostningsprocent ………………………………….. 10,7% 10,1% 9,3% 11,1% 11,7%
Combined ratio ………………………………………………… 94,0% 105,2% 93,1% 99,5% 107,6%
Operating ratio ………………………………………………… 93,0% 104,2% 91,6% 96,4% 104,5%
Relativt afløbsresultat ……………………………………………………….2,3% -9,7% 5,1% -5,6% -1,8%
Egenkapitalforrentning …………………………………….. 3,0% 4,8% 14,6% -21,4% 10,4%
Solvensdækning …………………………………………………….. 9,2 9,6 10,1 9,8 13,5

LB koncernen 2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal (kr. 1.000):
Bruttopræmieindtægter …………………………………………2.125.625 1.969.608 1.791.514 1.679.565 1.500.627
Bruttoerstatningsudgifter ……………………………………….1.971.310 1.797.891 1.493.840 1.461.669 1.368.623
Bonus og præmierabatter ……………………………………………………..0 0 0 147 2.681
Forsikringsmæssige driftsomkostninger ……………………………253.210 214.333 183.476 206.812 176.689
Resultat af afgiven forretning ……………………………………………215.698 -17.512 -41.553 1.828 -12.350
Forsikringsteknisk resultat ………………………………………137.687 -44.778 95.070 58.785 -17.107
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente …………………………….15.244 222.358 279.319 -603.955 385.319
Årets resultat …………………………………………………… 83.764 138.856 366.407 -559.754 286.791
Afløbsresultat …………………………………………………… 29.170 -71.506 43.810 -61.980 7.196
Forsikringsmæssige hensættelser …………………………………….2.459.169 2.255.096 2.019.953 1.873.354 1.769.793
Forsikringsaktiver ……………………………………………… 168.524 54.205 31.636 47.688 33.802
Egenkapital ……………………………………………………..2.898.602 2.817.063 2.682.526 2.323.004 2.885.235
Aktiver ……………………………………………………… 5.570.558 5.202.394 4.817.216 4.334.921 4.827.796

Nøgletal:
Bruttoerstatningsprocent ……………………………………… 92,7% 91,3% 83,4% 87,0% 91,4%
Bruttoomkostningsprocent ………………………………….. 12,0% 11,0% 10,2% 12,1% 11,9%
Combined ratio ………………………………………………… 94,6% 103,2% 95,9% 99,0% 104,1%
Operating ratio ………………………………………………… 93,7% 102,4% 94,5% 96,2% 101,1%
Relativt afløbsresultat ……………………………………………………….2,1% -6,0% 4,0% -5,9% 0,8%
Egenkapitalforrentning …………………………………….. 2,9% 5,0% 14,6% -21,5% 10,5%

Bruttopræmieindtægter 2007 er fratrukket udbetalt medlemsbonus på 112.145 t.kr.
Ved beregning 2007-08 af nøgletallene bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocent, combined ratio samt
operating ratio for LB koncernen er bruttopræmieindtægterne fratrukket bonus og præmierabatter.
Der henvises til afsnittet om anvendt regnskabspraksis vedr. beskrivelse af hovedtal samt definition af nøgletal.

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

2 RISIKOFORHOLD

Vedrørende risikooplysninger i henhold til § 91b i Bekendtgørelse
om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående
pensionskasser henvises der til afsnittet om "risikostyring og indivi- 
duelt solvensbehov" i ledelsesberetningen side 12-16.

3 BRUTTOPRÆMIEINDTÆGTER

Direkte dansk forretning:
Bruttopræmier ………………………………………………………………………………………….1.514.077 1.393.296 2.204.160 2.024.388
Ændring i præmiehensættelser ………………………………………………………………. 48.271 36.507 78.535 54.780

Bruttopræmieindtægter i alt …………………………………………………………………….. 1.465.806 1.356.789 2.125.625 1.969.608
Indirekte dansk forretning:
Bruttopræmier ……………………………………………………………………………………. 14.442 8.650 0 0

Bruttopræmieindtægter for samlet forretning …………………………………………………. 1.480.248 1.365.439 2.125.625 1.969.608

Bruttopræmieindtægterne er påvirket af følgende
udbetalinger i året:
Anciennitetsrabatter ………………………………………………………………………………….. 80.012 72.444 80.012 72.444

4 FORSIKRINGSTEKNISK RENTE 

Der overføres et beregnet renteafkast af årets gennemsnitlige
forsikringsmæssige hensættelser for egen regning fra investerings- 
til forsikringsvirksomheden.

