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generalforsamlingen skal de anmelde deres deltagelse 
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Aars, den 9. april 2019

P.b.v.
e.b.

Ole Færch
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Bestyrelsens beretning omfatter regnskabsperioden 1. januar - 31. de- 
cember 2018 og frem til i dag.

Året 2018 blev samlet set et absolut tilfredsstillende år for Himmerland 
Forsikring gs.

Regnskabsåret 2018 udviser et overskud efter skat på 30,2 mio. kr. mod 
56,0 mio. kr. sidste år.

Af årets nettoresultat kan 20,7 mio. kr. henføres til det forsikringstek-
niske resultat mod 23,2 mio. kr. året før, mens 12,7 mio. kr. hidrører fra 
investeringsvirksomheden i 2018 mod 41,5 mio. kr. i 2017. Der er afsat 
3,3 mio. kr. til selskabsskat.

Udviklingen i præmieindtægterne har medført en fremgang på 4,3 % i 
bruttopræmieindtægterne, som er steget fra 207,6 mio. kr. til 216,5 mio. 
kr., hvilket er i niveau med forventningerne. 

Bruttopræmieindtægterne på koncernbasis er ligeledes steget fra 
394,1 mio. kr. til 413,4 mio. kr. svarende til 4,9 %, hvilket er ganske til-
fredsstillende, når den generelle markeds- og konkurrencesituation 
tages i betragtning.

Præmieindtægterne for egen regning er steget i 2018 til 179,3 mio. kr. 
mod 169,9 mio. kr. året før, hvilket svarer til en stigning på 5,5 %.

Erstatningsudgifterne for egen regning udgør i 2018 107,8 mio. kr. mod 
97,1 mio. kr. året før. Dette svarer til en skadeprocent for egen regning 
på 60,1 mod 57,2 i 2017. Bruttoskadeprocenten er 55,3 mod 57,9 i 2017. 
På koncernbasis er bruttoskadeprocenten 62,8.

2018 har været påvirket af større afløbsgevinster på tidligere års ska-
dereserver, hvilket har indvirket på resultatet for egen regning med 16,2 
mio. kr. mod 12,2 mio. kr. året før.

De forsikringsmæssige driftsomkostninger androg 55,0 mio. kr. mod 
54,1 mio. kr. i 2017. Bruttoomkostningsprocenten er faldet fra 26,0 til 
25,4. Det forventes, at omkostningsprocenten fortsat vil være faldende 
i de kommende år.

På koncernbasis udgør bruttoomkostningsprocenten 19,9 mod 20,1 i 2017.

Det er meget tilfredsstillende, at selskabet og dermed koncernen kan 
notere en fortsat positiv udvikling i en periode, hvor koncernen har 
konsolideret to forsikringsporteføljer ind i forsikringsdriften. Samtidigt 
viser resultatet, at disse udvidelser af forretningsomfanget har kunnet 
rummes inden for en omkostningsudvikling, der ikke har påvirket den 
samlede bruttoomkostningsprocent.

Genforsikringsafgivelsen er opgjort til 37,2 mio. kr., hvorefter selskabets 
selvbehold udgør 82,8 % af bruttopræmien. 

Skadeprocenten på den samlede afgivne forretning andrager 32,0 
mod 61,1 året før.

Combined ratio er opgjort til 90,3 og operating ratio til 90,4.

Forsikringsvirksomheden viser herefter et samlet overskud på 20,7 mio. 
kr. mod 23,2 mio. kr. året før. Resultatet af forsikringsvirksomheden i 
2018 viser en underliggende stabil forsikringsportefølje, som selskabet 
vil søge at udbygge yderligere i 2019.

Investeringsvirksomheden omfatter likviditetsplacering, fondspleje og 

resultater af datterselskabsdrift. Resultatet udgør 12,7 mio. kr. mod 41,5 
mio. kr. året før, hvilket er mindre tilfredsstillende. Den samlede kurs- og 
værdiregulering andrager -12,6 mio. kr. mod 11,7 mio. kr. året før. Resultat 
af datterselskabsdrift udviser et overskud på 18,9 mio. kr. mod 23,9 mio. 
kr. i 2017, hvilket anses for tilfredsstillende.

Renteindtægter og udbytter udgør 10,1 mio. kr. mod 7,8 mio. kr. i 2017.

Resultatet af associerede virksomheder indgår i investeringsvirksom-
heden med et resultat på -1,4 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. året før.

