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EY 

Ledelsespåtegning 

StormrJdet 

Åmapport 2016 

Stormrådet har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar· 31. decem· 
ber 2016 for Stormrådet. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Stormrådets aktiver, passiver oo 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet ar Stormrådets aktiviteter for regnskabs· 
året 1. januar - 31. december 2016. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler. 

København, den 21. juni 2017 
Stormrådet 

Knud Mikkelsen 

��Laura Storm Henriksen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Stormrådet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stormrådet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uaf-
hængige af selskabet 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 for-
pligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen 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 selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere selskabet, 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 fejl-
information, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne 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 fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► ·Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
► 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 usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

► ·Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, 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 hen-
hold 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 21. juni 2017
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Mona Blønd
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Oplysninger om Stormrådet

Navn
Adresse, postnr. by

Stormrådet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Hjemstedskommune
Regnskabsår

København
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.stormraadet.dk
stormraadet@stormraadet.dk

Telefon 41 71 50 00

Stormrådet Formand: Direktør Jesper Rasmussen

Udpeget efter indstilling fra:

Erhvervsministeriet: Kontorchef Hans Høj, næstformand

Miljø- og Fødevareministeriet: Fuldmægtig Laura Storm
Henriksen og Forskningschef Vivian Kvist Johannsen

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Seniorforsker
Vibeke Huess

Justitsministeriet: Fuldmægtig Christian Lund Hansen

Kommunernes Landsforening: Teamleder Knud Mikkelsen

Forsikring & Pension: Advokat Peter Celander Lindgren

Forbrugerrådet TÆNK: Sekretariatschef Jette Kammer
Jensen

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning

Baggrund og lovgrundlag

Stormrådet, der er nedsat i henhold til lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1129 af
20. oktober 2014, forestår administration af loven og træffer afgørelse om, der har været stormflod,
oversvømmelse som følge af ekstrem vandstand i vandløb og søer eller stormfald.

Der ydes erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer på fast
ejendom og løsøre dækket af afgiftspligtig forsikring mod brand.

Endvidere ydes der tilskud til oprydning samt gentilplantning med robust skov på private fredskovs-
arealer, der er ramt af stormfald.

Beretning

Stormflodsordningen

Stormrådet erklærede stormflod en gang i 2016. Oversvømmelsen indtraf i forbindelse med stormen
Urd i julen 2016 og resulterede i 121 anmeldelser. Heraf udestår på tidspunktet for regnskabsaflæggel-
sen 17 sager, som endnu ikke er afgjort, og 33 sager, som er afgjort, men afventer dokumentation fra
skadelidte, før de sidste erstatninger kan udbetales, og sagerne lukkes.

Umiddelbart efter årsskiftet 2016/17 erklærede Stormrådet igen stormflod i forbindelse med et kraftigt
tilbageskvulp gennem Østersøen den 4.-5. januar 2017. Denne hændelse har medført 400 anmeldelser,
som er under behandling. Denne hændelse påvirker ikke regnskabet for 2016.

Det er siden efteråret 2012 det forsikringsselskab, hvor skadelidte har tegnet brandforsikring, der står
for sagsbehandlingen af stormflodssagerne fra anmeldelse til evt. anvisning af erstatningsudbetaling.
Selskaberne har i 2016 behandlet udestående sager fra stormfloderne december 2013 samt januar og
november 2015. Der udestår 11 sager, som endnu ikke er afgjort, mens 254 sager er afgjort, men af-
venter dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste erstatninger kan udbetales,
og sagerne lukkes.

Der er i beretningsåret samtidig udbetalt erstatninger for skader forårsaget af stormfloder fra 2005 til
2011. Sagerne vedrørende disse stormfloder er alle blevet enten godkendt eller afvist af Stormrådet.
42 sager afventer imidlertid fortsat dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste
erstatninger kan udbetales, og sagerne lukkes.

Ordningen med, at forsikringsselskaberne behandler stormflodsskaderne, betyder, at Stormrådets rolle
er ændret til at skulle føre tilsyn sagsbehandlingen og erstatningsudbetalingen og samtidig varetage
behandlingen af klager over selskabernes behandling af sagerne, herunder erstatningsudmålingen.

Tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling og erstatningsudbetaling til stormflodssager

Stormrådet fastlagde i 2014 en række kriterier for udvælgelsen af sager til tilsyn efter stormfloden
december 2013. Derefter blev der udtaget 151 sager til ordinært stikprøvekontrol. Disse tilsyn udgør
5 procent af de anmeldte skader, hvilket er det krav, som er anført i bemærkningerne til lovforslag
nr. 125 om forslag til ændring af lov om stormflod og stormfald af 10. februar 2010. Stormrådet har
efterfølgende løbende udtaget yderligere 29 sager fra stormfloden december 2013 til tematisk tilsyn,
dvs. kontrol af sager, hvor Stormrådets sekretariat bliver opmærksom på konkrete forhold, som kan
give anledning til et særligt tema, der vedrører en eller flere ejendomme, f.eks. ejendomme beliggende
uden for et dige. Det tematiske tilsyn gælder i udgangspunktet alene det pågældende tema, men kan
udvides, hvis andre forhold tiltrækker sig opmærksomhed under sagsbehandlingen.

Ud af de samlede tilsynssager efter hændelsen i december 2013 har Stormrådet i 5 % af sagerne givet
selskabet et påbud, i 39 % af sagerne har forsikringsselskaberne modtaget kritik af deres behandling og
afgørelse af sagen, mens 21 % af sagerne har givet anledning til mindre bemærkninger, og i de reste-
rende 35 % har forsikringsselskaberne hverken modtaget bemærkninger, kritik eller påbud.
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Ledelsesberetning
Stormrådet er opmærksom på, at både omfanget af stormflodshændelsen i december 2013 og det, at
det var første gang selskaberne skulle behandle stormflodssagerne med udgangspunkt i ny lovgivning,
samt de løbende lovændringer i løbet af 2014 har besværliggjort behandlingen og opgørelsen af storm-
flodssagerne. Dette er dog efter Stormrådets opfattelse ikke en undskyldelig grund for fejlbehandlingen
af så mange af de udtagne sager. Det skal bemærkes, at udtagelsen af sagerne er foregået efter en vur-
dering af risikoen for fejlbehandling. Kriterierne for stikprøveudtagelsen er altså valgt ud fra en vurde-
ring af, hvor sagsbehandlingen har stillet krav til speciel opmærksomhed og omhyggelighed.

Stormrådet følger løbende op på den udtalte kritik over for de sagsbehandlende selskaber. Det enkelte
selskab bliver således anmodet om at redegøre for hvilke tiltag, der vil blive iværksat for, at konstate-
rede fejl ikke gentages ved behandling af fremtidige stormflodsskader. Endvidere fremlægger og drøfter
Stormrådet de generelle erfaringer fra tilsynet med alle sagsbehandlende selskaber på en årlig erfa-
ringskonference. På den måde tilstræbes det, at antallet af gentagne fejl kan væsentligt nedbringes.
Næste ordinære erfaringskonference forventes afholdt i efteråret 2017

Erfaringerne med tilsynet af sagerne fra 2013 har vist, at det især er i sager af betydelig økonomisk om-
fang, at selskabernes sagsbehandling og taksering ikke er tilfredsstillende. Stormrådet har derfor i for-
bindelse med tilsynet af sagerne fra 2015 udtrukket de dyreste sager. Der er udtrukket 5 sager fra
stormfloden i januar 2015 og 5 sager fra stormfloden i november 2015. Tilsynet af sagerne er gennem-
ført i foråret 2017 og resulterede, i at Stormrådet udtalte kritik i 4 sager, mens der ikke var bemærknin-
ger til de resterende 6 sager. Det skal bemærkes, at Stormrådets afgørelse i størstedelen tilsynssagerne
fra stormfloden december 2013 ikke forelå forud for forsikringsselskabernes behandling af skaderne fra
2015, hvorfor selskaberne ikke kunne inddrage Stormrådets tilkendegivelser i afgørelsen af mange af
sagerne.

Klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager

Stormrådet har modtaget 158 klager over forsikringsselskabernes afgørelser eller sagsbehandling af
stormflodsanmeldelser fra december 2013, hvor det blev muligt at klage til Stormrådet. Næsten alle
klagerne drejer sig om sager fra december 2013 (152 sager), hvilket svarer til ca. 5 procent af de
anmeldte skader. Efter de senere stormfloder i 2015-2017 er der på nuværende tidspunkt kun få klager
(samlet 6 sager), hvilket indikerer, at der på basis af afgørelserne af 2013-sagerne er etableret en prak-
sis, som forsikringsselskaberne følger, og de skaderamte accepterer.

