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VELKOMMEN

  

Personlig rådgivning, god service og hurtig

 skadesbehandling giver tryghed 

for vores kunder. Men tryghed er også 

at være uafhængig – at kunne klare tingene selv, 

lige når det passer dig.

Den mulighed har alle vores kunder nu fået 

med ”Mit Concordia” på vores hjemmeside. 

Her kan du se dine forsikringer, præmier 

og vigtige dokumenter som policer 

og betingelser for dine dækninger. 

Det er også på ”Mit Concordia”

 du kan anmelde skader elektronisk, læse 

post fra os og rette dine personlige kontaktoplysninger. 

Det er rart for nogle, mens andre foretrækker 

den personlige kontakt. Mennesker er forskellige, 

og det tager vi naturligvis hensyn til. 

Vi er der altid, når du har brug for os  – Tæt på og ligetil. 

NYE  
MULIGHEDER

OLE FÆRCH
Adm. direktør
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EJERFORHOLD
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Forsikringsselskabet Himmerland gs., Aars, og indgår i kon- 
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DATTERVIRKSOMHEDER
(100 %-EJEDE)

CONCORDIA-IT APS
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Aktivitet: IT-virksomhed

Dansk Glasforsikring A/S
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Aktivitet: Forsikringsselskab

4  HALVÅRSRAPPORT 2018



LEDELSESPÅTEGNING

DIREKTION

OLE FÆRCH
Adm. direktør

BESTYRELSE

ERLING SØRENSEN
Formand

 

PER MIKKELSEN 

Odense, den 15. august 2018

HALVÅRSRAPPORT 2018

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og god-
kendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. januar - 30. juni 
2018 for Concordia Forsikring as. Halvårsrapporten aflægges i 
overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter  for 
regnskabsperioden 1. januar - 30. juni 2018.  

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en ret-
visende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og 
økonomiske forhold, samt en beskrivelse af væsentlige risici og 
usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.

Selskabets statsautoriserede revisorer har ikke foretaget revisi-
on eller review af halvårsrapporten.

TORBEN SØGAARD JENSEN

 
 

LEO HOLM PETERSEN KRISTIAN BOLLERUP
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LEDELSES-
BERETNING
FOR PERIODEN 1/1 - 30/6 2018

1. halvår af 2018 viser et tilfredsstillende resultat for Concordia 
Forsikring as. Periodens resultat udviser et overskud efter skat 
på 12,1 mio. kr., og egenkapitalen pr. 30. juni 2018 udgør 271,0 
mio. kr.

Udviklingen i præmieindtægterne har i 1. halvår ligget under de 
budgetmæssige forudsætninger, hvilket dækker over mindre 
tilbagegange på enkelte produkttyper, mens øvrige privatbran-
cher viser pæn fremgang.

Der er optjent bruttopræmier for 123,6 mio. kr. mod 124,3 mio. 
kr. i 2017. Præmier for egen regning udgør i 1. halvår 2018 83,3 
mio. kr. mod 83,0 mio. kr. året før. Der påregnes en vækst i 2. 
halvår.

Erstatningsudgifterne for egen regning udgør 59,1 mio. kr. mod 56,9 mio. kr. i 1. 
halvår 2017. Skadeprocent for egen regning udgør således 70,9 mod 68,6 året 
før. Halvåret har tilsvarende 1. halvår 2017 været påvirket af større afløbsgevin-
ster på tidligere års skadereserver, hvilket har indvirket på resultatet for egen 
regning netto med 5,8 mio. kr.
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De forsikringsmæssige driftsomkostninger er opgjort til 18,0 mio. 
kr. mod 19,9 mio. kr. året før. Bruttoomkostningsprocenten udgør 
14,6 mod 16,0 i 1. halvår 2017, hvilket er et meget tilfredsstillende 
niveau.

Selskabet har i perioden videreudviklet ”Mit Concordia”, som er en 
digital portal, hvor forsikringstagerne har adgang, når det passer 
dem, til f.eks. policer og forsikringsbetingelser m.v., ligesom der kan 
anmeldes skader. Portalen blev taget i brug i efteråret 2017. 
 
