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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for IDA Forsikring –
Forsikringsformidling F.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 25. marts 2021
Direktion

Carl Aage Dahl
adm. direktør

Nils Holm Jørgensen Enggaard
direktør

Bestyrelse

Thomas Damkjær Petersen
(formand)

Søren Vang Fischer

Ivan Lilleng

Peter Falkenham

Jørn Guldberg
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i IDA Forsikring Forsikringsformidling
Vi har revideret årsregnskabet for IDA Forsikring - forsikringsformidling F.M.B.A for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,
pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:


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


Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.



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



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



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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 25. marts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Cvr-nr. 30 70 02 28

Claus Tanggaard Jacobsen
statsaut. revisor
mne23314
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Ledelsesberetning
Foreningsoplysninger
Navn og adresse

IDA Forsikring Forsikringsformidling F.m.b.a.
Kalvebod Brygge 31-33
1560 København V
Telefon: 70 21 01 91
Telefax: 70 21 01 93
Website: www.idaforsikring.dk
E-mailadresse: idaforsikring@ida.dk
CVR nr.: 19 48 41 49
Stiftet: 1984
Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Hjemstedskommune: København

Retsform

Forening med begrænset ansvar

Bestyrelse

Thomas Damkjær Petersen, formand
Søren Vang Fischer
Jørn Guldberg
Ivan Lilleng
Peter Falkenham

Direktion

Carl Aage Dahl, adm. direktør
Nils Holm Jørgensen Enggaard, direktør

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

Godkendelse af årsrapport

Foreningens årsrapport for 2020 indstilles
til generalforsamlingens godkendelse den
26. maj 2021.
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Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
Beløb i tkr.

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Resultat af kapitalandele
Resultat af finansielle poster
Årets resultat

161.380
99.380
0
6.677
106.047

72.381
12.597
0
18.158
30.597

52.504
-3.143
0
-3.822
-7.377

40.705
-8.839
78
13.294
4.194

21.418
-26.949
103
7.592
-19.705

Balance
Aktiver i alt
Egenkapital i alt

364.612
352.079

259.313
246.032

231.715
215.435

232.309
222.812

240.439
218.618

22.895
-1.047
-858
20.990

1.388
-1.264
858
982

4.309
-375
0
3.934

-13.859
-1.614
0
-15.474

-5.395
-1.469
0
-6.864

0

0

0

0

0

62%
97%

17%
95%

-6%
93%

-22%
96%

-126%
91%

63

63

60

56

53

Resultatopgørelse

Pengestrøm
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm til investeringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm i alt
Heraf til investering i materielle
anlægsaktiver
Nøgletal
Overskudsgrad
Soliditetsgrad
Gennemsnitligt antal ansatte

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger.
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad:

Soliditetsgrad:

Resultat af ordinær primær drift *100
Nettoomsætning
Egenkapital i alt, ultimo *100
Balancesum i alt, ultimo
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Beretning
Hovedaktivitet
IDA Forsikring er forsikringsformidler og beskæftiger sig med rådgivning og salg af forsikringer til IDAs
medlemmer m.fl. inden for hovedområderne skadesforsikring og lønsikring til private og erhvervsforsikringer
til medlemmer med selvstændig virksomhed.
Indtegningen af forsikringer gennem IDA Forsikring sker i policeudstedende forsikringsselskaber, herunder
men ikke begrænset til Tryg, Topdanmark og HDI Global.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold.
IDA Forsikring fik i 2020 et overskud på 106,0 mio.kr., hvilket skal sammenlignes med et budgetteret
overskud på 9,6 mio. kr. Resultatet var meget positivt påvirket af resultatet af skadeforsikringsforretningen.
Combined ratio på den private skadeforretning var på 83,2% (2019: 96,4%), og det kan i høj grad tilskrives
corona-situationen fra marts til december. Den periodevise nedlukning af samfundet medførte en nedgang i
anvendelse af biler, ligesom antallet af indbrud også faldt, og begge dele medførte lavere skadeudbetalinger.
Igen i 2020 var forretningsvæksten høj, og bestandspræmien voksede med 13% i forhold til 2019 og landede
på 682 mio. kr.
IDA Forsikrings formål er at tilbyde forsikringer til medlemmer af IDA, og derfor er det glædeligt, at andelen
af forsikrede medlemmer af IDA fortsatte stigningen i 2020. I alt er 84.000 medlemmer af IDA nu forsikret
gennem IDA Forsikring, svarende til 64% af IDAs medlemmer, og dette er en stigning fra 62% i 2019. Det er
særligt glædeligt, fordi medlemmerne generelt udtrykker høj tilfredshed med medlemskabet af IDA
Forsikring.
Blandt IDAs færdiguddannede medlemmer er to tredjedele nu forsikret gennem IDA Forsikring, og dermed
fortsætter væksten. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at IDAs egen medlemsbestand blandt
færdiguddannede steg med næsten 7% i 2020.
Forårsmånederne var som nævnt præget af udbruddet af corona, hvilket dels indebar, at mange medlemmer
i udlandet skulle hjælpes hjem og dels betød, at der kom et større fokus på forsikringer i det hele taget. Det
medførte, at medlemmerne købte mere forsikring, således at stigningen i bestandspræmien var større end
stigningen i antallet af medlemmer. Ligeledes sås det året igennem, at mange medlemmer anskaffede sig en
ekstra bil, hvilket også bidrog til forretningsomfanget.
Alle medlemmer, der har forsikringer gennem IDA Forsikring med Tryg som leverandør er automatisk
medlemmer af Tryghedsgruppen, og igen i 2020 betød det udbetaling af en bonus på 8% af det beløb,
medlemmerne havde betalt i samlet præmie året før.
Egenkapitalen udgjorde den 31. december 2020 i alt 352 mio. kr., hvilket er 106 mio. kr. større end i 2019.
Det er med til at ruste IDA Forsikring til de kommende års strategiske udvikling, herunder at planlægge en
fortsat skarp prissætning og at sikre en uafhængighed i valget af partnere, så foreningen altid kan
tilrettelægge den bedst mulige pris- og produktstrategi for medlemmerne.
Væksten i forretningsomfanget har nu i mere end et årti være to-cifret hvert år, og såfremt det fortsætter, vil
det stille krav om fortsat vækst i egenkapitalen.
Ledelsen anser såvel årets vækst som foreningens årsresultat på 106 mio. kr. for meget tilfredsstillende.
Betydningsfulde hændelser efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for 2020.
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Forventninger til fremtiden
IDA Forsikring har for året 2021 budgetteret med et overskud på 11,2 mio. kr., som er baseret på dels en
forventning om en stigning i den indtjente præmie på min. 10% og dels på en fortsat faldende
omkostningsprocent.
Starten af 2021 har medført en fortsat nedlukning af samfundet, hvilket isoleret set vil medføre en lavere
combined ratio, og det er forventningen, at erfaringer med blandt andet hjemmearbejde og fleksibelt arbejde
under corona-perioden vil medføre et ændret arbejdsmønster, som generelt vil medføre en tendens til lavere
combined ratio fremover. Med dette udgangspunkt forventes det, at resultatet for 2021 vil blive bedre end
budgetteret.
Med udgangspunkt i det store overskud realiseret i året 2020 og en generelt faldende combined ratio
overvejes det videre, om der nu er åbnet mulighed for at sænke nogle priser eller forbedre vilkårene for
medlemmerne i øvrigt
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for IDA Forsikring Forsikringsformidling er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt
for at opnå årets indtjening herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i
resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Foreningen har valgt IAS 11/IAS 18 som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning.
Nettoomsætning omfatter kontingent fra medlemmer, administrationstilskud m.v. fra policeudstedende
forsikringsselskab samt resultat af forsikringsskaderegnskab og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at
de opkræves og vedrører regnskabsåret.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af
foreningen, herunder personaleomkostninger, husleje og kontoromkostninger samt afskrivninger.
Andre driftsindtægter og - omkostninger
Andre driftsindtægter og - omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
foreningens hovedaktivitet, herunder transportordning.
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Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende værdipapirer m.v. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat.
Balance
Immaterielle anlægsaktiver
IT-systemer måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært
over aktivernes forventede brugstid, der som hovedregel er 3-5 år.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som
en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der som hovedregel er 3-5 år.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som
en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier, der måles
amortiseret kostpris eller genindvindingsværdien, hvis denne er lavere.
Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
dattervirksomheder samt andre værdipapirer og kapitalandele vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse,
foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis 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
aktivgruppen.
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Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter
individuel vurdering.
Foreningen har valgt IAS 39 som fortolkningsbidrag for nedskrivninger for finansielle tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede investeringsforeningsbeviser, der
måles til dagsværdi på balancedagen. Dagsværdi opgøres til børskurs.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til
nettorealisationsværdi.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og
slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i
driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og
aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets
kapitalkonto og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt evt. afdrag på rentebærende
gæld.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til
likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer og som indgår i foreningens
likviditetsstyring med henblik på at afvikle de kortfristede gældsforpligtelser.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2020
DKK