Af de modtagne klager har Stormrådet afgjort 154 sager, og der er primo maj 2017 således 4 sager
under behandling. Resultatet af de afgjorte sager er, at 17 klagere (11 procent) har fået helt eller del-
vist medhold, mens 99 klagesager (64 procent) er blevet afvist af Stormrådet. 38 sager er forligt, gen-
optaget af forsikringsselskabet eller trukket tilbage af klager (25 procent).

Oversvømmelsesordningen

Der har i 2016 ikke været tale om større oversvømmelseshændelser, og Stormrådet har kun modtaget
3 anmeldelser af oversvømmelsesskader i løbet af juli måned 2016. Disse sager er alle færdigbehandlet
og lukkede. Rådet modtog i januar måned 2016 imidlertid 116 anmeldelser efter den meget regnfulde
december og især julen 2015. Disse sager blev afgjort i løbet af året. Status er, at der på nuværende
tidspunkt udestår 34 oversvømmelsessager fra perioden januar 2011 – december 2015, der er afgjort,
men afventer dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste erstatninger kan ud-
betales, og sagerne lukkes.

Stormfaldsordningen

Der har ikke været erklæret stormfald i 2016.

Ansøgningsrunden vedrørende tilskud til oprydning og gentilplantning efter stormene i efteråret 2013
sluttede i 2015, og alle ansøgninger er behandlet. Der udestår udbetaling af 7,0 mio. kr., som afventer
fremsendelse af dokumentation fra skovejere om afholdte udgifter i forbindelse med genplantning af
robust skov.



Stormrådet
Årsrapport 2016

8

Ledelsesberetning

Stormrådets sammensætning og sekretariatet

Stormrådets medlemmer udnævnes af erhvervsministeren for 4 år ad gangen. Den nuværende periode
udløber 31. august 2020. Følgende medlemmer er udpeget:

Formand: Direktør Jesper Rasmussen

Udpeget efter indstilling fra:

Erhvervsministeriet: Kontorchef Hans Høj, næstformand

Miljø- og Fødevareministeriet: Fuldmægtig Laura Storm Henriksen og
                                                     Forskningschef Vivian Kvist Johannsen

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess

Justitsministeriet: Fuldmægtig Christian Lund Hansen

Kommunernes Landsforening: Teamleder Knud Mikkelsen

Forsikring & Pension: Advokat Peter Celander Lindgren

Forbrugerrådet TÆNK: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen

Endvidere fungerer:

Forstfuldmægtig Anders Larsen, Miljøstyrelsen som sagkyndig vedrørende stormfald

Miljøtekniker Morten Kruse, Miljøstyrelsen som sagkyndig vedrørende oversvømmelse fra vandløb og søer

Civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kystdirektoratet som sagkyndig vedrørende stormflod

Den daglige ledelse er chef for sekretariatet Mogens Hansen.

Administration

Ifølge lov om stormflod og stormfald § 22 varetager Stormrådet den daglige administration af loven
med bistand af en af erhvervsministeren udpeget statslig styrelse, der samtidig fungerer som sekreta-
riat for Stormrådet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget til at varetage sekretariatsopgaven.

Der er indgået samarbejdsaftaler med Miljøstyrelsen (tidl. Naturstyrelsen) (rådgivning vedrørende over-
svømmelse og stormfald og administration af stormfaldsordningen), Kystdirektoratet (rådgivning ved-
rørende stormflod) og Danmarks Meteorologiske Institut (stormflodsvarsling).

Vederlaget for varetagelsen af sekretariatsfunktionen i 2016 udgjorde 6,9 mio. kr. Der var som ud-
gangspunkt fastsat et vederlag på 7,2 mio. kr. i en aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til § 22, stk. 6, i LBK nr. 1129 af 20. oktober 2014,
bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald samt § 1, stk. 3, i BEK nr. 807 af 28. juni 2010 om
varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet. Ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens års-
afslutning af 2016 blev der konstateret et mindreforbrug i Stormrådets sekretariat, som medførte en
tilbagebetaling til Stormrådet på 0,3 mio. kr.

Sekretariatets indsats har i 2016 ud over den generelle administration, som vedrører alle tre ordninger,
specielt været koncentreret om opfølgning på forsikringsselskabernes behandling af anmeldelserne af
skader efter stormfloden december 2013 i form af den tidligere omtalte behandling af klager over sel-
skabernes afgørelser af anmeldelserne og tilsynet med selskabernes behandling af sagerne.  Et centralt
element i dette arbejde har været dialog og samarbejde med forsikringsselskaberne om at opsamle og
formidle erfaringer og best practice i relation til sagsbehandlingen.

