
 

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2019 

Købstædernes Forsikring – Strandgade 27A – 1401 København K – CVR. nr. 51 14 88 19 

 

FLERE KUNDER VÆLGER KØBSTÆDERNES FORSIKRING 

Købstædernes Forsikring vokser fortsat. I første halvår steg præmieindtægterne med yderligere 4,4 %, 
svarende til 26 millioner kroner, i forhold til første halvår 2018. Samtidigt har selskabet vendt sidste 
års minusresultat til et tilfredsstillende overskud på 56,7 mio.kr, ligesom det forsikringstekniske 
resultat er forbedret med knap 19 mio.kr sammenlignet med samme periode sidste år.  

 
”Vi fortsætter vores vækstkurs med flot fremgang i præmieindtægter, som betyder, at vi er vokset med 
73% over de seneste fem år. Vores flotte resultat på 56,7 mio. kr. kommer blandt andet af en forbedret 
erstatningsprocent, gunstige investeringer og en stabil omkostningsprocent trods øgede omkostninger til 
IT. Det betyder samlet set, at vi står rigtig stærkt til at tage imod flere nye kunder og hjælpe dem godt på 
vej, hvis uheldet er ude, blandt andet ved at udvikle nye produkter og løsninger,” siger adm. direktør i 
Købstædernes Forsikring, Anders Hestbech. 

 
I 1. halvår 2019 leverede Købstædernes Forsikring (moderselskabet) et tilfredsstillende overskud på 56,7 mio. 
kr. før skat mod -46,1 mio.kr. 1. halvår 2018 

Præmieindtægterne steg med 4,4 % i forhold til samme periode 2018, og Købstædernes Forsikring vokser 
dermed fortsat mere end markedet.  

Combined ratio blev forbedret med 3,3 procentpoint i forhold til 1. halvår 2018 og landede på 100,5. Tallet 
er positivt påvirket af afløbsgevinster, især på motorforsikringer, færre udgifter som følge af storskader og 
en stabil omkostningsprocent i niveauet 20.  

Det forsikringstekniske resultat blev forbedret fra -22,8 mio. kr. i samme periode 2018 til et mindre negativt 
resultat på -3,9 mio. kr.  

Omkostningsprocenten oplevede en mindre stigning på 0,8 procentpoint til 20,8 trods en præmievækst over 
markedets og investeringer i digitalisering, herunder fortsat opbygning af egen IT-udviklingsorganisation.  

Investeringsresultatet blev et meget tilfredsstillende overskud på 77,7 mio. kr. mod -35,9 mio. kr. i samme 
periode 2018. Det positive resultat er opnået som følge af gunstige investeringsmarkeder og fremgang i 
virksomhedens strategiske investeringer.  

Mio.kr. 2019 2018
Bruttopræmie 608,3 582,7
Forsikringsteknisk rente -0,8 -0,4
Bruttoerstatning -475,9 -552,4
Omkostninger -126,5 -116,5
Afgiven forretning -9,0 63,9
Forsikringsteknisk resultat -3,9 -22,8

Inv.afkast e. f.tekn.rente 77,7 -35,9
Resultat før skat 73,8 -58,7
Periodens resultat 56,7 -46,1

Bruttoerstatningsprocent 78,2 94,8
Bruttoomkostningsprocent 20,8 20,0
Combined ratio, brutto 99,0 114,8

Nettogenforsikringsprocent 1,5 -11,0
Combined ratio 100,5 103,8  


