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Regnskabsmeddelelse 

Året 2020 blev et meget specielt år for os alle. 
 
Regnskabsåret 2020 viser et overskud efter skat på 57,4 mio. kr. i Himmerland Forsikring gs. mod et 
overskud på 60,1 mio. kr. året før. 
 
Moderselskabet Himmerland Forsikring har haft bruttopræmieindtægter på 239,8 mio. kr. mod 226,1 
mio. kr. året før, svarende til en stigning på 6,1 %. Det forsikringstekniske resultat udgør 25,8 mio. kr. 
mod 10,1 mio. kr. året før. 2020 har været påvirket af afløbsgevinster på tidligere års skadereserver, 
hvilket har indvirket på resultatet for egen regning med 7,1 mio. kr. mod 6,5 mio. kr. året før. 
 
Investeringsvirksomheden, der i første del af Covid-19 pandemien blev meget negativt påvirket af 
kursfald og faldende renter, har efterfølgende genvundet de i marts måned 2020 relativt store, men 
urealiserede kurstab. Investeringsafkastet udgør 37,4 mio. kr. i 2020 mod 57,6 mio. kr. året før. 

Himmerland Forsikrings egenkapital er pr. 31. december 2020 opgjort til 956,2 mio. kr. og selskabets 
solvensdækning udgør 4,0 gange kapitalkravet. 

 

 
Nøgletal - moderselskab 
i mio. kr. 

 
2020 

 

 
2019 

 
2018 

Bruttopræmieindtægter 239,8 226,1 216,5 

Bruttoerstatningsudgifter 140,9 148,4 119,7 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt 56,2 57,0 55,0 

Forsikringsteknisk resultat 25,8 10,1 20,7 

Investeringsafkast efter forrentning og kurs- 
regulering af forsikringsmæssige hensættelser 

 
37,4 

 
57,6 

 
12,7 

Periodens resultat 57,4 60,1 30,2 

Egenkapital i alt 956,2 898,8 838,7 

 

 
Bruttoerstatningsprocent 58,8 65,7 55,3 

Bruttoomkostningsprocent 23,4 25,2 25,4 

Combined ratio 89,1 95,4 90,3 

Solvensdækning 4,0 3,8 3,7 

 

 
Himmerland Forsikring-koncernen, der ud over moderselskabet bl.a. omfatter Concordia Forsikring, 
optjente i 2020 en bruttopræmieindtægt på 453,8 mio.kr. mod 435,4 mio. kr. året før, svarende til en 
stigning på 4,2 %. Det forsikringstekniske resultat for koncernen er opgjort til 46,2 mio. kr. mod 34,1 
mio. kr. Udviklingen i forsikringsforretningens resultater svarer til de budgetmæssige forventninger 
baseret på en bruttoskadeprocent på 66,6 og en bruttoomkostningsprocent på 19,2. Koncernens 
combined ratio er opgjort til 89,6 mod 92,2 året før. 
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Koncernens investeringsafkast andrager 24,9 mio. kr. mod 43,7 mio. kr. året før, hvilket er 
tilfredsstillende, når der tages højde for de meget store udsving de finansielle markeder blev udsat for i 
løbet af 2020. 

Datterselskabet Concordia Forsikring as. kom meget tilfredsstillende gennem året med et 
forsikringsteknisk overskud på 19,6 mio. kr. og et resultat efter skat på 19,6 mio. kr. Der er optjent 
bruttopræmier for 276,0 mio. kr. 

Concordia Forsikrings egenkapital udgør pr. 31. december 2020 352,0 mio. kr., og selskabets 
solvensdækning er opgjort til 3,0. 

Koncernens solvensdækning er opgjort til 3,5 og koncernens balance udviser 1.426 mio. kr., hvoraf 
egenkapital udgør 956,2 mio. kr. 

Adm. direktør Ole Færch oplyser, at Covid-19-pandemien på mange måder har ændret hverdagen og 
dermed også måden at arbejde på. Hjemmekontorer og digitale løsninger har afløst den hidtidige måde 
at servicere og betjene medlemmerne, men medarbejderne har løst udfordringerne på bedste vis. 
 
”Det er meget tilfredsstillende at notere en positiv udvikling i både antallet af forsikringstagere og samlet 
forretningsomfang. De forudgående år er der foretaget store investeringer til IT og digitalisering, hvilket 
gjorde det muligt at omstille den kundevendte aktivitet med det korte varsel, som Covid-19 gav. Specielt 
kundetjenesten ”Mit Himmerland” har været flittigt benyttet”, tilføjer Ole Færch. 
 

 
Nøgletal - koncern 
i mio. kr. 

 
2020 

 

 
2019 

 
2018 

Bruttopræmieindtægter 453,8  435,4 413,4 

Bruttoerstatningsudgifter 302,3 305,1  259,4 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt 87,1 84,7 82,3 

Forsikringsteknisk resultat 46,2 34,1 48,1 

Investeringsafkast efter forrentning og kurs- 
regulering af forsikringsmæssige hensættelser 

 
24,9 

 
43,7 

 
-8,9 

Periodens resultat 57,4 60,1 30,2 

Egenkapital i alt 956,2 898,8 838,7 

 

 
Bruttoerstatningsprocent 66,6 70,1 62,8 

Bruttoomkostningsprocent 19,2 19,4 19,9 

Combined ratio 89,6 92,0 88,2 

Solvensdækning 3,5 3,4 3,1 
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