2019
T.DKK

161.380.162

72.381

Administrationsomkostninger

62.000.127

59.784

Resultat af primær drift

99.380.035

12.597

Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger

3.250
13.208

71
229

Resultat før finansielle poster

99.370.077

12.439

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

10.816.286
4.139.400

19.786
1.628

106.046.963

30.597

Skat af årets resultat

0

0

ÅRETS RESULTAT

106.046.963

30.597

106.046.963
106.046.963

30.597
30.597

Note
Nettoomsætning

Resultat før skat
1

13

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance den 31.december

14

2020
DKK

2019
T.DKK

1.934.100
1.934.100

2.384
2.384

0
0

0
0

18.470
18.470

18
18

1.952.570

2.402

Tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende foreningsskat
Udskudte skatteaktiver
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

104.238.503
565.171
106.260
197.865
105.107.799

21.702
707
106
243
22.758

Værdipapirer

256.883.583

232.600

667.802

1.552

Omsætningsaktiver i alt

362.659.184

256.910

AKTIVER I ALT

364.611.754

259.312

Note
AKTIVER
Anlægsaktiver
2

3

4

Immaterielle anlægsaktiver
IT-systemer
Immaterielle anlægsaktiver i alt
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt
Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver

5
6
7

Likvider i alt
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Balance den 31.december

15

2020
DKK

2019
T.DKK

1.000.000
351.079.248
352.079.248

1.000
245.032
246.032

0
0

858
858

Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.699.415
10.833.091
12.532.506

5.423
6.999
12.422

Gældsforpligtelser i alt

12.532.506

13.280

364.611.754

259.312

Note

PASSIVER
8

Egenkapital
Kapitalkonto
Overført resultat
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser

9

Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT
10
11
12

Medarbejderforhold
Nærtstående parter
Resultatdisponering
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Egenkapitalopgørelse 1. januar - 31. december
Note
Overført
resultat

Kapitalkonto
Egenkapital 1. januar 2019
12

1.000.000

214.435.020

215.435.020

0

30.597.265

30.597.265

1.000.000

245.032.285

246.032.285

Overført jf. resultatdisponeringen

0

106.046.963

106.046.963

Egenkapital 31. december 2020

1.000.000

351.079.248

352.079.248

Overført jf. resultatdisponeringen
Egenkapital 1. januar 2020

12

I alt
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

17

2020
DKK

2019
T.DKK

99.370.077

12.439

Regulering for ikke-likvide driftsposter:
Afskrivninger
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital

1.497.790
100.867.867

1.604
14.043

Ændring i driftskapital:
Ændring i tilgodehavender og mellemregningskonti
Ændring i leverandører og anden gæld samt mellemregningsgæld
Pengestrøm fra primær drift

-82.492.250
110.647
18.486.264

-13.670
-3.858
-3.485

Renteindtægter og lignende finansielle poster
Renteomkostninger og lignende finansielle poster
Pengestrøm fra ordinær drift før skat

4.355.158
-88.556
22.752.866

4.890
-34
1.371

Modtaget/betalt foreningsskat
Pengestrøm fra driftsaktivitet

142.016
22.894.882

17
1.388

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Pengestrøm til investeringsaktivitet

-1.047.120
-1.047.120

-1.264
-1.264

-858.498
-858.498

858
858

20.989.264

982

Likvider primo
Kursregulering på værdipapirer, der er omsætningsaktiver

234.151.837
2.410.284

219.875
13.295

Likvider, ultimo

257.551.385

234.152

256.883.583
667.802
257.551.385

232.600
1.552
234.152

Note
Resultat før finansielle poster

Fremmedfinansiering:
Lån i Fonden for Tilgodehavende Feriemidler, ovf.driftskapital
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Årets pengestrøm

