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HALVÅRSMEDDELELSE 

1. JANUAR – 30. JUNI 2020 
 

Til trods for en faldende toplinje realiserer vi i NEM Forsikring A/S en stigende indtjening 
i vores forsikringsforretning. 

Halvåret har været præget af COVID-19; medarbejderne har i en længere periode arbej-
det fra hjemmekontorerne, og bruttoerstatningerne har været positivt påvirket af det 
generelt lave aktivitetsniveau. Vores omkostninger er præget af, at særligt salgskanaler 
med skadesafhængig provisionsafregning har haft lave skadesprocenter.  

 

Hoved- og nøgletal  
(1.000 kr.)   

1. halvår 
2020   

1. halvår 
2019 

Bruttopræmieindtægter   135.597   137.120 

Bruttoerstatningsudgifter   89.104   90.685 

Erhvervelsesomkostninger  21.447  13.312 

Administrationsomkostninger   18.105   19.337 

Forsikringsteknisk resultat   3.831   2.009 

Investeringsafkast    (383)   2.070 

Periodens resultat   3.214   5.462 

Bruttoerstatningsprocent   65,7%   66,1% 

Bruttoomkostningsprocent   29,2%   23,8% 

Combined ratio   97,2%   98,5% 

Egenkapitalforrentning i procent   4,1%   5,6% 

Solvensdækning ultimo perioden  183,8%  165,4% 
        

I de seneste år har vi haft fokus på at øge lønsomheden af vores forretning. Fokus på 
lønsomheden har for en stund fjernet vores ambitioner om at forøge vores portefølje.  
Primo august kan vi glæde os over at byde velkommen til en ny salgskanal, hvilket vi 
forventer kan bidrage til at vende udviklingen i vores toplinje igen.  
 
Vi annoncerer hermed de væsentligste forhold vedrørende 1. halvår af 2020. 

 

    Carsten Møller Pedersen 
    Adm. direktør
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Periodens resultat og forventninger 

Positivt resultat og uændrede forventninger 

Periodens resultat udgør et overskud på 3.214 t.kr. 
imod 5.462 t.kr. i samme periode sidste år. Resulta-
tet anses for tilfredsstillende.  
 
Selskabet realiserer et forsikringsteknisk overskud 
på 3.831 t.kr., hvilket er over niveauet for de i års-
rapporten for 2019 udmeldte forventninger, som 
lød på et positivt forsikringsteknisk resultat for hele 
2020 i niveauet 5-6 mio. kr.  
 
Selskabets investeringsafkast for 1. halvår af 2020 
udgjorde et underskud på 383 t.kr. Investeringsafka-
stet er væsentligt negativt påvirket af udviklingen på 
de noterede papirer, imens unoterede strategiske 
investeringer har bidraget positivt.   
 
Resultatet efter andre driftsindtægter, men før skat, 
i 1. halvår udgjorde 4.122 t.kr., hvilket ligger over det 
forventede niveau på 6-8 mio. kr. for hele regn-
skabsåret 2020. 
 
Ledelsen fastholder forventningerne til helåret.  

Præmier og erstatninger 

Nye produkter og færre erstatninger 

Samlet set er selskabets bruttopræmieindtægter fal-
det med 1,1% i forhold til samme periode i 2019.  

 

NEM Forsikring A/S tilføjede i foråret 2020 lønsikring 
til produktpaletten. Produktet udbydes i samar-
bejde med en samarbejdspartner og udbydes i øje-
blikket kun til eksisterende kunder. Produktet har 
været ønsket af selskabets eksisterende salgskana-
ler, og der forventes et betydeligt potentiale heri.  
 
 
Selskabets samlede erstatningsprocent er faldet 
marginalt sammenlignet med 1. halvår 2019. 

Bruttoerstatningsprocent      
  

  
   

på produktgrupper 
  

2020 
  

2019 

Privatforsikring 
  

78,3% 
  

65,8% 

Ulykkesforsikring 
  

85,2% 
  

61,3% 

Erhvervs- og landbrug 
  

27,2% 
  

37,0% 

Motorforsikring 
  

52,6% 
  

73,3% 

Lønsikring 
  

0,0% 
  

0,0% 

I alt 
  

65,7% 
  

66,1% 
        

 
Selskabets bruttoerstatninger har udviklet sig gun-
stigt på motorforsikringer samt erhverv- og land-
brug. Brancherne privatforsikring og ulykkesforsik-
ring er væsentligt påvirket af storskader, som i 
NEM Forsikring defineres som skader over 500 t.kr. 
For samtlige brancher gælder det, at de såkaldte 
frekvensskader (skader under 500 tkr.), er lavere 
end budgetteret.   