Anvendt gennemsnitsrentesats i beregningen …………………………………………………………….1,46% 1,32% 1,46% 1,32%

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser ……………………………………………….. 22.590 21.261 32.200 31.531
Diskonteringseffekt på forsikringsmæssige 
hensættelser vedr. løbetidsforkortelse …………………………………………………….. -6.161 -8.282 -11.316 -16.181

Forsikringsteknisk rente i alt …………………………………………………………………. 16.429 12.979 20.884 15.350

KONCERN
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Noter

5 ERSTATNINGSUDGIFTER

kr. 1.000
Privat

Motor- Motor- brand/
Lærerstandens Brandforsikring G/S Ulykke ansvar kasko løsøre Ejerskifte Ansvar

2011

Antal indtrufne skader i året ……………………………………….6.932 8.140 33.575 66.380 131 2.239

Gennemsnitlig erstatningsudgift …………………………………..23.918 17.453 7.651 13.510 17.424 3.484

Erstatningsfrekvens ………………………………………………………4,9% 5,4% 24,5% 25,6% 3,1% 9,0%

2010

Antal indtrufne skader i året ……………………………………….6.386 8.344 33.385 56.118 138 2.012

Gennemsnitlig erstatningsudgift …………………………………..25.559 17.456 7.729 11.310 63.216 3.985

Erstatningsfrekvens ………………………………………………………4,7% 5,7% 25,2% 22,5% 2,9% 8,6%

Privat Erhverv
Motor- Motor- brand/ brand/

LB koncernen Ulykke ansvar kasko løsøre løsøre Ejerskifte Ansvar

2011

Antal indtrufne skader i året ……………………………………….10.025 11.548 48.880 92.401 538 182 3.243

Gennemsnitlig erstatningsudgift …………………………………..24.192 18.299 7.692 13.281 48.422 18.728 3.570

Erstatningsfrekvens ………………………………………………………5,0% 5,0% 24,3% 26,0% 8,8% 3,3% 9,1%

2010

Antal indtrufne skader i året ……………………………………….9.212 11.777 48.160 77.723 387 197 3.017

Gennemsnitlig erstatningsudgift …………………………………..25.779 18.037 8.037 11.283 24.180 52.758 4.136

Erstatningsfrekvens ………………………………………………………4,8% 5,3% 24,7% 22,7% 7,9% 3,1% 8,7%

kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

Afløbsresultat:
Afløbsresultat brutto ……………………………………………………………………………..22.271 -77.980 29.170 -71.506
Afløbsresultat for egen regning ………………………………………………………………………..10.338 -70.850 15.504 -66.477

20
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

6 ERHVERVELSES- OG ADMINISTRATIONS-
OMKOSTNINGER

Provision til forsikringskonsulenter ……………………………………………………………….. 12.725 11.661 18.666 17.324
Øvrige erhvervelsesomkostninger ………………………………………………………………….. 23.585 21.364 44.267 39.527
Refusion fra tilknyttede virksomheder ……………………………………………… 104 73 0 0

Erhvervelsesomkostninger i alt …………………………………………………………………… 36.206 32.952 62.933 56.851

De i årets løb afholdte provisionsudgifter er fuldt ud udgiftsført.

Personaleomkostninger …………………………………………………………………………. 75.858 54.204 114.801 83.240
Afskrivninger ……………………………………………………………………………………………………………………………..13.805 11.907 21.108 17.074
Øvrige administrationsomkostninger ……………………………………………………………….. 54.140 54.759 54.368 57.168
Refusion fra tilknyttede virksomheder ………………………………………………………. 21.986 16.950 0 0

Administrationsomkostninger i alt ………………………………………………………………. 121.817 103.920 190.277 157.482

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året …………………………………………………. 288 258 453 404

De samlede personaleudgifter udgør:
Lønninger ………………………………………………………………………………………… 159.643 131.982 249.125 201.948
Pensionsbidrag ……………………………………………………………………………… 22.062 19.152 34.750 30.352
Anden social sikring ……………………………………………………………………. 3.085 2.427 4.302 3.362
Lønsumsafgift ………………………………………………………………………………….. 18.251 13.711 28.704 21.310

Samlede personaleudgifter i alt …………………………………………………………………. 203.041 167.272 316.881 256.971

Heraf udgør:
Vederlag bestyrelse (10 ps.) ……………………………………………………………………………………………….1.452 1.322 1.804 1.674
Vederlag direktion (2 ps.) ……………………………………………………………………………………………………………………….3.488 3.397 5.492 5.041
Vederlag risikotagere (5 ps.) ……………………………………………………………………………………………………………………..4.263 0 6.724 0

Personaleudgifterne for 2011 indeholder engangsvederlag udbetalt
for 2010 samt hensættelse til engangsvederlag for 2011

I vederlag til bestyrelse, direktion og risikotagere indgår ingen variable
løndele. Gruppen af risikotagere er først defineret i 2011, da det
lovgivningsmæssige grundlag først har virkning herfra.

