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VELKOMMEN

   Når vi i Himmerland Forsikring 

er Tæt på og ligetil

 – så er det mere end noget

 geografisk og fysisk.   

Vi tror på, at nærvær,  

både fysisk og mentalt, skaber et godt og  

tillidsfuldt forhold mellem os og dig som kunde.  

Vi er godt klar over, at der findes 

en del myter og misforståelser 

om forsikringer - som at alle forsikringer 

er ens, og at forsikringsselskaber generelt  

kun er ude på at sælge så meget som muligt.  

Intet kunne være mere forkert. 

For det handler om andet end pris,  

nemlig hvad forsikringen dækker  

i forhold til prisen, og ikke mindst  

de bløde værdier som  

troværdighed og ordentlighed.

Vi oplever, at vores måde at drive  

forsikringsselskab på og vores måde at være på  

tilfører ekstra værdi i vores kunders hverdag: 

tryghed og sikkerhed.  

Det er i den personlige rådgivning,   

vores gode service og vores måde at håndtere skader på, 

du vil opleve den store forskel  

ved at have valgt Himmerland Forsikring  

som dit forsikringsselskab.

NÆRVÆR

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*

* uafhængigt bestyrelsesmedlem med særlige
kvalifikationer inden for regnskab

PENGEINSTITUT

JUTLANDER BANK A/S 
Aars

REVISOR

DELOITTE
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Silkeborg

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 J
Aktivitet: IT-virksomhed
(ejerandel 75,65 %)

ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S
Farvervej 1C, 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 SIMONSEN

KRISTIAN BOLLERUP

Aars, den 10. marts 2017

ÅRSRAPPORT 2016

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og god-
kendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016 for Himmerland Forsikring gs. Årsrapporten aflægges i 
overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af 
selskabets og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2016.  

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en 
retvisende 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

6  ÅRSRAPPORT 2016



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  REVISIONSPÅTEGNING

Til de delegerede i
Himmerland Forsikring gs.

KONKLUSION

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Him-
merland Forsikring gs. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, 
balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncern-
regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel 
virksomhed. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet 
giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af re-
sultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov 
om finansiel virksomhed.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internatio-
nale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav 
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnska-
bet”. Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

LEDELSENS ANSVAR FOR KONCERNREGN-
SKABET OG ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab 
og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødven-
dig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er 
ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne 
til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat 
drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde koncernregn-
skabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF KON-
CERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregn-
skabet og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at 
afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med interna-
tionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvi-
gelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med in-
ternationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opret-
holder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinforma-
tion i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisions-
handlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisions- 
bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag 
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser 
kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for 
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og 
selskabets interne kontrol. 

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt 
af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige 
skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, 
er rimelige.

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregn-
skabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det 
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. 
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysnin-
ger herom i koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbe-
vis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og 
indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregn-
skabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede 
heraf.

•  Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finan-
sielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsakti-
viteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion 
om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn 
med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for 
vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlag-
te omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt 
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen. 

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi 
har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed og 
oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelig-
hed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette 
er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet 
omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregn-
skabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 

den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt 
inkonsistent med koncernregnskabet eller årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 
indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 
indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om finansiel 
virksomhed.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledel-
sesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet 
og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 
kravene i lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

NØGLETALLET SOLVENSDÆKNING

Ledelsen er ansvarlig for nøgletallet solvensdækning, der frem-
går af note 3 i koncernregnskabet og årsregnskabet. 

Som anført i note 3 er nøgletallet solvensdækning undtaget fra 
kravet om revision. Vores konklusion om koncernregnskabet og 
årsregnskabet omfatter derfor ikke nøgletallet solvensdækning, 
og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om 
dette nøgletal.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregn-
skabet er det vores ansvar at overveje, om nøgletallet solvens-
dækning er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet og 
årsregnskabet, eller vores viden opnået ved revisionen eller på 
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Hvis vi på dette grundlag konkluderer, at der er væsentlig 
fejlinformation i nøgletallet solvensdækning, skal vi rapportere 
herom. Vi har intet at rapportere i den forbindelse.

Silkeborg, den 10. marts 2017

DELOITTE
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56

FLEMMING RAVNSBÆK           
Statsautoriseret Revisor

LARS KRONOW
Statsautoriseret Revisor

8  ÅRSRAPPORT 2016



9  ÅRSRAPPORT 2016



LEDELSES-
BERETNING
2016
Det skal indledningsvist bemærkes, at der grundet ændring af 
regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsik-
ringsselskaber og tværgående pensionskasser med virkning 
fra 1. januar 2016 er sket ændring i anvendt regnskabspraksis. 
Af hensyn til sammenligneligheden er sammenligningstal for 
2015 angivet i årsrapporten, herunder også ledelsesberetnin-
gen, således omregnet, så de er opgjort efter samme regn-
skabspraksis, som er anvendt ved opgørelse af resultaterne 
for 2016. Nærmere herom fremgår af anvendt regnskabsprak-
sis på side 22.

Året 2016 blev samlet set et meget tilfredsstillende år for 
Himmerland Forsikring gs.

Regnskabsåret 2016 udviser et overskud efter skat på 50,4 mio. kr. mod 26,1 
mio. kr. sidste år. Af årets nettoresultat kan 7,1 mio. kr. henføres til det forsik-
ringstekniske resultat mod -2,7 mio. kr. året før, mens 46,1 mio. kr. hidrører fra 
investeringsvirksomheden i 2016 mod 28,2 mio. kr. i 2015. Der er afsat 5,8 mio. 
kr. til selskabsskat.
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Udviklingen i præmieindtægterne har medført en fremgang på 
6,3 % i bruttopræmieindtægterne, som er steget fra 190,5 mio. kr. 
til 202,5 mio. kr., hvilket er mere end forventet ved etablering af 
forsikringsbutikkerne i Aars og Aalborg, men har sin baggrund i 
den afsluttede omstilling af salgsorganisationen. Bruttopræmie-
indtægterne på koncernbasis er ligeledes steget fra 371,9 mio. kr. til 
388,8 mio. kr. svarende til 4,5 %, hvilket er tilfredsstillende, når den 
generelle markeds- og konkurrencesituation tages i betragtning.

Præmieindtægterne for egen regning er steget i 2016 til 164,2 mio. 
kr. mod 146,5 mio. kr. året før, hvilket svarer til 12,1 %.

Erstatningsudgifterne for egen regning udgør i 2016 109,0 mio. kr. 
mod 101,0 mio. kr. året før. Dette svarer til en skadeprocent for egen 
regning på 66,4 mod 68,9 i 2015. Bruttoskadeprocenten er 66,9 
mod 61,4 i 2015. På koncernbasis er bruttoskadeprocenten 73,5.

Der har i 2016 været enkelte, større skader som primært har ramt 
selskabets egetbehold, mens andre større skader har været omfat-
tet af koncernens reassuranceprogram.
 
De forsikringsmæssige driftsomkostninger androg 53,0 mio. kr. 
mod 52,7 mio. kr. i 2015. Bruttoomkostningsprocenten er dermed 
faldet fra 27,7 til 26,2. Etableringen af de to forsikringsbutikker i 
Aalborg og Aars, hvorfra salg til samt betjening og servicering af 
privatforsikringsporteføljen varetages, har medført en øget ser-
vicering af den bestående bestand af forsikringstagere, hvilket 
sammen med øget nysalg af vores gode produktudgaver indenfor 
privatforsikring giver større kundetilfredshed. Senest er forsik-
ringsbutikken i Aars flyttet til større lokaler som følge af den øgede 
kundetilgang og mindre kundeafgang. Det forventes, at omkost-
ningsprocenten fortsat vil være faldende i de kommende år.

På koncernbasis er bruttoomkostningsprocenten faldet fra 22,7 til 
20,0. 

Genforsikringsafgivelsen har andraget 38,2 mio. kr., hvorefter sel-
skabets selvbehold udgør 81,1 % af bruttopræmien. Skadeprocenten 
på den samlede afgivne forretning andrager 69,1 mod 36,1 året før.

Combined ratio er opgjort til 96,4 og operating ratio til 96,5.

Forsikringsvirksomheden viser herefter et samlet overskud på 7,1 
mio. kr. mod et underskud på 2,7 mio. kr. året før.

Resultatet af forsikringsvirksomheden er i 2016 præget af omtalte 
forretningsudvikling på privatkundeområdet. Denne positive ud-
vikling videreføres i 2017, hvor andre forretningsområder ligeledes 
omfattes af betjeningskonceptet ”tæt på og ligetil”.

Investeringsvirksomheden omfatter likviditetsplacering, fondspleje 
og resultater af datterselskabsdrift. Resultatet udgør 46,1 mio. kr., 
mod 28,2 mio. kr. året før. Den samlede kurs- og værdiregulering 
andrager 11,5 mio. kr. mod 3,5 mio. kr. året før. Resultat af dattersel-
skabsdrift udviser et overskud på 17,4 mio. kr. mod et overskud på 
7,3 mio. kr. i 2015, hvilket anses for tilfredsstillende.

Renteindtægter og udbytter er steget fra 6,3 mio. kr. i 2015 til 8,8 
mio. kr. i 2016.

Resultatet af associerede virksomheder indgår i investeringsvirk-
somheden med et overskud på 11,0 mio. kr. mod 13,2 mio. kr. året 

før. Selskabet har herudover haft indtægter fra salg af diverse 
ydelser på 3,1 mio. kr., som indtægtsføres under posten andre 
indtægter. 

Samlet giver det herefter et resultat før skat på 56,2 mio. kr. mod 
27,8 mio. kr. i 2015, hvilket er meget tilfredsstillende.

Himmerland Forsikrings egenkapital pr. 31. december 2016 udgør 
752,5 mio. kr. Selskabets solvenskapitalkrav er pr. 31. december 
2016 opgjort til 211,6 mio. kr., mens kapitalgrundlaget for samme 
periode er opgjort til 752,5 mio. kr. hvilket betyder, at Himmerland 
Forsikring har en solvensdækning 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. 

Concordia Forsikring as. kom tilfredsstillende gennem året med 
et forsikringsteknisk overskud på 11,1 mio. kr. og et resultat efter 
skat på 15,7 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 248,8 mio. kr. 
svarende til en stigning på 3,0 %, mens præmier for egen regning 
udgør 167,8 mio. kr. Concordia Forsikrings egenkapital andrager 
232,8 mio. kr. Dattervirksomhedens solvensdækning er pr. 31. 
december 2016 opgjort til 2,0.

Koncernens solvensdækning er pr. 31. december 2016 opgjort til 3,1.

