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VELKOMMEN

  

Personlig rådgivning, god service og hurtig

 skadesbehandling giver tryghed 

for vores kunder. Men tryghed er også 

at være uafhængig – at kunne klare tingene selv, 

lige når det passer dig.

Den mulighed har alle vores kunder nu fået 

med ”Mit Himmerland” på vores hjemmeside. 

Her kan du se dine forsikringer, præmier 

og vigtige dokumenter som policer 

og betingelser for dine dækninger. 

Det er også på ”Mit Himmerland”

 du kan anmelde skader elektronisk, læse 

post fra os og rette dine personlige kontaktoplysninger. 

Det er rart for nogle, mens andre foretrækker 

den personlige kontakt. Mennesker er forskellige, 

og det tager vi naturligvis hensyn til. 

Vi er der altid, når du har brug for os  – Tæt på og ligetil. 

NYE  
MULIGHEDER

OLE FÆRCH
Adm. direktør
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DIREKTION

OLE FÆRCH 
Adm. direktør

BESTYRELSE

ERLING SØRENSEN
Formand

NIELS QUIST-JENSEN 
Næstformand 

BJARNE MØLLER BERTELSEN 
TORBEN SØGAARD JENSEN
HELLE AAGAARD SIMONSEN
KRESTEN HYLDAHL 
KRISTIAN BOLLERUP

REVISIONSUDVALG 

TORBEN SØGAARD JENSEN
Formand

ERLING SØRENSEN
KRISTIAN BOLLERUP

PENGEINSTITUT

JUTLANDER BANK A/S 
Aars

REVISOR

DELOITTE
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
København

DATTERVIRKSOMHEDER
(ALLE 100 %-EJEDE)

CONCORDIA DOMICIL AS
Tietgens Allé 112-114 · 5230 Odense M
Aktivitet: Ejendomsselskab

CONCORDIA FORSIKRING AS
Tietgens Allé 112-114 · 5230 Odense M
Aktivitet: Forsikringsselskab

HIMMERLAND EJENDOM OG BOLIG AS
Himmerlandsgade 110 · 9600 Aars
Aktivitet: Ejendomsselskab

HIMMERLAND SALG & SERVICE AS
Himmerlandsgade 110 · 9600 Aars
Aktivitet: Konsulentvirksomhed

HIMMERLAND-IT APS 
Himmerlandsgade 110 · 9600 Aars
Aktivitet: IT-virksomhed

HIMMERLAND DOMICIL AS
Himmerlandsgade 110 · 9600 Aars
Aktivitet: Ejendomsselskab

DATTERVIRKSOMHEDER
(EJ 100 %-EJEDE) 

GENSAM DATA A/S
Bjørnholms Allé 22 · 8260 Viby
Aktivitet: IT-virksomhed
Ejerandel moderselskab 75,65 %
Ejerandel koncern 91,23 %

ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S
Farvervej 1, 1.tv. · 8800 Viborg
Aktivitet: Forsikringsselskab

SELSKABSFORHOLD
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LEDELSESPÅTEGNING

DIREKTION

OLE FÆRCH
Adm. direktør

BESTYRELSE

ERLING SØRENSEN
Formand

 

NIELS QUIST-JENSEN 
Næstformand

BJARNE MØLLER BERTELSEN
 

 
 

KRESTEN HYLDAHL

 
 
 

TORBEN SØGAARD JENSEN HELLE AAGAARD

KRISTIAN BOLLERUP

Aars, den 16. august 2018

HALVÅRSRAPPORT 2018

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og god- 
kendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. januar - 30. 
juni 2018 for Himmerland Forsikring gs. Halvårsrapporten 
aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksom-
hed.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvi-
sende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af 
selskabets og koncernens aktiviteter for regnskabsperioden
1. januar - 30. juni 2018.  

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en ret-
visende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncer-
nens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse 
af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet og 
koncernen står over for.

Selskabets statsautoriserede revisorer har ikke foretaget 
revision eller review af halvårsrapporten.
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LEDELSES- 
BERETNING
FOR PERIODEN 1/1 - 30/6 2018  

1. halvår af 2018 viser et tilfredsstillende resultat for Himmerland 
Forsikring gs. og giver et overskud efter skat på 24,9 mio. kr. mod 
et overskud på 38,9 mio. kr. året før.

Af periodens nettoresultat kan 11,1 mio. kr. henføres til det forsik-
ringstekniske resultat mod 17,3 mio. kr. året før, mens 17,4 mio. kr. 
hidrører fra investeringsvirksomheden mod 28,4 mio. kr. i 1. halvår 
2017.