Oversvømmelsesordningen lagde især beslag på en del ressourcer til behandling og afslutning af anmel-
delserne efter oversvømmelserne fra julen 2015.

For stormfaldsordningen gælder, at den egentlige sagsbehandling, afgørelsen af anmeldelserne og den
efterfølgende udbetaling af tilskud varetages af Miljøstyrelsen. Denne ordning har således ikke belastet
Stormrådet i større omfang.
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Ledelsesberetning
Det skønnes, at ressourceanvendelsen har været fordelt med ca. 55 %, svarende til 3,8 mio. kr. til aktivi-
teter vedrørende stormflod og oversvømmelse og ca. 5 %, svarende til 0,3 mio. kr. til stormfald, mens
de sidste 40 %, svarende til 2,8 mio. kr. kan henføres til fælles administration af Stormrådet, herunder
sekretariatsbetjeningen af udvalget vedrørende evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og storm-
faldsordningerne.

Vederlag for fremmed bistand, herunder fra forsikringsselskaberne ved behandlingen af stormflods-
sager fra 1. oktober 2012, fastlægges af Stormrådet i aftaler med leverandørerne. Dog er store dele af
vederlaget til Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut fastsat i forarbejderne til lov om
ændring af lov om stormflod og stormfald fra februar 2010.

Regnskabsberetning

Stormrådets indtægter i perioden, 271,6 mio. kr., består af stormafgift på 264,5 mio. kr. og finansielle
indtægter på 7,1 mio. kr.

De samlede udgifter til administration af ordninger under Stormrådet udgør -17,5 mio. kr.

Erstatning for skader forårsaget af stormflod, herunder regulering af erstatningshensættelse for tid-
ligere år, udgør en udgift netto på -17,7 mio. kr.

Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser, herunder regulering af erstatningshensættelse
udgør en udgift på netto -6,9 mio. kr.

Tilskud til gentilplantning efter skader forårsaget af stormfald, herunder regulering af erstatnings-
hensættelse for tidligere år, udgør en indtægt netto på 1,7 mio. kr.

Udgifter til administration i sekretariatsfunktionen og øvrige administrationsudgifter udgør tilsammen -
3,9 mio. kr.

De finansielle poster udgør netto en indtægt på 4,6 mio. kr. som følge af det lave renteniveau og
kursgevinst på obligationer.

Årets resultat bliver herefter et overskud på 224,7 mio. kr. Der foreligger med årets resultat en samlet
egenkapital pr. 31. december 2016 på 36,5 mio. kr.

Pr. 31. december 2016 er der under stormflods- og oversvømmelsesordningen hensat 65,4 mio. kr. ved-
rørende stormflod. De samlede hensættelser under stormflods- og oversvømmelsesordningen udgør
74,5 mio. kr. pr. 31. december 2016. Egenkapitalen for stormflods- og oversvømmelsesordningen er som
følge heraf negativ med 253,9 mio. kr. pr. 31. december 2016.

Ved lov nr. 377 af 15. april 2014, § 1, nr. 9, blev statsgarantien udvidet til 400 mio. kr. frem til 2017
vedrørende stormflods- og oversvømmelsesordningen. Ved aktstykke nr. 63 af 3. marts 2017 er perio-
den for udvidelsen til 400 mio. kr. udvidet til udgangen af 2019. Garantien var fuldt udnyttet primo
2015, men der blev i december 2015 betalt et afdrag på 20 mio. kr. og i december 2016 yderligere af-
drag på 120 mio. kr. på det garanterede lån. Der er således et garanteret lån på 260 mio. kr. ultimo
2016. Lånet forrentes med diskontoen. Samtidig med udvidelsen af garantien blev forsikringstagernes
årlige ordinære afgift til Stormflods- og oversvømmelsesordningen øget fra 20 kr. til 30 kr., og forsik-
ringstagernes årlige midlertidige afgift til dækning af tilbagebetaling af træk under statsgarantien blev
forøget fra 10 kr. til 20 kr.  Stormrådets indtægtsgrundlag er således forøget markant de kommende år
til genetablering af egenkapitalen og tilbagebetaling af træk under statsgarantien. Statsgarantien for-
ventes at være tilbagebetalt i 2020, såfremt der ikke indtræffer nye væsentlige stormflodshændelser.