Genforsikringsafgivelsen har for perioden andraget 40,3 mio. kr., 
hvorefter selskabets selvbehold udgør 67,4 % af bruttopræmierne. 
Skadeprocenten på den samlede afgivne forretning er 43,6 mod 
32,3 året før.

Det forsikringstekniske resultat udviser i 1. halvår 2018 et overskud 
på 14,2 mio. kr. mod et overskud på 14,3 mio. kr. året før. Denne 
udvikling er fortsat tilfredsstillende.

Combined ratio er opgjort til 88,4 og operating ratio til 88,5.

Investeringsafkastet, herunder datterselskabsvirksomhed, der har 
udviklet sig som forventet, udviser et overskud på 1,4 mio. kr. mod 
et overskud på 4,2 mio. kr. sidste år, hvilket stadig er tilfredsstillen-
de.

Samlet giver det et resultat før skat på 15,6 mio. kr. mod 18,5 mio. kr. 
året før.

Herefter andrager Concordia Forsikrings egenkapital pr. 30. juni 
2018 271,0 mio. kr.
 
Selskabet har ultimo juni 2018 erhvervet alle aktier i Dansk Glas- 
forsikring A/S, som herefter indgår som datterselskab til Concordia 
Forsikring indtil en planlagt fusion mellem de to selskaber kan gen-
nemføres. Dansk Glasforsikring vil derefter fortsætte sit virke som 
selvstændigt brand.

Selskabets solvenskapitalkrav er pr. 30. juni 2018 opgjort til 100,8 
mio. kr., mens kapitalgrundlaget for samme periode er opgjort 
til 239,8 mio. kr. hvilket betyder, at Concordia Forsikring har en 
solvensdækning på 2,4.

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 forsikringsvirksomhed i alle 
forsikringsbrancher, undtagen livsforsikring, mens arbejdsskade-
forsikring indtegnes til Forsikringsselskabet Nærsikring.

RISIKOSTYRING

Concordia Forsikring betragtes som en forholdsvis ukompliceret 
virksomhed, hvis forretningsområde fortrinsvis består af produkt- 
typer med mindre risikoprofil enkeltvis.

Selskabet tegner forsikringer i Danmark for private, landbrug samt 
mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Selskabets accept- 
politik indeholder regler for hvilke typer og størrelser 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. 
Den afgivne forretning placeres primært via moderselskabet hos 
andre forsikringsselskaber i overensstemmelse med de overordne-
de retningslinjer for rating.

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 finansforvalt-
ningen, herunder likviditet. Som led i styringen af de finansielle 
risici får bestyrelsen en 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, 
risikostyringsfunktion, risikoudvalg og driftsorganisation. Risiko-
styringsfunktionen har til opgave at optimere operationel gennem-
førelse af risikostyringssystemet. Funktionens overordnede ansvar 
er at have det samlede overblik over selskabets risici og solvens 
samt bistå direktionen med at sikre risikostyringssystemets effek-
tivitet. Der er på koncernplan etableret et tværgående risikoudvalg 
med repræsentanter for alle væsentlige forretningsområder og 
funktioner. Risikoudvalget arbejder hen over året tæt sammen 
med risikostyringsfunktionen 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 risikomind- 
skende tiltag, f.eks. gennem 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 forsikrings-
selskaber. Selskabet foretager mindst én gang årligt vurdering 
af egen risiko og solvens (ORSA – Own Risk and Solvency As-
sessment). 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 skal 

LEDELSESBERETNING 
FOR PERIODEN 1/1 - 30/6 2018
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sikre, at der er sammenhæng mellem selskabets forretningsmodel 
og -strategi, risikostyring og kapitalplanlægning i den strategiske 
planlægningsperiode, således selskabet overholder sine risikoto-
lerancegrænser 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 indvirkning 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

Udover de ovenfor nævnte 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. 30. juni 2018 opgjort til 100,8 
mio. kr. mod 99,3 mio. kr. pr. 30. juni 2017. Kapitalgrundlag til dæk-
ning af solvenskapi¬talkravet er pr. 30. juni 2018 opgjort til 239,8 
mio. kr. svarende til en overdækning på 139,1 mio. kr. og en solvens-
dækning på 2,4. Pr. 30. juni 2017 var kapitalgrundlaget til sammen-
ligning opgjort til 247,2 mio. kr. svarende til en overdækning på 
147,9 mio. kr. og solvensdækning på 2,5. Selskabet har pr. 30. juni 
2018 indregnet den tilkøbte aktiepost i Dansk Glasforsikring som 
aktierisiko.