Udviklingen i præmieindtægterne viser i 1. halvår en fremgang på 
4,2 % i bruttopræmieindtægterne, som er steget fra 101,8 mio. kr. 
til 106,1 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende og svarende til de bud-
getmæssige forudsætninger.

Præmieindtægterne for egen regning er steget i 1. halvår 2018 fra 83,6 mio. kr. året 
før til 87,7 mio. kr. Bruttopræmieindtægterne på koncernbasis er steget fra 194,4 
mio. kr. til 198,5 mio. kr. svarende til 2,1 %, hvilket i den nuværende markedssituation 
er acceptabelt. Der påregnes en yderligere vækst på privatforsikringsområdet i 2. 
halvår.
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Erstatningsudgifterne for egen regning udgør i 1. halvår 2018 52,5 
mio. kr. mod 43,3 mio. kr. året før. Dette svarer til en skadeprocent 
for egen regning på 59,8 mod 51,7 i 1. halvår 2017. Halvåret har 
tilsvarende 1. halvår 2017 været påvirket af større afløbsgevinster 
på tidligere års skadereserver, hvilket har indvirket på resultatet for 
egen regning netto med 7,6 mio. kr. Bruttoskadeprocenten er 54,2 
mod 49,2 i 2017. På koncernbasis er bruttoskadeprocenten 61,9. 

De forsikringsmæssige driftsomkostninger androg 26,2 mio. kr. 
mod 25,3 mio. kr. i 1. halvår 2017. Bruttoomkostningsprocenten er 
dog faldet fra 24,9 til 24,7. 

Selskabet har i perioden videreudviklet  ”Mit Himmerland”, som 
er en digital portal, hvor medlemmerne har adgang, når det passer 
dem, til f.eks. policer og forsikringsbetingelser m.v., ligesom der kan 
anmeldes skader. Portalen blev taget i brug i efteråret 2017. 

På koncernbasis er bruttoomkostningsprocenten 18,6. Denne 
udvikling er tilfredsstillende.

Det er meget tilfredsstillende, at Himmerland Forsikring - som 
gensidigt forsikringsselskab - i et stærkt konkurrencepræget mar-
ked - kan videreudvikle og forbedre sine forsikringsprodukter og 
endvidere give alle medlemmerne konkurrencedygtige prisvilkår, 
samtidigt med at vi fastholder et højt serviceringsniveau.

Genforsikringsafgivelsen har for perioden andraget 18,4 mio. kr., 
hvorefter selskabets selvbehold udgør 82,7 % af bruttopræmierne. 
Skadeprocenten på den samlede afgivne forretning er 27,0 mod 
37,7 året før.

Forsikringsvirksomheden viser herefter et samlet overskud på 11,1 
mio. kr.

Combined ratio er opgjort til 89,5 og operating ratio til 89,6. 

De finansielle indtægter har i 1. halvår 2018 været præget af en 
tilfredsstillende udvikling i resultatet af datterselskabsdrift, mens 
resultat fra associeret virksomhed og afkast fra øvrige investerings-
aktiver har været vigende, således at investeringsafkastet samlet 
har givet et resultat på 17,4 mio. kr. mod 28,4 mio. kr. året før, hvilket 
isoleret set stadig er tilfredsstillende.

Egenkapitalen pr. 30. juni 2018 udgør 833,4 mio. kr. Selskabets 
solvenskapitalkrav opgjort pr. 30. juni 2018 sammenholdt med ka-
pitalgrundlaget opgjort for samme periode betyder, at Himmerland 
Forsikring har en solvensdækning på 3,8, og dermed fortsat er et 
meget velkonsolideret selskab, hvilket vil have en positiv indflydel-
se på koncernens fremtidige udvikling.

Datterselskabet Concordia Forsikring har haft en tilfredsstillende 
forretningsmæssig udvikling, hvilket i 1. halvår 2018 har medvirket 
til et forsikringsteknisk resultat på 14,2 mio. kr. og et perioderesultat 
efter skat på 12,1 mio. kr., hvorefter Concordia Forsikrings egenkapi-
tal andrager 271,0 mio. kr. Datterselskabets solvensdækning er pr. 
30. juni 2018 opgjort til 2,4.

Concordia Forsikring har ultimo juni 2018 erhvervet alle aktier i 
Dansk Glasforsikring A/S, som herefter indgår som datterselskab 
til Concordia Forsikring, indtil en planlagt fusion mellem de to sel-

skaber kan gennemføres. Dansk Glasforsikring vil derefter fortsæt-
te sit virke som selvstændigt brand.

Koncernens solvensdækning er pr. 30. juni 2018 opgjort til 3,3. 