Bruttopræmieindtægter     
   

   

på produktgrupper     (1.000 kr.)  2020 
  

2019 

Privatforsikring  
 50.749  

 

 51.393  

Ulykkesforsikring  
 21.289  

 

 21.629  

Erhvervs- og landbrug  
 8.511  

 

 9.385  

Motorforsikring  
 55.372  

 

 55.087  

Lønsikring  
 29  

 

 -    

Bruttopræmieindtægter i alt  
 135.950  

 

 137.494  
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Resultat af genforsikring 

Væsentligt bedre resultat af genforsikring 

Selskabet realiserer i 1. halvår 2020 netto en om-
kostning til genforsikring på 3.109 t.kr. imod 11.775 
t.kr. i samme periode i 2019. Den for selskabet posi-
tive udvikling kan tilskrives sammensætningen af 
selskabets skader, idet selskabet har haft flere større 
skader og færre mindre skader, og dermed dækkes 
en større andel af selskabets skader af genforsik-
ringsselskaberne, end hvad tilfældet var i 2019.  
 
Selskabet havde tidligere en kvotekontrakt på ulyk-
kesforsikringer, men valgte ved årsskiftet at opsige 
denne, hvilket har påvirket omkostningen positivt.  
 
  

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 

Stigende provisioner til samarbejdspartnere 

Selskabets forsikringsmæssige driftsomkostninger 
udgør, sammenlignet med i 2019, følgende:  

Forsikringsmæssige      
  

  
   

driftsomkostninger   (1.000.kr.) 
  

2020 
  

2019 

Erhvervelsesomkostninger 
  

21.447  
  

13.312  

Administrationsomkostninger 
 

18.105  
 

19.337 

Provisioner og gevinstandele 
fra genforsikringsselskaber 

  

              
-284  

  

     -3.755  

Forsik. driftsomkostninger i alt  
 

39.268  
 

28.894  

 
Som det fremgår, dækker udviklingen over lavere 
administrationsomkostninger samt provisioner fra 
genforsikring, imens selskabets erhvervelsesom-
kostninger er steget væsentligt. Stigningen i selska-
bets erhvervelsesomkostninger skyldes væsentligt 
højere provisioner til samarbejdspartnere med ska-
desafhængige provisionsvilkår.  
 
Provisioner fra genforsikringsselskaber er væsentligt 
lavere grundet bortfald af kvotekontrakt på ulykke.  
 

Investeringsvirksomheden 

Marginalt tab på selskabets investeringer 

Foråret 2020 har grundet COVID-19 været en rut-
sjeetur på finansmarkederne. Markederne faldt 
markant ultimo 1. kvartal, men har vundet meget af 
det tabte terræn tilbage ved udgangen af 1. halvår. 
NEM Forsikring har igennem hele 1. halvår haft en 
forsigtig risikoprofil, men har alligevel tabt 2.678 
t.kr. på noterede investeringer efter omkostninger. 
 
Selskabets unoterede strategiske investeringer har 
givet et afkast på 2.338 t.kr. i 1. halvår. Særligt posi-
tivt har udviklingen været i det associerede selskab 
NEXT Forsikringsformidling A/S. 
 
 

Kapitalforhold 

Tilfredsstillende solvensdækning 

Selskabets solvensdækning har i 1. halvår af 2020 
udviklet sig som følger:  
   

  
   

Solvensdækning 
  

30.06 
  

31.12 

(1.000.kr.) 
  

2020 
  

2019 

Kapitalgrundlag 
  

196.953  
  

192.135  

Solvenskapitalkrav 
  

107.164  
  

106.887  

Solvensdækning 
  

183,8% 
  

179,8% 
        

 
Som det fremgår, kan den forøgede solvensdækning 
tilskrives et stigende kapitalgrundlag, imens selska-
bets solvenskapitalkrav er uændret. 
 
Det stigende kapitalgrundlag kan primært tilskrives 
selskabets positive resultat i halvåret, men også sel-
skabets fortjenstmargen er steget grundet de sene-
ste års positive udvikling i selskabets lønsomhed.  
 
Ledelsen i NEM Forsikring A/S anser fortsat selska-
bets solvensdækning som tilfredsstillende. 