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 produktty-
per med mindre risikoprofil enkeltvis. Selskabet tegner forsikringer 
i Danmark for private, landbrug og mindre erhvervsvirksomheder. 
Selskabets acceptpolitik indeholder regler for hvilke typer og stør-
relser 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. 
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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.    

Selskabets risikostyringsmiljø består af bestyrelse, direktion, risiko-
styringsfunktion, risikoudvalg og driftsorganisation. Risikostyrings-
funktionen har til opgave at lette gennemførelse af risikostyrings-
systemet. 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 kon- 
cernplan etableret et tværgående risikoudvalg med repræsentanter 
for alle væsentlige forretningsområder og funktioner. Risikoud-
valget arbejder hen over året tæt sammen med risikostyrings-
funktionen 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. gen-
nem forretningsgange og systemmæssige kontroller, men også 
med sikring af koordination og ensartethed i forhold til påtagelse, 
opgørelse, overvågning og rapportering af risici på tværs af de 
enkelte forretningsområder i de to forsikringsselskaber. Selskabet 
foretager mindst én gang årligt vurdering af egen risiko og solvens 
(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 bestyrelsen, 
der har ejerskab over ORSA og sikring af, at der er sammenhæng 
mellem selskabets forretningsmodel og -strategi, risikostyring 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 virkning 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 

Nærmere beskrivelse af ovennævnte risici fremgår af note 23 på 
side 39.

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 forpligtelser 
og dermed minimere risikoen for, at selskabets kunder lider tab. 
Solvenskapitalkravet afspejler således selskabets risiko opgjort i 
henhold til standardmodellen, jf. Solvens II og viser kravet til sel-
skabets 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. 31. december 2016 opgjort til 
211,6 mio. kr. mod 202,9 mio. kr. pr. 1. januar 2016, hvor Solvens II 
trådte i kraft. Kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet 
er pr. 31. december 2016 opgjort til 752,5 mio. kr. svarende til en 
overdækning på 540,9 mio. kr. og en solvensdækning på 3,6. Pr. 
1. januar 2016 var kapitalgrundlaget til sammenligning opgjort til 
702,1 mio. kr. svarende til en overdækning på 499,2 mio. kr. og 
solvensdækning på 3,5. 

Dattervirksomheden Concordia Forsikrings solvenskapitalkrav er pr. 
31. december 2016 opgjort til 116,7 mio. kr. mod 124,3 mio. kr. pr. 1. janu-
ar 2016. Kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet er pr. 31. 
december 2016 opgjort til 232,8 mio. kr. svarende til en overdækning 
på 116,1 mio. kr. og en solvensdækning på 2,0. Pr. 1. januar 2016 var 
kapitalgrundlaget til sammenligning opgjort til 217,1 mio. kr. svarende 
til en overdækning på 92,8 mio. kr. og solvensdækning på 1,7.
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På koncernplan er solvenskapitalkravet pr. 31. december 2016 
opgjort til 240,6 mio. kr. mod 244,4 mio. kr. pr. 1. januar 2016. Kapi-
talgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet er pr. 31. december 
2016 opgjort til 745,9 mio. kr. svarende til en overdækning på 505,3 
mio. kr. og en solvensdækning på 3,1. Pr. 1. januar 2016 var kapital-
grundlaget til sammenligning opgjort til 695,3 mio. kr. svarende til 
en overdækning på 450,9 mio. kr. og solvensdækning på 2,8.

LØNPOLITIK

I henhold til lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets 
bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om afløn-
ning i finansielle virksomheder redegøres herved for selskabets 
lønpolitik. 

Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til, at selskabets 
aflønning af ledelse og ansatte, der har væsentlig indflydelse på 
selskabets risikoprofil, fremmer en sund og effektiv risikostyring 
og ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønnen skal være i 
overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og 
langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel. Lønnen 
må ikke være af en størrelse eller sammensætning, som indebærer 
en risiko for interessekonflikter, eller som ikke harmonerer med 
selskabets ønsker om at beskytte kunder.

Bestyrelsen påser mindst én gang årligt, at lønpolitikken overhol-
des, samt at lønpolitikken tilpasses selskabets og koncernens 
udvikling. Ændringer og tilpasninger fremlægges til godkendelse 
på selskabets generalforsamling.

Den vedtagne lønpolitik findes på selskabets hjemmeside: 
www.himmerland-forsikring.dk/Om-Himmerland/Lønpolitik-og-
aflønning   

Aflønning af bestyrelse
Hvert medlem af bestyrelsen i såvel moderselskab som dattervirk-
somheder aflønnes med et fast basishonorar og er ikke omfattet af 
nogen former for incitaments- eller performanceafhængig afløn-
ning. Honoraret fastsættes på baggrund af udviklingen i markeds-
praksis samt under hensyntagen til kompetencer og indsats samt 
bestyrelsesarbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.

For medlemskab af revisionsudvalget ydes et udvalgshonorar efter 
samme principper som basishonoraret. 

Uagtet antallet af den enkelte persons bestyrelses-/udvalgsposter 
på koncernplan kan der højst oppebæres honorar for tre bestyrel-
ses-/udvalgsposter i Himmerland Forsikring-koncernen.

Vederlag til bestyrelsen fremgår af note 5 på side 30-31 og for 
koncern på side 51-52. 

Bestyrelsens ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder fremgår 
af note 22 på side 37-38.

Aflønning af direktion
Aflønning af direktionen fastlægges af selskabets bestyrelse. 
Direktionen er i såvel moderselskab som dattervirksomheden 
Concordia Forsikring ansat på almindelige ansættelsesvilkår med 
en årlig vurdering af udviklingen i markedspraksis.  

Direktionens aflønning består af fast løn og pensionsbidrag men 
ingen former for incitaments- eller performanceafhængig afløn-
ning. Direktionen modtager bidragsbaseret pensionsordning. 
Herudover kan direktionen oppebære fri telefon og bil svarende til 
dennes stilling.

Vederlag til direktionen fremgår af note 5 på side 31 og 52. 

Aflønning af væsentlige risikotagere
Bestyrelsen har i henhold til bekendtgørelse om lønpolitik udpeget 
medarbejdere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selska-
bets risikoprofil.

De omfattede personer er ansat på almindelige ansættelsesvilkår 
med en årlig vurdering af aflønningen. Bestemmende for aflønnin-
gen er kompleksiteten af disse personers arbejdsopgaver samt en 
årlig vurdering af udviklingen i markedspraksis. 

Aflønningen består af fast løn og pensionsbidrag men ingen 
former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning. 
Herudover kan der oppebæres fri telefon og bil svarende til den 
enkeltes stilling.

Vederlag til væsentlige risikotagere fremgår af note 5 på side 32 
og 52. 

MÅLTAL OG POLITIK FOR DET UNDERREPRÆ-
SENTEREDE KØN

Himmerland Forsikring-koncernen har vedtaget politik for den 
kønsmæssige sammensætning af koncernens øverste ledelsesor-
gan i form af moderselskabets bestyrelse samt den kønsmæssige 
sammensætning af den øvrige ledelse.  

Bestyrelsen
Himmerland Forsikring har en målsætning om en bestyrelse, der 
repræsenterer begge køn. Der skal således være lige muligheder 
for kvinder som mænd for at blive valgt ind i koncernens øverste 
ledelsesorgan - moderselskabets bestyrelse - samt i øvrigt også 
dattervirksomheders bestyrelse.

Bestyrelsen har en målsætning om at øge andelen af kvindelige 
medlemmer i koncernens øverste ledelsesorgan - moderselska-
bets bestyrelse - fra 0-1 medlem til minimum 1-2 medlemmer inden 
udgangen af 2016. Med 1-2 kvindelige medlemmer af Himmerland 
Forsikrings bestyrelse vil andelen af kvindelige medlemmer udgøre 
ca. 15-30 % af den samlede bestyrelse, hvilket anses som realistisk 
i forhold til selskabets størrelse og selskabsform. 

Moderselskabet er en medlemsejet virksomhed, og bestyrelsen 
vælges som udgangspunkt blandt medlemmerne. Uagtet de 
fastsatte måltal for andelen af kvinder i selskabets øverste ledelse 
vil bestyrelsen fortsat antage den holdning, at det er kandidatens 
kvalifikationer, der bør være afgørende for besættelsen af en be-
styrelsespost. Med Himmerland Forsikrings nuværende bestyrelse 
opfylder selskabet sit måltal for andelen af det underrepræsentere-
de køn i det øverste ledelsesorgan.

Målsætningen for koncernens øverste ledelsesorgan - modersel-
skabets bestyrelse - er ved udgangen af 2016 opfyldt.
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Selskabets øvrige ledelse
Der er for Himmerland Forsikring-koncernens øvrige ledelse en 
målsætning om, at organisationen som helhed skal afspejle en 
repræsentativ fordeling af mænd og kvinder for at opnå en så bredt 
sammensat gruppe som muligt - også på ledelsesplan. Dette er 
allerede i dag en del af koncernens personalepolitik. Koncernens 
ledergruppe anses i dag for at være bredt sammensat i forhold til 
køn. 

Koncernen opfylder sin målsætning om en ligelig fordeling, idet der 
er 44/56 % fordeling mellem kvindelige og mandlige ledere.

FORVENTNING TIL 2017

Selskabet forventer et fortsat positivt forsikringsteknisk resultat 
i det kommende år, men dog på et lavere niveau for det samlede 
resultat end i 2016, henset til at investeringsafkastet også forven-
tes på et lavere niveau end året før.

Præmieindtægterne forventes på trods af den intense konkurrence 
at udvise en tilfredsstillende fremgang, hvor specielt præmiefrem-
gangen på privatforsikringsområdet vil være tydelig.

KONCERNENS RESULTAT OG FORVENTNINGER 
TIL FREMTIDEN

Koncernens combined ratio er opgjort til 94,9 og operating ratio til 
95,0.

Den fortsatte forsikringsmæssige vækst i koncernens selskaber 
forventes at ske på det kontrollerede grundlag, som det hidtil har 
gjort, og som i 2016 medvirkede til et forsikringsteknisk overskud i 
koncernen på 19,5 mio. kr. mod 1,4 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.

Den langt fremskredne omstillingsproces i Concordia Forsikring 
videreudbygges i den kommende periode. Samtidigt udvikles en 
række interne funktioner løbende.

Ved ikrafttrædelse af Solvens II reglerne 1. januar 2016 tog selska-
bet en ny beregningsmodel til opgørelse af solvenskapitalkrav, 
minimumskapitalkrav samt kapitalgrundlag i brug. Beregnings-
modellen anvender beregningsparametrene fra standardmodellen 
under Solvens II. 

Selskabets overgang fra den tidligere beregningsmodel til stan-
dardberegningsmodellen under Solvens II har ikke givet anledning 
til bekymring for hverken selskabet eller koncernen. Selskabets 
solvenskapitalkrav m.v. er således på niveau med det forventede på 
baggrund af de tidligere gennemførte testberegninger, der indgik 
som en del af selskabets forberedelse til Solvens II.  