Der er en naturlig usikkerhed i de regnskabsmæssige skøn ved op-
gørelsen af selskabets samlede forsikringsforpligtelser. Herudover 
er det ledelsens vurdering, at der ikke er særlige usikkerheder ved 
indregning og måling af selskabets aktiver og gældsforpligtelser.

SELSKABETS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETSOM-
RÅDER

Selskabets hovedaktivitet er at drive gensidig forsikringsvirk-
somhed i alle forsikringsbrancher, undtagen livsforsikring, mens 
arbejdsskadeforsikring indtegnes til Forsikringsselskabet Nærsik-
ring, hvor selskabet er aktionær. Forsikringsselskabet Nærsikring 
indgår derfor som associeret virksomhed i selskabet.

RISIKOSTYRING

Himmerland Forsikring betragtes som en forholdsvis ukompliceret 
virksomhed, hvis forretningsområde fortrinsvis består af produkt- 
typer med mindre risikoprofil enkeltvis. Selskabet tegner forsikrin-
ger i Danmark for private, landbrug og mindre erhvervsvirksomhe-
der. Selskabets acceptpolitik indeholder regler for hvilke typer og 
størrelser af risici, der kan indtegnes.

Med henblik på at undgå, at en enkelt begivenhed kan medføre et 
uacceptabelt tab af kapital samt for at begrænse størrelsen af ud-
sving i det forsikringstekniske resultat, vedtager bestyrelsen årligt 
et reassuranceprogram, som bl.a. indeholder hvilke typer af forret-
ning, der skal tegnes reassurance på, ligesom størrelsen af selska-
bets egetbehold ved forskellige skadebegivenheder fastlægges.

På investeringsområdet har selskabet en løbende opfølgning, og 
der er en god spredning af investeringerne fastsat i den gældende 
investeringspolitik samt de begrænsninger og anvisninger, der er 
gældende i henhold til lov om finansiel virksomhed. Investerings-
politikken fastsætter de nærmere bestemmelser for selskabets 
risikoappetit og finansforvaltningen, herunder likviditet.

Som led i styringen af de finansielle risici får bestyrelsen løbende 
rapportering om eksponeringen.

Selskabets risikostyring sker i henhold til den af bestyrelsen ved-
tagne politik for risikostyring, der har til formål at sikre, at selskabet 
har et betryggende risikostyringssystem for alle relevante områder 
ud fra selskabets forretningsmodel, størrelse, kompleksitet og 
risikoprofil. Risikostyringssystemet dækker risici, der indregnes i 
solvenskapitalkravet, samt øvrige risici, der ikke er fuldt indregnet 
i solvenskapitalkravet. Selskabet vurderer og opgør sin fremtidi-
ge risikoeksponering samt behov og mulighed for optimering af 
risikomindskende foranstaltninger løbende for at mindske selska-
bets risici samt sikre overholdelse af det acceptable risikoniveau. 
I tilknytning til opgørelse af selskabets risici sker der samtidig 
opgørelse af selskabets kapitalgrundlag med henblik på vurdering 
af, hvorvidt selskabet også fremadrettet har tilstrækkelig kapital 
af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at afdække 
selskabets risici.

LEDELSESBERETNING  
FOR PERIODEN  1/1 - 30/6 2018
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Selskabets risikostyringsmiljø består af bestyrelse, direktion, risiko-
styringsfunktion, risikoudvalg og driftsorganisation. Risikostyrings-
funktionen har til opgave at optimere operationel gennemførelse af 
risikostyringssystemet. Funktionens overordnede ansvar er at have 
det samlede overblik over selskabets risici og solvens samt bistå 
direktionen med at sikre risikostyringssystemets effektivitet. Der er 
på koncernplan etableret et tværgående risikoudvalg med repræ-
sentanter for alle væsentlige forretningsområder og funktioner. 
Risikoudvalget arbejder hen over året tæt sammen med risikosty-
ringsfunktionen med vurdering af egne risici i form af identifikation 
og håndtering af risici, opgørelse af kapitalbehov til afdækning af 
risici samt vurdering af behovet for risikomindskende tiltag, f.eks. 
gennem forretningsgange og systemmæssige kontroller, men 
også med sikring af koordination og ensartethed i forhold til påta-
gelse, opgørelse, overvågning og rapportering af risici på tværs af 
de enkelte forretningsområder i de to forsikringsselskaber. Selska-
bet foretager mindst én gang årligt vurdering af egen risiko og sol-
vens (ORSA – Own Risk and Solvency Assessment). ORSA har til 
formål at sikre, at selskabet vurderer alle selskabets risici og tager 
stilling til kapitalbehovet til afdækning af disse risici. Det er besty-
relsen, der har ejerskab over ORSA og skal sikre, at der er sammen-
hæng mellem selskabets forretningsmodel og -strategi, risikosty-
ring og kapitalplanlægning i den strategiske planlægningsperiode, 
således selskabet overholder sine risikotolerancegrænser samt har 
den fornødne kapital til at understøtte selskabets forretningsmodel 
og -strategi. I ORSA processen tager bestyrelsen bl.a. stilling til, om 
det opgjorte solvenskapitalkrav i henhold til standardmodellen har 
taget tilstrækkelig højde for alle væsentlige risicis indvirkning på 
kort og lang sigt.

