
Købstædernes Forsikring vokser fortsat. I første 
halvår steg præmieindtægterne med 6,4% i 
forhold til første halvår 2019. Samtidigt har
selskabet forbedret det forsikringstekniske
resultat med 18 mio.kr. sammenlignet med
samme periode sidste år. Det samlede resultat
efter skat udgør -30 mio.kr. og er negativt
påvirket af uroen på de finansielle markeder i
slutningen af første kvartal 2020.

I 1. halvår 2020 leverede Købstædernes Forsikring (moder- 
selskabet) et utilfredsstillende resultat på -30 mio.kr. efter 
skat mod et overskud på 57 mio.kr. 1. halvår 2019.

Præmieindtægterne steg med 6,4 % i forhold til samme peri-
ode 2019, og Købstædernes Forsikring vokser dermed fortsat
mere end markedet.

Combined ratio blev forbedret med 2,7 procentpoint i for-
hold til 1. halvår 2019 og blev 97,8.

Resultatet er positivt påvirket af et bedre skadesforløb på de
fleste forsikringsprodukter, undtaget områder som lønsikring 
og rejseforsikring, der er direkte påvirket af COVID-19-situa-
tionen. Således udgør bruttoskadesprocenten 74,1 mod 78,2 i 
samme periode sidste år.

Det forsikringstekniske resultat blev forbedret med 18 mio.kr.
fra -4 mio.kr. i samme periode 2019 til et positivt resultat på
14 mio.kr.

Omkostningsprocenten er faldet med 0,8 procentpoint til 
20,0 trods en præmievækst over markedets og fortsatte in-
vesteringer i digitalisering og egen IT-udviklingsorganisation.

Investeringsresultatet er et samlet utilfredsstillende resultat
på -54 mio. kr. mod et meget tilfredsstillende resultat på
78 mio.kr. i samme periode 2019. Det negative investerings-
resultat skal ses på baggrund af korrektionen på de finansielle
markeder i slutningen af 1. kvartal 2020, som trods væsentlige 
stigninger i 2. kvartal ikke er fuldt genvundet.

20192020Mio.kr.

Bruttopræmie 647,3 608,3
Forsikringsteknisk rente -0,3 -0,8
Bruttoerstatning -479,5 -475,9
Omkostninger -129,5 -126,5
Afgiven forretning -23,8 -9,0

Forsikringsteknisk resultat 14,1 -3,9
  
Inv.afkast e. f.tekn.rente -53,5 77,7
Resultat før skat -39,4 73,8

Periodens resultat -29,8 56,7
  
Bruttoerstatningsprocent 74,1 78,2
Bruttoomkostningsprocent 20,0 20,8

Combined ratio, brutto 94,1 99,0
  
Nettogenforsikringsprocent 3,7 1,5

Combined ratio 97,8 100,5

Regnskabsmeddelelse  
for første halvår 2020

Købstædernes Forsikrings solvensgrad er 1,92 per 30. juni 2020.