Samlet giver det herefter et resultat før skat på 33,4 mio. kr. mod 64,7 
mio. kr. i 2017, hvilket er tilfredsstillende, når der tages højde for de meget 
store udsving, de finansielle markeder er og har været udsat for. Det 
samlede resultat er absolut tilfredsstillende at notere sig med baggrund 
i koncernens positive forretningsudvikling af forsikringsvirksomheden 
og driftsresultatet heraf.

Resultat efter skat udgør 30,2 mio. kr. mod 56,0 mio. kr. året før, hvilket 
er inden for senest udmeldte forventning til resultatet.

Himmerland Forsikrings egenkapital pr. 31. december 2018 udgør 838,7 
mio. kr. Selskabets solvenskapitalkrav er pr. 31. december 2018 opgjort 
til 229,9 mio. kr., mens kapitalgrundlaget for samme periode er opgjort 
til 838,7 mio. kr. hvilket betyder, at Himmerland Forsikring har en sol-
vensdækning på 3,7, og således fortsat er et meget velkonsolideret 
selskab med deraf stor beskyttelse af vores medlemmer og en positiv 
indflydelse på koncernens fremtidige udvikling, ligeledes til gavn for 
selskabets medlemmer.

Datterselskabet Concordia Forsikring as. kom meget tilfredsstillende 
gennem året med et forsikringsteknisk overskud på 25,7 mio. kr. og 
et resultat efter skat på 16,6 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 
259,7 mio. kr. svarende til en stigning på 3,6 %, mens præmier for egen 
regning udgør 178,7 mio. kr. Selskabet overtog medio året Dansk Glas-
forsikring A/S, som efterfølgende er fusioneret ind i Concordia Forsik-
ring, hvorfor forsikringsporteføljen derfra er indregnet med virkning fra 
overtagelsesdagen.

Concordia Forsikrings egenkapital andrager 275,5 mio. kr., og datter-
selskabets solvensdækning er pr. 31. december 2018 opgjort til 2,3.

Koncernens solvensdækning er pr. 31. december 2018 opgjort til 3,1.

I Himmerland Forsikring kender vi Nordjylland og livet der - og vi taler 
samme sprog som nordjyderne. Det er deres virkelighed, det handler om 
- og dem vi er sat i verden for at tjene. For os er det hele tiden nærheden 
og mennesket, der er i fokus. Det er helt naturligt som kundeejet selskab.

Det faktum, at koncernen er kommet gennem de seneste 10 år med et 
årligt plus på forsikringsdriften, vidner om en robust forsikringsforret-
ning, hvor vi uden at have gennemført præmieforhøjelser har kunnet 
dække større skadebegivenheder, fordi koncernens forskellige risici 
gennem de samme 10 år er blevet bredt mere ud - både geografisk og 
produktmæssigt.

Forsikringssektoren har gennem de seneste år oplevet en forbedring 
i de forsikringstekniske resultater. Men det billede er ved at vende, og går 
man tilbage i de historiske resultatoversigter, oplevede man en længere 
årrække med decideret dårlige resultater af forsikringsforretningen. I 
de år skyldtes det en indædt kamp om markedsandele, hvor kravet 
om vækst hos nogle selskaber stod højere end kravet om rentabilitet i 
forsikringsdriften, og dermed i sidste ende en økonomisk konsolidering. 
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Der er allerede nu tegn på, at vi kan være på vej tilbage i en stærkt øget 
konkurrence, hvor den afgørende - ja måske endda eneste - parameter, 
er prisen.

Set med vores øjne er der imidlertid mange flere ting end prisen, som 
en forsikringstager skal tage i betragtning, når der vurderes behov for 
forsikring, f.eks. god rådgivning, selskabets tilgængelighed, kundeser- 
vice og et stabilt præmieniveau.

I et omskifteligt marked finder vi det meget vigtigt at have en tæt dia- 
log med vores forsikringstagere, og vi fastholder derfor bevidst den 
personlige betjening, der specielt kendetegner Himmerland i forhold 
til mange andre selskaber. Dette vurderer vi netop til at være en af 
grundstenene for vores fortsatte berettigelse.

Vi står med andre ord over for en ny forandringsperiode, og selvom vi 
ikke for nærværende finder behov for at ændre i den afstukne kurs, 
er vi selvfølgelig opmærksomme på de udviklingsmuligheder, der 
kan opstå i den nærmeste fremtid. For bestyrelsen vil det imidlertid 
være afgørende i vores beslutninger, at vi handler med respekt for den 
gensidige tankegang, der lå til grund for Himmerlands etablering for 
mere end 130 år siden.

