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Afkomutilkynning  
Reykjavík, 13. febrúar 2008  

 

Uppgjör Tryggingamiðstöðvarinnar fyrir árið 2007 
 
 
Helstu niðurstöður ársins 
 

• Hagnaður ársins nam 4.375 m.kr. en hagnaður árið 2006 var 696 m.kr. 
• Bókfærð iðgjöld voru 20.219 m.kr. samanborið við 9.682 m.kr. árið 2006. 
• Á árinu var rekstrarhagnaður af vátryggingastarfsemi 349 m.kr. samanborið við 358 m.kr. tap á 

árinu 2006.  
• Hagnaður á hlut á árinu nam 4,05 krónum. 
• Fjárfestingatekjur félagsins námu 3.878 m.kr. á árinu en voru 4.808 m.kr. árið áður.  
• Heildareignir TM voru 70.444 m.kr. þann 31. desember 2007 en voru 69.661 m.kr. um áramót 

2006. 
• Eiginfjárhlutfall var 36,4% þann 31. desember 2007. 
• Norska vátryggingafélagið Nemi er hluti af samstæðu TM frá 1. september 2006 og hefur áhrif á 

samanburð rekstrar og efnahags TM á milli ára. 
 
Helstu niðurstöður fjórða ársfjórðungs 

• Hagnaður TM á fjórða ársfjórðungi 2007 nam 2.503 m.kr.  
• Á fjórðungnum var rekstrartap af vátryggingastarfsemi 9,5 m.kr. 

 

Um uppgjörið 

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM, segir afkomu af vátryggingastarfsemi á Íslandi hafa verið óviðunandi, 
sérstaklega hvað varðar frjálsar ökutækjatryggingar og slysatryggingar sjómanna. Afkoma Nemi 
dótturfélags TM í Noregi var lítillega undir áætlun ársins. 
 
Töluverður kostnaður var bókfærður vegna breytinga á yfirstjórn félagsins. Hér er um að ræða einskiptis 
kostnað en annar kostnaður félagsins er  í samræmi við eða lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir. 
 
Töluverðar breytingar urðu á eignasafni félagsins en eignir félagsins í skráðum og óskráðum hlutafélögum 
lækkaði um 6.203 m.kr. en handbært fé jókst um 3.982 m.kr.  
 
Tekjuskattsskuldbinding TM lækkaði um 3.505 m.kr. og skýrir það að stærstum hluta hagnað félagsins 
árið 2007 sem nam 4.375 m.kr. 
 
 
 
 
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Viðarsson, forstjóri, s. 515 2636.
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Lykiltölur úr rekstri Tryggingamiðstöðvarinnar hf.

4. ársfj. 3. ársfj. 2. ársfj. 1. ársfj. 4. ársfj.

Í þús kr. 2007 2007 2007 2007 2006

Eigin iðgjöld  2.769.418  2.741.552  2.653.829  2.377.804  2.149.252 

Fjárfestingatekjur  (418.069)  230.032  2.172.571  1.893.834  1.292.049 
Hreinar tekjur  2.351.349  2.971.584  4.826.400  4.271.638  3.441.301 

Eigin tjónakostnaður  (2.598.484)  (2.408.224)  (2.176.231)  (2.361.763)  (1.967.219)

Annar rekstrarkostnaður  (856.120)  (789.352)  (773.953)  (540.875)  (924.711)
Kostnaður alls  (3.454.604)  (3.197.576)  (2.950.185)  (2.902.639)  (2.891.930)

Rekstrarhagnaður (-tap)  (1.103.255)  (225.992)  1.876.215  1.368.999  549.370 

Fjármagnsgjöld  (428.039)  (428.506)  (272.358)  (324.197)  (306.096)

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfél.  10.346  4.748  5.892  3.922  5.813 
Hagnaður (tap) fyrir skatta  (1.520.948)  (649.749)  1.609.750  1.048.725  249.088 

Tekjuskattur  4.023.701  94.335  (68.135)  (162.421)  (17.469)

Hagnaður (tap) tímabilsins  2.502.752  (555.414)  1.541.615  886.304  231.618 

Skiptist á:

Hluthafa móðurfélags  2.493.516  (556.483)  1.536.364  882.524  230.744 

Hlutdeild minnihluta  9.236  1.069  5.250  3.780  874 

 2.502.752  (555.414)  1.541.614  886.304  231.618  
 
Helstu kennitölur og upplýsingar:

