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Stormrådet

Årsrapport 2020

Ledelsespåtegning
Stormrådet har dags dato behandlet og godkendt årsrapport en for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 for Stormrådet.
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Stormrådets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat et af St ormrådet s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfat telse, at ledelsesberetningen indeholder en ret visende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Christian C. Lund Nielsen
formand

Hans Høj
næst formand

Laura St orm Henriksen

Vibeke Huess

Kat rine Grith Vint en

Pet er Albeck Laursen

Michael Riff Alexandersen

Jet te Kammer Jensen
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København, den 8. juni 2021
Stormrådet :
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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 2020, der
omfatt er result atopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar bejdes ef ter årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Stormrådets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat et af St ormrådet s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåt egningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet" . Det er vores
opfat telse, at det opnåede revisionsbevis er t ilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af Stormrådet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmar k, 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 overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar bejde et årsregnskab uden væsent lig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udar bejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Stormrådets evne til at fort sæt te driften; at oplyse om forhold vedrørende for tsat drift , hvor det te er relevant ; samt at udar bejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har t il
hensigt at likvidere selskabet , indstille driften eller ikke har andet realist isk alternativ end at gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig 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 garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan betragt es som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder 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 væsent lig fejlinformat ion 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 væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt telse af intern kontrol.
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►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Stormrådets interne kontrol.

►

Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udar bejdet , 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 bet ydelig tvivl om St ormrådet s
evne til at fort sæt te 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 St ormrådet ikke længere kan fort sæt te driften.

►

Tager vi stilling t il den samlede præsentation, strukt ur 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 øverst e ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bet ydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt 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 opfat telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen.
København, den 8. juni 2021
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Mona Blønd
st atsaut. revisor
mne11697

4

Penneo dokumentnøgle: 0KEBN-8UPY1-VZNQD-U0VGQ-F764O-UFZI3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Stormrådet

Årsrapport 2020

Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr. by

Stormrådet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Hjemstedskommune
Regnskabsår

København
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.stormraadet .dk
st ormraadet@st ormraadet.dk

Telefon

41 71 50 00
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Formand: Christian C. Lund Nielsen
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Oplysninger om Stormrådet

Udpeget efter indst illing fra:
Erhvervsministeriet : Kontorchef Hans Høj, næst formand
Miljøminist eriet: Specialkonsulent Laura Storm Henriksen
Klima-, Energi, og Forsyningsministeriet : Seniorforsker Vibeke Huess
Just itsministeriet: Fuldmægt ig Katrine Grith Vinten
Kommunernes Landsforening: Peter Albeck Laursen
Forsikring & Pension: Senior European Affairs Advisor, Michael Riff
Alexandersen
Forbrugerrådet TÆNK: Sekretariatschef Jet t e Kammer Jensen
Revision

EY Godkendt Revisionspart nerselskab
Dirch Passers Allé 36, Post boks 250, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning
Baggrund og lovgrundlag

Stormrådet , der er nedsat i henhold t il lov om stormflod og st ormfald, jf. lovbekendt gørelse nr. 281 af
19. april 2018, forestår administration af loven og t ræffer afgørelse om, der har været stormflod,
oversvømmelse som følge af ekst rem vandstand i vandløb og søer eller st ormfald.
Der ydes erstat ning for skader forårsaget af st ormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer på fast
ejendom og løsøre dækket af afgift spligt ig forsikring mod brand.
Endvidere ydes der t ilskud t il oprydning samt gentilplant ning med robust skov på private
fredskovsarealer, der er ramt af stormfald.

Storm- og oversvømmelsesordningen

Stormrådet erklærede ikke stor mflod i 2020.
I 2020 modtog Stormrådet 143 anmeldelser om oversvømmelsesskader. De flest e af disse hændelser
var i februar 2020. 45 af sagerne blev afslut tet i 2020.
Tilsyn og behandling af klager

Mens det er forsikringsselskabernes rolle at behandle stormflods- og oversvømmelsesskaderne, er det
Stormrådet s rolle at føre t ilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling, herunder erstatningsudbet aling, og samtidig behandle klager over selskabernes sagsbehandling, herunder erstat ningsudmålingen.
Tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling og erstatningsudbetaling i stormflods- og
oversvømmelsessager

