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Hovedoverskrifter
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Købet af Codan gennemført efter den sidste myndighedsgodkendelse – udrulning af 

integrationsplan påbegyndt fra Dag 1

Stærk præmievækst på 5,5% på tværs af Privat og Erhverv – og flot bidrag fra 

partnerskaber

Skarp fokus på lønsomhed i underliggende forsikringsdrift – fortsatte forbedringer i 

skadesbehandlingen mere end opvejer skadesinflation

Negativt investeringsresultat drevet af udviklingen på de finansielle markeder

Fastholdelse af samlede forventninger til 2022 – opjustering af forsikringsteknisk 

resultat kompenserer for negativt investeringsresultat.

Klar til det nye og større Alm. Brand



Hovedtal
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Resultat af fortsættende aktiviteter afspejler fortsat fremgang i underliggende 

forsikringsdrift

Høje omkostninger til vejrligsskader som følge af Malik – og i mindre omfang Nora

Negative finansielle markeder – stigende renter rammer investeringsresultat, men 

reducerer til gengæld forsikringshensættelser og dermed Combined Ratio

Øvrige omkostninger indeholder engangsudgifter forbundet med placering af 

købesummen for Codan 

Særlige omkostninger drevet af transformationen af Alm. Brand – forberedelse af 

integrationen af Codan samt udskillelse af Alm. Brand Liv og Pension.

Stærk underliggende forsikringsdrift

* Heraf fortsættende aktivitet 833 mio. kr.

Mio. kr. 1. kvt. 2022 1. kvt. 2021

Forsikring -10 129

Øvrige -55 -22

I alt -65 107

Særlige omk. -143 -

Resultat -208 107

Resultat før skat

Fortsættende aktiviteter

Malik + Nora: -85 mio. kr.

Investeringer inkl. placering af 

købesum: ca. -100 mio. kr.
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Resultat ekskl. afløb Afløb

Præmievækst i Privat på 3,2% og reduktion af præmier i Erhverv på 8,2%

Stabil driftsudvikling eksklusive vejrligsskader

Høje erstatningsudgifter til vejrlig og lidt forhøjede storskader

Investeringer i fremtidig vækst, herunder i opbygning af organisationen i Privatsikring

Negativt investeringsresultat og særlige omkostninger til udskillelse af selskabet.

Codan Danmark
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Combined ratio

Procent

Forsikringsteknisk resultat

mio. kr.

85,0
97,492,0 103,2

1. kvt. 2021 1. kvt. 2022

+12,4%

+11,2%

Inkl. afløb Ekskl. afløb

Privat: 

98,4% (+15,1%-point)

Erhverv: 

96,5% (+10,2%-point)



Opdatering på Codan Danmark transaktionen
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Processen er fuldendt og en ny går i gang …

Closing

▪ Aftale om køb af Codan

▪ Ekstraordinær generalforsamling

▪ A+ forsikringsrating (IFSR) tildelt af Fitch Rating

▪ Tier-2 udstedelse (1,3 mia. kr.)

▪ Salg af Alm. Brand Liv og Pension A/S

▪ Aktieemission (10,5 mia. kr.)

▪ Godkendelse fra Finanstilsynet

▪ Restricted Tier-1 udstedelse (400 mio. kr.)

▪ Godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

▪ Ny koncernledelse

▪ Implementering af øverste lag 

af ny organisation

▪ Eksekvering af synergier

- - - -

▪ Udformning af koncernstrategi



Forsikringsdrift
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Resultat
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Meget tilfredsstillende udvikling i den underliggende forretning 

med afsæt i lønsomhedsforbedrende initiativer

Udefra kommende forhold rammer de mere volatile dele af 

forretningen, herunder kraftigt stormvejr og negative finansielle 

markeder affødt af Ruslands invasion af Ukraine

▪ Stormen Malik var inkluderet i guidance i februar

▪ Renteudviklingen har medført kurstab i kvartalet, men 

forbedrer Combined Ratio fremadrettet.

Resultat før skat
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Bruttopræmieindtægter
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Bredt funderet fremgang efter succesfuld implementering af 

markedsrettede initiativer, stigende fastholdelse af eksisterende 

kunder og positiv udvikling i partnerskabs-kanalen

Løbende tilpasning af produktudbud og pris – fokus på at sikre 

lønsom udvikling

Indeksering af præmier vil gradvist indhente inflationsudvikling.
-0,7%

1,8%
2,6%

1,0%

5,5%

1,3%

4,5%

6,3%

3,3%

6,7%

-2,7%

-0,9%
-1,2%

-1,5%

4,3%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

2021 2021 2021 2021 2022

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.