Oplysning om koncernens selskaber, herunder juridisk, ledelses-
mæssig og organisatorisk struktur fremgår af Himmerland 
Forsikrings hjemmeside:
www.himmerland-forsikring.dk/Om-Himmerland/Selskabet 

FORHOLD EFTER REGNSKABSÅRET 2016

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, 
som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.
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RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
MODERSELSKAB

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

Bruttopræmier 204.000 191.818

Afgivne forsikringspræmier -38.275 -44.005

Ændring i præmiehensættelser -1.542 -1.325

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 58 0

Præmieindtægter for egen regning 164.241 146.488

4 Forsikringsteknisk rente -186 -29

Udbetalte erstatninger -118.459 -96.874

Modtaget genforsikringsdækning 19.460 14.147

Ændring i erstatningshensættelser -16.244 -19.051

Ændring i risikomargen -672 -949

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 6.945 1.767

Erstatningsudgifter for egen regning -108.970 -100.960

Erhvervelsesomkostninger -32.043 -30.992

Administrationsomkostninger -20.908 -21.734

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 4.924 4.564

5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning -48.027 -48.162

Forsikringsteknisk resultat 7.058 -2.663
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NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

6 Indtægter fra tilknyttede virksomheder 17.380 7.323

7 Indtægter fra associerede virksomheder 11.027 13.217

Indtægter af investeringsejendom -45 -18

8 Renteindtægter og udbytter m.v. 8.773 6.297

9 Kursreguleringer 11.470 3.487

Renteudgifter 0 -12

Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed -2.392 -2.149

Investeringsafkast 46.213 28.145

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser -131 29

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige 
hensættelser 46.082 28.174

Andre indtægter 3.066 2.318

Resultat før skat 56.206 27.829

10 Skat -5.815 -1.684

Årets resultat 50.391 26.145

Anden totalindkomst 0 0

TOTALINDKOMST I ALT 50.391 26.145

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
MODERSELSKAB
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
MODERSELSKAB

AKTIVER

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

11 Driftsmidler 1.757 2.094

12 Domicilejendom 6.743 6.826

Materielle aktiver i alt 8.500 8.920

13 Investeringsejendom 280 280

14 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 299.244 281.864

Udlån til tilknyttede virksomheder 52.422 61.993

15 Kapitalandele i associerede virksomheder 151.096 140.069

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt 502.762 483.926

Kapitalandele 45.270 44.175

Investeringsforeningsandele 60.161 83.267

Obligationer 190.921 148.387

Pantesikrede udlån 2.669 3.618

Indlån i kreditinstitutter 73.593 24.631

Øvrige 780 800

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 373.394 304.878

Investeringsaktiver i alt 876.436 789.084

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 58 0

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 34.952 28.007

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser i alt 35.010 28.007

Tilgodehavender hos forsikringstagere 2.280 3.107

Tilgodehavender ifm. direkte forsikringskontrakter i alt 2.280 3.107

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 0 0

Tilgodehavender i alt 37.290 31.114

Aktuelle skatteaktiver 2.715 10.160

17 Udskudte skatteaktiver 313 322

Likvide beholdninger 31.570 43.732

Øvrige 1.118 4.497

Andre aktiver i alt 35.716 58.711

Tilgodehavende renter 113 161

Andre periodeafgrænsningsposter 379 566

Periodeafgrænsningsposter i alt 492 727

AKTIVER I ALT 958.434 888.556
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NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

Grundfond 25.000 25.000

Reservefond 500.000 500.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 179.891 151.484

Overført resultat 47.601 25.617

16 Egenkapital i alt 752.492 702.101

Præmiehensættelser 67.211 65.559

Erstatningshensættelser 123.903 107.453

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 6.168 5.496

Hensættelser  til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 197.282 178.508

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 832 825

Gæld i forbindelse med genforsikring 2.737 2.923

Anden gæld 5.091 4.199

19 Gæld i alt 8.660 7.947

PASSIVER I ALT 958.434 888.556

18 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

20 Koncerninterne transaktioner og nærtstående parter

21 Følsomhedsoplysninger

22 Ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder

23 Risikooplysninger

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
MODERSELSKAB

PASSIVER
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2016
MODERSELSKAB

DKK 1.000,- Grundfond Reservefond Reserve for 
nettoopskriv-

ning efter indre 
værdis metode

Overført 
resultat

I alt

Saldo 1/1-2015 25.000 500.000 123.945 23.735 672.680

Effekt af ændring i anvendt regnskabs-
praksis 0 0 6.999 -3.723 3.276

Årets resultat 2015 0 0 20.540 5.605 26.145

Saldo 31/12-2015 25.000 500.000 151.484 25.617 702.101

Årets resultat 2016 0 0 28.407 21.984 50.391

Saldo 31/12-2016 25.000 500.000 179.891 47.601 752.492
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NOTER
MODERSELSKAB

NOTE 1 · ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELLE PRINCIPPER

Årsrapporten er aflagt efter lovgivningen for forsikringssel-
skaber, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansiel 
rapportering for forsikringsselskabers årsrapporter.

De anvendte principper for indregning og måling er beskrevet 
efterfølgende. 

ÆNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsbekendtgørelsen er ændret med virkning fra 1. januar 
2016. Ændringerne i regnskabsbekendtgørelsen er med et over-
ordnet formål om tilpasning til Solvens II.

Ændringerne omfatter: 

Diskontering 
Diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser sker nu 
ved brug af EIOPA’s risikofrie rentekurve uden volatilitets- 
justering mod tidligere den af Finanstilsynet offentliggjorte 
rentekurve. Præsentationen af diskonteringseffekten i resul-
tatopgørelsen er samtidig ændret, således at den del af dis-
konteringseffekten, der kan henføres til løbetidsforkortelse og 
ændring i den anvendte diskonteringssats, medtages i regn-
skabsposten forrentning og kursregulering af forsikringsmæssi-
ge hensættelser. 

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter
Risikomargen er det beløb, som selskabet forventeligt vil skulle 
betale en anden forsikringsvirksomhed for, at denne vil overtage 
risikoen for, at omkostningerne ved at afvikle selskabets skade-
forsikringsforpligtelser afviger fra de beløb, der faktisk er afsat 
til præmie- og erstatningshensættelser. Egenkapitalen reduce-
res således pr. 1. januar 2016 med den opgjorte risikomargen, der 
tidligere alene har været fradraget ved opgørelse af den tilstræk-
kelige basiskapital. 

Fortjenstmargen 
I forhold til fortjenstmargen har selskabet besluttet at anven-
de den simple metode i regnskabsbekendtgørelsens § 69a til 

opgørelse af præmiehensættelserne. Metoden er i store træk 
uændret i forhold til den metode, selskabet tidligere har anvendt. 
Ved anvendelse af den forenklede metode skal der ikke afsæt-
tes fortjenstmargen. 

Forsikringsteknisk rente
Metoden for beregning af forsikringsteknisk rente er ændret, 
således at der alene skal beregnes forsikringsteknisk rente af 
præmiehensættelserne for egen regning (alene såfremt disse 
opgøres efter § 69a, hvilket selskabet har valgt). 

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 
I selskabets kapitalandele i tilknyttede og associerede virksom-
heder er der foretaget tilsvarende ændringer i anvendt regn-
skabspraksis som følge af den ændrede regnskabsbekendtgø-
relse. 

Skat 
Ovenstående ændringer har medført tilhørende korrektioner af 
de skattemæssige poster.

Øvrige bemærkninger 
Ved ændringen er alle berørte poster - herunder sammenlig-
ningstal - tilrettet, således at årsrapporten er udarbejdet, som 
om den nye metode hele tiden havde været anvendt. Tallene i 
5-års oversigten er dog alene omregnet for 2015, da det ikke har 
været muligt at tilpasse tallene for de tidligere år. 

De anførte ændringer i anvendt regnskabspraksis har samlet 
set forøget egenkapitalen i moderselskabet og i koncernen pr. 1. 
januar 2016 med 497 t.kr. 

Det har ikke været muligt at oplyse om den resultatmæssige 
effekt af den anvendte regnskabspraksis på resultatet for 2016, 
idet den tidligere anvendte rentekurve ikke længere offentlig-
gøres.   

Den beløbsmæssige effekt af ændringen i regnskabspraksis for 
berørte poster i balance og resultatopgørelse for sidste regn-
skabsår kan vises således: 
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Genberegning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015

DKK 1.000,-

Hidtidig regn-
skabspraksis

Regulering 
som følge af 

praksis- 
ændring 

Ændret regn-
skabspraksis

Resultatopgørelse

Forsikringsteknisk rente -64 35 -29

Ændring i risikomargen 0 -949 -949

Erstatningsudgifter for egen regning -100.011 -949 -100.960

Forsikringsteknisk resultat -1.749 -914 -2.663

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 7.265 58 7.323

Indtægter fra associerede virksomheder 15.314 -2.097 13.217

Investeringsafkast 30.184 -2.039 28.145

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser 64 -35 29

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige  
hensættelser 30.248 -2.074 28.174

Resultat før skat 30.817 -2.988 27.829

Skat -1.893 209 -1.684

ÅRETS RESULTAT 28.924 -2.779 26.145

Balance

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 286.027 -4.163 281.864

Kapitalandele i associerede virksomheder 130.946 9.123 140.069

Investering i tilknyttede og associerede virksomheder i alt 478.966 4.960 483.926

Obligationer 147.659 728 148.387

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 304.150 728 304.878
Investeringsaktiver i alt 783.396 5.688 789.084

Aktuelle skatteaktiver 8.901 1.259 10.160

Andre aktiver i alt 57.452 1.259 58.711

Tilgodehavende renter 889 -728 161

Periodeafgrænsningsposter i alt 1.455 -728 727

AKTIVER I ALT 882.337 6.219 888.556

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 146.524 4.960 151.484

Overført resultat 30.080 -4.463 25.617

Egenkapital i alt 701.604 497 702.101

Erstatningshensættelser 107.227 226 107.453

Risikomargen til skadeforsikringskontrakter 0 5.496 5.496

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 172.786 5.722 178.508

PASSIVER I ALT 882.337 6.219 888.556

NOTER
MODERSELSKAB

NOTE 1 · ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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KONCERN

Genberegning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015

DKK 1.000,-

Hidtidig regn-
skabspraksis

Regulering 
som følge af 

praksis- 
ændring 

Ændret regn-
skabspraksis

Resultatopgørelse

Forsikringsteknisk rente -82 1 -81

Ændring i risikomargen 0 -875 -875

Erstatningsudgifter for egen regning i alt -229.176 -875 -230.051

Forsikringsteknisk resultat 2.291 -874 1.417

Indtægter fra associerede virksomheder 15.314 -2.097 13.217

Investeringsafkast 28.501 -2.097 26.404

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser 151 -1 150

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige  
hensættelser 28.652 -2.098 26.554