Som det fremgår, er det statsgaranterede lån på 400 mio. kr. pt i væsentlig grad anvendt til dækning af
stormflodsbegivenheder, ligesom de forøgede stormafgifter i de nærmeste år skal anvendes til dækning
heraf og løbende oversvømmelses- og stormflodshændelser af mindre omfang. Såfremt der i 2017 og
de kommende år opstår nye væsentlige stormfloder eller oversvømmelser, forinden Stormrådet har op-
bygget kapitalberedskab og egenkapital til dækning heraf, vil der kunne være behov for en udvidelse af
statsgarantien. Det er Stormrådets vurdering og forudsætning, at en sådan udvidelse vil opnås, hvis der
opstår behov herfor. Regnskabet er derfor aflagt under forudsætning af Stormrådets fortsatte drift.

Stormflodshændelsen i januar 2017 skønnes at ville resultere i tildeling af erstatninger og proces-
omkostninger på godt 47 mio. kr., hvoraf størstedelen forventes udbetalt i 2017. Det er Stormrådets
vurdering, at denne udgift vil kunne afholdes inden for de rammer for ordningens økonomi, som er
anført ovenover.
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Resultatopgørelse

Note kr. 2016 2015

2 Stormafgift 264.524.043 262.713.995
3 Administration af ordninger -17.520.727 -18.729.462
4 Tilskud (erstatning for skader) forårsaget af stormfald 1.678.718 11.174.816
5 Erstatning for skader forårsaget af stormflod -17.739.555 -36.056.909
6 Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser -6.887.634 -20.593.317

Bruttoresultat 224.054.845 198.509.123
7 Generelle administrationsomkostninger -3.874.093 -3.980.456

Resultat før finansielle poster 220.180.752 194.528.667
8 Finansielle indtægter 7.072.108 4.746.744
9 Finansielle omkostninger -2.519.385 -4.800.760

Årets resultat 224.733.475 194.474.651

Fordeling af årets resultat
14 Stormfaldsordningen 48.085.187 52.358.905
14 Stormflods- og oversvømmelsesordningen 176.648.288 142.115.746

224.733.475 194.474.651
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Balance

Note kr. 2016 2015

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende renter 935.468 836.590

10 Tilgodehavende stormafgift 48.796.445 48.828.240

Tilgodehavender i alt 49.731.913 49.664.830

Værdipapirer og likvide beholdninger
11 Obligationsbeholdning 177.845.867 98.932.959
12 Bankbeholdning 161.869.731 193.331.721

Værdipapirer og likvide beholdninger i alt 339.715.598 292.264.680

Omsætningsaktiver i alt 389.447.511 341.929.510

AKTIVER I ALT 389.447.511 341.929.510

PASSIVER
Egenkapital
Stormfaldsordningen

14 Egenkapital pr. 1. januar 242.234.332 189.875.427
Andel af resultat for perioden 48.085.187 52.358.905

290.319.519 242.234.332

Stormflods- og oversvømmelsesordningen
14 Egenkapital pr. 1. januar -430.492.937 -572.608.683

Andel af resultat for perioden 176.648.288 142.115.746

-253.844.649 -430.492.937

Egenkapital i alt 36.474.870 -188.258.605

Erstatningshensættelser
4 Stormfaldsordningen 8.448.601 21.991.431
5 Stormflodsordningen 65.360.770 96.070.007
6 Oversvømmelsesordningen 9.164.352 15.071.752

Hensættelser i alt 82.973.723 133.133.190

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser

13 Gæld til staten 200.000.000 260.000.000

Kortfristede gældsforpligtelser
13 Gæld til staten 60.000.000 120.000.000

Øvrige kreditorer 9.998.918 17.054.925

69.998.918 137.054.925

Gældsforpligtelser i alt 269.998.918 397.054.925

PASSIVER I ALT 389.447.511 341.929.510
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stormrådet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for klasse A-virksomheder. Herudover har Stormrådet valgt at følge reglerne fra regnskabsklasse
B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77.

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 med ændringer
til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ingen beløbsmæssig effekt for resultat-
opgørelsen eller balancen i regnskabsåret eller for sammenligningstallene.
Årsregnskabet er derfor aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændringsloven har alene medført nye eller ændrede præsentations- og oplysningskrav, som er indarbej-
det i årsregnskabet.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Storm-
rådet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå
Stormrådet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Stormafgift

Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, har i 2016 opkræ-
vet 60 kr. i årlig afgift pr. police. Disse fordeles med 10 kr. til stormfaldsordningen og 50 kr. til stormflod- og
oversvømmelsesordningen.

