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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Forsikringsakademiet A/S 

Konklusion 

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Forsikringsakademiet A/S for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og  
noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrøms- 
opgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af 
koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnska-
bet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer  
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et ret- 
visende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncer-
nens og selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette 
er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisions-
påtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en ga-
ranti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet.  

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:  

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

Hoved- og nøgletal for koncernen 
      

t.kr. 2019 2018 2017 2016 2015 

      
Hovedtal      

Nettoomsætning 127.516 122.806 122.667 121.912 113.927 
Bruttoresultat 91.866 88.014 87.254 84.691 78.963 
Resultat af primær drift 5.084 5.887 9.454 4.964 6.529 
Resultat af finansielle poster -3.254 -3.330 -3.445 -7.293 -3.461 
Årets resultat 1.426 1.996 4.698 -1.801 2.383 

      

Balancesum 183.840 186.026 191.757 206.874 193.904 
Egenkapital 57.999 58.569 55.902 49.227 52.505 

      

Pengestrøm fra driftsaktiviteten 12.994 9.108 -3.424 30.305 17.777 
Pengestrøm til investeringsaktiviteten -2.917 -5.629 -4.538 -18.414 -15.260 
Pengestrøm fra finansieringsaktivite-

ten -4.016 -4.020 -3.912 -3.720 -4.088 
Pengestrøm i alt 6.061 -541 -11.874 8.171 -1.571 

      
Nøgletal      

Overskudsgrad 4,2 % 4.8 % 7,7 % 4,1 % 5,7 % 
Soliditetsgrad 36,4 % 31,5 % 29,2 % 23,8 % 27,1 % 
Egenkapitalforrentning 2,4 % 3,5 % 8,9 % -3,5 % 4,7 % 

      

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæf-
tigede 135 132 122 118 115 

 

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansforeningens anbefalinger. Der hen-
vises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Hovedaktivitet 

Forsikringsakademiets vision er at være den mest eftertragtede leverandør af kompetenceudvikling in-
den for forsikring og pension i Europa. 

Vi udvikler og leverer uddannelser, der sikrer et højt, brancheanerkendt og compliant niveau baseret på 
faglig og personlig kompetence blandt medarbejdere, som beskæftiger sig med forsikring og pension og 
dertil knyttede produkter og ydelser. Uddannelserne afvikles både som adaptiv e-læring, virtuelle møde-
fora og på Forsikringsakademiets domicil Rungstedgaard i Rungsted.  

Rungstedgaard er udover campus for Forsikringsakademiet et selvstændigt brand med en vision om at 
være ”stedet, hvor der skabes værdi, når mennesker mødes”, og dermed et af Danmarks førende hotel- 
og konferencecentre med 139 værelser og møde-, fest- og konferencefaciliteter for virksomheder, orga-
nisationer og private.  

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Året 2019 endte med et resultat på 1,4 mio. kr. Dette er tilfredsstillende, og ser man på forretningen 
som helhed et ganske flot resultat.  

Omsætningen nåede det højeste niveau til dato med 127 mio. kr., hvor især uddannelsesområdet har 
bidraget gennem vores obligatoriske moduluddannelser og flere finanselever end vi tidligere har set.  

Dette har, godt understøttet af vores fortsat stærke likviditet og soliditet, givet mulighed for at finan-
siere en massiv udvikling i helt nye uddannelsesmetoder og produkter, adaptive læringsværktøjer, digi-
talisering, bæredygtighed og en lang række øvrige tiltag på uddannelsesområdet såvel som på Rung-
stedgaard. En udvikling som har været nødvendig, men også et krav fra omverdenen, så vi står godt ru-
stet til udfordringerne i årene, der kommer.  

Forventninger til fremtiden  

På uddannelsesområdet vil vi i 2020 med afsæt i vores kunders behov og den udvikling vi har været 
igennem i 2019 fortsætte med at udbrede kendskabet til vores produkter, øge fokus på digitalisering, 
brugeroplevelse og bæredygtighed, samt videreudvikle IDD og de nye læringsmetoder, vi har igangsat i 
2019.  Alt sammen med henblik på kontinuerlig at tilføre vores kunder værdi og stadig være en rentabel 
forretning for vores ejere.  