Behovet for større effektivisering og automatisering vil givet være en 
stor opgave for mange af de øvrige gensidige forsikringsselskaber.

En væsentlig forudsætning for at kunne klare de mangeartede opgaver, 
der skal løses i dagligdagen, er at man er i stand til at udnytte de mange 
muligheder, som IT giver for at effektivisere de mest rutineprægede 
opgaver, så hovedparten af medarbejdernes tid kan bruges på kun-
devendte opgaver.

Til at binde disse ændringer sammen på en hensigtsmæssig og om- 
kostningseffektiv måde investerer koncernen til stadighed i ny- 
og videreudvikling af løsninger på IT-området. Her forventer vi sidst 
på året 2019 og henover 2020/2021 at kunne tage nye og ganske 
spændende løsninger i brug, der sammen med det allerede meget 
velfungerende forsikringsekspeditionssystem, yderligere vil give kon-
kurrencemæssige fordele i betjeningen og serviceringen af det stigende 
antal forsikringstagere.

Himmerland-Koncernen står således i en god udgangsposition til at 
kunne udbygge sin markedsandel ved egen kraft og på det kontrollerede 
grundlag, som hidtil gjort, der over 10 år har løftet koncernens omsætning 
med over 80 mio. kr. og samtidigt har kunnet fordoble egenkapitalen, 
men selvfølgelig hele tiden med passende iagttagelse af de muligheder 
for konsolidering i branchen, som de kommende år vil give.

Her vil netop koncernens vidtforgrenede organisation kunne bidrage 
positivt til videreudviklingen med afsæt i den særlige egenskab, der lig- 
ger i at være et gensidigt selskab, der driver forsikringsvirksomheden på 
medlemmernes præmisser og udelukkende skal sikre medlemmernes 
interesser på et økonomisk forsvarligt grundlag - eller med andre ord: 
Gennem fortsat kontrolleret vækst og risikopåtagelse.

Concordia Forsikring, der blev etableret i 2009 ved en sammenlægning af 
Fynbo Forsikring og Nord Forsikring, hører til blandt de mindre virksom-
heder i den danske forsikringsverden, men har siden sammenlægningen 
vist, at det godt kan lade sig gøre at udvikle forsikringsvirksomheden 
på en fornuftig måde, selvom vindene blæser kraftigt i den finansielle 
verden. Således er det forretningsmæssige omfang vokset med godt 
40 mio. kr. siden 2009. En medvirkende årsag hertil er måden, vi om-
sætter Concordias varemærke for forståelse, enighed og samhørighed 

mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet på, som mange 
forsikringstagere lægger mærke til og er glade for.

Concordia Forsikring overtog medio 2018 den samlede aktiekapital i 
Dansk Glasforsikring, der er et specialforsikringsselskab med hjemsted 
i Virum. Selskabets portefølje er efterfølgende overført til Concordia For-
sikring ved fusion, og Dansk Glasforsikrings kunder kan således fortsat 
betjenes med specialdækninger på glas, men kan tillige tilbydes Con-
cordia Forsikrings fulde produktsortiment til konkurrencedygtige priser.

Concordia Forsikring har efterhånden opnået en god erfaring med 
overtagelse og fortsat videreudvikling af forsikringsporteføljer fra mindre 
selskaber, der af forskellige årsager finder det mest hensigtsmæssigt at 
ophøre med selvstændig og typisk meget omkostningstung drift, men 
samtidig gerne vil videreføre det lokale virke til gavn for både område 
og beskæftigelse.

Dette er kun muligt, fordi Himmerland Forsikring kan stille såvel øko-
nomi, tekniske ressourcer i form af moderne IT-løsninger, men ikke 
mindst en dygtig medarbejderstab og gode forsikringsprodukter til 
rådighed. Derfor er det også vigtigt fortsat at afsætte omkostninger 
til dygtiggørelse af medarbejdere og teknisk håndtering af f.eks. en 
samlet telefoniløsning m.v.

Med henblik på at kunne øge denne forretningsmæssige udvikling 
i de kommende år, har moderselskabet netop tilført datterselskabet 
yderligere nominelt 25,0 mio. kr. i aktiekapital, hvorefter Concordia 
Forsikrings egenkapital ultimo april 2019 andrager godt 300 mio. kr. 
Datterselskabets individuelle solvensbehov er pr. 31. december 2018 
opgjort til 104,6 mio. kr.