Der er i koncernen og de enkelte selskaber løbende fokus på vur-
dering og kontrol af, hvorvidt koncernens og de enkelte selskabers 
arbejdsmetoder er tilstrækkelige og betryggende. For at sikre den 
løbende opfølgning af selskabernes risikopåtagelse er der under 
hensyntagen til det enkelte selskabs størrelse, kompleksitet og 
forretningsomfang etableret de nødvendige retningslinjer, forret-
ningsgange, kontroller og funktionsadskillelse til sikring heraf, hvor 
ansvaret er samlet hos selskabets direktion med efterfølgende 
rapportering til bestyrelsen. Heri indgår også den løbende rappor-
tering om selskabets udvikling i forsikringsportefølje, skader og 
investeringer.

Oversigt over selskabets væsentligste risici
Selskabets væsentligste risici er inden for følgende primære 
risikoklasser:

• Skadeforsikringsrisici
• Markedsrisici
• Kredit- og modpartsrisici
• Operationelle risici

Udover de ovenfornævnte risikoklasser har selskabet identificeret 
og vurderet på øvrige risici, der ikke hører ind under de primære risi-
koklasser. Dette kan være risici i relation til f.eks. strategi, eksterne 
påvirkninger, koncentrationer i forsikringsforretningen (brancher, 
geografi), selskabets omdømme, nøglepersoner, likviditetsstyring 
eller outsourcede aktiviteter.

REVISIONSUDVALG

Selskabet har i 2009 etableret et revisionsudvalg, hvis arbejdsop-
gaver er fastlagt i et kommissorium. 

Revisionsudvalget støtter bestyrelsen i dens arbejde, og udvalgets 
opgaver omfatter bl.a. arbejde og tilsyn med årsrapporten, intern 
kontrol og risikostyring, den eksterne revisions arbejde samt den-
nes observationer og konklusioner.

SELSKABETS KAPITALFORHOLD OG SOLVENS

Selskabets solvenskapitalkrav er opgørelsen af det nødvendige 
kapitalkrav til sikring af, at selskabet har tilstrækkelig kapital til 
rådighed for at kunne dække de forsikringsmæssige forpligtel-
ser og dermed minimere risikoen for, at selskabets medlemmer 
lider tab. Solvenskapitalkravet afspejler således selskabets risiko 
opgjort i henhold til standardmodellen, jf. Solvens II og viser kravet 
til selskabets kapitalgrundlag.

Bestyrelsen forholder sig løbende til selskabets risici og solvens-
kapitalkravet, og det er bestyrelsens vurdering, at alle selskabets 
væsentligste risici, der skal imødegås ved kapital, er afdækket 
betryggende ved anvendelse af standardmodellen, jf. Solvens II. 

Selskabets solvenskapitalkrav er pr. 30. juni 2018 opgjort til 219,6 
mio. kr. mod 223,4 mio. kr. pr. 30. juni 2017. Kapitalgrundlag til dæk-
ning af solvenskapitalkravet er pr. 30. juni 2018 opgjort til 833,4 
mio. kr. svarende til en overdækning på ikke mindre end 613,8 mio. 
kr. og en solvensdækning på 3,8. Pr. 30. juni 2017 var kapitalgrund-
laget til sammenligning opgjort til 791,4 mio. kr. svarende til en 
overdækning på 568,0 mio. kr. og solvensdækning på 3,5.

Dattervirksomheden Concordia Forsikrings solvenskapitalkrav er 
pr. 30. juni 2018 opgjort til 100,8 mio. kr. mod 99,3 mio. kr. pr. 30. 
juni 2017. Kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet er pr. 
30. juni 2018 opgjort til 239,8 mio. kr. svarende til en overdækning 
på 139,1 mio. kr. og en solvensdækning på 2,4. Pr. 30. juni 2017 var 
kapitalgrundlaget til sammenligning opgjort til 247,2 mio. kr. sva-
rende til en overdækning på 147,9 mio. kr. og solvensdækning på 
2,5. Selskabet har pr. 30. juni 2018 indregnet den tilkøbte aktiepost 
i Dansk Glasforsikring som aktierisiko. 