Resultat før skat 32.768 -2.972 29.796

Skat -4.287 193 -4.094

Årets resultat før minoritetsinteresser 28.481 -2.779 25.702

ÅRETS RESULTAT 28.924 -2.779 26.145

Balance

Kapitalandele i associerede virksomheder 130.946 9.123 140.069

Investering i tilknyttede og associerede virksomheder i alt 130.946 9.123 140.069

Obligationer 303.915 1.701 305.616

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 640.338 1.701 642.039
Investeringsaktiver i alt 815.416 10.824 826.240

Aktuelle skatteaktiver 6.478 2.433 8.911

Andre aktiver i alt 181.803 2.433 184.236

Tilgodehavende renter 1.862 -1.700 162

Periodeafgrænsningsposter i alt 4.495 -1.700 2.795

AKTIVER I ALT 1.081.495 11.556 1.093.051

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 86.823 9.123 95.946

Overført resultat 89.781 -8.626 81.155

Egenkapital i alt 701.604 497 702.101

Erstatningshensættelser 189.569 508 190.077

Risikomargen til skadeforsikringskontrakter 0 10.551 10.551

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 344.261 11.059 355.320

PASSIVER I ALT 1.081.495 11.556 1.093.051
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GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidi-
ge økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi 
kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når 
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de 
indtjenes.

KONCERNREGNSKABET

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Himmerland For-
sikring gs. samt datterselskaber, hvori moderselskabet direkte 
eller indirekte har bestemmende indflydelse.

Koncernregnskabet udarbejdes ved sammendragelse af moder-
selskabets og de enkelte dattervirksomheders årsrapporter, så-
ledes at ensartede indtægter og omkostninger samt aktiver og 
passiver sammenlægges. Årsrapporter, for hvilke der gælder 
anden regnskabspraksis, omarbejdes i overensstemmelse med 
koncernens regnskabspraksis.

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede virksomheder indregnes i regnskabet fra overta-
gelsestidspunktet. Nyerhvervede virksomheders identificerbare 
aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestids-
punktet.
 
Kostprisen for virksomhedssammenslutninger måles som sam-
let dagsværdi på overtagelsestidspunktet af overdragne aktiver, 
opståede eller skønnede forpligtelser og alle omkostninger, der 
direkte kan henføres til virksomhedssammenslutningen.
 
Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris for virksom-
hedssammenslutninger og dagsværdi af overtagne identifi-
cerede aktiver og forpligtelser indregnes som goodwill under 
immaterielle aktiver. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) 
indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser er øvrige investorers andel af tilknyttede 
virksomheders egenkapital.

Koncerninterne transaktioner
Mellem de konsoliderede selskaber foretages eliminering af 
koncerninterne transaktioner, mellemværender og aktiebesid-
delser.

Samhandel mellem de koncernforbundne selskaber sker på 
markedsbaserede vilkår. I det omfang, koncerninterne trans-
aktioner omfatter fælles koncernopgaver eller administration, 
anvendes omkostningsdækning. Løbende mellemværender 
forrentes på markedsbaserede vilkår.

RESULTATOPGØRELSE

Præmier
Præmieindtægter omfatter beløb, som er modtaget i regnskabs-

året for direkte eller indirekte forsikringskontrakter efter fradrag 
af ristornerede præmier, rabatter og afgifter til offentlige myn-
digheder.

Der er endvidere reguleret for årets ændring i præmiereserve.

Den del af præmieindtægten, som betales til genforsikringssel-
skabet for genforsikringsdækning, fragår i præmieindtægterne 
for egen regning.

Forsikringsteknisk rente
Forsikringsteknisk rente er det beregnede afkast, som overføres 
fra investeringsvirksomheden til forsikringsvirksomheden. Den 
opgjorte rente beregnes af de gennemsnitlige præmiehensæt-
telser for egen regning. Som rentesats anvendes den relevante 
sats på EIOPA’s offentliggjorte risikofrie rentekurve uden volati-
litetsjustering.

Erstatninger
Erstatningsudgifter omfatter alle omkostninger - såvel direkte 
som indirekte - der er forbundet med behandling af indtrufne 
skader, herunder skadebehandlingsudgifter. De direkte erstat-
ningsudgifter omfatter, ud over egentlige erstatninger, lønninger 
til skademedarbejdere, kontorudgifter o.l. Indirekte omkostnin-
ger er opgjort på baggrund af en gennemgang af hver enkelt 
omkostningstype, og der er for disse foretaget skønsmæssige 
fordelinger.

Erstatningsudgifterne indeholder interne og eksterne udgifter til 
besigtigelse og vurdering af skaderne. Erstatningsudgifterne 
omfatter såvel kendte som forventede skadeudgifter vedrøren-
de året samt regulering af tidligere års foretagne hensættelser.

Den del af erstatningsudgifterne, som dækkes af indgåede 
genforsikringskontrakter, er fragået i erstatningsudgifterne for 
egen regning.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Erhvervelsesomkostninger omfatter de i årets løb afholdte om-
kostninger til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, 
herunder betalte provisioner. 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til admi-
nistration af forsikringsbestanden, herunder personaleomkost-
ninger samt af- og nedskrivninger på materielle aktiver. Den del 
af administrationsomkostningerne, som direkte eller indirekte 
kan henføres til skadebehandlingen, er overført til erstatnings-
udgifterne.

Investeringsafkast
Indtægter fra tilknyttede virksomheder indeholder andel af 
dattervirksomheders resultat efter skat.

Indtægter fra associerede virksomheder indeholder andel af 
associerede virksomheders resultat efter skat, opgjort efter 
koncernens regnskabspraksis.

Indtægter af investeringsejendomme omfatter resultatet af sel-
skabets investeringsejendomme før renter og værdiregulering.
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Kursreguleringer omfatter såvel realiserede som urealiserede 
værdireguleringer af investeringsejendomme, kapitalandele, 
investeringsforeningsandele, obligationer, pantesikrede udlån 
samt udlån i øvrigt. 

Andre indtægter og omkostninger
Andre indtægter og omkostninger omfatter indtægter og om-
kostninger, der ikke kan henføres til selskabets forsikringsbe-
stand eller investeringsaktiver. 

Skat
Himmerland Forsikring gs. er sambeskattet med dets dattervirk-
somheder. Efter sambeskatningsreglerne hæfter Himmerland 
Forsikring gs. solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighe-
derne for kildeskatter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Under skat indgår skat af årets indkomst samt regulering af 
udskudt skatteaktiv og udskudt skatteforpligtelse. Skat af årets 
indkomst i de sambeskattede selskaber fordeles i forhold til dis-
ses skattepligtige indkomst efter princippet om fuld fordeling.

BALANCE

Immaterielle aktiver
Immaterielle aktiver omfatter igangværende og færdiggjorte 
udviklingsprojekter inden for IT. I kostprisen indgår direkte og 
indirekte omkostninger vedrørende udvikling af nye produkter. 
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den 
forventede brugstid, der er fastsat til 4 år for software og 5 år for 
øvrige udviklingsprojekter.

Driftsmidler
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. Afskrivningerne beregnes lineært på baggrund af 
den forventede brugstid, der for IT er 3 til 4 år og for øvrige drifts-
midler er 3 til 8 år. Der er en forventet restværdi på t.kr. 0.

Domicilejendomme
Ejendomme, hvorfra der hovedsageligt drives forsikringsvirk-
somhed, klassificeres som domicilejendomme, mens øvrige 
ejendomme klassificeres som investeringsejendomme. 

Domicilejendomme måles til omvurderet værdi, som er dagsvær-
dien på omvurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende 
akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse. Dags-
værdien beregnes på baggrund af en afkastbaseret metode.

I den anvendte afkastbaserede model indgår den enkelte 
ejendoms driftsresultat før renter og et fastsat forrentningskrav. 
Der foretages løbende en vurdering af de forhold, som ligger til 
grund for de valgte forrentningskrav. 

For domicilejendom i moderselskabet er forrentningskravet 
ændret fra 7,75 % i 2015 til 8 % i 2016, mens forrentningskravene 
for koncernens domicilejendomme udgør fra 7 % til 9 % i 2016 
mod 6,75 % til 8,75 % i 2015.

Domicilejendommene omfatter udelukkende kontorejendom-
me, og det vægtede gennemsnitlige afkastkrav udgør 8 %.

Ejendommene afskrives på baggrund af en forventet brugstid 
på 50 år og efter fradrag af en restværdi på 50 %. Opskrivninger 
som følge af omvurdering indregnes direkte på egenkapitalen.

Der har ikke medvirket eksterne eksperter ved målingen af 
ejendommene.

Investeringsejendomme
Investeringsejendomme måles til dagsværdi beregnet på bag-
grund af en afkastbaseret metode. 

I den anvendte afkastbaserede model indgår den enkelte 
ejendoms driftsresultat før renter og et fastsat forrentningskrav. 
Der foretages løbende en vurdering af de forhold, som ligger 
til grund for de valgte forrentningskrav. For 2016 udgør forrent-
ningskravene fra 7 % til 8 % mod 7,25 til 8,25 i 2015. Ejendom-
mene omfatter primært kontorejendomme, og det vægtede 
gennemsnitlige afkastkrav udgør 7,3 %. 

Der har ikke medvirket eksterne eksperter ved målingen af 
ejendommene.

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder
Investeringer i tilknyttede eller associerede virksomheder ind-
regnes til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssi-
ge indre værdi, opgjort efter koncernens regnskabspraksis. 

Moderselskabets udlån til tilknyttede virksomheder måles til 
amortiseret kostpris, hvilket svarer til den pålydende værdi.

Nettoopskrivninger på investeringer i tilknyttede og associerede 
virksomheder indregnes i reserve for nettoopskrivning efter in-
dre værdis metode på egenkapitalen, hvis den regnskabsmæs-
sige værdi overstiger kostprisen.

Som associerede betragtes virksomheder, der ikke er dattervirk-
somheder, men hvori koncernen direkte eller indirekte besidder 
mere end 20 % af selskabskapitalen.

Kapitalandele og investeringsforeningsandele
Noterede kapital- og investeringsforeningsandele måles ved 
regnskabsårets afslutning til dagsværdi, der svarer til den senest 
noterede kurs – lukkekurs.

Unoterede kapitalandele måles ved regnskabsårets afslutning 
til en vurderet dagsværdi. Ved vurdering af dagsprisen anvendes 
blandt andet den senest foreliggende årsrapport for den enkelte 
virksomhed.