Samlet honorar til Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
generalforsamlingsvalgte revisorer:

Lovpligtig revision af årsregnskabet……………………………………………………………………… 456 455 1.076 1.057
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed…………………………………………… 66 42 144 116
Skatterådgivning………………………………………………………………………………. 137 4 168 18
Andre ydelser end revision……………………………………………………………. 233 17 347 17

Samlet honorar…………………………………………………………………………………. 892 518 1.735 1.208

Fælles erhvervelses- og administrationsomkostninger, afholdt
af Lærerstandens Brandforsikring G/S, er fordelt til øvrige 
koncernforbundne selskaber i henhold til godkendte retnings-
linier for koncerninterne transaktioner.

For året 2011 udgør de samlede beløb i alt 22.090 t.kr.

Der er under øvrige administrationsomkostninger indtægtsført
en regulering af statsafgift på 12.037 t.kr. vedrørende 2008-11.

Der indgår yderligere 2.914 t.kr. i administrationsgodtgørelse
fra andre selskaber. En del af beløbet har reduceret selskabets
viderefordeling af fællesomkostninger.
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Noter

7 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

Lærerstandens Brandforsikring G/S

Privat
Motor- Motor- brand/ Anden

Kr. 1.000 Ulykke ansvar kasko løsøre forsikring I alt

2011

Bruttopræmier ……………………………………………………..261.438 207.370 352.798 692.090 14.823 1.528.519

Bruttopræmieindtægter ………………………………………..251.061 201.989 342.690 670.394 14.114 1.480.248

Bruttoerstatningsudgifter …………………………………….170.752 137.065 265.555 866.893 9.123 1.449.388

Bruttodriftsomkostninger …………………………………….36.598 18.417 21.731 75.566 5.711 158.023

Resultat af afgiven forretning ………………………………-5.086 -3.389 224 227.376 -2.596 216.529

Forsikringsteknisk rente ……………………………………….3.782 2.923 2.394 7.169 161 16.429

Forsikringsteknisk resultat …………………………………………..42.407 46.041 58.022 -37.520 -3.155 105.795

2010

Bruttopræmier ……………………………………………………..240.601 197.770 334.000 616.450 13.125 1.401.946

Bruttopræmieindtægter ………………………………………..233.007 191.768 322.611 605.784 12.269 1.365.439

Bruttoerstatningsudgifter …………………………………….198.023 162.904 241.550 687.521 6.320 1.296.318

Bruttodriftsomkostninger …………………………………….31.800 16.234 19.145 64.752 4.941 136.872

Resultat af afgiven forretning ………………………………-2.402 1.013 -2.030 1.523 -723 -2.619

Forsikringsteknisk rente ……………………………………….2.784 2.492 1.770 5.826 107 12.979

Forsikringsteknisk resultat …………………………………………..3.566 16.135 61.656 -139.140 392 -57.391

Bortset fra provisionsudgifter til forsikringskonsulenter fordeles bruttodriftsomkostningerne mellem forsikringsklasserne 
i forhold til summen af gennemsnitligt antal forsikringskontrakter samt antal anmeldte skader i regnskabsåret pr. 
forsikringsklasse.
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Noter

7 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT, fortsat

LB koncernen

Privat
Motor- Motor- brand/ Anden

Kr. 1.000 Ulykke ansvar kasko løsøre forsikring I alt

2011

Bruttopræmier ……………………………………………………..382.337 309.861 528.790 960.902 22.270 2.204.160

Bruttopræmieindtægter ………………………………………..366.498 299.903 513.942 923.794 21.488 2.125.625

Bruttoerstatningsudgifter …………………………………….245.435 205.115 385.746 1.194.515 -59.501 1.971.310

Bruttodriftsomkostninger …………………………………….56.404 31.222 36.378 114.494 14.712 253.210

Resultat af afgiven forretning ………………………………-2.038 -32 331 225.262 -7.825 215.698

Forsikringsteknisk rente ……………………………………….5.422 3.956 3.467 9.415 -1.376 20.884

Forsikringsteknisk resultat …………………………………………..68.043 67.490 95.616 -150.538 57.076 137.687

2010

Bruttopræmier ……………………………………………………..349.380 294.002 500.856 852.909 27.241 2.024.388

Bruttopræmieindtægter ………………………………………..337.542 286.167 483.722 836.149 26.028 1.969.608