Stormrådet fastlægger i forbindelse med de enkelt e hændelser krit erierne for udvælgelse af sager til tilsyn. Derefter bliver der udtaget 5 %af de anmeldt e skader pr. hændelse (sager), dog minimum 5 sager
t il ordinær stikprøvekontrol. Det te er i overensstemmelse med det krav om stikprøveudtagelse af sager
t il t ilsyn, som er anført i bemærkningerne til lovforslag nr. L 125 om forslag til ændring af lov om st ormflod og stormfald af 10. februar 2010. Stormrådet kan løbende udt age yderligere sager fra de enkelte
st ormflodshændelser til temat isk tilsyn, dvs. kontrol af sager, hvor Stormrådets sekretariat bliver opmærksom på konkret e forhold, som kan give anledning til at undersøge, om forsikringsselskaberne generelt ikke anvender reglerne korrekt inden for et særligt tema, der vedrører en eller flere ejendomme,
f.eks. ejendomme beliggende uden for et dige. Det temat iske tilsyn gælder i udgangspunktet alene det
pågældende t ema, men kan udvides, hvis andre forhold påkalder sig opmærksomhed under sagsbehandlingen.
Stormrådet har i 2020 behandlet 16 tilsynssager. Fem sager vedrørte stormfloden efter stormen Ingolf
d. 29. okt ober 2017. 10 af sagerne vedrørte stormfloden efter stormen Alfrida d. 2. januar 2019. Den
sidst e sag var en ret t else af sanktionen i en t ilsynssag, der tidligere var behandlet.
Der blev udtalt kritik i 12 af sagerne. Kritikken i sagerne har gået på forskellige forhold. Dog ses det, at
manglende overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper går igen.
Lovændringen i 2018 åbnede mulighed for hel eller delvis fratagelse af et selskabs faste sagshonorar, jf.
bekendt gørelse om forret ningsorden for St ormrådet § 29, st k. 2, nr. 5. Stormrådet gjorde brug af
denne mulighed i to sager i 2020. I den ene af sagerne fratrak Stormrådet sagshonoraret grundet manglende overholdelse af forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om vejledningspligt , god forvalt ningsskik og officialprincippet , samt at have afvist sagen på ut ilst rækkeligt grundlag. I den anden sag
fratrak Stormrådet honoraret, da der var sket udbetaling af erstatning i strid med ” Negat ivlisten” . Der
var i sagen dækket skader på et værkst ed og et anneks, hvilket ikke bur de være sket .
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Ledelsesberetning
Stormrådet følger løbende op på den udt alte kritik over for de sagsbehandlende forsikringsselskaber.
Det enkelte selskab bliver således via brev t il selskabets direkt ion fra rådets formand anmodet om at redegøre for hvilke tiltag, der er eller vil blive iværksat for, at konstaterede fejl ikke bliver gent aget ved
behandling af fremtidige stormflodssager.
Klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager

Stormrådet har i 2020 modtaget fem klagesager.
Tre sager blev afslut tet i 2020 og de t o sidste sager var fortsat under behandling ved året s udgang.
Udfaldet af sagerne var: En klager fik delvist medhold. En sag blev genopt aget af forsikringsselskabet.
En klager fik ikke medhold.
Stormrådet afgjorde i 2020 to klagesager modtaget i 2019. Klagerne fik i disse sager ikke medhold.

Penneo dokumentnøgle: 0KEBN-8UPY1-VZNQD-U0VGQ-F764O-UFZI3

Stormfaldsordningen

Der har ikke været erklæret stormfald i 2020.
Ved udgangen af 2020 verserede fort sat 40 sager vedrørende st ormfald.
Stormrådets sammensætning og sekretariatet

Stormrådet s medlemmer udnævnes af erhvervsministeren for 4 år af gangen. Den nuværende periode
udløber 31. august 2024. Følgende medlemmer er udpeget :
Formand: Christian C. Lund Nielsen, udpeget 1. februar 2019.
Udpeget efter indst illing fra:
Erhvervsministeriet : Kontorchef Hans Høj, næst formand
Miljø- og Fødevareminist eriet: Chefkonsulent Laura Storm Henriksen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess
Just itsministeriet: Fuldmægt ig Katrine Grith Vinten
Kommunernes Landsforening: Teknik- og forsyningschef Pet er Albeck Laursen
Forsikring & Pension: Senior European Affairs Advisor, Michael Riff Alexandersen.
Forbrugerrådet TÆNK: Sekretariatschef Jet t e Kammer Jensen.
Endvidere fungerer:
Forst fuldmægtig Peter Kyvsgaard, Miljøst yrelsen, som sagkyndig vedrørende stormfald
Miljøtekniker Morten Kruse, Miljøstyrelsen, som sagkyndig vedr. oversvømmelse fra vandløb og søer
Civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kyst direktoratet , som sagkyndig vedrørende stormflod
Den daglige ledelse er chef for sekretariatet Susanne Aamann.
Administration