Tilskud (erstatning) til gentilplantning m.v.

I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger (tilskud) i 2016 relateret til gentilplant-
ninger som følge af stormfald i Danmark. Herudover er der medtaget erstatningshensættelser på sager
opstået som følge af stormfald forskellige steder i Danmark indtil 31. december 2016 samt skønnede
omkostninger til sagsbehandling.

Erstatning for skader forårsaget af stormflod

I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger i 2016 relateret til stormflod i de danske
farvande. Herudover er der medtaget skønnet erstatningshensættelser på sager opstået som følge af
stormflod i de danske farvande indtil 31. december 2016 samt skønnede omkostninger til taksation og
skadesbehandling.

Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser

I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger i 2016 relateret til oversvømmelser som
følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer forskellige steder i Danmark. Herudover er der medtaget
erstatningshensættelser på sager opstået som følge af oversvømmelser forskellige steder i Danmark
indtil 31. december 2016 samt skønnede omkostninger til taksation og skadesbehandling.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter andel af fællesomkostninger, kontoromkostninger, mødeomkost-
ninger m.v.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle indtægter/udgifter

Består af renteindtægter fra værdipapirer og bankbeholdninger, realiserede kursgevinster og kurstab
samt urealiseret kursreguleringer pr. 31. december 2016.

Balance

Obligationsbeholdning

Obligationsbeholdning værdiansættes til kursværdi på balancedagen.

Erstatningshensættelser

Erstatningshensættelser fastsættes som udgangspunkt individuelt men for sager, som endnu ikke er
takseret, afsættes en erstatningshensættelse på baggrund af tidligere erfaringer (gennemsnits-
hensættelse).

Erstatningshensættelser for stormfaldssager fastsættes og administreres af Miljøstyrelsen.

Erstatningshensættelser for stormflodssager efter 1. oktober 2012 fastsættes og administreres af det
forsikringsselskab, hvor skadelidte har sin husforsikring.

Erstatningshensættelser for stormflodssager indtruffet før 30. september 2012 administreres af
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Erstatningshensættelser for oversvømmelsessager fastsættes og administreres af Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen.

Ud over direkte erstatningsudgifter til udbedring af skader/gentilplantning foretages hensættelse til
skønnede taksation samt skadebehandlingsomkostninger.

Finansielle forhold og usikkerhed ved indregning

De samlede hensættelser under stormflods- og oversvømmelsesordningen udgør 75 mio. kr. pr. 31. de-
cember 2016. Egenkapitalen for stormflods- og oversvømmelsesordningen er i lighed med sidste år
negativ og udgør -254 mio. kr. pr. 31. december 2016.

Ved lov nr. 377 af 15. april 2014, § 1, nr. 9, blev statsgarantien udvidet til 400 mio. kr. frem til og med
2017 vedrørende stormflods- og oversvømmelsesordningen tillige med visse udvidelser af dækningerne.
Ved aktstykke nr. 63 af 3. marts 2017 er perioden for udvidelsen til 400 mio. kr. udvidet til udgangen af
2019. Garantien var udnyttet med 380 mio. primo 2016, men der blev i 2016 betalt et afdrag på
120 mio. kr. på det garanterede lån. Der er således et garanteret lån på 260 mio. kr. ultimo 2016.
Lånet forrentes med diskontoen. Der forventes tilbagebetalt 60 mio. kr. på statsgarantien i 2017,
hvilket er afspejlet i regnskabet. Statsgarantien forventes at være tilbagebetalt i 2019, såfremt der ikke
indtræffer nye væsentlige stormflodshændelser.

Som følge heraf er der sikret tilstrækkelig likviditet til dækning af erstatninger for indtrufne begiven-
heder i 2016 og tidligere år.

