
Købstædernes Forsikrings samlede resultat efter 
skat udgør 195 mio.kr. og er positivt påvirket af et 
meget tilfredsstillende investeringsresultat. 
Væksten er fortsat høj, og præmieindtægterne steg 
således med 8 % i forhold til første halvår 2020. 
Det forsikringstekniske resultat er fastholdt på 
samme niveau som i samme periode sidste år, trods 
en høj udgift til store brandskader.  

I 1. halvår 2021 leverede Købstædernes Forsikring (mo-
derselskabet) et meget tilfredsstillende resultat på 236 
mio. kr. før skat mod et underskud på 39 mio. kr. 1. halvår 
2020.

Præmieindtægterne steg med 8,4 % i forhold til samme 
periode 2020, og Købstædernes Forsikring vokser såle-
des fortsat mere end markedet. 

Combined ratio er på niveau med 1. halvår 2020 og blev 
98,0. 

Resultatet er negativt påvirket af to store brande på 
erhverv, som påvirker skadesprocenten med 7%-point 
i forhold til samme periode sidste år, mens den øvrige 
forretning har et bedre resultat end i samme periode sid-
ste år, således blev den samlede bruttoskadesprocenten 
75,2 mod 74,1 i samme periode sidste år. 

Det forsikringstekniske resultat blev 14 mio.kr. i 1. halvår 
2021, det samme som i 1. halvår 2020. 

Omkostningsprocenten er lidt lavere med 19,7 mod 20,0 
i samme periode 2020, trods en præmievækst over 
markedets, investering i Jyske Bank samarbejdet som 
startede 1. juli 2021 og fortsatte investeringer i digitalise-
ring og egen IT-udviklingsorganisation. 

Investeringsresultatet er et meget tilfredsstillende 
resultat på 222 mio. kr. mod et meget utilfredsstillende 
resultat på -53 mio. kr. i samme periode 2020. Det høje 
investeringsresultat skal ses på baggrund af de stigende 
aktiemarkeder i 1. halvår 2021. 
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Mio. kr. 2021 2020

Bruttopræmie 701,7 647,3
Forsikringsteknisk rente -0,2 -0,3
Bruttoerstatning -527,4 -479,5
Omkostninger -138,4 -129,5
Afgiven forretning -21,7 -23,8

Forsikringsteknisk resultat 14,2 14,1

Inv.afkast e. f.tekn.rente 222,2 -53,3
Resultat før skat 236,3 -39,4

Periodens resultat 194,9 -29,8

Bruttoerstatningsprocent 75,2 74,1
Bruttoomkostningsprocent 19,7 20,0

Combined ratio, brutto 94,9 94,1

Nettogenforsikringsprocent 3,1 3,7

Combined ratio 98,0 97,8

Købstædernes Forsikrings solvensgrad er 1,7 per 30. juni 2021.

Regnskabsmeddelelse 
for første halvår 2021