Som specificeres således:
Værdipapirer
Likvide beholdninger

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
C0650396CA764AEEA42DE9A68F68BCC4

IDA Forsikring Forsikringsformidling - Årsrapport 2020

Noter
1

2

18

2020
DKK

2019
T.DKK

0
0
0

0
0
0

Anskaffelsessum 1/1
Årets tilgang
Årets afgang
Anskaffelsessum 31/12

6.414.195
1.047.120
-1.469.075
5.992.240

6.598
1.264
-1.448
6.414

Af- og nedskrivninger 1/1
Årets afskrivninger
Årets afgang
Akkumulerede afskrivninger 31/12

4.029.425
1.497.790
-1.469.075
4.058.140

3.874
1.604
-1.448
4.030

1.934.100

2.384

Anskaffelsessum 1/1
Årets tilgang
Årets afgang
Anskaffelsessum 31/12

788.469
0
0
788.469

788
0
0
788

Af- og nedskrivninger 1/1
Årets afskrivninger
Årets afgang
Akkumulerede afskrivninger 31/12

788.469
0
0
788.469

669
119
0
788

0

0

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat
Skat af årets resultat i alt
Immaterielle anlægsaktiver
IT-systemer

Regnskabsmæssig værdi 31/12
Årets af- og nedskrivninger er indeholdt i administrationsomkostninger.
3

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi 31/12
Årets af- og nedskrivninger er indeholdt i administrationsomkostninger.
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Noter
4

2020
DKK

2019
T.DKK

18.470
18.470

18
18

0
0
0

7
-7
0

18.470

18

1

1

707.187
0
-142.016
565.171

724
0
-17
707

Udskudte skatteaktiver
Saldo 1/1
Årets regulering
Regnskabsmæssig værdi 31/12

106.260
0
106.260

106
0
106

Periodeafgrænsningsposter
Renter
Øvrige
Regnskabsmæssig værdi 31/12

154.115
43.750
197.865

199
44
243

Andre værdipapirer og kapitalandele
Anskaffelsessum 1/1
Anskaffelsessum 31/12
Nedskrivninger 1/1
Årets regulering
Nedskrivninger 31/12
Regnskabsmæssig værdi 31/12
Nominel værdi 31/12
Årets regulering er indeholdt i finansielle indtægter.

5

6

7

19

Tilgodehavende/skyldig foreningsskat
Tilgodehavende skat/skyldig skat 1/1
Skat af årets resultat
Betalte skatter i årets løb, netto
Tilgodehavende foreningsskat
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Noter

8

Kapitalkonto
Kapitalkonto 1/1
Saldo 31/12

2020
DKK

2019
T.DKK

1.000.000
1.000.000

1.000
1.000

0
0
0

0
858
858

29.193.841
2.813.196
4.949.725
472.951
1.074.476
38.504.189

28.507
2.457
4.668
534
1.442
37.608

63

63

Kapitalkontoen har været uændret de seneste 5 år.
9

10

Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld
1-5 år
> 5 år
Langfristede gældsforpligtelser i alt
Medarbejderforhold
Løn og gager
Pensioner
Lønsumsafgift
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt
Gennemsnitlig antal medarbejdere
Årets personaleomkostninger er indeholdt i administrationsomkostninger.
Vederlag til direktion udgør samlet t.dkk. 1.293 (2019 t.dkk. 1.202)
Der er i lighed med sidste år ikke udbetalt bestyrelseshonorar

11

Nærtstående parter
IDA Forsikring Forsikringsformidling' nærtstående parter omfatter følgende:
Ingeniørforeningen i Danmark, København
Transaktioner mellem IDA Forsikring Forsikringsformidling og foreningens nærtstående
parter sker på normale markedsvilkår. Foreningen har i henhold til årsregnskabsloven § 98
valgt at oplyse de transaktioner, der ikke er gennemført på markedsvilkår, hvilke der ingen
har været af i indeværende år.
Bestemmende indflydelse
Ingeniørforeningen i Danmark, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V.

12

Resultatdisponering
Overført resultat

2020
DKK

2019
T.DKK

106.046.963
106.046.963

30.597
30.597

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
C0650396CA764AEEA42DE9A68F68BCC4

