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Bestyrelsens beretning omfatter regnskabsperioden 1. januar –  
31. december 2017 og frem til i dag.

Året 2017 blev samlet set endnu et meget tilfredsstillende år for Him-
merland Forsikring gs. 

Regnskabsåret 2017 udviser et overskud efter skat på 56,0 mio. kr. mod 
50,4 mio. kr. sidste år. 

Af årets nettoresultat kan 23,2 mio. kr. henføres til det forsikringstek-
niske resultat mod 7,1 mio. kr. året før, mens 41,5 mio. kr. hidrører fra 
investeringsvirksomheden i 2017 mod 46,1 mio. kr. i 2016. Der er afsat 
8,7 mio. kr. til selskabsskat.

Udviklingen i præmieindtægterne har medført en fremgang på 2,6 % i 
bruttopræmieindtægterne, som er steget fra 202,5 mio. kr. til 207,6 mio. 
kr., hvilket er i niveau med forventningerne. Bruttopræmieindtægterne 
på koncernbasis er ligeledes steget fra 388,8 mio. kr. til 394,1 mio. kr. 
svarende til 1,4 %, hvilket er tilfredsstillende, når den generelle markeds- 
og konkurrencesituation tages i betragtning.

Præmieindtægterne for egen regning er steget i 2017 til 169,9 mio. kr. 
mod 164,2 mio. kr. året før, hvilket svarer til 3,5 %.

Erstatningsudgifterne for egen regning udgør i 2017 97,1 mio. kr. mod 
109,0 mio. kr. året før. Dette svarer til en skadeprocent for egen regning 
på 57,2 mod 66,4 i 2016. Bruttoskadeprocenten er 57,9 mod 66,9 i 2016. 
På koncernbasis er bruttoskadeprocenten 63,8.

2017 har i modsætning til 2016 generelt været påvirket af større af-
løbsgevinster på tidligere års skadereserver, hvilket har indvirket på 
resultatet for egen regning med 12,2 mio. kr. i forhold til året før, hvor 
det tilsvarende var påvirket med 5,0 mio. kr. 

De forsikringsmæssige driftsomkostninger androg 54,1 mio. kr. mod 
53,0 mio. kr. i 2016. Bruttoomkostningsprocenten er faldet fra 26,2 til 
26,0. Det forventes, at omkostningsprocenten fortsat vil være faldende 
i de kommende år.

Det er meget tilfredsstillende at notere en positiv udvikling i både antallet 
af medlemmer og samlet forretningsomfang. Den omstillingsproces, 
som blev iværksat for nogle år siden, vurderes at kunne medvirke til 
en fortsat gunstig udvikling, til glæde for både eksisterende som kom-
mende nye medlemmer.

På koncernbasis udgør bruttoomkostningsprocenten 20,1 mod 20,0 
i 2016.

Genforsikringsafgivelsen har andraget 37,7 mio. kr., hvorefter selskabets 
selvbehold udgør 81,8 % af bruttopræmien. Skadeprocenten på den 
samlede afgivne forretning andrager 61,1 mod 69,1 året før.

Combined ratio er opgjort til 88,7 og operating ratio til 88,8.

Forsikringsvirksomheden viser herefter et samlet overskud på 23,2 
mio. kr. mod 7,1 mio. kr. året før. Resultatet af forsikringsvirksomheden 
er i 2017 præget af de omtalte afløbsresultater, men det viser tillige en 
underliggende robust forsikringsportefølje, som selskabet gennem nye 
initiativer vil søge at udbygge yderligere i 2018.

Investeringsvirksomheden omfatter likviditetsplacering, fondspleje og 
resultater af datterselskabsdrift. Resultatet udgør 41,5 mio. kr., mod 46,1 
mio. kr. året før. Den samlede kurs- og værdiregulering andrager 11,7 

mio. kr. mod 11,5 mio. kr. året før. Resultat af datterselskabsdrift udviser 
et overskud på 23,9 mio. kr. mod 17,4 mio. kr. i 2016, hvilket anses for 
tilfredsstillende.

Der er i 2017 foretaget en fornyet vurdering af principperne for vær-
diansættelse af datterselskabers ejendomme. Dette har betydet en 
fastholdelse af de hidtidige forrentningskrav, mens der er foretaget en 
markedsvurdering af det aktuelle lejeniveau, herunder for lokaler, der 
er i genudlejning. Samlet har dette medført en nedskrivning af datter-
selskabsejendomme med 2,0 mio. kr. 