På koncernplan er solvenskapitalkravet pr. 30. juni 2018 opgjort til 
244,7 mio. kr. mod 248,4 mio. kr. pr. 30. juni 2017. Kapitalgrundlag 
til dækning af solvenskapitalkravet er pr. 30. juni 2018 opgjort til 
796,2 mio. kr. svarende til en overdækning på 551,5 mio. kr. og en 
solvensdækning på 3,3 Pr. 30. juni 2017 var kapitalgrundlaget til 
sammenligning opgjort til 785,0 mio. kr. svarende til en overdæk-
ning på 536,6 mio. kr. og solvensdækning på 3,2.

FORVENTNING TIL 2018

Selskabet forventer for hele året et mindre, positivt forsikrings-
teknisk resultat end i 2017, mens det samlede resultat påregnes 
at være på et lavere niveau, henset til at investeringsafkastet må 
forventes på et noget lavere niveau end året før.

LEDELSESBERETNING  
FOR PERIODEN  1/1 - 30/6 2018
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Præmieindtægterne forventes fortsat at udvise fremgang. Der på-
regnes en mindre præmieindtægt på erhvervsforsikringsområdet, 
men dette forventes at blive opvejet af en større præmiefremgang 
på privatforsikringsområdet, hvor der er indført nye IT-løsninger, 
som fremmer digitalisering af bl.a. kommunikation om forsikrings-
dækninger og skadeudbetalinger m.v.

KONCERNENS RESULTAT OG FORVENTNINGER 
TIL FREMTIDEN

Koncernens combined ratio er opgjort til 86,8 og operating ratio til 
87,0. 

Det forsikringstekniske resultat for 1. halvår 2018 udviser et over-
skud på 25,8 mio. kr. mod 30,9 mio. kr. året før. På koncernplan 
påregnes en fortsat vækst. Udviklingen ventes dog som helhed 
moderat, idet den skærpede konkurrencesituation ventes at 
fortsætte.

Samlet er det selskabets forventning, at nye myndighedskrav - 
såvel europæiske som danske - kan medvirke til en yderligere 
styrkelse af selskabets konkurrencedygtighed på en måde, der 
tillige vil kunne give nye forretningsmæssige muligheder.

Oplysning om koncernens selskaber, herunder juridisk, ledelses-
mæssig og organisatorisk struktur fremgår af Himmerland Forsik-
rings hjemmeside.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 1. halvår 
2017 og den aflagte årsrapport for 2017. Der er ikke indtruffet 
begivenheder efter halvårsrapportens afslutning, som væsentligt vil 
kunne påvirke selskabets eller koncernens økonomiske stilling.

LEDELSESBERETNING 
FOR PERIODEN  1/1 - 30/6 2018
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RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
1/1 - 30/6 2018 
MODERSELSKAB

DKK 1.000,- 2018 2017

Bruttopræmier 102.966 96.251

Afgivne forsikringspræmier -19.663 -19.811

Ændring i præmiehensættelser 3.092 5.530

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 1.278 1.652

Præmieindtægter for egen regning 87.673 83.622

Forsikringsteknisk rente -119 -107

Udbetalte erstatninger -60.660 -47.661

Modtaget genforsikringsdækning 11.716 5.133

Ændring i erstatningshensættelser 3.306 -3.273

Ændring i risikomargen -87 818

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser -6.747 1.718

Erstatningsudgifter for egen regning -52.472 -43.265

Erhvervelsesomkostninger -15.927 -15.041

Administrationsomkostninger -10.307 -10.272

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 2.222 2.351

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning -24.012 -22.962

Forsikringsteknisk resultat 11.070 17.288
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DKK 1.000,- 2018 2017

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 12.698 13.939

Indtægter fra associerede virksomheder -590 1.244

Indtægter af investeringsejendom -13 -5

Renteindtægter og udbytter m.v. 7.497 5.070

Kursreguleringer -1.326 8.978

Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed -1.026 -1.035

Investeringsafkast 17.240 28.191

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser 189 163

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige 
hensættelser 17.429 28.354