2007 2006
Kennitölur úr vátryggingarekstri % % 

1. Eigin tjón af eigin iðgjöldum ............................................................ 90,5 95,9
2. Annar rekstrarkostnaður af eigin iðgjöldum ....................................... 22,0 27,5
3. Fjárfestingartekjur af eigin iðgjöldum ............................................... 15,9 18,0
4. Hlutföll 1 + 2 - 3 ............................................................................ 96,7 105,4
5. Gjaldþol móðurfélags af lágmarksgjaldþoli......................................... 1269 1115
6. Aðlagað gjaldþol móðurfélags af lágmarksgjaldþoli.............................. 639 579

Aðrar kennitölur
7. Arðsemi eiginfjár............................................................................. 18,6 4,4
8. Eiginfjárhlutfall................................................................................ 36,4 31,8

kr. kr.
9. Afkoma á hverja krónu nafnverðs hlutafjár......................................... 4,05 0,75

10. Arður á hverja krónu nafnverðs hlutafjár............................................ 0,9 2,0
11. Meðalfjöldi útistandandi hluta (þús kr.).............................................. 1.081.639 929.940  

 

 

Rekstrarreikningur 

Hagnaður ársins nam 4.375 m.kr. en var 696 m.kr. á árinu 2006. Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsgjöld 
og hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga er 1.916 m.kr. en var 2.820 m.kr. á árinu 2006.  
  
Hagnaður á hlut á árinu 2007 nam 4,05 krónum samanborið við 0,75 krónur á hlut í hagnað á árinu 2006. 
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Tekjur 

Bókfærð iðgjöld 2007 námu 20.219 m.kr. samanborið við 9.682 m.kr. á árinu 2006. og hækka því um 
109%. Eigin iðgjöld á árinu 2007 námu 10.543 m.kr. og hækka um 58,5% frá árinu 2006 þegar þau námu 
6.652 m.kr.  
 
Fjárfestingatekjur ársins nema 3.878 m.kr. en námu 4.808 m.kr. á árinu 2006.  

Gjöld 

Bókfærð tjón TM á árinu 2007 námu 12.739 m.kr. samanborið við 7.674 m.kr. á árinu 2006 og hækka því 
um 66%. Eigin tjón TM á árinu námu 9.545 m.kr. samanborið við 6.376 m.kr. árið áður og aukast því um 
50%.   
 
Engin stór tjón urðu hjá TM á Íslandi eða hjá Nemi en helsta skýring á auknum tjónakostnaði á Íslandi er 
mikil aukning slysatjóna. 
 
Rekstrarkostnaður ársins 2007 nam 2.960 m.kr. samanborið við 2.264 m.kr. á árinu 2006. 
Einskiptiskostnaður, 134  m.kr. er færður hjá TM vegna starfsloka fyrrverandi forstjóra.  
 
Fjármagnsliðir 
Fjármagnsgjöld námu 1.453 m.kr. á árinu 2007 samanborið við 787 m.kr. á árinu 2006. Skýrist það af 
breyttri fjárhagsskipan félagsins vegna kaupa á Nemi. 
 
Lykiltölur úr efnahagsreikningi

Í þús. kr. 31.12.2007 31.12.2006 Breyting

Eignir samtals 70.443.892 69.660.859 1,1%

Eigið fé hluthafa móðurfélags 25.297.044 21.982.535 15,1%

Hlutdeild minnihluta 318.634 151.549 110,3%

Skuldir samtals 44.828.214 47.526.775 -5,7%  

Efnahagsreikningur 

Eignir 

Heildareignir TM þann 31. desember 2007 voru 70.444 m.kr. Í árslok 2006 námu þær 69.661 m.kr. 

Eigið fé og skuldir 

Eigið fé TM er 25.615 m.kr. og hækkar um 3.482 m.kr. frá áramótum. Greiddur var arður að upphæð 998 
m.kr. Skuldir félagsins námu 44.828 m.kr. 31. desember 2007. 

Sjóðstreymi 

Handbært fé frá rekstri var 6.880 m.kr. á árinu en árið 2006 var handbært fé frá rekstri 7.018 m.kr. 
 
Handbært fé hækkaði um 3.982 m.kr. frá áramótum og stendur í 12.684 m.kr. þann 31. desember 2007. 