Ifølge § 22 i lov om stormflod og st ormfald varetager Stormrådet den daglige administration af loven
med bistand af en af erhvervsministeren udpeget statslig styrelse, der samtidig fungerer som sekretariat for St orm-rådet . Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget til at varetage sekretariat sopgaven.
Der er indgået samarbejdsaf taler med Miljøst yrelsen (t idl. Naturst yrelsen) (rådgivning vedrørende oversvømmelse og st ormfald og administrat ion af stormfaldsordningen), Kyst direktoratet (rådgivning vedrørende stor mflod) og Danmar ks Meteorologiske Instit ut (stormflodsvarsling).
Vederlaget for varetagelsen af sekretariat sfunktionen i 2020 udgjorde 4.516 t .kr. Der var som udgangspunkt fast sat et vederlag på 6.300 t.kr. i en aftale mellem Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerst yrelsen i henhold til § 22, st k. 6 i lov om st ormflod og st ormfald, jf. LBK nr. 281 af
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Ledelsesberetning
19. april 2018, og § 2, stk. 2, i BEK nr. 566 af 30. maj. 2018 om varetagelse af sekretariatsfunkt ionen
for Stormrådet, samarbejdet mellem St ormrådet s sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet samt om betaling for sekretariatets ar bejde og ekstern bistand. Ved Konkurrence- og
Forbrugerst yrelsens årsafslut ning for 2020 blev der konst ateret et mindre forbrug i St ormrådet s sekret ariat , som medført e en tilbagebetaling til Stormrådet på 1.784 t .kr.
1.365 t .kr. af vederlaget er anvendt t il vedligeholdelse, videreudvikling og afskrivninger af St ormbasen
og indgår derfor ikke i de egentlige sekretariatsomkostninger, men vedrører alene stormflodsordningen.
Administrat ionsomkost ningerne t il Stormrådets sekretariat i 2020 er således 4.516 t .kr.
Lovændringen pr. 1. juli 2018 indebar, at de sager om skader efter oversvømmelse som følge af ekst rem vandstand i vandløb eller søer, som Stormrådet erklærer erstat ningsberet tigede, behandles af forsikringsselskaberne på samme måde som stormflodssager.

For stor mfaldsordningen gælder, at den egent lige sagsbehandling, afgørelsen af sagerne og den efterfølgende udbetaling af t ilskud varetages af Miljøst yrelsen. Denne ordning har således ikke belastet
Stormrådet s sekret ariat i større omfang.
Vederlag for fremmed bistand, herunder fra forsikringsselskaberne ved behandlingen af stormflodssager fra 1. oktober 2012 og af oversvømmelsessager fra 1. juli 2018, fast lægges af Stormrådet i aftaler
med de enkelte leverandører. Dog er store dele af vederlaget t il Kyst direkt oratet og Danmarks Met eorologiske Inst itut fastsat i forarbejderne til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald fra februar
2010.
Regnskabsberetning