Bruttoerstatningsudgifter …………………………………….281.409 222.254 358.336 928.715 7.177 1.797.891

Bruttodriftsomkostninger …………………………………….47.803 26.889 31.251 96.100 12.290 214.333

Resultat af afgiven forretning ………………………………-1.062 -5 -1.926 37 -14.556 -17.512

Forsikringsteknisk rente ……………………………………….3.980 3.507 2.635 7.612 -2.384 15.350

Forsikringsteknisk resultat …………………………………………..11.248 40.526 94.844 -181.017 -10.379 -44.778

Bortset fra provisionsudgifter til forsikringskonsulenter fordeles bruttodriftsomkostningerne mellem forsikringsklasserne 
i forhold til summen af gennemsnitligt antal forsikringskontrakter samt antal anmeldte skader i regnskabsåret pr. 
forsikringsklasse.
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

8 INDTÆGTER FRA TILKNYTTEDE 
VIRKSOMHEDER

Bauta Forsikring A/S ………………………………………………………………….. 5.788 11.759
Runa Forsikring A/S ……………………………………………………………………. -2.854 18.655
FDM Forsikring A/S …………………………………………………………………….. -778 5.317
Genforsikringsaktieselskabet Virke …………………………………………………….. -11.671 -9.070
LB-IT A/S ……………………………………………………………………………………………………….-894 152
Semen Ejendomsaktieselskab ……………………………………………………………………….. 6.269 2.442
Randan A/S ……………………………………………………………………………. 36.354 21.281

Indtægter fra tilknyttede virksomheder i alt …………………………………………….. 32.214 50.536

9 INDTÆGTER FRA ASSOCIEREDE 
VIRKSOMHEDER

Danwood Invest I/S ………………………………………………………………………… 4.940 1.057 0 0
International Woodland Company Holding A/S ……………………………………………………. 666 0 666 0
International Woodland Company A/S …………………………………………………….  0 362 0 362
AS Fest-Forest ………………………………………………………………………….. 359 273 359 273

Indtægter fra associerede virksomheder i alt ………………………………………….. 5.965 1.692 1.025 635

10 RENTEINDTÆGTER OG UDBYTTER M.V.

Renter af værdipapirer og ud- og indlån ……………………………………………. 67.019 65.499 106.920 102.466
Renter af mellemværender med tilknyttede virksomheder ……………………………. 0 1 0 0
Udbytte af kapital- og investeringsforeningsandele ……………………………………………….. 30.538 22.592 39.609 30.200
Øvrige renteindtægter ……………………………………………………………………….. 157 5 157 9

Renteindtægter og udbytter m.v. i alt ……………………………………………………………. 97.714 88.097 146.686 132.675

11 KURSREGULERINGER

Domicil- og investeringsejendomme ……………………………………………………………. 8.212 16.818 55.598 45.170
Kapitalandele ………………………………………………………………………………….. -124.967 72.903 -188.491 89.984
Obligationer ……………………………………………………………………………………… 30.559 -1.204 50.296 -5.654
Pantesikrede udlån ………………………………………………………………………………………. 3 15 3 15
Likvider ……………………………………………………………………………………………. 0 10 0 10
Diskonteringseffekt på forsikringsmæssige hensættelser
vedr. ændring i diskonteringsrente ………………………………………………… -5.272 -4.042 -8.376 -6.210

Kursreguleringer i alt ……………………………………………………………………………. -91.465 84.500 -90.970 123.315

12 SKAT

Skat vedrørende resultatopgørelsen:
Aktuel skat af årets skattepligtige  indkomst ………………………………………………………………10.293 3.714 16.170 16.485
Regulering af tidligere års skat ………………………………………………………………………………..-2.281 -340 -2.271 -804
Ændring i hensættelser til udskudte skatter / skatteaktiver ………………………………. 18.515 14.438 45.778 18.708

Skat vedrørende resultatopgørelsen i alt …………………………………………………………………………………..26.527 17.812 59.677 34.389

Skat vedrørende anden totalindkomst:
Anvendt af rådighedsfonden………………………………………………………………………………….. 0 -1.322 0 -1.322
Opskrivninger domicilejendomme……………………………………………………………… -730 95 -730 95

Skat vedrørende anden totalindkomst i alt …………………………………………………………………………………..-730 -1.227 -730 -1.227

