
Købstædernes Forsikrings resultat efter 
skat blev et underskud på 168 mio.kr. mod 
et overskud på 195 mio.kr. i samme perio-
de sidste år. Det negative resultat skyldes 
primært et negativt investeringsresultat 
på 171 mio.kr. Det forsikringstekniske resul-
tat er desuden præget af to meget store 
brandskader og to storme

I første halvår 2022 fik Købstædernes Forsikring (mo-
derselskabet) et ikke tilfredsstillende resultat på -220 
mio. kr. før skat mod et overskud på 236 mio.kr. første 
halvår 2021.

Præmieindtægterne steg med 2,7 % i forhold til samme 
periode 2021, hvilket anses for tilfredsstillende blandt 
andet fordi flere ulønsomme mægleraftaler blev afvik-
let ved årsskiftet. Trods disse ændringer har Købstæ-
dernes Forsikring fortsat vækst i præmieindtægterne, 
primært drevet af direkte partneraftaler.

Combined ratio for første halvår 2022 blev 107,1 mod 
98,0 for første halvår 2021.

To meget store brandskader på erhverv og forårets 
to storme sætter sit præg på det forsikringstekniske 
resultat i første halvår 2022 og påvirker bruttoskades-
procenten med ca. 45 procentpoint. Bruttoskadespro-
centen blev 115,7 mod 75,1 i samme periode sidste år.

Det forsikringstekniske resultat blev -49 mio.kr. i første 
halvår 2022, mod 14 mio.kr. i første halvår 2021.

Omkostningsprocenten er 22,5 mod 19,7 i samme perio-
de 2021. Stigningen skyldes primært fortsatte investe-
ringer i digitalisering og IT-udvikling.

Investeringsresultatet i første halvår 2022 blev -171 mio. 
kr. mod 222 mio. kr. i samme periode 2021. Investerings-
resultatet for i første halvår 2022 er påvirket af de
volatile investeringsmarkeder bl.a. som følge af krigen i 
Ukraine og stigende inflation. Mens investeringsklimaet i 
første halvår 2021 var anderledes gunstigt.

Købstædernes Forsikrings står kapitalmæssigt særde-
les stærkt med en solvensgrad på 2,0 pr. 30. juni 2022 
og forventer at realisere et positivt forsikringsteknisk 
resultat ved helåret, mens investeringsmarkederne 
fortsat er præget af meget stor usikkerhed
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Mio. kr. 2022 2021

Bruttopræmie 720,9 701,7

Forsikringsteknisk rente 2,7 -0,2

Bruttoerstatning -833,7 -527,4

Omkostninger -162,1 -138,4

Afgiven forretning 223,6 -21,7

Forsikringsteknisk resultat -48,6 14,2

Inv.afkast e. f.teknisk rente -170,9 222,2

Resultat før skat -219,5 236,3

Periodens resultat -168,0 194,9

Bruttoerstatningsprocent 115,7 75,2

Bruttoomkostningsprocent 22,5 19,7

Combined ratio, brutto 138,1 94,9

Nettogenforsikringsprocent -31,0 3,1

Combined ratio 107,1 98,0

Købstædernes Forsikrings solvensgrad er 2,0 pr. 30. juni 2022.

Regnskabsmeddelelse 
for første halvår 2022