Målsætningen for koncernens finansielle investeringsaktiviteter er at 
opnå et attraktivt afkast for såvel den afdækkende portefølje som den 
aktive portefølje, dog således at der for den afdækkende portefølje skal 
gælde en begrænset risikoprofil, mens der for den aktive portefølje 
gælder en risikoprofil justeret efter markedssituationen med det formål 
at løbe risiko og dermed genere afkast i markedets gunstige perioder 
og neddrosle risikoen i markedets ugunstige perioder.

Denne tilgang til de finansielle markeder har siden finanskrisen i 2008 
medvirket til stabile, positive investeringsafkast, når der lige ses bort fra 
resultatet i 2018, der gav et minus på 8,9 mio. kr.

Koncernen har i samme periode efter finanskrisen haft en målsætning 
om at forbedre forsikringsvirksomheden gennem en geografisk og pro-
duktmæssig spredning af de forskellige risici, som vi påtager os. Disse 
resultater er nødvendige for at være i stand til at stå imod i de år, hvor de 
finansielle markeder udvikler sig ugunstigt, som det netop skete i 2018.

I henhold til krav herom i lov om finansiel virksomhed skal jeg give 
generalforsamlingen orientering om, at aflønningen af selskabets 
direktion og bestyrelse fremgår af ledelsesberetningen, side 15 samt 
note 5, side 30-31 og 51-52 i den fremlagte årsrapport, og jeg kan oplyse 
om, der ikke herudover er aftalt nogen form for incitamentsaflønning 
eller i øvrigt aftalt fremtidige ændringer i aflønningen med direktionen 
ud over almindelig lønregulering.

Efter gældende regler for aflønning er der krav om, at finansielle virk-
somheder skal have en lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv 
risikostyring.

Denne af bestyrelsen vedtagne lønpolitik, der er omtalt i ledelsesberet-
ningen på side 15, medfører blandt andet fravalg i brug af variable løndele 
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til bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere i selskabet.

Bestyrelsen forholder sig løbende til selskabets risici og solvensbehov, 
og vi ser fortsat gode muligheder for en god og sund udvikling for Him-
merland Forsikring, der vil være betryggende for de mange medlemmer.

Himmerlands solvenskapitalkrav er pr. 31. december 2018 opgjort til 229,9 
mio. kr. Selskabets kapitalgrundlag til dækning heraf udgør på samme 
tidspunkt 838,7 mio. kr. svarende til en overdækning på 608,8 mio. kr.

Vi ser med baggrund i en videreudvikling af vores IT-system, en decen-
tral organisation og et godt lokalt markedskendskab fortsat fortrøst-
ningsfuldt på opgaven med at videreudvikle og udbygge koncernen, 
så Concordia Forsikring og Himmerland Forsikring også om mange 
år vil være at finde i feltet blandt danske forsikringsvirksomheder og 
medvirke til at fastholde gode, lokale arbejdspladser.

Koncernens combined ratio er i 2018 opgjort til 88,2 og operating ratio 
til 88,3.

Den fortsatte forsikringsmæssige vækst i koncernens selskaber for-
ventes at ske på det kontrollerede grundlag, som det hidtil har gjort, og 
som i 2018 medvirkede til et forsikringsteknisk overskud i koncernen 
på 48,1 mio. kr. mod 49,4 mio. kr. året før.

På koncernplan påregnes en fortsat vækst. Udviklingen ventes dog  
som helhed moderat, idet den skærpede konkurrencesituation vil på-
virke koncernen forskelligt fra branche til branche.

Der er netop afholdt valg af forsikringstagernes repræsentanter til 
delegeretforsamlingen for den kommende 4-års periode, gældende 
fra den 1. maj 2019. Ved valget blev 32 delegerede genvalgt, mens der 
nyvalgtes 8. Endvidere fratræder 7 delegerede, som ikke genopstil- 
lede, bl.a. på grund af vedtægternes aldersbestemmelse. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de afgående delegerede for 
den indsats, de har ydet ved at deltage i generalforsamlinger og andre 
møder, samt den interesse de har udvist selskabet ikke blot ved at 
påtage sig hvervet, men også som ambassadører i de lokale samfund. 