Skat i alt………………………………………………………………………………………… 25.797 16.585 58.947 33.162

MODERSELSKAB KONCERN
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

12 SKAT, fortsat

Skat af årets resultat forklares således:
Beregnet skat af årets resultat før skat …………………………………………………. 26.838 35.827 43.841 55.397
Aktuel skatteprocent …………………………………………………………………….. 25% 25% 25% 25%
Skatteeffekt af :
Ikke fradragsberettigede omkostninger / ikke
skattepligtige indtægter ……………………………………………………………….. 839 -256 1.273 -255
Regulering vedr. ejendomme …………………………………………………………… -2.931 -4.225 -2.931 -4.225
Regulering vedr. værdipapirer m.m. ………………………………………………………. -2.137 -15.052 -1.254 -16.983
Regulering vedr. egenkapitalposter …………………………………………………….. -730 -1.227 -730 -1.227
Regulering vedr. dattervirksomheder
og associerede virksomheder ……………………………………………………………… -9.545 -13.057 -9.151 -12.817
Regulering af skat vedr. tidligere år ………………………………………………………. -2.281 -340 -2.271 -805
Regulering af udskudte skatter / skatteaktiver …………………………………………………… 15.994 14.438 30.423 13.600
Andre reguleringer, herunder skattetillæg …………………………………………… -250 477 -253 477

I alt ………………………………………………………………………………………… 25.797 16.585 58.947 33.162

Effektiv skatteprocent …………………………………………………………………….. 24,0% 11,5% 33,6% 14,9%

13 DRIFTSMIDLER

Kostpris primo ………………………………………………………………………………………………………128.385 121.231 161.558 151.123
Tilgang i året ………………………………………………………………………… 11.826 7.757 16.424 11.053
Afgang i året …………………………………………………………………………. 7.608 603 9.953 618

Kostpris ultimo ………………………………………………………………………… 132.603 128.385 168.029 161.558

Samlede af- og nedskrivninger primo ………………………………………………….. 99.766 91.727 125.206 113.605
Årets af- og nedskrivninger ……………………………………………………………… 9.104 8.561 12.957 12.138
Årets tilbageførsler af samlede af- og nedskrivninger på
aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften …………………………………………… 6.809 522 9.145 537

Samlede af- og nedskrivninger ultimo …………………………………………………….. 102.061 99.766 129.018 125.206

Bogført værdi ultimo …………………………………………………………………… 30.542 28.619 39.011 36.352

14 DOMICIL- OG INVESTERINGSEJENDOMME

Domicilejendomme:
Omvurderet værdi primo ………………………………………………………………. 85.575 75.493 125.755 112.373
Reklassifikation………………………………………………………………………………………………………………………….31.755 0 31.755 0
Tilgang i året, herunder forbedringer …………………………………………………. 0 220 0 220
Afskrivninger …………………………………………………………………………. 359 341 770 751
Værdireguleringer indregnet direkte på egenkapitalen ……………………………………. -2.928 0 -2.928 0
Værdireguleringer indregnet i resultatopgørelsen ……………………………………. -2.581 10.203 9.386 13.913

Omvurderet værdi ultimo ……………………………………………………………….. 111.462 85.575 163.198 125.755

Investeringsejendomme:
Dagsværdi primo ……………………………………………………………………… 427.248 408.102 887.493 857.484
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer ………………………………………………. 14.348 12.149 18.366 9.357
Afgang i årets løb ………………………………………………………………………… 497 0 497 0
Reklassifikation………………………………………………………………………………………………………………………….-31.755 0 -31.755 0
Årets værdiregulering til dagsværdi …………………………………………………… 9.469 6.997 41.923 20.652

Dagsværdi ultimo …………………………………………………………………………. 418.813 427.248 915.530 887.493

KONCERNMODERSELSKAB
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

14 DOMICIL- OG INVESTERINGSEJENDOMME, fortsat

Vægtet gennemsnit af afkastprocenter, der er lagt til grund
for de enkelte ejendommes dagsværdi:
Erhvervsejendomme ……………………………………………………………………………. 5,00% 4,70% 5,00% 4,79%
Boligejendomme …………………………………………………………………………………………….3,50% 4,11% 3,50% 4,09%
Blandet bolig- og erhvervsejendomme ………………………………………………………….. 4,25% 4,41% 4,25% 4,36%

Der har ikke været involveret eksterne eksperter i målingen af
domicil- og investeringsejendomme.