Renteindtægter og udbytter udgør 7,8 mio. kr. mod 8,8 mio. kr. i 2016.

Resultatet af associerede virksomheder indgår i investeringsvirksom-
heden med et overskud på 0,3 mio. kr. mod 11,0 mio. kr. året før.

Samlet giver det herefter et resultat før skat på 64,7 mio. kr. mod 56,2 
mio. kr. i 2016, hvilket er meget tilfredsstillende.

Resultat efter skat udgør 56,0 mio. kr. mod 50,4 mio. kr. året før. 

Himmerland Forsikrings egenkapital pr. 31. december 2017 udgør 808,5 
mio. kr. Selskabets solvenskapitalkrav er pr. 31. december 2017 opgjort 
til 223,2 mio. kr., mens kapitalgrundlaget for samme periode er opgjort 
til 808,5 mio. kr. hvilket betyder, at Himmerland Forsikring har en sol-
vensdækning på 3,6, 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 tilfredsstillende gennem 
året med et forsikringsteknisk overskud på 25,8 mio. kr. og et resultat 
efter skat på 26,1 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 250,7 mio. kr. 
svarende til en stigning på 0,7 %, mens præmier for egen regning udgør 
168,1 mio. kr. Concordia Forsikrings egenkapital andrager 258,9 mio. kr. 
Datterselskabets solvensdækning er pr. 31. december 2017 opgjort til 2,6.

Koncernens solvensdækning er pr. 31. december 2017 opgjort til 3,3.

Himmerland Forsikring er kendetegnet af, at ved 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 forsikringsløsning 
og den bedste service. Det finder vi helt naturligt – da det er kunderne, 
der ejer Himmerland.

Siden 2010 har vi jævnligt - og senest i år - foretaget flere opdateringer 
af vores privatforsikringsprodukter. Det er til stadighed vores mål at lave 
seriøse og solide kvalitetsprodukter, der til fulde lever op til konkurren-
ternes vilkår og kan tilbydes vores mange medlemmer og nye kunder 
på prismæssigt konkurrencedygtige vilkår.

I tilknytning til den løbende opdatering af forsikringsprodukterne har vi 
også intensiveret serviceringen af vores medlemmer. Vi lever i en tid, hvor 
effektivisering er blevet et kodeord – også i forsikringsverdenen. Mange 
selskaber har stor fokus på nye kunder og overser i den sammenhæng 
at tilbyde de eksisterende kunder de samme prisfordele.

Som en naturlig del af det at være et gensidigt forsikringsselskab, går 
vi ind for, at alle kunder så hurtigt som muligt skal kunne tilbydes nye 
produkter eller lavere forsikringspræmier, hvis de nye produkter eller 
anden prissætning gør dette aktuelt, og hvis kunderne ønsker det.
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I vores øjne er der imidlertid mange flere ting end prisen ved nyteg-
ning, som en forsikringstager skal tage i betragtning, når behovet for 
forsikring skal vurderes. Hvor nemt tilgængeligt er selskabet – også 
i en skadesituation, hvor kundeservicen skal stå sin prøve? Hvilke 
muligheder er der for almindelig kunderådgivning – uden at skulle 
bruge megen ventetid på at få kontakt? Er det muligt at få besøg af en 
forsikringsrådgiver hjemme?

Vi vil gerne give vores kunder en god oplevelse, når vi er i kontakt med 
dem, og vi ser det naturligt at give valgfrihed i forhold til hvilken betjening 
eller kontaktform, det enkelte medlem foretrækker.

Netop i et omskifteligt marked finder vi det meget vigtigt at have en 
tæt dialog med vores medlemmer. Derfor fastholder vi bevidst den 
personlige betjening, der netop kendetegner Himmerland Forsikring i 
forhold til mange andre selskaber.

Årets forsikringsresultat er usædvanligt og meget anderledes end de 4 
forudgående års forsikringsresultater, hvor der i gennemsnit har været 
en bruttoskadeprocent på 64 og en combined ratio på 95,3.

Koncernens egenkapital er gennem de sidste 4 år vokset med 200 mio. 
kr. Dette har været muligt som følge af solide investeringsafkast gennem 
de seneste år, selvom vi i den samme periode har set et til stadighed 
faldende renteafkast af placerede midler, og senest sågar minusrente.

Hvis vi ser på sammensætningen af det finansielle afkast over de for-
udgående 4 år i forhold til 2017, er der her modsætningsvist en markant 
ændring i bidraget fra associerede virksomheder. Forsikringsselskabet 
Nærsikring har således i de 4 forudgående år haft et gennemsnitligt 
årsresultat på 58,7 mio. kr. med baggrund i betydelige positive afløbs-
resultater. I 2017 har Nærsikring opnået et årsresultat på 1,3 mio. kr.