Rungstedgaard vil fortsætte med at være campus for uddannelsesområdet og udvikle hotel- og konfe-
rencekonceptet, så vi også fremover vil være det foretrukne valg hos vores mødearrangører og øvrige 
kunder. Der vil i 2020 være særlig fokus på service, digitalisering, bæredygtighed som er blevet et 
stærkt konkurrenceparameter og selvfølgelig professionelle, motiverende og hyggelige rammer for så-
vel møder, konferencer som fester og hotelgæster. 

Som følge af Covid-19 har vi på tidspunktet for årsrapportens aflæggelse i marts 2020 mærket en nega-
tiv effekt på især vores konference omsætning. Hvor stor en effekt det vil have på omsætningen gene-
relt og dermed også på vores resultat er vanskeligt at estimere. Det er dog vores forventning, at så-
fremt corona-krisen varer foråret med, vil vi se et fald i omsætningen på 15-20% med et deraf følgende 
negativt resultat i 2020.  
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Videnressourcer 

Forsikringsakademiet lever af at sælge kompetencer og viden. Virksomhedens egne kompetencer og vi-
den, som bunder i medarbejdere, processer og relationer til kunderne, er afgørende for den fortsatte 
drift i overensstemmelse med vores strategi, mission og vision.  

Derfor er der stærkt fokus på medarbejdere både nu, og hvad deres behov er i fremtiden, deres udvik-
ling og trivsel. Det sker i en tæt dialog mellem leder og medarbejder på løbende 1:1 samtaler med fokus 
på prioritering, læring og udvikling. Ligesom medarbejderinvolvering, tilfredshedsundersøgelser og re-
sultaterne heraf indgår naturligt i vores arbejde med strategi og opstilling af mål og planer for de kom-
mende år. Derudover udgør evaluering og dialog med kunderne et fast element i vores udviklingsplaner.  

For at udvikle medarbejdere og skabe endnu stærkere relationer til vores kunder vil der i 2020 blive ar-
bejdet særligt med servicekultur. Hertil kommer en lang række sundhedsfremmende tilbud til vores med-
arbejdere initieret af Trivselsudvalget (sammenlægning af SU & Arbejdsmiljø). 

Udviklingsaktiviteter 

Som nævnt i indledningen har 2019 været et år, hvor der udviklingsmæssigt har været taget nogle store 
skridt. 

IDD 
Et af de store indsatsområder har været at gøre vores uddannelsesprodukter compliant med Det euro-
pæiske forsikringsdirektiv IDD (Insurance Distribution Directive), som trådte i kraft i efteråret 2018. Et 
arbejde som startede tilbage i 2016, og som i 2018 medførte, at Forsikringsakademiet blev godkendt 
som udbyder af løsninger og certifikater til den finansielle sektors forsikringsmedarbejdere med henblik 
på at sikre, at branchen lever op til direktivets krav om kompetencer ved salg af forsikring.  
 
Det har slut 2019 udmøntet sig i en pallette af spændende nye digitale værktøjer så som abonnements-
løsninger og on line test til en lang række jobfunktioner i den finansielle sektor. Værktøjer der ikke kun 
kan bruges i forhold til IDD men også på vores andre uddannelser. De første efteruddannelsesprøver er 
nu også gennemført og abonnementsløsninger solgt til branchen med stor succes.  
 
Area9, niveau 3 og fremtidens uddannelser 
For at sikre at vores uddannelser, også i årene der kommer, er attraktive, og lever op til de sidste nye 
trends indenfor digitalisering og læring, indgik vi primo 2019 et samarbejde med Area9, som er en af 
verdens førende udviklere indenfor individualiseret uddannelse og kompetenceudvikling via digital adap-
tiv læring. Vi har i den forbindelse fået certificeret flere af vores egne medarbejdere som ”Learning En-
geneers” og dermed certificeret til at kunne bruge Area9’s platform – Rhapsode – som, via algoritmer, 
tilpasser opgaver og læringsressourcer ud fra det, som den studerende allerede ved, så vores medarbej-
dere suppleret med deres forsikringsfaglige viden kan implementere disse digitale værktøjer på vores 
uddannelser.  
 