Prioritetsgæld  med sikkerhed i fast ejendom …………………………………….. 6.208 6.441 6.208 6.441
Svarende til ejendomsværdi ……………………………………………………….. 167.000 168.000 167.000 168.000

15 KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE
VIRKSOMHEDER

Bauta Forsikring A/S ……………………………………………………………………. 161.154 155.366
Runa Forsikring A/S ……………………………………………………………………….. 171.550 174.089
FDM Forsikring A/S ……………………………………………………………………… 53.347 54.125
Genforsikringsaktieselskabet Virke ……………………………………………………….. 113.118 89.789
LB-IT A/S ……………………………………………………………………………………………………69.226 70.120
Semen Ejendomsaktieselskab ……………………………………………………………… 241.885 235.615
Randan A/S ………………………………………………………………………………. 209.350 172.745

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt …………………………………………. 1.019.630 951.849

16 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE
VIRKSOMHEDER

Danwood Invest I/S ………………………………………………………………………. 81.339 75.838 0 0
International Woodland Company Holding A/S ……………………………………………………. 9.515 0 9.515 0
International Woodland Company A/S ……………………………………………………. 0 9.756 0 9.756
AS Fest-Forest ……………………………………………………………………….. 2.446 2.093 2.446 2.093

Kapitalandele i associerede virksomheder i alt …………………………………………. 93.300 87.687 11.961 11.849

17 INVESTERINGER I TILKNYTTEDE OG ASSOCIEREDE
VIRKSOMHEDER

Ejerandel Egenkapital Resultat

Dattervirksomheder:
Bauta Forsikring A/S, København - skadeforsikring ………………………………………………60,82% 264.963 9.516
Runa Forsikring A/S, København - skadeforsikring ……………………………………………………………….98,60% 173.993 -2.862
FDM Forsikring A/S, København - skadeforsikring ……………………………………………………….51% 104.602 -1.525
Genforsikringsaktieselskabet Virke, København - genforsikring……………………………………100% 113.118 -11.671
LB-IT A/S, København - it-udvikling …………………………………………………………………………………………………100% 69.226 -894
Semen Ejendomsaktieselskab, København - ejendomsdrift ………………………………………….100% 241.885 6.269
Randan A/S, København - skovejendomsdrift ……………………………………………………………….100% 209.350 36.354

Associerede virksomheder:
Danwood Invest I/S, København - skovejendomsdrift ………………………………………………50% 162.672 9.881
International Woodland Company Holding A/S, København - 
skovadministration ………………………………………………………………………………..46,01% 21.358 5.677
AS Fest-Forest, Estland - skovadministration ……………………………………….37,9% 6.455 939

18 KAPITALANDELE

Ejerandele i virksomheder ud over 5 %:

Selskabet ejer 10,27 % (incl. en indirekte andel på 0,077 %)
af aktiekapitalen i Lån & Spar Bank A/S, København, hvis
egenkapital pr. 31. december 2011 udgør 773,8 mio. kr.
Koncernens samlede andel udgør 10,36 %.

KONCERNMODERSELSKAB
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

18 KAPITALANDELE, fortsat

Selskabet ejer 26,3 % af aktiekapitalen i APTA Group Inc.,
San Diego i Californien, hvis egenkapital pr. 31. marts 2011
udgjorde 2,3 mio. USD. 

Selskabet ejer 11,63 % af aktiekapitalen i Forsikringsaktiesel-
skabet Nærsikring A/S, Viborg, hvis egenkapital pr. 31. december
2010 udgjorde 224,2 mio. kr.

Selskabet ejer 19,50 % af aktiekapitalen i Soft Design A/S, hvis
egenkapital pr. 31. december 2010 udgjorde 7,6 mio. kr.

19 OBLIGATIONER

Beholdningen består af fast- og variabelt forrentede
obligationer.

Korrigeret varighed ……………………………………………………………………………………………………….4,3 år 5,0 år 4,3 år 4,8 år
Effektiv rente i gennemsnit …………………………………………………………….. 4,1% 4,3% 4,0% 4,3%

20 TILGODEHAVENDER HOS TILKNYTTEDE
VIRKSOMHEDER

Bauta Forsikring A/S ………………………………………………………………………………………………0 1.961
Runa Forsikring A/S ……………………………………………………………………………………………..0 865
FDM Forsikring A/S ………………………………………………………………………… 0 892
Genforsikringsaktieselskabet Virke ………………………………………………….. 0 2.748
Semen Ejendomsaktieselskab …………………………………………………………. 631 90

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt ……………………………………… 631 6.556

21 UDSKUDTE SKATTEAKTIVER

Domicil- og investeringsejendomme …………………………………………………………… 0 4.001 0 0
Aktier …………………………………………………………………………………. 0 8.224 0 0
Hensættelser ……………………………………………………………………………… 0 681 0 0
Driftsmidler og immaterielle aktiver ……………………………………………………. 0 -687 0 0

Udskudte skatteaktiver i alt …………………………………………………………… 0 12.219 0 0

Udskudte skatteaktiver er beregnet med den aktuelle selskabs-
skatteprocent på 25 % af det beregnede skattegrundlag.