Total Erhverv Privat

Vækst i bruttopræmieindtægter
Procent, år/år

Fremgang i både Privat og Erhverv



Storskader og vejrligsskader
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Stormen Malik – og derefter stormen Nora – kostede 

sammenlagt 85 mio. kr. og erstatningsudgifterne til vejrligs-

skader påvirkede dermed Combined Ratio med 6,6%-point

Storskader ligeledes i den absolut høje ende af et typisk 

udfaldsrum

Velfungerende reassuranceprogram vil forventeligt dække en 

større del af vejrligs- og storskader, hvilket vil betyde lavere 

omkostninger for egen regning resten af året

Erstatninger til storskader og vejrligsskader blev i alt 234 mio. 

kr. mod 124 mio. kr. i samme kvartal 2021, svarende til næsten 

en fordobling.

Erstatning til storskader og vejrligsskader
Procent
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Combined Ratio
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Underliggende Combined Ratio  på 81,2 mod 85,1 eksklusive 

Covid-19

▪ Gunstigt forløb for småskader

▪ Stabil omkostningsudvikling

▪ Positiv rentepåvirkning 

▪ Effektivitetsforbedringer og bedre pris/risiko-balance for 

arbejdsskade

Afløbsgevinster udgjorde 2,2% og fortsætter dermed stabilt 

forløb over det seneste år på >2%-point. Afløbsgevinster kan i 

overvejende grad henføres til løsøre- og bygningsforsikring.

Combined Ratio og afløbsresultat
Procent

Underliggende Combined Ratio styrket markant
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Privat
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Stærk vækst på 4,3% drevet af salgsinitiativer, fastholdelse og 

partnerskaber

Stigning i skadesforløb afspejler øgede erstatninger til 

vejrligsskader

Beskedent tab på afløb

Omkostningsprocent uændret, heri inkluderet udgifter til 

partnerskaber og forøgede salgsprovisioner.
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Fornyet vækst samtidig med at underliggende lønsomhed fastholdes



Erhverv
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Fortsat stærk vækst på 6,7% kombineret med forbedring af 

underliggende drift

Stigning i skadeforløb som følge af høje erstatningsudgifter til 

både vejrligs- og storskader

Afløbsgevinster fra primært løsøre- og bygningsforsikring

Fastholdelse af tilfredsstillende omkostningsprocent.
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Procent
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Stigning i inflation afbødes af indkøb
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Stigende materialepriser primært på beton, stål, aluminium, 

træ, mursten og tegl

Skadesomkostninger er sammensat af 70% løn og 30% 

materialeomkostninger

Stærkt fokus på udnyttelse af kontrakt-partnere for at sikre 

bedre styring af skadesomkostninger

Omkostningsbestemte særlige tillæg kan blive indført af vores 

partnere i en kortere periode, f.eks. som følge af højere 

energipriser.

Byggeomkostninger
Prisindeks

Stigning i inflation afbødes gennem indkøbsaftaler

Generel skadesinflation forventes at blive 3-4% i år 

(mere end 5% for bygningsskade).
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Forventninger & 

finansielle mål
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Forventninger til 2022
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Markant opjustering af forsikringsteknisk resultat til 650-700 

mio. kr. mod tidligere forventet 500-550 mio. kr. 

➔ Præmievækst på 4%

➔ Combined Ratio i niveauet 89

➔ Omkostningsprocent i niveauet 16,5

Negativt investeringsresultat på 100 mio. kr. mod tidligere 

forventet overskud på 25 mio. kr.

• Øvrige omkostninger øget til 100 mio. kr. som følge af 

omkostninger til placering af købesum 

• Fastholdelse af forventninger til synergier samt samlet pulje til 

restruktureringsomkostninger, jf. tidligere udmeldinger.

Mio. kr. Guidance

Forsikringsteknisk resultat 650-700

Investeringer -100

Øvrige -100

Forventninger til resultat før skat (uændret) 450-500

Synergigevinster ved integration af Codan 90

Restruktureringsomkostninger 300

Introduktion af guidance for forsikringsteknisk resultat

Resultatforventninger for Codan vil blive kommunikeret 

senest i forbindelse med regnskabet for 2. kvartal 2022.



Q & A



Finanskalender

Delårsrapport for 2. kvartal 2022 18. august 2022

Delårsrapport for 3. kvartal 2022 10. november 2022
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Investor Relations – kontaktoplysninger

Mads Thinggaard
Head of Investor Relations
+45 2025 5469
abmati@almbrand.dk

Mikael Bo Larsen
Senior Investor Relations Officer
+45 5143 8002
abmela@almbrand.dk

mailto:abmati@almbrand.dk
mailto:abmela@almbrand.dk
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Disclaimer

FORWARD LOOKING STATEMENTS

The statements made in this presentation are based on current expectations, estimates and projections made by management. All statements about 

future financial performance are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those set forth in or implied by 

the statements. All statements about future financial performance made in this presentation are solely based on information known at the time of the 

preparation of the last published financial report, and the company assumes no obligation to update these statements, whether as a result of new 

information, future events, or otherwise.