FORVENTNING TIL 2018

Selskabet forventer for hele året et mindre forsikringsteknisk 
resultat end i 2017, mens det samlede resultat påregnes at være på 
et lavere niveau, henset til at investeringsafkastet også forventes 
på et lavere niveau end året før.

Præmieindtægterne forventes på trods af fortsat konkurrence 
at udvise fremgang. Der påregnes en mindre præmieindtægt på 
erhvervsforsikringsområdet, men dette forventes at blive opvejet 
af en større præmiefremgang på privatforsikringsområdet. Resul-
tatpåvirkningen ved købet af Dansk Glasforsikring er dog ikke 
indregnet i disse forventninger.

FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN

Der påregnes en fortsat vækst. Udviklingen ventes dog som helhed 
moderat, idet den skærpede konkurrencesituation vil påvirke 
selskabet forskelligt fra branche til branche.

Samlet er det selskabets forventning, at nye myndighedskrav - 
såvel europæiske som danske - kan medvirke til en yderligere 
styrkelse af selskabets konkurrencedygtighed på en måde, der 
tillige vil kunne give nye forretningsmæssige muligheder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 1. halvår 
2017 og den aflagte årsrapport for 2017.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter halvårsrapportens afslut-
ning, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske 
stilling.

LEDELSESBERETNING
FOR PERIODEN 1/1 - 30/6 2018 
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LEDELSESBERETNING 
FOR PERIODEN 1/1 - 30/6 2017
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RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
1/1 - 30/6 2018

DKK 1.000,- 2018 2017

Bruttopræmier 152.624 156.105

Afgivne forsikringspræmier -40.691 -41.705

Ændring i præmiehensættelser -29.007 -31.808

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 364 447

Præmieindtægter for egen regning 83.290 83.039

Forsikringsteknisk rente -193 -188

Udbetalte erstatninger -87.903 -80.094

Modtaget genforsikringsdækning 23.948 18.260

Ændring i erstatningshensættelser 10.599 8.450

Ændring i risikomargen 670 1.377

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser -6.366 -4.926

Erstatningsudgifter for egen regning -59.052 -56.933

Erhvervelsesomkostninger -4.576 -6.001

Administrationsomkostninger -13.426 -13.866

Provisioner fra genforsikringsselskaber 8.127 8.248

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning -9.875 -11.619

Forsikringsteknisk resultat 14.170 14.299
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RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
1/1 - 30/6 2018

DKK 1.000,- 2018 2017

Indtægter fra tilknyttede virksomheder -393 -523

Renteindtægter og udbytter m.v. 5.875 2.654

Kursreguleringer -4.032 2.114

Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed -286 -247

Investeringsafkast 1.164 3.998

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser 239 230

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige
hensættelser 1.403 4.228

Resultat før skat 15.573 18.527

Skat -3.491 -4.152

Periodens resultat 12.082 14.375

Anden totalindkomst 0 0

TOTALINDKOMST I ALT 12.082 14.375
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BALANCE PR. 30. JUNI 2018

AKTIVER

DKK 1.000,- 30/6 2018 30/6 2017

Goodwill 31.158 0

Immaterielle aktiver i alt 31.158 0

Driftsmidler 3.439 2.747

Materielle aktiver i alt 3.439 2.747

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 57.378 4.321

Udlån til tilknyttede virksomheder 37 89

Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt 57.415 4.410

Kapitalandele 2.285 2.124

Investeringsforeningsandele 43.558 31.926

Obligationer 270.353 280.077

Indlån i kreditinstitutter 58.311 150.171

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 374.507 464.298

Investeringsaktiver i alt 431.922 468.708

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 528 447

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 36.400 28.774

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser i alt 36.928 29.221

Tilgodehavender hos forsikringstagere 7.078 8.927

Tilgodehavender ifm. direkte forsikringskontrakter i alt 7.078 8.927

Tilgodehavender i alt 44.006 38.148

Likvide beholdninger 45.243 16.105

Øvrige 807 104

Andre aktiver i alt 46.050 16.209

Andre periodeafgrænsningsposter 915 684

Periodeafgrænsningsposter i alt 915 684

AKTIVER I ALT 557.490 526.496
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BALANCE PR. 30. JUNI 2018