Dette arbejde har, i øvrigt i samarbejde med branchen, gjort, at vi i 2019 har kunne præsentere en helt 
ny ramme for vores grunduddannelser på niveau 3, hvor læringsværktøjet Rhapsode er en bærende 
søjle, men hvor også færre tilstedeværelsesdage og større fokus på mundtlig formidling er en væsentlig 
del af de nye uddannelser. Vi har netop i 2020 gennemført de første forløb med deltagere på de nye mo-
duler, og tilbagemeldingerne er meget positive for så vidt angår både metode og udbytte.  
 
Efter- videreuddannelse 
Derudover har vores palet af efter- og videreuddannelseskurser gennemgået et brushup. Vi har fået ud-
viklet et koncept for personlig kompetenceudvikling, som vi kalder Succeed kurser. Disse kurser består 
af 9 anbefalede spor, som matcher kompetencekravene til de forskellige arbejdsområder i branchen. 
Hvert spor består af 4 kurser som medarbejderne kan afslutte med eksamen og certificering. Hertil kom-
mer nye kurser indenfor Compliance med GDPR og hvidvask målrettet den finansielle sektor. 
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Ledelsesberetning 

Beretning 
 
Rungstedgaard  
Et af de helt store fokusområder i 2019 har på Rungstedgaard været at øge fokus på vores samfunds-
mæssige ansvar herunder FN’s verdensmål. Vi har fået udregnet vores nuværende Co2 udslip og har 
med udgangspunkt i dette igangsat en lang række spændende tiltag for på sigt at kunne være Co2 neu-
tral.  
 
Vi har fået en officiel CSR politik, Det Økologiske Spisemærkes bronzecertificering og forskellige andre 
’grønne nøgle’ certificeringer indenfor både hotel og konference. Her skal nævnes Horestas ’Green Key’, 
og de internationale Green Star certificeringer men også godkendelse til at kunne dyrke økologisk land-
brug. Vi har derfor i 2019 kunne høste vores første økologiske afgrøder fra den 1100 m2 store køkken-
have, og der arbejdes målrettet med genanvendelse og reduktion af alt fra madspild til print. Energi-
mæssigt har vi optimeret med bl.a. etablering af LED belysning og vandhaner som erstatning for plastic-
flasker, og vi har tilkøbt bæredygtigt KlimaEl og Bionaturgas, så vi også her kan nedsætte vores Co2 ud-
slip. 
 
Sideløbende har vi naturligvis fortsat arbejdet med at udvikle vores produkter. Med kunden i centrum, 
men også bæredygtighed og digitalisering, sker der en kontinuerlig opgradering af vores konferencefaci-
liteter og mødepakker, som er vores absolut største produkt. Vi har i 2019 haft særlig fokus på gæste-
oplevelsen, hvor der bl.a. er etableret værtskabsroller. Leisureprodukter er kommet til med en allerede 
velrenommeret ’a la carte’ restaurant ”The Lounge”, og vi har fået udviklet weekendpakker, wellbeing-
områder og hundeværelser, så vi også på det område kan være attraktive for vores kunder. Hertil kom-
mer øget samarbejde med en lang række digitale bookingplatforme. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    

  Koncern Modervirksomhed     
Note t.kr. 2019 2018 2019 2018 

  
    

2 Nettoomsætning 127.516 122.806 127.516 122.806 
 Vareforbrug -12.644 -12.963 -12.644 -12.963 
 Andre driftsindtægter 366 308 815 751 
 Andre eksterne omkostninger -23.372 -22.137 -33.451 -31.914 
  

    

 Bruttoresultat 91.866 88.014 82.236 78.680 
3 Personaleomkostninger -76.029 -71.776 -76.029 -71.776 

 Af- og nedskrivninger -10.753 -10.351 -8.501 -8.108 
  

    

 Resultat af primær drift 5.084  5.887  -2.294 -1.204 

 
Andel af resultat efter skat i  

dattervirksomheder  0 0 4.966 4.567 
4 Finansielle indtægter 3 0 858 1.071 
5 Finansielle omkostninger -3.257 -3.330 -3.101 -3.166 

  
    