Stormrådet s indtægt er i perioden, 284.864 t.kr., består af st ormaf gift på 279.357 t .kr. og finansielle
indtægter på 5.507 t .kr.
De samlede udgif ter til administrat ion af ordninger under Stormrådet udgør 17.751 t.kr.
Erstatning for skader forårsaget af stormflod, herunder regulering af erstatningshensæt telse for tidligere år, udgør en udgift net to på 4.032 t .kr.
Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser, herunder regulering af erstatningshensæt telse,
udgør en udgif t på net to 6.923 t .kr. som følge af regulering af hensæt telser fra tidligere år og hændelser i 2020.
Tilskud t il gent ilplantning efter skader forårsaget af stormfald, herunder regulering af erstatningshensæt telse for t idligere år, udgør en indt ægt net to på 492 t .kr.
Udgifter t il administ ration i sekretariatsfunkt ionen og øvrige driftsomkostninger udgør t ilsammen
1.810 t .kr.
De finansielle poster udgør net to en indtægt på 5.507 t .kr. som følge af det lave renteniveau og kursst igning på obligationer.
Årets resultat bliver herefter et overskud på 254.840 t .kr. Der foreligger med året s result at en samlet
egenkapital pr. 31. december 2020 på 999.996 t.kr.
Pr. 31. december 2020 er der under stormflods- og oversvømmelsesordningen hensat 33.567 t .kr. vedrørende stormflod og 4.906 t .kr. vedrørende oversvømmelser. De samlede hensæt t elser under stormflods- og oversvømmelsesor dningen udgør således 38.473 t.kr. pr. 31. december 2020. Egenkapitalen
for stormflods- og oversvømmelsesordningen er som følge heraf 521.829 t.kr. pr. 31. december 2020.
Ved lov nr. 64 af 30. januar 2018 blev den midlertidige forhøjelse af afgift en til stormflods- og oversvømmelsespuljen på 20 kr. som følge af t ræk på den underliggende st at sgaranti forlænget , indt il puljen
udgør 500 mio. kr. På sit møde i oktober beslut tede Stor mrådet at nedsæt t e afgif ten, da puljen på det te
t idspunkt var kommet op over 500 mio. kr. Nedsæt telsen træder i kraft med virkning fra 1. juli 2021.
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Sekretariatet s indsats på st ormflods- og oversvømmelsesområdet har forsat omhandlet skaderne efter
kraf tig ren og langt idsregn i særligt februar 2020.

Stormrådet

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

kr .

2020

2019

279.357.219
-17.751.036
491.950
-4.031.773
-6.922.956

273.071.783
-17.055.118
-78.187
-4.057.088
2.250.969

Bruttoresultat
7 Generelle administ rationsomkostninger

251.143.404
-1.810.300

254.132.359
-2.437.570

Resultat før finansielle poster
8 Finansielle indt ægter
9 Finansielle omkost ninger

249.333.104
6.291.477
-784.936

251.694.789
3.682.460
-4.771.589

254.839.645

250.605.660

49.232.348
205.607.297

43.242.757
207.362.903

254.839.645

250.605.660

2
3
4
5
6

Stormafgif t
Administrat ion af or dninger
Tilskud (erstat ning for skader) forårsaget af st ormfald
Erstatning for skader forårsaget af stormflod
Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser

Årets resultat

Fordeling af årets resultat
13 Stormfaldsordningen
13 Stormflods- og oversvømmelsesordningen
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

kr.

2020

2019

655.061
48.027.193

442.208
49.439.329

48.682.254

49.881.537

314.735.031
684.415.543

197.529.076
546.497.845

999.150.574

744.026.921

Omsætningsaktiver i alt

1.047.832.828

793.908.458

AKTIVER I ALT

1.047.832.828

793.908.458

428.933.297
49.232.348

385.690.540
43.242.757

478.165.645

428.933.297

316.222.685
205.607.297

108.859.782
207.362.903

521.829.982

316.222.685

999.995.627

745.155.982

2.282.411
33.567.459
4.906.521

3.210.197
33.360.733
3.389.073

40.756.391

39.960.003

7.080.810

8.792.473

7.080.810

8.792.473

7.080.810

8.792.473

1.047.832.828

793.908.458

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende renter
10 Tilgodehavende stor mafgif t
Tilgodehavender i alt
Værdipapirer og likvide beholdninger
11 Obligat ionsbeholdning
12 Bankbeholdning
Værdipapirer og likvide beholdninger i alt

PASSIVER
Egenkapital
Stormfaldsordningen
Egenkapital pr. 1. januar
13 Andel af resultat for perioden
Stormflods- og oversvømmelsesordningen
Egenkapital pr. 1. januar
13 Andel af resultat for perioden
Egenkapital i alt
Erstatningshensættelser
4 Stormfaldsordningen
5 Stormflodsordningen
6 Oversvømmelsesordningen
Hensættelser i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Øvrige kredit orer
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1 Anvendt regnskabspraksis
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Balance

Stormrådet

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stormrådet for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Herudover har Stormrådet valgt at følge reglerne fra regnskabsklasse
B om ledelsesberet ningen, jf. årsregnskabslovens § 77.
Virksomheden har med virkning for regnskabsåret 2020 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27. december 2019 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket virksomhedens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelse, men har alene bet ydet krav
om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt ef ter samme regnskabspraksis som sidste år.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
Generelt om indregning og måling

Akt iver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremt idige økonomiske fordele vil tilflyde St ormrådet, og aktivet s værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at fremt idige 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 2020 opkrævet 60 kr. i årlig afgift pr. police. Disse fordeles med 10 kr. til stormfaldsordningen og 50 kr. til stormflodsog oversvømmelsesordningen.
Tilskud (erstatning) til gentilplantning m.v.