Andre indtægter 0 0

Resultat før skat 28.499 45.642

Skat -3.606 -6.701

Periodens resultat 24.893 38.941

Anden totalindkomst 0 0

TOTALINDKOMST I ALT 24.893 38.941

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
1/1 - 30/6 2018 

MODERSELSKAB
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BALANCE PR. 30. JUNI 2018
MODERSELSKAB

AKTIVER

DKK 1.000,- 30/6 2018 30/6 2017

Driftsmidler 1.102 1.733

Domicilejendom 6.618 6.702

Materielle aktiver i alt 7.720 8.435

Investeringsejendom 280 280

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 337.371 314.183

Udlån til tilknyttede virksomheder 57.212 53.495

Kapitalandele i associerede virksomheder 150.828 152.340

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt 545.411 520.018

Kapitalandele 52.642 52.493

Investeringsforeningsandele 53.471 49.097

Obligationer 249.084 246.105

Pantesikrede udlån 2.215 2.622

Indlån i kreditinstitutter 26.803 24.814

Øvrige 720 760

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 384.935 375.891

Investeringsaktiver i alt 930.626 896.189

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 1.516 1.710

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 40.049 36.670

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser i alt 41.565 38.380

Tilgodehavender hos forsikringstagere 3.374 3.379

Tilgodehavender ifm. direkte forsikringskontrakter i alt 3.374 3.379

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 5.217 0

Tilgodehavender i alt 50.156 41.759

Aktuelle skatteaktiver 6.908 1.493

Udskudte skatteaktiver 254 312

Likvide beholdninger 54.680 42.772

Øvrige 1.336 1.634

Andre aktiver i alt 63.178 46.211

Tilgodehavende renter 123 115

Andre periodeafgrænsningsposter 265 257

Periodeafgrænsningsposter i alt 388 372

AKTIVER I ALT 1.052.068 992.966
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DKK 1.000,- 30/6 2018 30/6 2017

Grundfond 25.000 25.000

Reservefond 500.000 500.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 216.199 195.074

Overført resultat 92.196 71.359

Egenkapital i alt 833.395 791.433

Præmiehensættelser 66.215 61.681

Erstatningshensættelser 138.892 127.120

Risikomargen for skadesforsikringskontrakter 5.590 5.350

Hensættelser  til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 210.697 194.151

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 1.109 836

Gæld i forbindelse med genforsikring 1.669 2.291

Anden gæld 5.198 4.255

Gæld i alt 7.976 7.382

Periodeafgrænsningsposter 0 0

PASSIVER I ALT 1.052.068 992.966

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
MODERSELSKAB

PASSIVER
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5-ÅRS OVERSIGT
MODERSELSKAB

 1. HALVÅR

Hovedtal
DKK 1.000,-

2018 2017 2016 2015 2014

Bruttopræmieindtægter 106.058 101.781 99.419 93.724 93.542

Bruttoerstatningsudgifter 57.441 50.116 61.067 52.808 50.411

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt 26.234 25.313 26.566 26.008 22.355

Resultat af afgiven forsikring -11.194 -8.957 -7.406 -14.887 -8.586

Forsikringsteknisk resultat 11.070 17.288 4.297 -28 12.342

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering
af forsikringsmæssige hensættelser 17.429 28.354 -8 33.732 37.567

Andre indtægter          0 0 991 950 962

Periodens resultat 24.893 38.941 4.407 31.875 45.152

Afløbsresultat brutto               4.204 11.467 -4.878 -2.824 -750

Afløbsresultat for egen regning 7.601 8.739 486 -1.554 3.538

Forsikringsmæssige hensættelser i alt 210.697 194.151 181.247 151.801 158.976

Forsikringsaktiver i alt 41.565 38.380 33.131 23.116 44.166

Egenkapital i alt 833.395 791.433 706.508 707.831 653.684

Aktiver i alt 1.052.068 992.966 896.915 866.658 822.380

Nøgletal 2018 2017 2016 2015 2014

Bruttoerstatningsprocent 54,2 49,2 61,4 56,3 53,9

Bruttoomkostningsprocent 24,7 24,9 26,7 27,7 23,9

Combined ratio 89,5 82,9 95,6 100,0 87,0

Operating ratio 89,6 83,0 95,7 100,0 86,8

Relativt afløbsresultat 8,0 9,8 0,6 -2,5 5,7

Egenkapitalforrentning i procent 3,0 5,0 0,6 4,6 7,2

Solvensdækning* 3,8 3,5 3,5 - -

* Fra 1. januar 2016 beregnes solvensdækning ud fra forholdet mellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav iht. Solvens II-regelsættet.
Det er derfor ikke muligt at beregne solvensdækningen for tidligere perioder.