Himmerland Forsikring ejer knap 25 % af aktiekapitalen i Nærsikring, 
som udelukkende tegner arbejdsskadeforsikring for ejerselskaberne, 
der hovedsageligt består af gensidige forsikringsselskaber.

Hvis vi kigger på afkastet af investeringsaktiverne i Himmerland Forsik-
ring i den samme periode, har Nærsikring i de 4 forudgående år alene 
bidraget med i gennemsnit 45 % af investeringsafkastet for Himmer-
land Forsikrings vedkommende, hvor dette i 2017 kun udgør 1 % af det 
samlede investeringsafkast.

Denne udvikling baserer sig således på, at de driftsmæssige forhold i 
Nærsikring selvfølgelig er stærkt påvirket af det meget lave afkast, der 
kan opnås på de finansielle markeder, hvilket jo også vil være kende-
tegnende for Himmerlands mulige afkast af investeringsaktiverne for 
nærværende.

Meget tyder på, at denne tilstand vil være længerevarende, hvorfor 
det er ekstra vigtigt, at den omstilling, som Himmerland-koncernen 
har været igennem de seneste år, er begyndt at vise gode resultater 
som følge af den bevidste strategi, vi har fulgt på det kunderettede 
område, så det positive, forsikringstekniske resultat forbliver intakt i 
de kommende perioder.
 
Gensidighed handler bl.a. om både at give og tage, og forståelse for 
fordelene ved at kunne løse forskellige opgaver i fællesskab med 
respekt for andres forskellighed.

Gensidig forsikringsvirksomhed handler i alt enkelhed om det samme, 
her er der blot tale om en økonomisk fællesenhed, der giver bedst mulig 
mening i forhold til den enkeltes egne ønsker og behov og fællesska-

bets løsning heraf.

Himmerland Forsikring har gennem snart 130 år forsøgt at leve op til 
dette tankesæt. Når vi i dag fremstår som en større, moderne og særdeles 
økonomisk solid og kundeejet virksomhed, skyldes det flere forhold.

For det første, at der gennem de mange år har været og stadig sker en 
tilgang af nye medlemmer, som klart kan se fordelene ved denne måde 
at drive en forsikringsvirksomhed på. Dernæst, at der gennem årene har 
været personer, der har stillet deres tid og viden til rådighed, det værende 
sig delegerede, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på alle niveauer, 
hvilket har muliggjort opbygning af et solidt forretningsgrundlag og en 
god økonomi til fælles fordel for alle medlemmer.

Sidst – men ikke mindst – har den geografiske nærhed været med til at 
underbygge den allerstørste forskel til meget større og geografisk fjerne 
hovedkontorer, hvor vækst og udbytte er blevet de drivende elementer. 
Her er Himmerland Forsikring også anderledes – ved at være tæt på 
og ligetil – men dermed også et eksempel på både tålmodighed og 
vedholdenhed med omtanke og respekt for historien, vi er rundet af.

Fonden Himmerland har i de forgangne 30 år gennem sine donationer 
til mange forskellige gøremål medvirket til en god markedsføring af 
Himmerland Forsikring. Dette var netop en af bevæggrundene for i 
jubilæumsåret 2013 at træffe beslutning om gennem de efterfølgen-
de 10 år at tilføre yderligere kapital til Fonden, som derigennem kan 
være med til at gøre en forskel for nogle af de aktivitetsområder, der i 
de senere år har mærket den generelle økonomiske afmatning – og 
specielt i forhold til mindre klubbers og foreningers frivillige arbejde. 
Fonden er derfor i 2017 blevet tilgodeset med 500.000 kr., der er taget 
som driftsomkostning.

Udvikling af IT-systemer har været en krævende opgave for mange 
forsikringsselskaber gennem årene. Himmerland har dog ikke fundet 
anledning til at eksperimentere med forskellige løsninger i besparelses-
mæssig henseende. Derfor står vi i dag med en velfungerende løsning, 
der i høj grad understøtter vores forretningsmæssige behov.

Vi har gennem de senere år foretaget store investeringer i videreud-
vikling af IT-systemerne med henblik på at kunne øge digitaliseringen. 
Senest er kundeportalerne ”Mit Himmerland” og ”Mit Concordia” blevet 
taget i brug, hvor medlemmerne har adgang til et overblik over aktuelle 
forsikringer og tilhørende forsikringsbetingelser m.v., ligesom der er 
mulighed for at foretage skadesanmeldelser direkte.