 Resultat før skat 1.830 2.557 429 1.268 
6 Skat af årets resultat -404 -561 997 728 

  
    

 Årets resultat 1.426 1.996 1.426 1.996 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

  Koncern Modervirksomhed     
Note t.kr. 2019 2018 2019 2018 

  
    

 AKTIVER     
 Anlægsaktiver      

7 Immaterielle anlægsaktiver     
 Programmer og software 1.476 2.337 1.476 2.337 
  

    

  1.476 2.337 1.476 2.337 
  

    

7 Materielle anlægsaktiver     
 Grunde og bygninger 144.995 150.766 65.571 69.284 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.082 8.305 5.791 8.024 
 Materielle anlægsaktiver under udførelse  1.113 93 1.113 93 
  

    

  152.190 159.164 72.475 77.401 
  

    

 Finansielle anlægsaktiver     
8 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 30.562 25.596 

  
    

  0 0 30.562 25.596 
  

    

 Anlægsaktiver i alt 153.666 161.501 104.513 105.334 
  

    

 Omsætningsaktiver     
 Varebeholdninger     
 Handelsvarer 941 1.103 941 1.103 
  

    

  941 1.103 941 1.103 
  

    

 Tilgodehavender     
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.840 5.255 6.840 5.255 
 Tilgodehavender hos dattervirksomheder 0 0 24.796 30.997 

9 Udskudt skatteaktiv 0 0 1.951 1.470 
 Andre tilgodehavender 146 1.790 146 485 
 Periodeafgrænsningsposter 354 545 354 546 
  

    

  7.340 7.590 34.087 38.753 
  

    

 Likvide beholdninger 21.893 15.832 20.181 15.832 
  

    

 Omsætningsaktiver i alt 30.174 24.525 55.209 55.688 
  

    

 AKTIVER I ALT 183.840 186.026 159.722 161.022 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

  Koncern Modervirksomhed     
Note t.kr. 2019 2018 2019 2018 
  

    

 PASSIVER     
 Egenkapital     

10 Aktiekapital 2.400 2.400 2.400 2.400 
 Opskrivningshenlæggelser 1.856 1.856 1.856 1.856 

 
Nettoopskrivning efter den indre værdis me-

tode 0 0 25.562 20.596 
 Overført resultat 53.743 54.313 28.181 33.717 
  

    

 Egenkapital i alt 57.999 58.569 57.999 58.569 
  

    

 Hensatte forpligtelser     
9 Udskudt skat 2.063 2.228 0 0 

  
    

 Hensatte forpligtelser i alt 2.063 2.228 0 0 
  

    

 Gældsforpligtelser     
11 Langfristede gældsforpligtelser     

 Realkreditinstitutter 76.690 80.693 56.606 59.518 
 Anden gæld 2.109 0 2.109 0 
  

    

  78.799 80.693 58.715 59.518 
  

    

 Kortfristede gældsforpligtelser     
11 Kortfristet del af langfristede gældsforplig-

telser 4.005 3.980 2.913 2.895 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.348 2.415 2.305 2.395 
 Gæld til aktionærer 590 563 590 563 
 Anden gæld 27.594 26.137 26.758 25.641 

12 Periodeafgrænsningsposter 10.442 11.441 10.442 11.441 
  

    

  44.979 44.536 43.008 42.935 
  

    

 Gældsforpligtelser i alt 123.778 125.229 101.723 102.453 
  

    

 PASSIVER I ALT 183.840 186.026 159.722 161.022 

  
    

 
1 Anvendt regnskabspraksis 

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
14 Renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter 
15 Leasingforpligtelser og eventualforpligtelser 
16 Nærtstående parter 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
  

 Koncern   

t.kr. Aktiekapital 

Opskrivnings-

henlæggelser 

Overført  

resultat I alt      

Egenkapital 1. januar 2018 2.400 1.856 51.646 55.902 
Overført via resultatdisponering 0 0 1.996 1.996 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 0 674 674 
Nedskrivning af egne aktier 0 0 -3 -3 
 

    

Egenkapital 1. januar 2019 2.400 1.856 54.313 58.569 
Overført via resultatdisponering 0 0 1.426 1.426 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 0 -2.015 -2.015 
salg af egne aktier 0 0 19 19 
 