PASSIVER

DKK 1.000,- 30/6 2018 30/6 2017

Aktiekapital 100.000 100.000

Overført resultat 171.001 147.197

Egenkapital i alt 271.001 247.197

Præmiehensættelser 118.690 122.274

Erstatningshensættelser 115.552 112.533

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 4.647 3.986

Hensættelser  til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 238.889 238.793

Udskudte skatteforpligtelser 73 4

Hensatte forpligtelser i alt 73 4

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 5.725 3.577

Gæld i forbindelse med genforsikring 333 945

Gæld til tilknyttede virksomheder 21.836 19.622

Aktuelle skatteforpligtelser 11.031 7.761

Anden gæld 8.602 8.597

Gæld i alt 47.527 40.502

Periodeafgrænsningsposter 0 0

PASSIVER I ALT 557.490 526.496
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NOTER

5-ÅRS OVERSIGT · 1. HALVÅR

Nøgletal 2018 2017 2016 2015 2014

Bruttoerstatningsprocent 62,0 56,5 80,4 59,6 66,8

Bruttoomkostningsprocent 14,6 16,0 17,5 16,4 14,5

Combined ratio 88,4 88,3 100,5 88,8 86,0

Operating ratio 88,5 88,5 100,6 88,9 85,9

Relativt afløbsresultat 7,0 6,8 -3,8 -2,1 -2,8

Egenkapitalforrentning i procent 4,7 6,2 0,6 6,1 8,3

Solvensdækning* 2,4 2,5 1,8 - -

* 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.

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: Periodens resultat x 100                                                     

Periodens gennemsnitlige egenkapital

Solvensdækning: Kapitalgrundlag     

Solvenskapitalkrav 

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

Hovedtal
DKK 1.000,-

2018 2017 2016 2015 2014

Bruttopræmieindtægter 123.617 124.297 122.171 118.013 115.136

Bruttoerstatningsudgifter 76.634 70.267 98.262 70.286 76.887

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt 18.002 19.867 21.372 19.366 16.650

Resultat af afgiven forretning -14.618 -19.676 -3.108 -15.139 -5.516

Forsikringsteknisk resultat 14.170 14.299 -719 13.132 16.298

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering
af forsikringsmæssige hensættelser 1.403 4.228 2.621 4.391 3.906

Periodens resultat 12.082 14.375 1.271 13.381 15.025

Afløbsresultat brutto    416 7.225 -17.781 -6.163 -11.698

Afløbsresultat for egen regning 5.817 5.930 -3.135 -1.468 -1.787

Forsikringsmæssige hensættelser i alt 238.889 238.793 247.205 203.860 216.840

Forsikringsaktiver i alt 36.928 29.221 31.947 16.349 35.223

Egenkapital i alt 271.001 247.197 218.391 224.907 212.742

Aktiver i alt 557.490 526.496 496.912 465.185 452.423
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Tlf: 63 14 44 44

post@concordia.dk

www.concordia.dk

Concordia Forsikrings as.

Tietgens Allé 112-114

5230 Odense M

Tæt på og ligetil

CVR-nr. 17 39 46 30

Concordia Forsikring as. tilbyder skadesforsikringer til private kunder, mindre og mellemstore virksomheder 
og landbrugskunder samt specialforsikringer som f.eks. forsikring af kæledyr og heste. Concordia Forsikring 
as. er et 100 %-ejet datterselskab i Himmerland Forsikring-koncernen. Vores vigtigste fokus er: Kunderne! Det 
betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, og at vores rådgivning 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: Concordia Forsikring – tæt på og ligetil