I erstatningsudgift erne er medtaget alle fakt iske udbet alinger (t ilskud) i 2020 relateret til gentilplantninger som følge af stormfald i Danmar k. Herudover er der medt aget erstatningshensæt t elser på sager opst ået som følge af stormfald forskellige steder i Danmar k indt il 31. december 2020 samt skønnede omkostninger til sagsbehandling.
Erstatning for skader forårsaget af stormflod

I erstatningsudgift erne er medtaget alle fakt iske udbet alinger i 2020 relateret til stormflod i de danske
farvande. Herudover er der medtaget skønnet erstatningshensæt telser på sager opstået som følge af
st ormflod i de danske farvande indtil 31. december 2020 samt skønnede omkostninger til t aksat ion og
skadesbehandling.
Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser

I erstatningsudgift erne er medtaget alle fakt iske udbet alinger i 2020 relateret til oversvømmelser som
følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer forskellige st eder i Danmark. Herudover er der medt aget
erstatningshensæt t elser på sager opstået som følge af oversvømmelser forskellige st eder i Danmar k
indtil 31. december 2020 samt skønnede omkost ninger t il taksation og skadesbehandling.
Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter andel af fællesomkostninger, kontoromkostninger, mødeomkostninger m.v.
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Stormrådet

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Finansielle indtægter/ udgifter

Består af rent eindt ægter fra værdipapirer og bankbeholdninger, realiserede kursgevinster og kurstab
samt urealiserede kursreguleringer pr. 31. december 2020.

Balance
Obligationsbeholdning

Obligat ionsbeholdning, som består af børsnoterede papirer, værdiansæt tes t il kursværdi på balancedagen.
Erstatningshensættelser

Erstatningshensæt telser fast sæt t es som udgangspunkt individuelt, men for sager, som endnu ikke er
t akseret , afsæt tes en erstatningshensæt telse på baggrund af tidligere erfaringer (gennemsnit shensæt t else).
Erstatningshensæt telser for stormfaldssager fast sæt tes og administreres af Miljøstyrelsen.
Erstatningshensæt telser for stormflodssager ef ter 1. oktober 2012 fast sæt tes og administreres af det
forsikringsselskab, hvor skadelidte har sin brandforsikring.
Erstatningshensæt telser for stormflodssager indtruffet før 30. september 2012 administreres af Konkurrence- og Forbrugerst yrelsen.
Erstatningshensæt telser for oversvømmelsessager ef ter 1. juli 2018 fastsæt t es og administ reres af det
forsikringsselskab, hvor skadelidte har sin brandforsikring.
Erstatningshensæt telser for oversvømmelsessager indtruffet før 30. juni 2018 administreres af Konkurrence- og Forbrugerst yrelsen.
Ud over direkte erstatningsudgift er til udbedring af skader/ gent ilplant ning foretages hensæt t else t il
skønnet taksation samt skadebehandlingsomkostninger.
Finansielle forhold

Stormrådet er omfat tet af en statsgarant i, jf. lov om stormflod og st ormfald. Stat sgarantien udgør, jf.
denne lov § 27, 200 mio. kr., men kan øges, i fald der opstår behov herfor. Lån optaget under st at sgarantien forrentes med diskontoen og tilbagebet ales via løbende bidrag pr. police.
Når der har været trukket på statsgarant ien, opkræves forhøjet bidrag på 20 kr. pr. police til opbygning
af egenkapital, indt il formuen (egenkapitalen) i stormflods- og oversvømmelsespuljen udgør 500 mio. kr.
Som følge heraf er der sikret t ilstrækkelig likviditet til dækning af erst at ninger for indtrufne og fremtidige begivenheder.
Usikkerhed ved indregning

Beregningen af regnskabsmæssige hensæt telser vedrørende tilskud t il gent ilplantning m.v. i forbindelse
med stormfald er baseret på skønsmæssige beregninger fra Miljøst yrelsen. Der er nat urlig usikkerhed i
beregningen.
Erstatningshensæt telse vedrørende stormflods- og oversvømmelsessager er afsat på individuel basis.
Der er naturlig usikkerhed i beregningen.
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Stormrådet

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december

kr .