    

Egenkapital 31. december 2019 2.400 1.856 53.743 57.999 

 
    

 
Note  Modervirksomhed    

 t.kr. Aktiekapital 

Opskriv-

ningshen-

læggelser 

Nettoopskriv

ning efter 

indre værdis 

metode 

Overført  

resultat I alt        

 Egenkapital 1. januar 2018 2.400 1.856 16.029 35.617 55.902 

 
Overført via resultatdispone-

ring 0 0 4.567 -2.571 1.996 

 
Værdiregulering af sikrings- 

instrumenter 0 0 0 674 674 
 Nedskrivning af egne aktier 0 0 0 -3 -3 
  

     

 Egenkapital 1. januar 2019 2.400 1.856 20.596 33.717 58.569 

17 
Overført via resultatdispone-

ring 0 0 4.966 -3.540 1.426 

 
Værdiregulering af sikrings- 

instrumenter 0 0 0 -2.015 -2.015 
 Salg af egne aktier 0 0 0 19 19 
  

     

 
Egenkapital 31. december 

2019 2.400 1.856 25.562 28.181 57.999 

  
     

 



 

 

Forsikringsakademiet A/S 

Årsrapport 2019  

14 

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Pengestrømsopgørelse 
   

  Koncern    
Note t.kr. 2019 2018   

  

 Resultat af primær drift 5.084 5.887 
18 Reguleringer 8.187 11.133   

  

 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 13.271 17.020 
19 Ændring i driftskapital 2.938 -4.638   

  

 Pengestrøm fra primær drift 16.209 12.382 
 Renteindtægter, betalt 0 0 
 Renteomkostninger, betalt -3.215 -3.274   

  

 Pengestrøm fra ordinær drift 12.994 9.108 
 Betalt selskabsskat, netto 0 0   

  

 Pengestrøm fra driftsaktivitet 12.994 9.108   
  

 Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -2.917 -5.629   
  

 Pengestrøm til investeringsaktivitet -2.917 -5.629   
  

 Salg af egne aktier 0 0 
 Træk på kassekredit 0 0 
 Afdrag til kreditinstitutter -4.016 -4.020   

  

 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -4.016 -4.020   
  

 Årets pengestrøm  6.061 -541 
 Likvider, primo 15.832 16.373   

  

 Likvider, ultimo 21.893 15.832  
 

  
    

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncern- og årsregnskabets øvrige bestanddele. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Forsikringsakademiet A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Koncernregnskabet 

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Forsikringsakademiet A/S og dattervirksomheder, 
hvori Forsikringsakademiet A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne 
eller på anden måde har bestemmende indflydelse (kontrol). 

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddel-
ser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved 
transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. 

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders 
dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til 
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodeha-
vender, henholdsvis anden gæld. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriteri-
erne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultat-
opgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingel-
serne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden 
gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, 
overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen til kostprisen for henholdsvis aktivet eller 
forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, 
som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker 
resultatopgørelsen. 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstru-
menter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. 

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesterin-
ger i selvstændige udenlandske dattervirksomheder eller associerede virksomheder, indregnes direkte i 
egenkapitalen. 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning vedrørende uddannelse indregnes i resultatopgørelsen over kursusperioden.  

For udleje og udgivelsesaktiviteter indregnes nettoomsætningen i resultatopgørelsen, såfremt levering 
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægter kan opgøres påli-
deligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbin-
delse med salget. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Vareforbrug 

Vareforbruget omfatter omkostninger til årets varekøb tillagt forskydninger på varelageret for at opnå 
årets nettoomsætning. 

Andre driftsindtægter og omkostninger 

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til 
virksomhedens hovedaktivitet, herunder lejeindtægter, administrationsindtægter m.v. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debi-
torer, operationelle leasingaftaler m.v. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til 
social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørel-
ser fra offentlige myndigheder. 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirk-
somheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, amortisering af finansielle forpligtelser samt 
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. 

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor ud-
byttet deklareres. 

Skat af årets resultat 

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Forsikringsakade-
miet A/S-koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det 
tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår 
fra konsolideringen. 

Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle 
betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-
skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-
somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-
vende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. 

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt 
skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer di-
rekte i egenkapitalen. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Balance 

Immaterielle anlægsaktiver 

Programmer og software 

Programmer og software, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
af- og nedskrivninger. 

Programmer og software afskrives over 5 år. 

Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste el-
ler tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostnin-
ger. 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af ak-
kumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på 
de enkelte bestanddele er forskellige. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstider: 

  
Bygninger 15-50 år 
Indvendige ombygninger 10 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 
  

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduce-
res med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestids-
punktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskriv-
ning. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-
tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen i særskilt post. 

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Kapitalandele i dattervirksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode. 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi 
opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avan-
cer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter 
overtagelsesmetoden. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et 
eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholde-
ligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underba-
lance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser. 

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter 
den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostpri-
sen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for 
Forsikringsakademiet A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i datter-
virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved af-
skrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere 
end den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter 
en individuel vurdering af tilgodehavendet. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger ved-
rørende efterfølgende regnskabsår. 

Egenkapital 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirk-
somheder i forhold til kostpris. 

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige 
skøn. 

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb. 

Udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære general-
forsamling (deklareringstidspunktet). 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Selskabsskat og udskudt skat 

Forsikringsakademiet A/S overtager som administrationsselskab hæftelsen for dattervirksomhedens sel-
skabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedens betaling af sambeskatnings-
bidrag. 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte 
acontoskatter. 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende hos til-
knyttet virksomhed" eller "Gæld til tilknyttede virksomhed". 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og 
jurisdiktion. 

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncernin-
terne avancer og -tab. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. 

Gældsforpligtelser 

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortise-
ret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen 
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Periodeafgrænsningsposter (forudfaktureret undervisning) 

Under periodeafgrænsningsposter, indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterføl-
gende år. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og koncernens likvider ved årets begyndelse og slut-
ning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kon-
tante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, 
materielle og finansielle anlægsaktiver. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncer-
nens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende 
gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og 
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for 
værdiændringer. 

Nøgletal 

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse Finansforeningens "Anbefalinger og Nøgletal ". 

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: 

Overskudsgrad 
Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning
  

Soliditetsgrad 
Egenkapital, ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo
  

Resultat til analyseformål Ordinært resultat efter skat 

Egenkapitalforrentning   
Resultat til analyseformål x 100

Gennemsnitlig egenkapital
  

 

 

 Koncern Modervirksomhed    
t.kr. 2019 2018 2019 2018 
 

    

2 Nettoomsætning 
Uddannelse 72.884 65.969 72.884 65.969 
Konference- og hotelaktivitet 52.673 54.787 52.673 54.787 
Udgivelses- og forlagsvirksomhed 1.958 2.049 1.958 2.049 
 

    

 127.515 122.805 127.515 122.805 

 
    

3 Personaleomkostninger 
Gager og lønninger 70.356 65.205 70.356 65.205 
Pensioner 5.367 6.271 5.367 6.271 
Andre omkostninger til social sikring 306 300 306 300 
 

    

 76.029 71.776 76.029 71.776 

     

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 135 132 135 132 

 
    

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98b, stk. 3, oplyses ledelsesvederlag ikke. 

Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   

 Koncern Modervirksomhed    
t.kr. 2019 2018 2019 2018 
 

    

4 Finansielle indtægter 
Renteindtægter, dattervirksomhed 0 0 855 1.071 
Øvrige renteindtægter 3 0 3 0 
 

    

 3 0 858 1.071 

 
    

5 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger til kreditinstitutter 3.121 3.208 2.965 3.044 
Øvrige renteomkostninger 136 122 136 122 
 

    

 3.257 3.330 3.101 3.166 

 
    

6 Skat af årets resultat 
Årets regulering af udskudt skat -404 561 997 -728 

 
    

     

7 Immaterielle og materielle anlægsaktiver 
 Koncern   

t.kr. 

