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Anvendt
regnskabspraksis
Dette regnskab er opgjort i ‘Affexurance
Dollars’ (AXD).
AXD er en illustrativ valuta skabt til
brug i Affexurance’s interne regnskaber.

(AXD)

Behovet for denne type valuta er opstået
i kraft af, atAffexurances aktiviteter ikke

Som sådan er værdien af en AXD

genererer en traditionel pengestrøm,

arbitrær og afhænger helt af den

som man kender den fra konventionelle

individuelle vurdering. Brugen af den er

forsikringsselskaber. Fraværet af denne

en art markør for den givne byttehandel

har dog ikke mindsket behovet for at

der finder sted i et forsikringsforløb.

kunne dokumentere Affexurance’s virke
på en måde, der minder om arbejdsfor-

AXD skal ikke forståes som et decideret

men i traditionelle virksomheder.

begreb/udtryk for selve affektionsværdien, men for den indsigt i den givne
sag, som deles med forsikringsrådgiver
i samtalen og senere med
forsikringsgiveren i erstatningsforløbet.
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HANDLINGSFORLØBET FOR EN KUNDE,
DER KOMMER ALLE FORSIKRINGSTRIN
IGENNEM, KAN UDTRYKKES SÅLEDES:

1.

En potentiel kunde udtrykker
et ønske om at få vurderet
sin affektionsværdi

2.

Den potentielle kunde
gennemgår et interview med
en forsikringsrådgiver.

3.

Den potentielle kunde tegner
en forsikring og bliver reel
kunde.

+0

Trin 1 er en forudsætning for
de følgende trin. Ingen værdi
udveksles her
Affexurance bliver beriget med 1.000

+1000

AXD, der dog tilsidesættes som honorar
til rådgiveren, der foretog interviewet.
Affexurance bliver beriget med 1.000

+1000

AXD i form at muligheden for at
videreformidle den information, der blev
givet i interviewet.

4.

Kunden mister den genstand hvortil affektionsværdien er knyttet og rapporterer dette til Affexurance.

5.

Affexurance tager kontakt
til en anden kunde, der her
optræder som
forsikringsgiver - der bliver
overført den nødvendige
information til gengivelse af
affektionsværdien

6.

Forsikringsgiver giver det
færdige produkt til
Affexurance

7.

Affexurance leverer det
færdige produkt til den
tabsramte forsikringstager i
bytte for eksponeringsretten
af forløbet

+0

-1000

+1000

-1000
+1000

En forudsætning for de følgende
trin. For Affexurances vedkommende er der ingen værdi tilknyttet.

Affexurance afstår informationen,
der er nødvendig for at forsikringsgiver kan gøre sit arbejde.
Forsikringsgiveren bliver beriget
med 1.000 AXD, som Affexurance
skal af med.

Affexurance bliver forsynet med det
færdige produkt, der får tildelt en
værdi på 1.000 AXD
Affexurance leverer det færdige produkt til den tabsramte
forsikringstager i bytte for
eksponeringsretten af forløbet
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Ved at påføre de forskellige ydelser i Affexurance’s virke en værdi i AXD, er det
et udtryk for en udveksling af personlig
information, nærmere end en decideret
byttehandel.
Når vi f.eks. sætter vores honorar for en
samtale med vores forsikringsrådgivere til 1.000 AXD (trin 2) skal det ikke

Når erstatningssummen er skabt og of-

ses som en omkostning fra forsikring-

fentliggjort, genereres de endelige 1000

stagerens side, men snarere et udtryk

AXD, som repræsenterer en indsigt i

for, at vores forsikringsrådgiver føler

den information der oprindeligt blev

sig personligt beriget ved at have fået

delt i interviewet, men nu har fået en ny

indblik i forsikringstagerens forhold til

form. Disse 1000 AXD er afhænging af,

forsikringsgenstanden.

at materialet (erstatningssummen) bliv-

Som sådan er det også et udtryk for den

er offentliggjort, og vi kalder den derfor

værdi, der opstår når et individ med no-

eksponeringsværdi. Denne værdi er fast-

get på hjerte deler dette med en inter-

sat til 1000 AXD, men falder naturligvis

esseret lytter.

i værdi i kraft af værdiforringelse. Der
afskrives som udgangspunkt med 20 %

De ekstra 1.000 AXD forbundet med en

om året med mulighed for at stige eller

tegning af forsikringen (trin 3) bliver så

falde afhængigt af, hvor effektivt Affex-

et udtryk for den latente værdi der lig-

urance benytter sig af eksponeringsret-

ger bundet i Affexurance indtil en given

ten til at skaffe nye kunder.

forsikringsgenstand går tabt og skal erstattes, hvor den indsigt Affexurance har
fået del i skal deles med den forsikringsgiver, der står for erstatningen (trin5).

HANDLINGSKÆDE:
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1
POTENTIEL KUNDE

2+3
REEL KUNDE

2B

2

3

HONORAR

FORSIKRINGSSAMTALE

FORSIKRINGSTEGNING

-1000

+1000

+1000

4
TAB OG SKADESANMELDELSE

5
VIDEREFORMIDLING AF FORSIKRINGSSAMTALE

6

-1000

PRODUKTBETALING TIL AFFEXURANCE

+1000

7
ERSTATNINGSUDLEVERING

-1000

7B
EKSPONERINGSRET

+1000

Regnskabsintroduktion
PÅ DE NÆSTE SIDER FINDER DU
RESULTATOPGØRELSE OG
BALANCE OPGJORT I AFFEXDOLLARS
(INTERNATIONAL AXD)

Note
LEDELSEN HAR I SAMRÅD MED REVISIONSAFDELINGEN

VALGT IKKE

AT AFSKRIVE TAB AF EKSPONERINGSVÆRDI FOR REGNSKABSÅRET
2017, GRUNDET OFFENTLIG
EKSPONERING AF ERSTATNINGSSUM
003_Halsr_23.11.2011 - orgel jingle
SOM BLEV AFSPILLET I RADIO 24SYV
D. 17.01.2017
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REGNSKAB OG BALANCE
FOR 2017
Balance for Affexurance*
Egenkapital
- Overført resultat
- Årets resultat
Egenkapital i alt

2002-2011

21409,60
8000
29409,60

Resultatopgørelse for Affexurance*
Netto omsætning

2002-2011

- Salgsindtægter

16000

- Optjent eksponeringsværdi

0

I alt
Personaleomkostninger

16000

2002-2011

- Faste lønomkostninger

0

- Provisionslønninger

-8000

I alt

-8000

Andre driftsomkostninger

2002-2011

- Erstatning af forsikringsgenstand

0

I alt

0

Afskrivninger

2002-2011

- Tab i eksponeringsværdi

0

I alt

0

Primært resultat

*Alle resultater er opgjort i (AXD)

07000
2002-2011

8000
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REVISIONSPÅTEGNING

LEDELSE

OG

REVISION

HAR

GODKENDT ÅRSREGNSKAB FOR
REGNSKABSÅR
2017.
ÅRSREGNSKABET ER
UDVIKLET I OVERENSSTEMMELSE
MED GÆLDENDE RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF AFFEX
DOLLARS (AXD), DEFINERET AF
AFFEXURANCE.

INTERN REVISOR
MIKKEL B. NIELSEN
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