Som indregningstidspunkt anvendes afregningsdatoen.

Obligationer
Noterede obligationer måles ved regnskabsårets afslutning til 
dagsværdien, der svarer til den senest noterede kurs – lukke-
kurs. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien.

Unoterede obligationer måles ved regnskabsårets afslutning til 
en vurderet dagsværdi.
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Som indregningstidspunkt anvendes afregningsdatoen.

Pantesikrede udlån
Pantesikrede udlån måles ved regnskabsårets afslutning til 
amortiseret kostpris. Som indregningstidspunkt anvendes 
afregningsdatoen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til dagsværdi, hvilket svarer til den påly-
dende værdi efter fradrag af hensættelse til forventede tab.

Hensatte forpligtelser
Hensættelse til udskudt skatteforpligtelse beregnes med 22 % 
af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæs-
sige værdier. Udskudt skatteforpligtelse indregnes i balancen, 
og årets ændring indregnes i resultatopgørelsen under skat.

 
FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER

Præmiehensættelser
Præmiehensættelserne omfatter de forventede fremtidige 
erstatninger på de indgåede forsikringspolicer. I præmiehen-
sættelserne indgår desuden de forventede direkte og indirekte 
omkostninger, der er forbundet med behandling og administra- 
tion af de forventede skader.

Præmiehensættelserne udgør mindst den del af bruttopræmien, 
der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter 
balancedagen (selskabet og koncernen anvender metoden i 
§ 69a til opgørelse af præmiehensættelserne).

Der foretages diskontering af præmiehensættelserne. Ved dis-
konteringen anvendes EIOPA’s offentliggjorte risikofrie rente-
kurve uden volatilitetsjustering. 

Den del af diskonteringseffekten, der kan henføres til løbe-
tidsforkortelse og ændring i den anvendte diskonteringssats, 
medtages i regnskabsposten forrentning og kursregulering af 
forsikringsmæssige hensættelser. 

Den del af præmiehensættelsen, som skal betales til genfor-
sikringsselskabet for genforsikringsdækning, opføres under 
aktiverne.

Erstatningshensættelser
Til dækning af ikke-afsluttede skader hensættes et beløb 
beregnet ved en sag-for-sag-vurdering af skader indtruffet indtil 
balancedagen. I erstatningshensættelsen indgår desuden de 
forventede direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet 
med behandling og afvikling af de indtrufne skader.

Som erstatningshensættelse afsættes yderligere dels til dæk-
ning af ikke-anmeldte skader indtruffet inden balancedagen, 
dels til dækning af forhøjelser af erstatningssummen som følge 
af utilstrækkelige oplysninger om forsikringsbegivenheden på 
regnskabsaflæggelsestidspunktet. Disse hensættelser er base-
ret på et skøn ud fra selskabets erfaringer fra tidligere år.

Der foretages diskontering af erstatningshensættelserne ved 
anvendelse af et skønnet cash flow.

Ved diskonteringen anvendes rentesatserne i EIOPA’s offentlig-
gjorte risikofrie rentekurve uden volatilitetsjustering. 

Den del af erstatningshensættelsen, som forventes at indgå fra 
genforsikringsselskabet, opføres under aktiverne.

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter
Risikomargen er det beløb, som selskabet forventeligt vil skulle 
betale en anden forsikringsvirksomhed for, at denne vil overtage 
risikoen for, at omkostningerne ved at afvikle selskabets skade-
forsikringsforpligtelser afviger fra de beløb, der faktisk er afsat 
til præmie- og erstatningshensættelser. Risikomargen beregnes 
ved brug af metode 2 i EIOPA’s retningslinjer for værdian-
sættelse af forsikringsmæssige hensættelser. Risikomargen 
indregnes alene for erstatningshensættelserne, idet omfang 
præmiehensættelserne opgjort efter § 69a er tilstrækkelige til at 
indeholde risikomargen.   
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Branchefordeling 2015
DKK 1.000,-

Indirekte
forsikring

Brand  og 
løsøre-

forsikring
privat

Motor-
køretøjs-

forsikring
kasko

Øvrige
brancher

I alt

Bruttopræmier 60.288 52.893 32.900 45.737 191.818

Bruttopræmieindtægter 60.288 51.625 33.144 45.436 190.493

Bruttoerstatningsudgifter 23.174 32.228 17.027 44.445 116.874

Bruttodriftsomkostninger 16.687 14.289 9.174 12.576 52.726

Resultat af afgiven forretning -14.464 -6.031 -1.774 -1.258 -23.527

Forsikringsteknisk rente for egen regning 0 -13 -6 -10 -29

Forsikringsteknisk resultat 5.963 -936 5.163 -12.853 -2.663

Antal erstatninger 1.895 2.448 2.028 1.246 7.617

Erstatningsfrekvens 0,06 0,15 0,19 0,05 0,09

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 12 13 8 35 15

Hele bruttopræmieindtægten vedrører forsikringer tegnet i Danmark.

Branchefordeling 2016
DKK 1.000,-

Indirekte
forsikring

Brand  og 
løsøre-

forsikring
privat

Motor-
køretøjs-

forsikring
kasko

Øvrige
brancher

I alt

Bruttopræmier 62.517 58.933 34.212 48.338 204.000

Bruttopræmieindtægter 62.517 57.673 34.096 48.172 202.458

Bruttoerstatningsudgifter 47.828 30.473 22.574 34.500 135.375

Bruttodriftsomkostninger 16.351 15.084 8.917 12.599 52.951

Resultat af afgiven forretning 2.832 -5.916 -1.657 -2.147 -6.888

Forsikringsteknisk rente for egen regning 0 -83 -41 -62 -186

Forsikringsteknisk resultat 1.170 6.117 907 -1.136 7.058

Antal erstatninger 2.178 2.738 2.934 1.443 9.293

Erstatningsfrekvens 0,07 0,16 0,26 0,06 0,11

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 22 11 8 24 14
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NOTE 3 · 5-ÅRS OVERSIGT 

Hovedtal
DKK 1.000,-

2016 2015 2014 2013 2012

Bruttopræmieindtægter 202.458 190.493 187.438 194.413 192.645

Bruttoerstatningsudgifter 135.375 116.874 100.226 143.825 80.388

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt 52.951 52.726 48.053 41.420 39.271

Resultat af afgiven forretning -6.888 -23.527 -24.493 8.268 -38.153

Forsikringsteknisk resultat 7.058 -2.663 14.910 17.846 35.329

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 46.082 28.174 56.952 42.905 32.544

Andre indtægter 3.066 2.318 1.921 1.913 1.425

Årets resultat 50.391 26.145 64.148 54.466 58.067

Afløbsresultat brutto -129 -12.756 37 -8.645 15.419

Afløbsresultat for egen regning 4.983 -6.382 2.917 -5.099 12.494

Forsikringsmæssige hensættelser i alt 197.282 178.508 152.410 190.697 137.513

Forsikringsaktiver i alt 35.010 28.007 26.240 63.514 18.178

Egenkapital i alt 752.492 702.101 672.680 608.532 554.066

Aktiver i alt 958.434 888.556 832.768 816.487 707.904

Nøgletal 2016 2015 2014 2013 2012

Bruttoerstatningsprocent 66,9 61,4 53,5 74,0 41,7

Bruttoomkostningsprocent 26,2 27,7 25,6 21,3 20,4

Combined ratio 96,4 101,4 92,2 91,0 81,9

Operating ratio 96,5 101,4 92,1 90,8 81,7

Relativt afløbsresultat 6,3 -10,3 4,7 -9,3 16,6

Egenkapitalforrentning i procent 6,9 3,8 10,0 9,4 11,1

Solvensdækning* 3,6 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. Nøgletallet solvensdækning er ikke omfattet af revisionen.

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: Årets resultat x 100                                                     

Årets gennemsnitlige egenkapital

Solvensdækning: Kapitalgrundlag   

Solvenskapitalkrav  

Hoved- og nøgletallene for 2012 - 2014 er ikke tilpasset til den ændrede regnskabspraksis pr. 1. januar 2016 og er derfor ikke fuldt ud 
sammenlignelige.
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NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

 4 Forsikringsteknisk rente:

Gennemsnitlige forsikringsmæssige præmiehensættelser f.e.r.  -186 -29

-186 -29

  5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning:

Provision direkte forsikringskontrakter 15.487 15.085

Øvrige erhvervelsesomkostninger 16.556 15.907

Administrationsomkostninger 20.908 21.734

Modtagne provisioner -4.924 -4.564

48.027 48.162

 I forsikringsmæssige driftsomkostninger og erstatningsudgifter indgår
følgende personaleudgifter:

Lønninger 14.632 13.766

Pensioner 2.488 2.275

Udgifter til social sikring 240 241

Lønsumsafgift 2.147 1.687

Intern lønrefusion -154 -1.278

19.353 16.691

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede udgør uændret 31 i 2016. 

Selskabet har ingen uafdækkede pensionsforpligtelser.

I forsikringsmæssige driftsomkostninger indgår følgende: 

Vederlag til bestyrelse:

Bestyrelsesformand/medlem af revisionsudvalget

Erling Sørensen 175 175

175 175

Næstformand

Niels Quist-Jensen 100 100

100 100

Bestyrelsesmedlem/formand for revisionsudvalget

Torben Søgaard Jensen 113 113

113 113
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NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

 5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning: (fortsættelse)

Bestyrelsesmedlem af revisionsudvalget

Kristian Bollerup 100 100

100 100

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Møller Bertelsen 75 75

75 75

Bestyrelsesmedlem

Helle Aagaard Simonsen 75 75

75 75

Bestyrelsesmedlem

Kresten Hyldahl 75 75

75 75

Samlet vederlag til bestyrelsen 713 713

713 713

Bestyrelsen udgør uændret 7 personer i 2016, hvoraf 3 personer er medlem af revi-
sionsudvalget. Vederlag fra revisionsudvalget indgår i ovenstående honorarer.

Vederlag til direktion:

Adm. direktør

Ole Færch

Løn inkl. værdi af fri telefon og bil 1.374 1.495

Pension 303 303

1.677 1.798

Direktionen udgør uændret 1 person i 2016.

NOTER
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NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

  5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning: (fortsættelse)

Vederlag til væsentlige risikotagere:

Løn inkl. værdi af fri telefon og bil 2.010 1.391

Pension 455 359

2.465 1.750

Væsentlige risikotagere udgør 5 personer i 2016 mod 4 personer i 2015. 2 af per-
sonerne modtager ikke løn fra Himmerland Forsikring gs., men alene aflønning fra 
dattervirksomheden Concordia Forsikring.