Kommunikationsdelen på kundeportalerne vil blive udbygget i de 
kommende år, så vi imødekommer medlemmernes ønsker og forvent-
ninger til betjening, hvad enten man foretrækker personlig betjening 
eller selvbetjening.

Samtidigt er det vigtigt for os, at de teknologiske muligheder, der tages 
i brug, er gennemarbejdede, verificerede og afprøvet med henblik på 
løsninger af høj sikkerhed og værdi som optimerende element i kun-
deservice og drift.

Vi lægger stor vægt på at have indflydelse på udviklingen af IT-løsninger, 
der kan imødekomme nye teknologiske muligheder, men IT-udviklingen 
er også med tanke for videreudvikling af systemer og løsninger, der kan 
indgå i samarbejdsgrundlag med andre ligesindede forsikringsselskaber, 
der alle kan opnå økonomiske fordele heraf.

En af de helt store arbejdsopgaver i det forløbne år har været imple-
mentering af Databeskyttelsesforordningen, som træder i kraft i hele 
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EU den 25. maj 2018, ligesom implementering af kravene i det kom-
mende forsikringsdistributionsdirektiv ligeledes er en krævende og 
omkostningstung opgave.

Selskabet havde i forbindelse med overgangen til Solvens II-regimet 
heldigvis valgt den tilgang til denne opgaves løsning, at selvom der var 
tale om et omfattende – og på visse områder ganske bureaukratisk – 
regelsæt, så søgte man at se på de fremtidige muligheder, som netop 
Solvens II-regimet kunne rumme, herunder også forretningsmæssigt.

Derfor har overskriften været den samme denne gang, hvor vi i øvrigt 
kan være tilfredse med, at vi gennem de forudgående års IT-udvikling 
har formået at få digitaliseret en meget stor del af f.eks. personfølsomme 
oplysninger, hvilket har været en fordel i forbindelse med implemente-
ringen af Databeskyttelsesforordningen. 

Endelig har mange års brug af Gensam Data som driftsleverandør 
givet en stabil og sammenhængende datastruktur, som gør analyser 
af datastrømme mere enkle, end hvis der havde været tale om flere 
forskellige, uafhængige datasystemer, eller der var foretaget mulige 
leverandørskift i nyere tid.

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 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 
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, 
der har betroet os at løse denne opgave.

Himmerlands solvenskapitalkrav er pr. 31. december 2017 opgjort til 223,2 
mio. kr. Selskabets kapitalgrundlag til dækning heraf udgør på samme 
tidspunkt 808,5 mio. kr. svarende til en overdækning på 585,3 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 2017 opgjort til 87,3 og operating ratio 
til 87,4.

Den fortsatte forsikringsmæssige vækst i koncernens selskaber for-
ventes at ske på det kontrollerede grundlag, som det hidtil har gjort, og 
som i 2017 medvirkede til et forsikringsteknisk overskud i koncernen 
på 49,4 mio. kr. mod 19,5 mio. kr. året før.

På koncernplan påregnes en fortsat vækst. Udviklingen ventes dog som 
helhed moderat, idet den skærpede konkurrencesituation vil påvirke 

koncernen forskelligt fra branche til branche.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere for sam- 
arbejdet i det forløbne år. Samtidig tak til alle koncernens medar- 
bejdere 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 overfor 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.

Som kundeejet selskab er det i sidste instans evnen til at indfri med-
lemmernes ønsker og forventning om konkurrencedygtige produkter, 
stabile priser og en kompetent, personlig betjening og servicering, der 
vil vise om målsætningen opfyldes.

Det er fremover ligeså vigtigt, at nye forsikringskunder er klar over, at 
Himmerland Forsikring er for dem, som ønsker at vælge en langvarig 
forsikringssamarbejdspartner, der står for begreber som lokal, personlig 
betjening, gode produkter, nærhed ved skader og i øvrigt har interesse 
for og bidrager til fortsat udvikling i denne del af Danmark.

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

For i Himmerland Forsikring kender vi lokalområdet og livet der – og vi 
taler samme sprog. For os er det hele tiden nærheden og mennesket, 
der er i fokus. 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, Frederiksberg og på Læsø, er i pæn frem-
drift. Koncernens store fordel er, 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.

Aflagt af Forsikringsselskabet Himmerlands formand Erling Sørensen 
på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2018.
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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


