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Pressemeddelelse 

 

Himmerland Forsikring med markant resultat i 2021. 

 
Koncernens årsresultat blev forbedret til det hidtil bedste. 
 

Himmerland Forsikring fik i 2021 samlet set et resultat, som adm. direktør Ole Færch betegner som 
overvældende. Alene kursreguleringen hævede resultatet med 40,4 mio. kr. i forhold til 2020, lige-
som en forøgelse af datterselskabsresultat på 16,3 mio. kr. er meget tilfredsstillende. Resultat før 
skat blev et overskud på 135,2 mio. kr. mod 63,2 mio. kr. i 2020, og resultatet efter skat blev 118,4 
mio. kr. mod 57,4 mio. kr. Selskabets egenkapital udgør herefter 1.074,6 mio. kr. Af årets nettoresul-
tat kan 35,3 mio. kr. henføres til det forsikringstekniske resultat mod 25,8 mio. kr. året før, mens 
100,0 mio. kr. hidrører fra investeringsvirksomheden i 2021 mod 37,4 mio. kr. i 2020. 
 
Udviklingen i præmieindtægterne har medført en fremgang på 5,1 % i bruttopræmieindtægterne, 
som er steget fra 239,8 mio. kr. til 252,1 mio. kr., hvilket ligger over forventningerne. På koncernbasis 
er bruttopræmieindtægterne ligeledes steget fra 453,8 mio. kr. til 489,6 mio. kr., svarende til 7,9 % i 
stigning. 
 
”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 digitalise-
ring, og disse vil blive styrket yderligere i de kommende år - til glæde for alle forsikringstagere i 
koncernen”, siger adm. direktør Ole Færch. 
 
Som en naturlig del af det at være et gensidigt forsikringsselskab, skal medlemmerne så hurtigt 
som muligt kunne tilbydes nye produkter eller lavere forsikringspræmier, hvis de nye produkter 
eller anden prissætning gør dette aktuelt, og hvis medlemmet ønsker det. 
 
”Efter næsten to år med Covid-19-pandemien som en del af hverdagen, der i betydelig grad har 
ændret på vores måde at servicere og betjene medlemmerne, er det opløftende at kunne fremlæg-
ge et så godt regnskabsresultat, som i høj grad kan henføres til medarbejdernes store indsats 
under de givne vilkår, ikke mindst en stor omstillingsparathed”, tilføjer Ole Færch. 
 
Investeringsvirksomheden omfatter likviditetsplacering, fondspleje og resultater af datterselskabs-
drift. Resultatet udgør 100,0 mio. kr., mod 37,4 mio. kr. året før. Særligt kursreguleringen har påvirket 
positivt med en kursudvikling på 38,4 mio. kr. mod -2,0 mio. kr. året før. Resultat af datterselskabs-
drift udviser et overskud på 37,7 mio. kr. mod 21,5 mio. kr. i 2020, hvilket anses for meget tilfreds-
stillende. 
 
”Selskabet arbejder på en model, som skal styrke medlemmernes fordele ved at være forsikret i et 
gensidigt forsikringsselskab. Dette ”Gensidigheds-program” vil blive præsenteret senere på året og 
komme til at indgå i det fortsatte dynamiske serviceringsprogram, som gennem de senere år har 
givet medlemmerne adgang til nye produkter og tilpassede prissætninger i takt med, at disse er 
blevet introduceret”, påpeger Ole Færch.  
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Ole Færch understreger, at stabile resultater af forsikringsdriften til stadighed har høj bevågenhed i 
koncernen. Datterselskabet Concordia Forsikring as. kom meget tilfredsstillende gennem 2021 med 
et forsikringsteknisk overskud på 38,5 mio. kr. og et resultat efter skat på 35,8 mio. kr. Der er op-
tjent bruttopræmier for 299,3 mio. kr., svarende til en stigning på 8,5 %. Concordia Forsikrings egen-
kapital andrager 387,8 mio. kr. 
 

Forventning til fremtiden 
 

Himmerland Forsikring er som moderselskab i en forsikringskoncern i stand til at opfylde den nu-
værende lovgivnings krav om solvensdækning 3,9 gange, hvilket betyder, at selskabet stadig er 
meget velkonsolideret med deraf stor beskyttelse af sine medlemmer og en positiv indflydelse på 
koncernens fremtidige udvikling, ligeledes til gavn for selskabets medlemmer. 
 
Den fortsatte forsikringsmæssige vækst i koncernens selskaber forventes at ske på det kontrolle-
rede grundlag, som det hidtil har gjort, og som i 2021 medvirkede til et forsikringsteknisk overskud i 
koncernen på 75,7 mio. kr. mod 46,2 mio. kr. året før. På koncernplan vurderes der også muligheder 
for fortsat vækst. 
 
”Resultatet i 2021 giver nye muligheder. For det første er egenkapitalen kommet over 1 mia. kr. Der-
næst nærmer koncernens forsikringsmæssige omsætning sig 500 mio. kr. Og endelig har vi nået 
et forsikringsteknisk resultat på koncernplan på over 75 mio. kr., hvilket er større end det finansi-
elle afkast. Koncernens aktuelle status med en omsætning, der udgør halvdelen af egenkapitalen, 
vil danne basis for de kommende års muligheder for at styrke den gensidige tankegang, som skri-
ver sig langt tilbage i historien”, slutter Ole Færch. 
 
 

 
NØGLETAL - MODERSELSKAB 
i mio. kr. 

 
2021 

 

 
2020 

 
2019 

Bruttopræmieindtægter 252,1 239,8 226,1 

Bruttoerstatningsudgifter 128,0 140,9 148,4 
Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt 58,2 56,2 57,0 
Forsikringsteknisk resultat 35,3 25,8 10,1 

Investeringsafkast efter forrentning og kurs- 
regulering af forsikringsmæssige hensættelser 

 
100,0 

 

 
37,4 

 
57,6 

Periodens resultat 118,4 57,4 60,1 
Egenkapital i alt 1.074,6 956,2 898,8 
 

 
Bruttoerstatningsprocent 50,8 58,8 65,7 
Bruttoomkostningsprocent 23,1 23,4 25,2 

Combined ratio 85,9 89,1 95,4 
Solvensdækning 3,9 4,0 3,8 
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NØGLETAL - KONCERN 
i mio. kr. 

 
2021 

 

 
2020 

 
2019 

Bruttopræmieindtægter 489,6 453,8  435,4 
Bruttoerstatningsudgifter 293,6 302,3 305,1  

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt 86,5 87,1 84,7 
Forsikringsteknisk resultat 75,7 46,2 34,1 

Investeringsafkast efter forrentning og kurs- 
regulering af forsikringsmæssige hensættelser 

 
72,7 

 
24,9 

 
43,7 

Periodens resultat 118,4 57,4 60,1 
Egenkapital i alt 1.074,6 956,2 898,8 

 

Bruttoerstatningsprocent 60,0 66,6 70,1 
Bruttoomkostningsprocent 17,7 19,2 19,4 

Combined ratio 84,3 89,6 92,0 
Solvensdækning 3,6 3,5 3,4 
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