Der henvises endvidere til ledelsesberetningen for en nærmere omtale af selska-
bets lønpolitik.

  6 Indtægter fra tilknyttede virksomheder:

Concordia Domicil as. -383 -360

Concordia Forsikring as. 15.702 5.594

Himmerland Ejendom og Bolig as. 2.371 3.262

Himmerland Salg & Service as. 1.418 -792

Himmerland-IT ApS -2.514 -1.238

Himmerland Domicil as. 113 52

Gensam Data A/S 673 805

17.380 7.323

De anførte resultater er efter afsat selskabsskat.

  

  7 Indtægter fra associerede virksomheder:

Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 11.027 13.217

11.027 13.217

  8 Renteindtægter og udbytter m.v.:

Indlån i pengeinstitutter m.v. 180 360

Obligationer 3.531 3.092

Udbytte 4.717 2.405

Renteindtægter i øvrigt 345 440

8.773 6.297

  9 Kursreguleringer:

Realiserede gevinster/tab på andre finansielle investeringsaktiver 7.353 1.322

Urealiserede gevinster/tab på andre finansielle investeringsaktiver 4.117 2.165

11.470 3.487
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NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

10 Skat:

Skat af årets indkomst 5.806 1.916

Skatteeffekt af ændring i anvendt regnskabspraksis 0 -209

Regulering udskudt skat/udskudt skatteaktiv 9 -23

5.815 1.684

Specifikation af skatteomkostning:

Selskabsskat, 22 % af resultat før skat 12.365 7.242

Skatteeffekt af ændring i anvendt regnskabspraksis 0 -209

Tilknyttede og associerede virksomheder, skatteværdi af resultat -6.249 -5.306

Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter -301 -43

Skat af årets resultat 5.815 1.684

11 Driftsmidler:

Kostpris:

Pr. 1/1-2016 8.739 12.001

Tilgang i årets løb 958 939

Afgang i årets løb -829 -4.201

Pr. 31/12-2016 8.868 8.739

Samlede ned- og afskrivninger:

Pr. 1/1-2016 6.645 9.769

Årets afskrivninger 1.000 1.077

Afskrevet på afhændede aktiver -534 -4.201

Pr. 31/12-2016 7.111 6.645

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2016 1.757 2.094

12 Domicilejendom:

Omvurderet værdi:

Pr. 1/1-2016 6.826 6.402

Tilgang i årets løb 0 500

Årets afskrivninger -83 -76

Årets værdireguleringer 0 0

Pr. 31/12-2016 6.743 6.826

13 Investeringsejendom:

Dagsværdi:

Pr. 1/1-2016 280 280

Årets værdireguleringer 0 0

Pr. 31/12-2016 280 280
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NOTE DKK 1.000,- Indre værdi
pr. 1/1-2016

Årets 
tilgang

Årets
afgang

Årets 
resultat

Indre værdi
pr. 31/12-2016

14 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:

Concordia Domicil as. 13.926 0 0 -383 13.543

Concordia Forsikring as. 217.120 0 0 15.702 232.822

Himmerland Ejendom og Bolig as. 30.100 0 0 2.371 32.471

Himmerland Salg & Service as. 912 0 0 1.418 2.330

Himmerland-IT ApS 9.517 0 0 -2.514 7.003

Himmerland Domicil as. 1.945 0 0 113 2.058

Gensam Data A/S 8.344 0 0 673 9.017

281.864 0 0 17.380 299.244

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

15 Kapitalandele i associerede virksomheder:

Indre værdi pr. 1/1-2016 140.069 126.852

Årets tilgang 0 0

Årets afgang 0 0

Årets resultat 11.027 13.217

Indre værdi pr. 31/12-2016 151.096 140.069

Selskabet ejer 24,6 % af aktierne i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S. 
Egenkapitalen ifølge årsrapporten for 2016 udgør t.kr. 614.208 og årets resultat ud-
gør t.kr. 44.825. Forsikringsselskabet Nærsikring A/S anses som en associeret 
virksomhed.

16 Egenkapital:

Egenkapital pr. 1/1-2016 702.101 675.956

Årets resultat 50.391 26.145

Egenkapital pr. 31/12-2016 752.492 702.101

Kapitalgrundlag:

Egenkapital pr. 31/12-2016 752.492 702.101

Kapitalgrundlag pr. 31/12-2016 752.492 702.101
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NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

17 Udskudte skatteaktiver/skatteforpligtelser:

Udskudt skat omfatter:

Investeringsaktiver -1.347 -1.421

Ejendomme 832 828

Andre aktiver -906 -869

-1.421 -1.462

Afsat skat heraf -313 -322

Udskudt skat er indregnet således:

Udskudt skatteaktiv -313 -322

18 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser:

Der er registreret følgende aktiver til afdækning af de forsikringsmæssige hensæt-
telser:

Kapitalandele 0 9.025

Obligationer 177.705 147.659

Indlån i kreditinstitutter 0 21.661

177.705 178.345

Selskabet har i forbindelse med forvaltningen af investeringsaktiverne stillet sikkerhed i værdipapirer og indlån i kreditinstitut-
ter, som er indregnet i årsrapporten til henholdsvis t.kr. 118.916 og t.kr. 38.580. Sikkerhedsstillelsen vedrører rammer til handel 
med finansielle instrumenter. Selskabets aktuelle tilgodehavende vedrørende sikkerhedsstillelserne udgør t.kr. 62. Der er ingen 
eventualforpligtelser.

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens 
regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter m.v. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 
ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber.

19 Gæld:

Af den samlede gæld forfalder t.kr. 0 senere end 5 år efter balancetidspunktet.

20 Koncerninterne transaktioner og nærtstående parter:

Som nærtstående parter anses koncernforbundne selskaber, herunder Forsikringsselskabet Nærsikring A/S, som er associeret 
virksomhed, samt direktion og bestyrelse. Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår.

Af selskabets mellemværende med tilknyttede virksomheder er der i alt indgået renter med t.kr. 0, da markedsrenten, som 
danner grundlag for rentefastsættelse, er negativ.

Tilknyttet virksomhed genforsikrer i moderselskabet. Koncerninterne genforsikringspræmier og -provisioner udgør henholdsvis
t.kr. 62.517 og t.kr. 13.602. Koncerninterne genforsikringserstatninger efter fradrag for reserveregulering udgør t.kr. 47.590.
Kontraktsvilkårene er fastsat på grundlag af markedsvilkår.

Tilknyttede virksomheder udfører skadevurdering, ejendomsbesigtigelse samt pleje af forsikringsbestanden og nytegning for 
moderselskabet. Honorar herfor udgør t.kr. 16.078. Kontraktsvilkårene er fastsat på grundlag af markedsvilkår.

Selskabet afregner IT-ydelser til tilknyttede virksomheder.
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21 Følsomhedsoplysninger: DKK 1.000,-

Hændelse Påvirkning af egenkapitalen

Rentestigning 0,7-1,0 pct. point -7.060

Rentefald 0,7-1,0 pct. point 7.060

Aktiekursfald 12 pct. -30.783

Ejendomsprisfald 8 pct. -5.219

Valutakursrisiko VaR 99,5 pct. -617

Tab på modparter 8 pct. -9.672

Der er anført den effekt, som den pågældende hændelse vil have på egenkapitalen, dog uden en eventuel skatteeffekt.

22 Ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder:

DIREKTION:

Adm. direktør Ole Færch

Adm. direktør: Concordia Forsikring as.

Direktør i: Himmerland Salg & Service as.

Himmerland Ejendom og Bolig as.

Himmerland Ejendomsinvest-I ApS

Himmerland Ejendomsinvest-II ApS 

Himmerland Ejendomsinvest-III ApS

Himmerland Ejendomsinvest-IV ApS

Himmerland Ejendomsinvest-V ApS

Himmerland Domicil as.

Himmerland-IT ApS

Concordia Domicil as.

Concordia Ejendomme ApS

HfL ApS

Formand for bestyrelsen i: Gensam Data A/S

Gensafe Systems I/S

Bestyrelsesmedlem i: Himmerland Domicil as.

Concordia Domicil as.

Forsikringsselskabet Nærsikring A/S  (næstformand)

Erhvervsinvestering Himmerland K/S-I

NOTER
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NOTE

22 Ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder: (fortsættelse)

BESTYRELSE:

Erling Sørensen

Formand for bestyrelsen i: Concordia Forsikring as.

Bestyrelsesmedlem i: Himmerland Ejendom og Bolig as.

Himmerland Salg & Service as. 

Himmerland Domicil as. 

Concordia Domicil as. 

Niels Quist-Jensen

Bestyrelsesmedlem i: Himmerland Ejendom og Bolig as.

Himmerland Salg & Service as.

Concordia Domicil as.

Bjarne Møller Bertelsen

Direktør i: Nørgård Invest ApS

Formand for bestyrelsen i: Agrofarm Denmark A/S 

Bestyrelsesmedlem i: Himmerland Salg & Service as. 

Torben Søgaard Jensen

Formand for bestyrelsen i: Fonden Incevida

Bestyrelsesmedlem i: Concordia Forsikring as.

Kresten Hyldahl

Bestyrelsesmedlem i: Himmerland Salg & Service as.

Helle Aagaard Simonsen

Bestyrelsesmedlem i: Himmerland Ejendom og Bolig as.

Jutlander Bank A/S

Himmerlands Erhvervsejendomme A/S

Ejendomsselskabet Markedsvej 5-7, Aars A/S

Fonden for Sparekassen Himmerland

Kristian Bollerup

Bestyrelsesmedlem i: Concordia Forsikring as.
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SKADEFORSIKRINGSRISICI  

Selskabets forsikringsrisici omfatter risiko forbundet med 
præmier, hensættelser og katastroferisiko for såvel personulyk-
kesforsikring som øvrige skadeforsikringsbrancher. Risikoen 
relaterer sig til tab eller ugunstig udvikling i værdien af forsik-
ringsforpligtelserne som følge af uhensigtsmæssige antagelser 
i forbindelse med prissætning og hensættelser samt tab i for-
bindelse med ekstreme hændelser (katastroferisici) som f.eks. 
naturskader og terror.   

Himmerland Forsikring tegner forsikringer i Danmark for pri-
vate, landbrug samt mindre erhvervsvirksomheder. Selskabets 
bestyrelse har vedtaget en række politikker og retningslinjer, 
der indeholder regler for accept og tegning af forsikringer samt 
opgørelse af præmie- og erstatningshensættelser.

Som et led i selskabets risikostyring, med henblik på at undgå 
at en enkelt begivenhed kan medføre et uacceptabelt tab af 
kapital samt for at begrænse størrelsen af udsving i det forsik-
ringstekniske resultat, vedtager selskabets bestyrelse årligt 
en reassurancestrategi, som bl.a. indeholder hvilke typer af 
forretning, der skal tegnes reassurance på, ligesom størrelsen 
af selskabets egetbehold ved forskellige skadebegivenheder 
fastlægges.