Som det fremgår, anvendes statsgarantien på de 400 mio. kr. pt. med 260 mio. kr. Såfremt der opstår
nye væsentlige stormfloder eller oversvømmelser, forinden Stormrådet har opbygget kapitalberedskab
og egenkapital til dækning heraf, vil der være behov for en udvidelse af statsgarantien. Det er
Stormrådets vurdering og forudsætning, at en sådan forhøjelse vil opnås, hvis der opstår behov herfor.
Regnskabet er derfor aflagt under forudsætning af Stormrådets fortsatte drift.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Usikkerhed ved indregning

Beregningen af regnskabsmæssige hensættelser vedrørende tilskud til gentilplantning m.v. i forbindelse
med stormfald er baseret på skønsmæssige beregninger fra Miljøstyrelsen. Der er naturlig usikkerhed i
beregningen.

Erstatningshensættelse vedrørende stormflods- og oversvømmelsessager er afsat på individuel basis.
Der er naturlig usikkerhed i beregningen.

kr. 2016 2015

2 Stormafgift
Januar kvartal 109.147.857 106.461.896
April kvartal 56.860.741 57.929.777
Juli kvartal 49.702.266 49.661.022
Oktober kvartal 48.813.179 48.661.300

264.524.043 262.713.995

3 Administration af ordninger
Miljøstyrelsen:
Administration, stormfaldsordningen 596.818 820.742
Undersøgelse af oversvømmelser 399.949 228.713

996.767 1.049.455
Danmarks Meteorologiske Institut 9.125.295 9.061.862
Administration, varsling m.v., Kystdirektoratet 3.253.902 3.818.145
Administration af oversvømmelses- og stormflodsordningen 3.799.351 4.400.000
Administration af stormfaldsordningen 345.412 400.000

17.520.727 18.729.462

4 Tilskud (erstatning for skader) forårsaget af stormfald

Udbetalinger 11.771.757 3.436.850
Sagsbehandling 92.355 820.827
Hensat pr. 1. januar -21.991.431 -37.423.924

-10.127.319 -33.166.247
Hensat pr. 31. december 8.448.601 21.991.431

-1.678.718 -11.174.816

Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse vedrørende tilskud til gentilplantning m.v. i forbindelse
med stormfald i 2013 med 8.448.601 kr. pr. 31. december 2016. Hensættelsen er baseret på tilsagn til
skovejere vedrørende oprydning og gentilplantning med tillæg af omkostninger til sagsbehandling.
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Noter

5 Erstatning for skader forårsaget af stormflod
kr. 2016 2015

Erstatningsudbetalinger 35.089.404 151.687.115
Skadesbehandling og taksation 13.359.388 53.045.702
Hensat pr. 1. januar -96.070.007 -264.745.915

-47.621.215 -60.013.098
Hensat pr. 31. december 65.360.770 96.070.007

17.739.555 36.056.909

Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse til skader forårsaget af stormflod indtil 31. december
2016 med sammenlagt 65.360.770 kr. inkl. hensættelser til skadesbehandling og taksation. Sags-
hensættelserne er skønnet af de enkelte forsikringsselskaber, som administrerer skaderne på vegne af
Stormrådet, mens hensættelsen til skadesbehandling m.v. er skønnet af administrationen for Storm-
rådet.

6 Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser
kr. 2016 2015

Erstatningsudbetalinger 11.350.471 20.674.545
Skadesbehandling og taksation 1.444.563 1.188.017
Hensat pr. 1. januar -15.071.752 -16.340.997

-2.276.718 5.521.565
Hensat pr. 31. december 9.164.352 15.071.752

6.887.634 20.593.317

Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse til skader forårsaget af oversvømmelser indtil 31. de-
cember 2016 med sammenlagt 9.164.352 kr.  Hensættelserne er skønnet af Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen, som administrerer skaderne på vegne af Stormrådet.

7  Administration af ordninger
kr. 2016 2015

Andel i fællesudgifter m.v. 2.763.295 3.200.000
Øvrige driftsomkostninger 1.110.798 780.456

3.874.093 3.980.456
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Noter
kr. 2016 2015

8 Finansielle indtægter

Renter af værdipapirbeholdning, netto 4.640.966 4.746.744
Urealiseret kursregulering ultimo året 2.384.094 0

7.025.060 4.746.744
Bankrenter m.v. 47.048 0

7.072.108 4.746.744

9 Finansielle omkostninger

Urealiseret kursregulering ultimo året 0 2.629.935
Realiseret kurstab 2.038.300 1.806.601

2.038.300 4.436.536
Bankrenter m.v. 481.085 364.224

2.519.385 4.800.760

10 Tilgodehavende stormafgift

Afgift for oktober kvartal 2016, forfalden pr. 31. januar 2017 48.796.445 48.828.240