Formler
Bruttoerstatningsprocent: Bruttoerstatningsudgifter x 100

Bruttopræmieindtægter

Bruttoomkostningsprocent: Bruttoforsikringsmæssige driftsomkostninger x 100

Bruttopræmieindtægter

Combined ratio: (Bruttoerstatninger + bruttodriftsomkostninger + genforsikringsresultat) x 100

Bruttopræmieindtægter

Operating ratio: (Bruttoerstatninger + bruttodriftsomkostninger + genforsikringsresultat) x 100

Bruttopræmieindtægter + forsikringsteknisk rente 

Relativt afløbsresultat: Afløbsresultat for egen regning x 100                       

Erstatningshensættelser for egen regning primo

Egenkapitalforrentning i procent: Periodens resultat x 100                                                     

Periodens gennemsnitlige egenkapital

Solvensdækning: Kapitalgrundlag   

Solvenskapitalkrav

Hoved- og nøgletallene for 2014 - 2015 er ikke tilpasset til den ændrede regnskabspraksis pr. 1. januar 2016 og er derfor ikke fuldt ud 
sammenlignelige.
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RESULTATOPGØRELSE  
1/1 - 30/6 2018
KONCERN

DKK 1.000,- 2018 2017

Bruttopræmier 223.799 220.214

Afgivne forsikringspræmier -28.568 -29.374

Ændring i præmiehensættelser -25.276 -25.831

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 1.115 1.652

Præmieindtægter for egen regning 171.070 166.661

Forsikringsteknisk rente -313 -295

Udbetalte erstatninger -130.720 -115.102

Modtaget genforsikringsdækning 17.772 10.997

Ændring i erstatningshensættelser 7.180 324

Ændring i risikomargen 583 2.195

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser -6.441 1.645

Erstatningsudgifter for egen regning -111.626 -99.941

Erhvervelsesomkostninger -12.633 -13.092

Administrationsomkostninger -24.264 -26.014

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 3.586 3.616

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning -33.311 -35.490

Forsikringsteknisk resultat 25.820 30.935
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RESULTATOPGØRELSE
1/1 - 30/6 2018

KONCERN

DKK 1.000,- 2018 2017

Indtægter fra associerede virksomheder -590 1.244

Indtægter af investeringsejendomme 469 -31

Renteindtægter og udbytter m.v. 13.365 7.715

Kursreguleringer -5.345 11.004

Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed -1.314 -1.283

Investeringsafkast 6.585 18.649

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser 428 393

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige
hensættelser 7.013 19.042

Andre indtægter 15.761 15.880

Andre omkostninger  -16.748 -16.835

Resultat før skat 31.846 49.022

Skat -7.203 -10.337

Periodens resultat før minoritetsinteresser 24.643 38.685

Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat 250 256

PERIODENS RESULTAT 24.893 38.941
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BALANCE PR. 30. JUNI 2018
KONCERN

AKTIVER

DKK 1.000,- 30/6 2018 30/6 2017

Goodwill 31.158 0

Udviklingsprojekter  9.448 9.738

Immaterielle aktiver i alt 40.606 9.738

Driftsmidler 6.381 6.745

Domicilejendomme 24.089 20.009

Materielle aktiver i alt 30.470 26.754

Investeringsejendomme 43.133 45.133

Kapitalandele i associerede virksomheder 150.828 152.340

Investeringer i associerede virksomheder i alt 150.828 152.340

Kapitalandele 63.822 53.340

Investeringsforeningsandele 100.791 81.023

Obligationer 543.218 526.182

Pantesikrede udlån 2.215 2.622

Indlån i kreditinstitutter 85.114 174.984

Øvrige 720 760

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 795.880 838.911

Investeringsaktiver i alt 989.841 1.036.384

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 1.516 1.710

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 40.764 37.370

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser i alt 42.280 39.080

Tilgodehavender hos forsikringstagere 10.722 12.306

Tilgodehavender ifm. direkte forsikringskontrakter i alt 10.722 12.306

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 4.884 0

Tilgodehavender i alt 57.886 51.386

Aktuelle skatteaktiver 0 0

Likvide beholdninger 169.440 102.019

Øvrige 6.803 5.932

Andre aktiver i alt 176.243 107.951

Tilgodehavende renter 285 115

Andre periodeafgrænsningsposter 2.676 2.319

Periodeafgrænsningsposter i alt 2.961 2.434

AKTIVER I ALT 1.298.007 1.234.647
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BALANCE PR. 30. JUNI 2018
KONCERN

PASSIVER

DKK 1.000,- 30/6 2018 30/6 2017

Grundfond 25.000 25.000

Reservefond 500.000 500.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 106.705 108.217