Den afgivne forretning placeres af moderselskabet hos gen-
forsikringsselskaber i overensstemmelse med de overordnede 
retningslinjer for rating.

MARKEDSRISICI

Selskabets markedsrisici omfatter risiko for tab ved påvirkning 
af selskabets aktiver og passiver ved ændring i markedet. Det 
værende sig risici forbundet med renter, aktier, ejendomme, 
valuta, engagementskoncentration samt kreditspænd (spread 
risk). Bestyrelsen har i selskabets investeringspolitik vedtaget 
rammerne/risikoappetitten for markedsrisici i overensstem-
melse med selskabets risikoprofil. Investeringspolitikken og de 
tilhørende retningslinjer til direktionen indeholder bl.a. rammer 
for investeringspapirer, maks. risiko, rapporteringskrav, bench-
marks. Som led i styringen af de finansielle risici får bestyrelsen 
en løbende rapportering om eksponeringen.

På investeringsområdet har selskabet en løbende opfølgning, og 
der er en god spredning af investeringerne fastsat i den gælden-
de investeringspolitik samt de begrænsninger og anvisninger, 
der er gældende i henhold til lov om finansiel virksomhed.

I øvrigt henvises til note 21 side 37 for moderselskabet og note 
19 side 57 for koncern om følsomhedsoplysninger ved forskelli-
ge hændelser, som f.eks. rentestigning/-fald, aktiekursfald m.v.

KREDIT- OG MODPARTSRISICI 

Selskabets kredit- og modpartsrisici omfatter risiko for tab som 
følge af misligholdelse af betalingsforpligtelser fra modparter i 
form af genforsikringsselskaber og pengeinstitutter, forsikrings-
tagere samt øvrige kreditmodparter. Selskabets største mod-
partsrisiko er i forhold til genforsikringsselskaber og pengeinsti-
tutter. Bestyrelsen har i sin risikostyring vedtaget retningslinjer 
for risikovurdering og krav til ratings af såvel genforsikringssel-
skaber som pengeinstitutter.

OPERATIONELLE RISICI

Selskabets operationelle risici omfatter risiko for tab som 
følge af fejl eller uhensigtsmæssigheder i interne processer, 
menneskelige/driftsmæssige fejl, systemfejl, eksterne faktorer 
såsom konkurrencesituationen, ændringer i økonomiske og 
forretningsmæssige betingelser. Ændringer i juridiske forhold 
betragtes ligeledes som en del af de operationelle risici. Selska-
bet styrer de operationelle risici ved brug af forretningsgange 
og kontrolprocedurer, såvel manuelle kontroller som system-
kontroller. Der etableres politikker, retningslinjer og forretnings-
gange til afdækning, kontrol og overvågning af operationelle 
risici, og opsætningen af systemer forbedres løbende, således at 
risikoen for menneskelige fejl reduceres.

NOTER
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NOTE 23 · RISIKOOPLYSNINGER
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RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
KONCERN

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

Bruttopræmier 391.567 374.676

Afgivne forsikringspræmier -56.743 -62.801

Ændring i præmiehensættelser -2.788 -2.800

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 11 -19

Præmieindtægter for egen regning 332.047 309.056

 4 Forsikringsteknisk rente -513 -81

Udbetalte erstatninger -263.529 -226.532

Modtaget genforsikringsdækning 36.903 27.357

Ændring i erstatningshensættelser -21.238 -31.976

Ændring i risikomargen -980 -875

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 6.970 1.975

Erstatningsudgifter for egen regning -241.874 -230.051

Erhvervelsesomkostninger -24.820 -27.180

Administrationsomkostninger -52.902 -57.375

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 7.571 7.048

 5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning -70.151 -77.507

Forsikringsteknisk resultat 19.509 1.417
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RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
KONCERN

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

6 Indtægter fra associerede virksomheder 11.027 13.217

 Indtægter af investeringsejendomme 1.748 1.560

 7 Renteindtægter og udbytter m.v. 13.660 10.752

 8 Kursreguleringer 19.467 3.699

Renteudgifter 0 -12

Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed -3.264 -2.812

Investeringsafkast 42.638 26.404

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser -368 150

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige 
hensættelser 42.270 26.554

Andre indtægter 30.484 31.288

Andre omkostninger -32.243 -29.463

Resultat før skat 60.020 29.796

 9 Skat -10.606 -4.094

Årets resultat før minoritetsinteresser 49.414 25.702

Minoritetsinteressernes andel af årets resultat 977 443

Årets resultat 50.391 26.145

Anden totalindkomst 0 0

TOTALINDKOMST I ALT 50.391 26.145
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
KONCERN

AKTIVER

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

10 Udviklingsprojekter 9.737 10.914

Immaterielle aktiver i alt 9.737 10.914

11 Driftsmidler 6.419 4.619

12 Domicilejendomme 20.109 21.108

Materielle aktiver i alt 26.528 25.727

13 Investeringsejendomme 45.133 44.133

14 Kapitalandele i associerede virksomheder 151.096 140.069

Investeringer i associerede virksomheder i alt 151.096 140.069

Kapitalandele 46.027 44.899

Investeringsforeningsandele 79.593 127.545

Obligationer 397.073 305.615

Pantesikrede udlån 2.669 3.618

Indlån i kreditinstitutter 253.483 159.561

Øvrige 780 800

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 779.625 642.038

Investeringsaktiver i alt 975.854 826.240

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 58 47

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 35.725 28.755

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser i alt 35.783 28.802

Tilgodehavender hos forsikringstagere 5.904 8.696

Tilgodehavender ifm. direkte forsikringskontrakter i alt 5.904 8.696

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 0 0

Tilgodehavender i alt 41.687 37.498

Aktuelle skatteaktiver 0 8.911

Likvide beholdninger 103.194 169.141

Øvrige 8.281 11.826

Andre aktiver i alt 111.475 189.878

Tilgodehavende renter 113 161

Andre periodeafgrænsningsposter 3.140 2.633

Periodeafgrænsningsposter i alt 3.253 2.794

AKTIVER I ALT 1.168.534 1.093.051
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
KONCERN

PASSIVER

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

Grundfond 25.000 25.000

Reservefond 500.000 500.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 106.973 95.946

Overført resultat 120.519 81.155

15 Egenkapital i alt 752.492 702.101

Minoritetsinteresser 3.178 4.155

Præmiehensættelser 157.677 154.692

Erstatningshensættelser 212.000 190.077

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 11.531 10.551

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 381.208 355.320

16 Udskudte skatteforpligtelser 1.675 1.642

Hensatte forpligtelser i alt 1.675 1.642

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 2.848 2.559

Gæld i forbindelse med genforsikring 2.908 2.962

Aktuel skatteforpligtigelse 868 0

Anden gæld 23.357 23.837

18 Gæld i alt 29.981 29.358

Periodeafgrænsningsposter 0 475

PASSIVER I ALT 1.168.534 1.093.051

17 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

19 Følsomhedsoplysninger

20 Risikooplysninger
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2016
KONCERN

DKK 1.000,- Grundfond Reservefond Reserve for 
nettoopskriv-

ning efter indre 
værdis metode

Overført 
resultat

I alt

Saldo 1/1-2015 25.000 500.000 71.509 76.171 672.680

Effekt af ændring i anvendt regnskabs-
praksis 0 0 11.220 -7.944 3.276

Årets resultat 2015 0 0 13.217 12.928 26.145

Saldo 31/12-2015 25.000 500.000 95.946 81.155 702.101

Årets resultat 2016 0 0 11.027 39.364 50.391

Saldo 31/12-2016 25.000 500.000 106.973 120.519 752.492
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NOTE

1 Anvendt regnskabspraksis:

Der henvises til moderselskabets note 1 på side 22 til 27.

NOTE

2
Branchefordeling 2016
DKK 1.000,-

Brand- og 
løsøre-

forsikring
privat

Anden
privat

forsikring

Motor-
køretøjs-

forsikring
kasko

Øvrige
brancher

I alt

Bruttopræmier 106.426 96.662 61.235 127.244 391.567

Bruttopræmieindtægter 104.534 95.298 59.849 129.098 388.779

Bruttoerstatningsudgifter 57.806 90.897 38.149 98.895 285.747

Bruttodriftsomkostninger 22.783 15.098 13.396 26.445 77.722

Resultat af afgiven forretning -8.915 4.971 -2.535 1.191 -5.288

Forsikringsteknisk rente for egen regning -150 -133 -78 -152 -513

Forsikringsteknisk resultat 14.880 -5.859 5.691 4.797 19.509

Antal erstatninger 4.438 16.578 4.508 3.121 28.645

Erstatningsfrekvens 0,14 0,38 0,28 0,07 0,21

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 13 5 8 32 10

NOTE

2
Branchefordeling 2015
DKK 1.000,-

Brand- og 
løsøre-

forsikring
privat

Anden
privat

forsikring

Motor-
køretøjs-

forsikring
kasko

Øvrige
brancher

I alt

Bruttopræmier 99.072 91.766 59.621 124.217 374.676

Bruttopræmieindtægter 96.425 90.641 57.150 127.660 371.876

Bruttoerstatningsudgifter 53.848 83.266 27.203 95.066 259.383

Bruttodriftsomkostninger 23.980 16.074 13.842 30.659 84.555

Resultat af afgiven forretning -8.368 -1.968 -2.341 -13.763 -26.440

Forsikringsteknisk rente for egen regning -17 -17 -7 -40 -81

Forsikringsteknisk resultat 10.212 -10.684 13.757 -11.868 1.417

Antal erstatninger 4.132 15.427 3.067 2.893 25.519

Erstatningsfrekvens 0,14 0,35 0,21 0,07 0,20

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 13 5 9 33 10

Hele bruttopræmieindtægten vedrører forsikringer tegnet i Danmark.