Programmer 

og software 

Grunde og 

bygninger 

Anlæg under 

opførsel 

Andre anlæg, 

driftsmateriel 

og inventar I alt 
 

     

Kostpris 1. januar 2019 14.514 239.785 93 59.125 313.517 
Tilgang 13 1.086 2.734 799 4.632 
Afgang 0 -857 -1.714 0 -2.571 
 

     

Kostpris 31. december 2019 14.527 240.014 1.113 59.924 315.578 
 

     

Ned- og afskrivninger 1. januar 2019 12.177 89.018 0 50.820 152.015 
Afskrivninger 874 6.315 0 3.022 10.211 
Afskrivninger, afhændede aktiver 0 -314 0 0 -314 
 

     

Ned- og afskrivninger  
31. december 2019 13.051 95.019 0 53.842 161.912 

 
     

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2019 1.476 144.995 1.113 6.082 153.666 

 
     

Afskrives over 5 år 10-50 år - 3-10 år  
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

7 Immaterielle og materielle anlægsaktiver (fortsat) 
 Modervirksomhed   

t.kr. 

Programmer 

og software 

Grunde og 

bygninger 

Anlæg under 

opførsel 

Andre anlæg, 

driftsmateriel 

og inventar I alt 
 

     

Kostpris 1. januar 2019 14.514 144.726 93 48.149 207.482 
Tilgang 13 1.019 2.734  662 4.428 
Afgang 0 -857 -1.714 0 -2.571 
 

     

Kostpris 31. december 2019 14.527 144.888 1.113 48.811 209.339 
 

     

Ned- og afskrivninger 1. januar 2019 12.177 75.442 0 40.125 127.744 
Afskrivninger 874 4.189 0 2.895 7.958 
Afskrivninger, afhændede aktiver 0 -314 0 0 -314 
 

     

Ned- og afskrivninger  
31. december 2019 13.051 79.317 0 43.020 135.388 

 
     

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2019 1.476 65.571 1.113 5.791 73.951 

 
     

Afskrives over 5 år 10 - 50 år - 3 - 10 år  

 
       

 

 Modervirksomhed   
t.kr. 2019 2018 
 

  

8 Kapitalandele i dattervirksomheder 
Kostpris 1. januar  5.000 5.000 
 

  

Kostpris 31. december 5.000 5.000 
 

  

Værdireguleringer 1. januar 20.596 16.029 
Årets resultat 4.966 4.567 
 

  

Værdireguleringer 31. december 25.562 20.596 
 

  

Regnskabsmæssig værdi 31. december 30.562 25.596 

 
  

 

Navn og hjemsted 

Stemme- og 

ejerandel   

Ejendomsselskabet Rungstedgaard ApS, Rungsted, Danmark 100 % 

 

 Koncern Modervirksomhed    
t.kr. 2019 2018 2019 2018 
 

    

9 Udskudt skat 
Udskudt skat 1. januar 2.228 1.476 -1.470 -900 
Regulering af sambeskatningsbidrag primo 0 0 0 -716 
Skyldigt sambeskatningsbidrag fra dattervirksomhed 0 0 1.084 683 
Årets regulering via egenkapitalen -568 191 -568 191 
Årets regulering via driften 404 561 -997 -728 
 

    

Udskudt skat 31. december 2.064 2.228 -1.951 -1.470 

 

    
Hensættelser til udskudt skat vedrører:     
Immaterielle anlægsaktiver 325 514 325 514 
Materielle anlægsaktiver 4.698 5.910 683 2.212 
Hensatte forpligtelser -36 -43 -36 -43 
Fremførselsberettigede skattemæssige underskud -2.923 -4.153 -2.923 -4.153 
 

    

 2.064 2.228 -1.951 -1.470 
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10 Aktiekapital 

Aktiekapitalen består af 24.000 aktier a nominelt 100 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Ak-
tiekapitalen har ikke været ændret de seneste 5 år. 

Forsikringsakademiet A/S ejer 395 stk. egne aktier, i alt nominelt 39.500 kr., svarende til ca. 2 % af ak-
tiekapitalen. 