Der er ikke indregnet skatteaktiv af uudnyttede skattemæssige
aktiekurstab/tabssaldo, da disse ikke kan udnyttes ved en for-
ventet sammenlægning af koncernens forsikringsselskaber.

22 EGENKAPITAL

Beregnet kapitalkrav ……………………………………………………………………….. 281.422 261.894

Egenkapital ………………………………………………………………………………….. 2.741.096 2.662.215
- immaterielle aktiver …………………………………………………………………………………………………………………………………………23.479 11.721
- udskudte skatteaktiver …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0 12.219
- andel af datterselskabers kapitalkrav ……………………………………………………… 107.018 100.993
- andel af forskel mellem datterselskabers basiskapital og 
   egenkapital ………………………………………………………………………………………………………………….10.065 23.674
- diskontering ……………………………………………………………………………………………………………5.094 9.397

Basiskapital ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.595.440 2.504.211

MODERSELSKAB
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

22 EGENKAPITAL, fortsat

Følsomhedsoplysninger:

Påvirkning af egenkapitalen:
Rentestigning på 0,7-1,0 pct. point ………………………………………………………….. -50.486 -80.452
Rentefald på 0,7-1,0 pct. point …………………………………………………………. 50.486 80.452
Aktiekursfald på 12 pct. ……………………………………………………………… -103.517 -137.624
Ejendomsprisfald på 8 pct. …………………………………………………………… -86.686 -86.686
Valutakursrisiko (VaR 99,5) ………………………………………………………… -14.348 -18.061
Kredit- og modpartsrisiko på 8 pct. …………………………………………………………… -13.195 -21.027

23 UDSKUDTE SKATTEFORPLIGTELSER

Hensættelser til udskudte skatter:

Domicil- og investeringsejendomme ……………………………………………………. 3.095 0 44.379 31.349
Aktier ……………………………………………………………………………………… 0 0 0 -27.712
Hensættelser ……………………………………………………………………………. -738 0 -738 -681
Driftsmidler og immaterielle aktiver …………………………………………………… 3.209 0 4.598 970

Hensættelser til udskudte skatter i alt ………………………………………………………… 5.566 0 48.239 3.926

Hensættelser til udskudte skatter er beregnet med den
aktuelle selskabsskatteprocent på 25 % af det udskudte
skattegrundlag.

24 GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER

Specifikation af prioritetsgæld efter restløbetid:
Til og med 5 år …………………………………………………………………………….. 734 967 734 967
Over 5 år …………………………………………………………………………………….. 5.474 5.474 5.474 5.474

Prioritetsgæld i alt ……………………………………………………………………………. 6.208 6.441 6.208 6.441
Øvrig gæld til kreditinstitutter………………………………………………………………………………………..0 0 3.068 0

Gæld til kreditinstitutter i alt…………………………………………………………………………………………..6.208 6.441 9.276 6.441

25 GÆLD TIL TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

Bauta Forsikring A/S ………………………………………………………………… 5.613 0
Runa Forsikring A/S ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5.504 0
FDM Forsikring A/S ………………………………………………………………………… 398 0
Genforsikringsaktieselskabet Virke  …………………………………………………………. 486 0

Gæld til tilknyttede virksomheder i alt …………………………………………………… 12.001 0

28
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Noter kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000
2011 2010 2011 2010

26 KREDITRISIKO

Obligationer …………………………………………………………………………………….. 1.638.888 1.604.807 2.657.840 2.557.008
Pantesikrede og andre udlån ………………………………………………………………….. 250 250 250 250
Indlån i kreditinstitutter ………………………………………………………………………… 67.473 87.187 157.796 233.758
Optjente ikke forfaldne renter ……………………………………………………………………….. 17.584 18.462 28.551 29.605
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser ……………………………………………….. 186.106 81.038 168.524 54.205
Tilgodehavende hos forsikringstagere ………………………………………………………………….30.604 30.387 46.970 48.938
Tilgodehavende hos forsikringsvirksomheder ………………………………………. 56.379 28.556 70.995 41.606
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder ……………………………………………. 631 6.556 0 0
Andre tilgodehavender ………………………………………………………………………. 19.169 7.044 31.500 11.694
Aktuelle skatteaktiver ………………………………………………………………………………… 5.276 24.115 4.858 28.961

Maksimal kreditrisiko ………………………………………………………………………………….   2.022.360 1.888.402 3.167.284 3.006.025

27 EVENTUALFORPLIGTELSER

Koncernen deltager i forskellige forsikringstekniske samarbejder
og hæfter solidarisk for forsikringsmæssige forpligtelser i denne
forbindelse.