Overført resultat 201.690 158.216

Egenkapital i alt 833.395 791.433

Minoritetsinteresser 3.000 3.262

Præmiehensættelser 193.319 183.508

Erstatningshensættelser 221.350 211.578

Risikomargen for skadesforsikringskontrakter 10.654 9.336

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 425.323 404.422

Udskudte skatteforpligtelser 2.211 1.676

Hensatte forpligtelser i alt 2.211 1.676

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 6.852 4.413

Gæld i forbindelse med genforsikring 1.669 3.235

Aktuel skatteforpligtelse 3.466 5.514

Anden gæld 22.073 20.692

Gæld i alt 34.060 33.854

Periodeafgrænsningsposter 18 0

PASSIVER I ALT 1.298.007 1.234.647
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5-ÅRS OVERSIGT 
KONCERN
 1. HALVÅR

Hovedtal
DKK 1.000,-

2018 2017 2016 2015 2014

Bruttopræmieindtægter 198.523 194.383 190.764 182.352 179.068

Bruttoerstatningsudgifter* 122.957 112.583 140.512 112.480 106.342

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt 36.897 39.106 41.246 41.887 35.075

Resultat af afgiven forsikring -12.536 -11.464 -5.225 -16.925 -10.476

Forsikringsteknisk resultat 25.820 30.935 3.550 10.921 27.546

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering
af forsikringsmæssige hensættelser 7.013 19.042 3.645 26.204 25.779

Andre indtægter 15.761 15.880 12.720 15.344 1.903

Andre omkostninger 16.748 16.835 15.217 14.236 0

Periodens resultat 24.893 38.941 4.407 31.875 45.152

Afløbsresultat brutto 7.374 15.094 -1.487 -8.987 -12.448

Afløbsresultat for egen regning 13.419 14.670 -2.650 -3.022 1.752

Forsikringsmæssige hensættelser i alt 425.323 404.422 400.776 321.123 341.373

Forsikringsaktiver i alt 42.280 39.080 37.403 24.197 44.946

Egenkapital i alt 833.395 791.433 706.508 707.831 653.684

Aktiver i alt 1.298.007 1.234.647 1.142.855 1.079.311 1.020.707

Nøgletal 2018 2017 2016 2015 2014

Bruttoerstatningsprocent 61,9 57,9 73,7 61,7 59,4

Bruttoomkostningsprocent 18,6 20,1 21,6 23,0 19,6

Combined ratio 86,8 83,9 98,0 93,9 84,8

Operating ratio 87,0 84,1 98,1 94,0 84,6

Relativt afløbsresultat 7,5 8,3 -1,7 -2,3 1,4

Egenkapitalforrentning i procent 3,0 5,0 0,6 4,6 7,2

Solvensdækning* 3,3 3,2 2,9 - -

* Fra 1. januar 2016 beregnes solvensdækning ud fra forholdet mellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav iht. Solvens II-regelsættet.
Det er derfor ikke muligt at beregne solvensdækningen for tidligere perioder.

Formler
Bruttoerstatningsprocent: Bruttoerstatningsudgifter x 100

Bruttopræmieindtægter

Bruttoomkostningsprocent: Bruttoforsikringsmæssige driftsomkostninger x 100

Bruttopræmieindtægter

Combined ratio: (Bruttoerstatninger + bruttodriftsomkostninger + genforsikringsresultat) x 100

Bruttopræmieindtægter

Operating ratio: (Bruttoerstatninger + bruttodriftsomkostninger + genforsikringsresultat) x 100

Bruttopræmieindtægter + forsikringsteknisk rente 

Relativt afløbsresultat: Afløbsresultat for egen regning x 100                       

Erstatningshensættelser for egen regning primo

Egenkapitalforrentning i procent: Periodens resultat x 100                                                     

Periodens gennemsnitlige egenkapital

Solvensdækning: Kapitalgrundlag

Solvenskapitalkrav  

Hoved- og nøgletallene for 2014 - 2015 er ikke tilpasset til den ændrede regnskabspraksis pr. 1. januar 2016 og er derfor ikke fuldt ud 
sammenlignelige.
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Tlf: 96 98 18 00

post@himmerland-forsikring.dk

www.himmerland-forsikring.dk

Himmerland Forsikring gs.

Himmerlandsgade 110

9600 Aars

Tæt på og ligetil

CVR-nr. 14 94 40 79

Himmerland Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab – vi er ejet af vores kunder. Gennem mere end 125 år 
har vi kun haft ét fokus: Kunderne! Det betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, 
og at vores rådgivning altid bygger på personlig kontakt og en reel interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den 
optimale forsikringsløsning og den bedste service. Det er derfor, vi siger: Himmerland Forsikring – tæt på og ligetil.