   

 Koncern Modervirksomhed    
t.kr. 2019 2018 2019 2018 
 

    

11 Gæld til kreditinstitutter 

Gældsforpligtelserne fordeles således: 

Kreditinstitutter     
Langfristet 76.690 80.693 56.606 59.518 
Kortfristet 4.005 3.980 2.913 2.895 
 

    

Gældsforpligtelser i alt 80.695 84.673 59.519 62.413 

 
    

     
Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 

5 år fra regnskabsårets udløb (regnskabsmæssig 
værdi) 56.210 62.423 44.761 47.750 

 
    

12 Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter under forpligtelser 10.442 t.kr. (2018: 11.441 t.kr.) består af alle fakture-
rede uddannelseskurser, som endnu ikke er afholdt. 

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 80.695 t.kr. (31. december 2018: 84.673 t.kr.), 
samt bankengagementer er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 
31. december 2019 udgør 144.995 t.kr. (31. december 2018: 150.766 t.kr.). 

Moderselskabet hæfter for realkreditgæld, som er optaget i dattervirksomheden. 

Moderselskabet er sambeskattet med danske tilknyttede virksomheder. Moderselskabet hæfter solida-
risk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i 
sambeskatningskredsen. 

14 Renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter  

Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender koncernen sikringsinstru-
menter vedrørende renteswap. 

Indregnede transaktioner 

Sikring af indregnede transaktioner omfatter gældsforpligtelser vedrørende grunde og bygninger. 



 

 

Forsikringsakademiet A/S 

Årsrapport 2019  

24 

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

Renterisici 

Koncernen afdækker renterisici ved hjælp af renteswaps, hvorved variable rentebetalinger omlægges til 
faste rentebetalinger.  

 2019 2018    

t.kr. 

Beregnings-

mæssig 

hovedstol 

Værdire-

gulering 

indregnet 

på egen-

kapitalen 

Dags-

værdi 

Rest- 

løbetid 

(år) 

Beregnings-

mæssig 

hovedstol 

Værdire-

gulering 

indregnet 

på egen-

kapitalen 

Dags-

værdi 

Rest- 

løbetid 

(år)  
 

        

Renteswap 68.968 -2.584 -16.606 2-22 71.326 866 -14.022 3-23 

 
       

 

De sikrede pengestrømme forventes realiseret og vil påvirke resultatet over renteswappens restløbetid. 

Aftaler om renteswaps er indgået af moderselskabet og således regnskabsmæssigt opført i dette sel-
skab. 

15 Leasingforpligtelser og eventualforpligtelser 

Koncernen har indgået leasingaftaler over 5 år vedrørende it-udstyr, der pr. 31. december 2019 udgør 
2.084 t.kr. (31. december 2018: 1.735 t.kr.). Leasingaftalerne er indgået af moderselskabet. 

16 Nærtstående parter 

Forsikringsakademiet A/S' nærtstående parter omfatter datterselskabet Ejendomsselskabet Rungsted-
gaard ApS. 

Transaktioner med nærtstående parter 

t.kr. 2019 2018 
 

  

Modervirksomhed   
Salg af ydelser til dattervirksomheder 449 443 
Køb af ydelser fra dattervirksomheder  10.130 9.813 
Renteindtægter fra dattervirksomheder 855 1.071 
   
Tilgodehavender hos dattervirksomheder 24.796 30.997  

  

 
 Modervirksomhed   
t.kr. 2019 2018    

17 Resultatdisponering 
Forslag til resultatdisponering   

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 4.966 4.567 
Overført til egenkapitalreserver -3.540 -2.571    

 1.426 1.996    
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 Koncern   
t.kr. 2019 2018 
 

  

18 Pengestrømsopgørelse - reguleringer 
Afskrivninger på anlægsaktiver 10.211 10.352 
Regulering af sikringstransaktioner via egenkapitalen -2.584 866 
Øvrige 560 -85 
 

  

 8.187 11.133 

 
  

 

Noter 
 Koncern   
t.kr. 2019 2018 
 

  

19 Ændring i driftskapital 
Ændring i tilgodehavender 162 -105 
Ændring i varebeholdninger 250 653 
Ændring i leverandørgæld -67 -956 
Ændring i anden gæld 3.590 -3.445 
Ændring i periodeafgrænsningsposter (forudfaktureret undervisning) -997 -785 
 

  

 2.938 -4.638 

 
  

 


