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FORMÅL

Formålet med denne rapport er at give et kort forsikringsrelateret tilbageblik på det forgangne forsikringsår (1.1.2016 –
31.12.2016), herunder en generel ”pulsmåling” på Energi
Viborg A/S´ forsikringsprogram.

1. INDLEDNING

Contea har siden september 2011 fungeret som skadeforsikringsmægler for Energi Viborg A/S´ primære forsikringsprogram, dog ikke bygnings-, løsøre-, driftstabs- og
maskinforsikringer for kraftvarmeværket på Industrivej 40,
8800 Viborg.
På baggrund af risikovurderingerne i denne periode, er
koncernens forsikringsprogram analyseret, gennemarbejdet og
afdækket, så det efter vores vurdering, på nuværende
tidspunkt, sikrer koncernens aktiviteter forsvarligt.
Vurderingerne i nærværende årsrapport, hænger nøje sammen
med, at Energi Viborg A/S overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, således at forsikringsdækningen til stadighed er
forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler.

2. FORSIKRINGSPROGRAMMETS SAMMENSÆTNING

Den løbende servicering og ajourføring af Energi Viborg A/S´
forsikringsprogram hviler på følgende dokumenter:
Forsikringspolicer/betingelser
- Det juridiske grundlag for Energi Viborg A/S´ forsikringsforhold.
- Det fremgår af vedhæftede præmie- og forsikringsoversigt, hvilke forsikringer, der pt. er tegnet for Energi
Viborg A/S-koncernen.
Mødereferater
- Den løbende ajourføring og tilpasning til de faktiske
forhold, som Energi Viborg A/S´ opererer under.
Årsrapport
- Det årlige tilbageblik, samt en vurdering af den
kommende aftaleperiodes vilkår.
Endvidere sikres risikoafdækningen løbende med jævnlig dialog
mellem forsikringsmægler og projektledere/forsikringsansvarlige, bl.a. ifm. skader, større entreprisesager o.l.
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Desuden forestår forsikringsmægleren intern undervisning/
workshops for udvalgte medarbejdere efter behov.

3. FORSIKRINGSPOLITIKKEN

Der er udarbejdet en forsikringspolitik, som er blevet godkendt
af bestyrelsen d. 18. november 2016.
Forsikringspolitikken omfatter samtlige forsikringstyper
indeholdt i aftalen med Contea og vil desuden blive
gennemgået ved den årlige forsikringsrevision.
Forsikringspolitikken kan forelægges bestyrelsen, evt. årligt
eller hvert andet år.

4. FORSIKRINGSPERIODEN 1.1.2016 til
31.12.2016

I 2016 har Energi Viborg A/S været forsikret hos følgende
forsikringsselskaber:





Gjensidige (bygninger/løsøre, transport, auto og rejse)
Codan (erhvervs- og produktansvar, entreprise, projektansvar og rådgiveransvar)
Alm. Brand (arbejdsskade)
HDI Gerling (kriminalitet og ledelsesansvar)

som er år 5 i den aftaleperiode, der begyndte 1.1.2012 efter
det afholdte forsikringsudbud i efteråret 2011.
De mest markante forhold i den forgangne periode har været:






Afholdelse af forsikringsudbud
Udbuddet medførte følgende ændringer i forsikringsprogrammet:
 Erhvervs- og produktansvar: Flyttet fra Codan til
Protector Forsikring.
 Lovpligtig arbejdsskade: Flyttet fra Alm. Brand til
Tryg.
 Øvrige forsikringstyper blev vundet af de
holdende forsikringsselskaber som følger:
 Bygninger, løsøre, transport, motor og ulykke –
Gjensidige
 Årsentreprise – Codan
 Ledelsesansvar – HDI Gerling
 Kriminalitet – HDI Gerling
Den samlede præmiereduktion ifm. udbuddet udgjorde
kr. 228.273 p.a., hvilket svarer til ca. 16 %.
Nye forsikringsdækninger, som enten er tegnet eller er

Side 2 af 4





under tegning (enkelte risikooplysninger mangler) er:
 Professionel ansvarsforsikring ifm. projekteringsarbejder m.v. – Protector Forsikring
 Cyberforsikring inkl. netbanksforsikring - AIG
 Miljøforsikring - AIG
Herved er de tidligere af Contea anbefalede forsikringsdækninger tegnet efter nærmere drøftelser og aftale
med ledergruppen hos Energi Viborg.
Skadeforløb (skader sket i 2016)
 Der har været 20 skader i årets løb - heraf:
- 4 autoskader, i alt kr. 40.075, heraf kr. 12.250 i
reserver
- 3 entrepriseansvarsskader, i alt kr. 102.604,
hertil kommer standardreserver for kr. 87.792
- 13 ansvarsskader, ingen udbetaling, dog
standardreserver for kr. 21.376
 Den samlede skadeudbetaling for året udgør
således 142.679 + reserver for kr. 109.168
Information om arbejdsskader oplyses ej af
forsikringsselskabet og er ikke indregnet i
ovenstående tal.

Udover mindre sumforhøjelser, indekseringer og udvidelser/
rettelser, er forsikringsprogrammets dækningsomfang uændret
ift. 2015.

5. KONKLUSION

På baggrund af analyserne af Energi Viborg A/S´ forsikringsprogram, og de i nærværende rapport beskrevne forhold, anser
vi det forgangne forsikringsår som afsluttet på tilfredsstillende
vis.
Efter vores kendskab til Energi Viborg A/S, finder vi den valgte
forsikringsdækning fornuftig og forsvarlig – herunder også i
sammenligning med lignende virksomheder indenfor
forsyningssektoren, som Contea er forsikringsmægler for.
Uforsikrede risici:


Når ovenstående nye forsikringer er tegnet, efter
modtagelse af de sidste risikooplysninger, vurderes der
ikke at være væsentlige uforsikrede risici i Energi
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Viborg-koncernen.
Conteas anbefaling
Der bør fortsat være fokus på korrekt indberetning til Contea
ifm. ændringer af risici i koncernen, særligt i relation til byggeri,
entrepriser og ift. hacking og cyberangreb.
Uanset, at der er tegnet forsikringsdækning mod cyberrisici og
hacking, kan en sådan hændelse medføre store gener for både
Energi Viborg og evt. kunderne i driftsområdet, naturen o.l.
Således bør tegning af de nye forsikringsdækninger, som det
gør sig gældende for alle typer af forsikring, betragtes som et
betalingsmiddel og evt. kriseberedskab, hvis Energi Viborg
måtte blive ramt af givne skader, tab o.l.

For god ordens skyld skal det præciseres, at Contea ikke har
ejerskabsinteresser i danske eller udenlandske forsikringsselskaber.

Esbjerg, 28. marts 2017

Klaus Lodberg
Forsikringsmægler, partner
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