2

3

2020

2019

126.138.528
59.190.067
46.029.171
47.999.453

120.309.229
54.878.001
48.563.792
49.320.761

279.357.219

273.071.783

84.463
462.595

186.330
124.300

547.058
10.736.136
2.893.238
3.417.646
156.958

310.630
9.560.787
2.793.447
4.161.686
228.568

17.751.036

17.055.118

Tilskud (erstatning for skader) forårsaget af stormfald
Udbetalinger
Sagsbehandling
Hensat pr. 1. januar

435.836
0
-3.210.197

209.872
0
-3.341.882

Hensat pr. 31. december

-2.774.361
2.282.411

-3.132.010
3.210.197

-491.950

78.187

Stormafgift
Januar kvar tal
April kvartal
Juli kvartal
Okt ober kvar tal

Administration af ordninger
Miljøst yrelsen:
Administrat ion, stormfaldsordningen
Undersøgelse af oversvømmelser

Danmarks Met eorologiske Institut
Administrat ion, varsling m.v., Kyst direktoratet
Administrat ion af oversvømmelses- og stormflodsor dningen
Administrat ion af stormfaldsordningen

4

Der er foretaget regnskabsmæssig hensæt telse vedrørende t ilskud t il gent ilplantning m.v. i forbindelse
med stormfald i 2013 med 2.282.411 kr. pr. 31. december 2020. Hensæt telsen er baseret på t ilsagn til
skovejere vedrørende oprydning og gentilplantning med t illæg af omkostninger t il sagsbehandling.
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Noter

Stormrådet

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Erstatning for skader forårsaget af stormflod
kr .

2020

2019

Erstatningsudbetalinger
Skadesbehandling og taksation
Hensat pr. 1. januar

1.981.070
1.843.977
-33.360.733

9.886.484
3.021.537
-42.211.666

Hensat pr. 31. december

-29.535.686
33.567.459

-29.303.645
33.360.733

4.031.773

4.057.088

Der er foretaget regnskabsmæssig hensæt telse t il skader forårsaget af stormflod indtil 31. december
2020 med sammenlagt 33.567.459 kr. inkl. hensæt t elser til skadesbehandling og taksation. Sagshensæt telserne er skønnet af de enkelte forsikringsselskaber, som administ rerer skaderne eft er lov om
st ormflod og stormfald, mens hensæt telsen til skadesbehandling m.v. er skønnet af administrationen
for Stormrådet.
6

Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser
kr .

Erstatningsudbetalinger
Skadesbehandling og taksation
Hensat pr. 1. januar
Hensat pr. 31. december

2020

2019

5.359.495
46.013
-3.389.073

420.393
0
-6.060.435

2.016.435
4.906.521

-5.640.042
3.389.073

6.922.956

-2.250.969

Der er foretaget regnskabsmæssig hensæt telse t il skader forårsaget af oversvømmelser indtil 31. december 2020 med sammenlagt 4.906.521 kr. Hensæt telserne t il skader indt rufne før 30. juni 2018 er
skønnet af Konkurrence- og Forbrugerst yrelsen, som administ rerer skaderne på vegne af St ormrådet .
Sagshensæt telserne t il skader indtrufne eft er 1. juli 2018 er skønnet af de enkelt e forsikringsselskaber,
som administrerer skader eft er lov om stormflod og stormfald, mens hensæt telsen t il skadesbehandling
m.v. er skønnet af administrat ionen for
Stormrådet .
7

Administration af ordninger
kr .

Andel i fællesudgift er m.v.
Øvrige driftsomkostninger

2020

2019

941.747
868.553

1.371.407
1.066.163

1.810.300

2.437.570
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Stormrådet

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december

kr .

8

9

10

11

2020

2019

Finansielle indtægter
Renter af værdipapirbeholdning, net to
Urealiseret kursregulering ultimo året

1.628.086
4.663.391

3.682.460
0

Bankrenter m.v.

6.291.477
0

3.682.460
0

6.291.477

3.682.460

Finansielle omkostninger
Realiseret kurstab
Urealiseret kursregulering ultimo året

748.841
0

1.196.625
3.549.071

Bankrenter m.v.