11 Obligationsbeholdning
4 % Danske Statslån 2017 st. lån 0 37.842.000
7 % Danske Statslån 2024 st. lån 36.274.600 36.342.750
1,4215 % Nykredit 2038 6.035.027 7.939.715
3,50 % BRFkredit 2044 17.446.613 5.198.225
4 % Realkredit 2025 0 6.984.535
4 % Nordea Kredit 2041 0 4.625.734
3% Nordea Kredit 2044 21.258.028 0
2,5% RD 23s 2047 37.893.777 0
4% Nykredit 2038 34.683.000 0
BRF 2% 2047-111E 24.254.822 0

177.845.867 98.932.959

12 Bankbeholdning

Nationalbanken, konto 1111-60529 56.979.084 58.915.673
Danske Bank, konto 3100-220717 104.890.647 134.416.048

161.869.731 193.331.721

13 Gæld til staten

Garantien fra staten på 400 mio. kr., der pr. 31. december 2016 er udnyttet med 260 mio. kr., er
gældende til og med 2019. Herefter vil garantien og dermed lånet maksimalt udgøre 200 mio. kr.
Der er ikke en fast afdragsprofil på lånet, hvorfor lånet afvikles i takt med, at der frigøres fri likviditet
gennem Stormrådets drift. Under den forudsætning, at der i 2017 ikke opstår nye væsentlige begiven-
heder, forventer Stormrådet i 2017 at kunne afdrage 60 mio. kr., som derfor er optaget som kortfristet
gæld.

Lånet forrentes med diskontoen.
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Noter

14  Resultatfordeling for perioden 1. januar - 31. december 2016
kr.

Stormfaldsordningen
Stormafgift 44.087.341

Tilskud (erstatning for skader)
Udbetalinger -11.771.757
Sagsbehandling -92.355
Regulering af erstatningshensættelser 13.542.830

Erstatningsudgifter i alt 1.678.718

Administrationsomkostninger

-942.230

Direkte administrationsomkostninger:
Miljøstyrelsen -596.818
Administration af stormfaldsordningen -345.412

-1.291.364Andel af indirekte omkostninger (1/3)

Omkostninger i alt -2.233.594

Resultat af stormfaldsordningen før finansielle poster 43.532.464

Stormflods- og oversvømmelsesordningen
Stormafgift 220.436.703

Erstatningsudgifter
Erstatningsudbetalinger, stormflodsordningen -35.089.404
Skadesbehandling og taksation -13.359.388
Regulering af erstatningshensættelser 30.709.237

Erstatningsudgifter, storflodsordningen i alt -17.739.555

Erstatningsudbetalinger, oversvømmelsesordningen -11.350.471
Skadesbehandling og taksation -1.444.563
Regulering af erstatningshensættelser 5.907.400

Erstatningsudgifter, oversvømmelsesordningen i alt -6.887.634

Administrationsomkostninger
Direkte administrationsomkostninger:
Undersøgelse af oversvømmelser -399.949
Danmarks Meteorologiske Institut -9.125.295
Kystdirektoratet -3.253.902
Administration af oversvømmelses- og stormflodsordningen -3.799.351 -16.578.497

-2.582.729Andel af indirekte omkostninger (2/3)

Omkostninger i alt -19.161.226

Resultat af stormflods- og oversvømmelsesordningen før
finansielle poster 176.648.288

Resultat før finansielle poster, netto 220.180.752
Finansielle poster, netto 4.552.723

Periodens resultat til fordeling 224.733.475
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Noter

kr.

Finansielle poster netto fordeles således:
Stormfaldsordningen 4.552.723
Stormflods- og oversvømmelsesordningerne 0

4.552.723

Resultatet 1. januar - 31. december 2016 fordeles herefter således:
Stormfaldsordningen 48.085.187
Stormflods- og oversvømmelsesordningerne 176.648.288

224.733.475

Stormafgift for 2016 er fordelt med 1/6 til stormfaldsordningen og 5/6 til stormflods- og oversvømmel-
sesordningen.

Driftsomkostninger, som kan henføres direkte til de to respektive ordninger, afholdes af hver af ordnin-
gerne. Fælles administrationsomkostninger, der ikke kan henføres til en af ordningerne, afholdes med
1/3 af stormfaldsordningen og 2/3 af stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Finansielle indtægter fordeles på de to ordninger på baggrund af gennemsnittet af hensættelser og
egenkapital primo/ultimo for hver af de respektive ordninger.
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