Ligeledes byder jeg velkommen til de nyvalgte delegerede: 

Margit Sigaard, Storvorde
Ivar Høst Pedersen, Nørresundby
Danny Ølgaard, St. Binderup
Merete Elkjær, Mejlby
Leon Sebbelin, Rebild
Carina Hesselbjerg, Hjallerup
Claus Hermann, Viborg og
Leo Holm Petersen, Marstal

idet jeg takker for Jeres velvilje ved at ville stille op til valg, hvilken tak 
naturligvis også gælder de delegerede, der modtog genvalg.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere for sam- 
arbejdet i det forløbne år. Samtidig tak til alle koncernens medarbej- 
dere for den gode indsats i årets løb. Uden Jeres positive indstilling og 
medvirken til løsning af de mange opgaver vi har haft og står overfor, 
vil det ikke være muligt at skabe de nødvendige resultater. Samtidig 
takker jeg ledergruppen for den vedvarende, store indsats og de deraf 
opnåede resultater.

En særlig tak til Jer delegerede og øvrige fremmødte for den interesse I har 
udvist over for selskabet ved at møde op på generalforsamlingen i dag.

Endelig glæder jeg mig over et godt og konstruktivt samarbejde med 
mine bestyrelseskolleger gennem årets møder, ligesom jeg på besty-
relsens vegne takker direktionen for god og grundig orientering om 
selskabets forhold.

Himmerland Forsikring er kendetegnet ved, at hos os handler det  
om kunderne. Det betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt 
i vores kunders hverdag, og at vores rådgivning bygger på personlig 
kontakt og en interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den optimale for-
sikringsløsning og den bedste service. Det finder vi helt naturligt - da 
det er kunderne, der ejer Himmerland.

Hos Himmerland Forsikring møder man mennesker, der altid er lige om 
hjørnet, når der er brug for det, og vi er nordjyder af natur og har været 
en del af livet i Nordjylland gennem mere end 130 år med det formål at 
sikre nordjyderne en tryggere hverdag og medvirke til at skabe trivsel 
og vækst i vores hjørne af verden.

Til at betjene både kommende og vores nuværende forsikringsmed- 
lemmer har vi en veluddannet og loyal medarbejderstab med fornøden 
indsigt i de lokale forhold fra egn til egn.

Gennem øget markedsføring er det lykkedes at få skabt opmærk-
somhed på et forsikringsselskab, der af natur er anderledes, fordi vi er  
tæt på og ligetil. Men vi er også anderledes i vores tilgang til betjening 
og behandling af forsikringstagerne. I tilknytning til den løbende opda-
tering af forsikringsprodukter, som vi har gennemført, har vi også øget 
fokus på servicering af eksisterende forsikringstagere. Selvom vi lever 
i en tid, hvor effektivisering er blevet et modeord i forsikringssektoren, 
finder vi stadig plads til gennem en systematisk servicering at tilbyde 
vores forsikringstagere en gennemgang af deres forsikringsbehov. Det 
er helt naturligt som kundeejet selskab.

Himmerland Forsikring har gennem de seneste 15 år udviklet sig til at 
være repræsenteret andre steder end udgangspunktet i Nordjylland. 
Gennem Dyrekassen Danmark og Dansk Hesteforsikring har vi fået et 
godt fodfæste inden for tegning af specialforsikringer til hunde, katte 
og heste i hele landet, ligesom Concordia Forsikring, der har kontorer 
i Odense, Aars, Ærøskøbing, Virum og på Læsø, er i pæn fremdrift. 
Koncernens store fordel er, at vi har et økonomisk meget solidt og 
særdeles velfungerende forsikringsselskab, der har styr på tingene, og 
dermed at vi kan være nærværende i flere markedsområder, baseret 
på den gensidige tankegang, der er en del af forretningsmodellen for 
moderselskabet Himmerland Forsikring. Så grundlaget for at kunne 
videreudvikle koncernens størrelse geografisk er også gunstigt.

Ved dagens valg til bestyrelsen skal vi tage afsked med Kresten Hyldahl, 
der ikke kan genopstille. Kresten har været medlem af bestyrelsen siden 
2010 og har i den periode medvirket til at videreudvikle grundlaget for 
den koncern, som Himmerland i dag er blevet. Jeg vil benytte lejlighe-
den til at rette en tak til dig Kresten for din indsats gennem årene samt 
for din altid engagerede deltagelse i selskabets opgaver og udvikling.
Tak.

Aflagt af Forsikringsselskabet Himmerlands formand Erling Sørensen 
på selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2019.
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Tlf. 96 98 18 00

post@himmerland.dk

www.himmerland.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 130 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