748.841
36.095

4.745.696
25.893

784.936

4.771.589

Tilgodehavende stormafgift
Af gift for oktober kvartal 2019, forfalden pr. 31. januar 2020

48.027.193

49.439.329

Obligationsbeholdning
0,5 %Nordea Kredit ann SDRO 2040
Nykredit Real 2038 33D
BRF 2 %2047-111E
Nordea Annuitet slån 2040
1,0 %RD 23s 2050
0,5 %Nykredit 01E A 2040
1,0 %DLR 42S AB 2040

20.170.000
22.271.907
10.032.898
18.853.381
99.852.363
92.154.482
51.400.000

0
26.923.446
22.698.627
25.874.959
49.177.283
72.854.761
0

314.735.031

197.529.076

Værdipapirer opt ages til børskurser. Urealiserede dagsværdireguleringer fremgår af note 8.
12

Bankbeholdning
Nationalbanken
Danske Bank

684.215.592
199.951

546.497.845
230.394

684.415.543

546.728.239

15

Penneo dokumentnøgle: 0KEBN-8UPY1-VZNQD-U0VGQ-F764O-UFZI3

Noter

Stormrådet

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Resultatfordeling for perioden 1. januar - 31. december 2020
kr .

Stormfaldsordningen
Stormafgif t

46.559.537

Tilskud (erstatning for skader)
Udbetalinger
Sagsbehandling
Regulering af erst atningshensæt telser

-435.836
0
927.786

Erstatningsudgift er i alt
Administrationsomkostninger
Direkt e administrat ionsomkostninger:
Miljøst yrelsen
Administrat ion af stormfaldsordningen

491.950

-84.463
-156.958

-241.421

Andel af indirekte omkostninger (1/ 3)

-603.433

Omkostninger i alt

-844.854
46.206.633

Resultat af stormfaldsordningen før finansielle poster
Stormflods- og oversvømmelsesordningen
Stormafgif t

232.797.682

Erstatningsudgifter
Erstatningsudbetalinger, st ormflodsor dningen
Skadesbehandling og taksation
Regulering af erst atningshensæt telser

-1.981.070
-1.843.977
-206.726

Erstatningsudgift er, storflodsordningen i alt

-4.031.773

Erstatningsudbetalinger, oversvømmelsesor dningen
Skadesbehandling og taksation
Regulering af erst atningshensæt telser

-5.359.495
-46.013
-1.517.448

Erstatningsudgift er, oversvømmelsesordningen i alt

-6.922.956

Administrationsomkostninger
Direkt e administrat ionsomkostninger:
Undersøgelse af oversvømmelser
Danmarks Met eorologiske Institut
Kyst direktoratet
Administrat ion af oversvømmelses- og stormflodsor dningen

Andel af indirekte omkostninger (2/ 3)
Omkostninger i alt

-462.595
-10.736.136
-2.893.238
-3.417.646

-17.509.615
-1.206.867
-18.716.482

Resultat af stormflods- og oversvømmelsesordningen før
finansielle poster

203.126.471

Resultat før finansielle post er, net to
Finansielle poster, netto

249.333.104
5.506.541

Periodens resultat til fordeling

254.839.645
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Stormrådet

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Resultatfordeling for perioden 1. januar - 31. december 2020 (fortsat)
kr .

Finansielle post er net to fordeles således:
Stormfaldsordningen
Stormflods- og oversvømmelsesordningerne

3.025.715
2.480.826
5.506.541

Resultatet 1. januar - 31. december 2020 fordeles heref ter således:
Stormfaldsordningen
Stormflods- og oversvømmelsesordningerne

49.232.348
205.607.297
254.839.645

Stormafgif t for 2020 er fordelt med 1/ 6 til stormfaldsordningen og 5/ 6 til stormflods- og oversvømmelsesordningen.
Driftsomkostninger, som kan henføres direkte til de to respekt ive ordninger, afholdes af hver af ordningerne. Fælles administ rationsomkostninger, der ikke kan henføres til en af ordningerne, afholdes med
1/ 3 af stormfaldsordningen og 2/ 3 af stor mflods- og oversvømmelsesordningen.
Finansielle post er fordeles på de t o ordninger på baggrund af gennemsnit tet af hensæt telser og egenkapit al primo/ ultimo for hver af de respektive ordninger.
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