Selskabet hæfter som administrationsselskab i sambeskatnings-
ordningen for pålignede skatter i sambeskattede selskaber.

I forbindelse med leasing af biler påhviler der selskabet en
leasingforpligtelse på 1.196 t.kr.

Selskabet har uafviklede handler med investeringsaktiver for
141.690 t.kr. på balancedagen. 

28 KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER

Selskabet har indgået genforsikringskontrakter med Bauta 
Forsikring A/S, Runa Forsikring A/S, FDM Forsikring A/S og
Genforsikringsaktieselskabet Virke. Der indgår i året 14.442 t.kr.
i indirekte bruttopræmier, 9.961 t.kr. i genforsikringspræmier,
59.317 t.kr. i indirekte erstatninger og 13.150 t.kr. i erstatninger
vedr. genforsikring.

Der indgår 1.560 t.kr. i husleje fra Bauta Forsikring A/S, Runa
Forsikring A/S og FDM Forsikring A/S.
Endvidere indgår der 2.170 t.kr. i husleje til Semen Ejendoms-
aktieselskab samt forsikringspræmier og -erstatninger på 751 t.kr.
vedr. forsikring på biler, sommerhuse, erhvervsansvar og gruppe-
ulykke til Runa Forsikring A/S.

Der er yderligere foretaget fordeling af fællesomkostninger,
driftsmidler og software for i alt 34.151 t.kr. samt yderligere
koncerninterne omkostningstransaktioner for i alt 2.460 t.kr.

Der er foretaget kapitalforhøjelse på 35 mio. kr. i Genforsikrings-
aktieselskabet Virke.

Selskabet har som led i den almindelige skadebehandling
løbende foretaget udbetalinger til FDM Forenede Danske Motor-
ejere, mindretalsaktionær i datterselskabet FDM Forsikring A/S.

Det har ikke været praktisk muligt at opgøre summen af de
samlede udbetalinger hertil.

29
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28 KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER, fortsat

I forbindelse med sambeskatningen fordeles skatteeffekten på
såvel overskuds- som underskudsgivende virksomhed i forhold
til de skattepligtige indkomster i de sambeskattede selskaber.

Koncerninterne mellemværender, der ikke er udlignet senest
en måned efter forfald, er forrentet på markedsvilkår.

29 NÆRTSTÅENDE PARTER

Som nærtstående parter anses selskabets tilknyttede og asso-
cierede virksomheder samt dattervirksomhedernes mindretals-
aktionærer og deres tilknyttede og associerede virksomheder.
Endvidere indgår selskabets bestyrelse, direktion og disses
nærtstående.

Adm. direktør Jørn Anker-Svendsen indgik pr. 1. juni 2004 husleje-
kontrakt med selskabet. Lejefastsættelsen er sket efter boligregu-
leringslovens § 5, stk. 1, hvorefter huslejen fastsættes til om-
kostningsbestemt leje, tillagt en beregnet forbedringsforhøjelse.

Selskabet har ikke ud over koncerninterne transaktioner haft
yderligere transaktioner med nærtstående parter.

30 ENGAGEMENTER OG
SIKKERHEDSSTILLELSER

Selskabet har ikke uden bestyrelsens godkendelse bevilget 
engagementer til eller modtaget sikkerhedsstillelse fra hverken 
bestyrelse, direktion eller selskaber, hvori bestyrelse eller 
direktion er bestyrelsesmedlemmer eller direktører.

Deponerede obligationer til sikkerhed for bankkreditfacilitet:
Nominel værdi………………………………………………………………………….. 99.094 0 158.551 0
Bogført værdi……………………………………………………………………………. 100.254 0 160.291 0

Til fyldestgørelse af de forsikrede er der til sikkerhed for de
forsikringsmæssige hensættelser registreret aktiver til en bog-
ført værdi af 1.954.178 t.kr. Beløbet kan specificeres på
følgende måde:

Obligationer…………………………………………………………………………………………………..1.538.633 1.604.807 2.310.943 2.331.164
Tilgodehavende renter……………………………………………………………………………………….16.836 18.444 25.381 26.845
Kapitalandele……………………………………………………………………………………………………245.267 113.989 270.614 121.725
Likvide beholdninger………………………………………………………………………………………….16.967 7.973 30.325 9.329
Genforsikringskontrakter………………………………………………………………………. 136.475 36.630 172.374 60.959

I alt…………………………………………………………………………………………………………………..1.954.178 1.781.843 2.809.637 2.550.022

30
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