NOTER  
KONCERN
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NOTER 
KONCERN

NOTE 3 · 5-ÅRS OVERSIGT

Hovedtal
DKK 1.000,-

2016 2015 2014 2013 2012

Bruttopræmieindtægter 388.779 371.876 362.349 359.908 364.702

Bruttoerstatningsudgifter 285.747 259.383 227.285 257.700 192.289

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt 77.722 84.555 74.913 73.431 73.655

Resultat af afgiven forretning -5.288 -26.440 -27.654 4.276 -42.747

Forsikringsteknisk resultat 19.509 1.417 32.987 33.988 57.177

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 42.270 26.554 45.088 27.582 15.157

Andre indtægter 30.484 31.288 27.681 4.396 3.240

Andre omkostninger -32.243 -29.463 -27.832 0 0

Årets resultat 50.391 26.145 64.148 54.466 58.067

Afløbsresultat brutto 4.351 -17.027 -794 -185 25.550

Afløbsresultat for egen regning 13.585 -6.523 5.189 5.582 24.416

Forsikringsmæssige hensættelser i alt 381.208 355.320 309.484 341.360 290.960

Forsikringsaktiver i alt 35.783 28.802 26.845 64.070 19.061

Egenkapital i alt 752.492 702.101 672.680 608.532 554.067

Aktiver i alt 1.168.534 1.093.051 1.011.887 983.242 878.623

Nøgletal 2016 2015 2014 2013 2012

Bruttoerstatningsprocent 73,5 69,7 62,7 71,6 52,7

Bruttoomkostningsprocent 20,0 22,7 20,7 20,4 20,2

Combined ratio 94,9 99,6 91,0 90,8 84,6

Operating ratio 95,0 99,6 90,9 90,6 84,4

Relativt afløbsresultat 8,4 -5,0 4,1 4,6 16,2

Egenkapitalforrentning i procent 6,9 3,8 10,0 9,4 11,1

Solvensdækning* 3,1 2,8 - - -

* 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. Nøgletallet solvensdækning er ikke omfattet af revisionen.

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: Årets resultat x 100                                                     

Årets gennemsnitlige egenkapital

Solvensdækning: Kapitalgrundlag    

Solvenskapitalkrav  

Hoved- og nøgletallene for 2012 - 2014 er ikke tilpasset til den ændrede regnskabspraksis pr. 1. januar 2016 og er derfor ikke fuldt ud 
sammenlignelige.
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NOTER 
KONCERN

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

 4 Forsikringsteknisk rente:

Gennemsnitlige forsikringsmæssige præmiehensættelser f.e.r. -513 -81

-513 -81

  5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning:

Provisioner direkte forsikringskontrakter 4.751 5.173

Øvrige erhvervelsesomkostninger 20.069 22.007

Administrationsomkostninger 52.902 57.375

Modtagne provisioner -7.571 -7.048

70.151 77.507

I forsikringsmæssige driftsomkostninger indgår følgende revisionshonorar:

Redmark:

Lovpligtig revision af årsregnskabet 0 612

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0 25

Skatterådgivning 0 20

Andre ydelser 153 71

153 728

Deloitte:

Lovpligtig revision af årsregnskabet 859 438

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 210 0

Skatterådgivning 0 0

Andre ydelser 96 96

1.165 534

I forsikringsmæssige driftsomkostninger,  erstatningsudgifter og andre omkostnin-
ger indgår følgende personaleudgifter:

Lønninger 60.933 60.342

Pensioner 8.640 8.559

Udgifter til social sikring 869 883

Lønsumsafgift 6.598 5.919

77.040 75.703

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede udgør 117 i 2016 mod 121 i 2015.
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NOTER  
KONCERN

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

  5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning: (fortsættelse)

I forsikringsmæssige driftsomkostninger for koncern indgår følgende vederlag til
bestyrelse og direktion, der aflønnes fra såvel moderselskab som dattervirksom-
heder samt væsentlige risikotagere på koncernplan:

Vederlag til bestyrelse:

Bestyrelsesformand/medlem af revisionsudvalget

Erling Sørensen 275 275

275 275

Næstformand

Niels Quist-Jensen 150 150

150 150

Bestyrelsesmedlem/formand for revisionsudvalget

Torben Søgaard Jensen 200 200

200 200

Bestyrelsesmedlem/medlem af revisionsudvalget

Kristian Bollerup 175 175

175 175

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Møller Bertelsen 100 100

100 100

Bestyrelsesmedlem

Helle Aagaard Simonsen 100 100

100 100

Bestyrelsesmedlem

Kresten Hyldahl 100 100

100 100

Samlet vederlag til bestyrelsen 1.100 1.100

1.100 1.100

Bestyrelsens ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder, herunder dattervirksomheder i koncernen fremgår af note 22 på side 
37-38.
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NOTER  
KONCERN

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

  5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning: (fortsættelse)

Vederlag til direktion:

Adm. direktør

Ole Færch

Løn inkl. værdi af fri telefon og bil 2.625 2.338

Pension 573 509

3.198 2.847

Direktionen på koncernplan udgør uændret 1 person i 2016.

Vederlag til væsentlige risikotagere:

Løn inkl. værdi af fri telefon og bil 5.581 5.263

Pension 986 916

6.567 6.179

Væsentlige risikotagere på koncernplan udgør uændret 7 personer i 2016.

 6 Indtægter fra associerede virksomheder:

Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 11.027 13.217

11.027 13.217

  7 Renteindtægter og udbytter m.v.:

Indlån i pengeinstitutter m.v. 301 773

Obligationer 7.525 5.873

Udbytte 5.489 3.653

Renteindtægter i øvrigt 345 453

13.660 10.752

  8 Kursreguleringer:

Realiserede gevinster/tab på domicilejendomme -172 0

Realiserede gevinster/tab på investeringsejendomme 0 2.768

Realiserede gevinster/tab på andre finansielle investeringsaktiver 10.898 3.644

Urealiserede gevinster/tab på investeringsejendomme 1.000 0

Urealiserede gevinster/tab på andre finansielle investeringsaktiver 7.741 -2.713

19.467 3.699
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NOTER  
KONCERN

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

  9 Skat:

Skat af årets indkomst 10.563 4.338

Skatteeffekt af ænding i anvendt regnskabspraksis 0 -193

Skat vedr. tidligere år 0 40

10.563 4.185

Regulering udskudt skat/udskudt skatteaktiv 43 -91

10.606 4.094

Specifikation af skatteomkostning:

Selskabsskat, 22 % af resultat før skat 13.205 7.700

Skatteeffekt af ændring i anvendt regnskabspraksis 0 -193

Regulering vedrørende tidligere år 0 40

Associerede virksomheder, skatteværdi af resultat -2.426 -3.599

Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter -173 146

Skat af årets resultat 10.606 4.094

10 Udviklingsprojekter:

Kostpris:

Pr. 1/1-2016 18.016 14.918

Tilgang i årets løb 5.042 7.871

Afgang i årets løb -2.433 -4.773

Pr. 31/12-2016 20.625 18.016

Samlede ned- og afskrivninger:

Pr. 1/1-2016 7.102 3.473

Årets afskrivninger 3.786 3.629

Afskrevet på afhændede aktiver 0 0

Pr. 31/12-2016 10.888 7.102

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2016 9.737 10.914

11 Driftsmidler:

Kostpris:

Pr. 1/1-2016 16.581 20.929

Tilgang i årets løb 4.505 2.630

Afgang i årets løb -3.582 -6.978

Pr. 31/12-2016 17.504 16.581
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NOTER  
KONCERN

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

11 Driftsmidler: (fortsættelse)

Samlede ned- og afskrivninger:

Pr. 1/1-2016 11.962 16.225

Årets afskrivninger 2.224 2.141

Afskrevet på afhændede aktiver -3.101 -6.404

Pr. 31/12-2016 11.085 11.962

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2016 6.419 4.619

12 Domicilejendomme:

Omvurderet værdi:

Pr. 1/1-2016 21.108 20.730

Tilgang i årets løb 133 581

Afgang i årets løb -922 0

Årets afskrivninger -210 -203

Årets værdiregulering 0 0

Pr. 31/12-2016 20.109 21.108

13 Investeringsejendomme:

Dagsværdi:

Pr. 1/1-2016 44.133 65.133

Afgang i årets løb 0 -21.000

Årets værdireguleringer 1.000 0

Pr. 31/12-2016 45.133 44.133

14 Kapitalandele i associerede virksomheder:

Indre værdi pr. 1/1-2016 140.069 126.852

Årets resultat 11.027 13.217

Indre værdi pr. 31/12-2016 151.096 140.069

Koncernen ejer 24,6 % af aktierne i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S. Egenkapitalen ifølge årsrapporten for 2016 udgør t.kr. 
614.208, og årets resultat udgør t.kr. 44.825. Forsikringsselskabet Nærsikring A/S anses som en associeret virksomhed.

55  ÅRSRAPPORT 2016



NOTER 
KONCERN

NOTE DKK 1.000,- 2016 2015

15 Egenkapital:

Egenkapital pr. 1/1-2016 702.101 675.956

Årets resultat 50.391 26.145

Egenkapital pr. 31/12-2016 752.492 702.101

Kapitalgrundlag:

Egenkapital pr. 31/12-2016 752.492 702.101

Immaterielle aktiver -9.737 -10.914

Minoritetsinteresser 3.178 4.155

Kapitalgrundlag pr. 31/12-2016 745.933 695.342

16 Udskudte skatteaktiver/skatteforpligtelser:

Udskudt skat omfatter:

Ejendomme 2.823 2.770

Andre aktiver 4.795 4.781

7.618 7.551

Afsat skat heraf 1.675 1.642

Udskudt skat er indregnet således:

Udskudt skatteforpligtelse 1.675 1.642

17 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser:

Der er registreret følgende aktiver til afdækning af de forsikringsmæssige 
hensættelser:

Kapitalandele 0 9.025

Investeringsforeningsandele 0 44.279

Obligationer 376.400 226.705

Indlån i kreditinstitutter 26.347 93.907

402.747 373.916

Koncernen har i forbindelse med forvaltningen af investeringsaktiverne stillet sikkerhed i værdipapirer og indlån i kreditinstitut-
ter, som er indregnet i årsrapporten til henholdsvis t.kr. 118.916 og t.kr. 38.580. Sikkerhedsstillelsen vedrører rammer til handel 
med finansielle instrumenter. Koncernens aktuelle tilgodehavende vedrørende sikkerhedsstillelserne udgør t.kr. 108. 

Der er ingen eventualforpligtelser.

Til sikkerhed for lejemålet beliggende Vesterbro, Aalborg har koncernen stillet bankgaranti på t.kr. 187.
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NOTER  
KONCERN

NOTE

18 Gæld:

Af den samlede gæld forfalder t.kr. 0 senere end 5 år efter balancetidspunktet.

19 Følsomhedsoplysninger: DKK 1.000,-

Hændelse Påvirkning af egenkapitalen

Rentestigning 0,7-1,0 pct. point -13.124

Rentefald 0,7-1,0 pct. point 13.124

Aktiekursfald 12 pct. -33.348

Ejendomsprisfald 8 pct. -5.219

Valutakursrisiko VaR 99,5 pct. -682

Tab på modparter 8 pct. -18.185

Der er anført den effekt, som den pågældende hændelse vil have på egenkapitalen, dog uden en eventuel skatteeffekt.

20 Risikooplysninger:

Der henvises til moderselskabets note 23 på side 39.
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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 gs. 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