Þróun rekstrar 

Hér á eftir má sjá afkomu einstakra starfsþátta og þróun þeirra annars vegar á milli áranna 2007 og 2006 
og hins vegar á milli fjórða ársfjórðungs 2007 og fjórða ársfjórðungs 2006. Samstæðunni er skipt upp í 
þrjá rekstrarstarfsþætti: skaðatryggingarekstur, líftryggingarekstur og fjármálarekstur.  
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Í þús. króna

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Eigin iðgjöld  10,392,261  6,552,369  150,342  99,432  10,542,603  6,651,801 

Fjárfestingatekjur  1,665,265  1,191,205  9,287  4,704  2,203,816  3,611,817  3,878,368  4,807,726 
Hreinar tekjur  12,057,526  7,743,574  159,629  104,136  2,203,816  3,611,817  14,420,971  11,459,528 

Eigin tjónakostnaður  (9,486,053)  (6,346,109)  (58,650)  (30,167)  (9,544,703)  (6,376,276)

Annar kostnaður  (2,202,620)  (1,752,002)  (121,051)  (77,658)  (636,629)  (433,949)  (2,960,300)  (2,263,609)
Kostnaður alls  (11,688,673)  (8,098,111)  (179,701)  (107,825)  (636,629)  (433,949)  (12,505,003)  (8,639,884)

Rekstrarhagnaður (-tap)  368,853  (354,537)  (20,072)  (3,689)  1,567,187  3,177,868  1,915,968  2,819,643 

Fjármagnsgjöld  (1,453,100)  (786,809)  (1,453,100)  (786,809)

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga  24,908  (1,253,831)  24,908  (1,253,831)
Hagnaður (tap) fyrir skatta  368,853  (354,537)  (20,072)  (3,689)  138,995  1,137,228  487,776  779,003 

Tekjuskattur  3,887,480  (82,906)

Hagnaður tímabilsins  4,375,256  696,098 

Skiptist á:

Hluthafa móðurfélags  4,361,171  687,338 

Hlutdeild minnihluta  14,085  8,761 

 4,375,256  696,098 

SamstæðaSkaðatr.rekstur Líftryggingarekstur Fjármálarekstur

 

 

Í þús. króna

4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Eigin iðgjöld  2.725.475  2.119.565  43.943  29.687  0  0  2.769.418  2.149.252 

Fjárfestingatekjur  459.336  388.162  2.392  546  (879.798)  903.340  (418.069)  1.292.048 
Hreinar tekjur  3.184.811  2.507.727  46.335  30.233  (879.798)  903.340  2.351.349  3.441.300 

Eigin tjónakostnaður  (2.580.424)  (1.954.213)  (18.060)  (13.007)  0  0  (2.598.484)  (1.967.219)

Annar kostnaður  (603.729)  (732.856)  (38.436)  (20.716)  (213.955)  (171.139)  (856.120)  (924.711)
Kostnaður alls  (3.184.153)  (2.687.069)  (56.495)  (33.724)  (213.955)  (171.139)  (3.454.604)  (2.891.930)

Rekstrarhagnaður (-tap)  658  (179.342)  (10.160)  (3.491)  (1.093.753)  732.201  (1.103.255)  549.370 

Fjármagnsgjöld  (428.039)  (306.096)  (428.039)  (306.096)

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga  10.346  5.813  10.346  5.813 
Hagnaður (tap) fyrir skatta  658  (179.342)  (10.160)  (3.491)  (1.511.446)  431.918  (1.520.948)  249.087 

Tekjuskattur  4.023.701  (17.470)

Hagnaður tímabilsins  2.502.752  231.618 

Skiptist á:

Hluthafa móðurfélags  2.493.516  230.744 

Hlutdeild minnihluta  9.236  874 

 2.502.752  231.618 

Skaðatr.rekstur Líftryggingarekstur Fjármálarekstur Samstæða

 

Rekstrarhorfur 

Á síðasta ári var markvisst unnið að því að bæta afkomu vátryggingarekstrar. Þær aðgerðir sem gripið var 
til skiluðu sér þegar að hluta á síðasta ári. Má þar nefna aukið forvarnarstarf og hækkun iðgjalda. Rétt er 
þó að taka fram að tjónakostnaður er háður miklum sveiflum og getur haft afgerandi áhrif á afkomu 
vátryggingastarfseminnar.  
 

Endurskoðun 

Ársreikningurinn hefur verið endurskoðaður. Stjórn og forstjóri TM hafa í dag samþykkt ársreikning 
félagsins fyrir árið 2007. Hann er að finna á vefsíðu félagsins www.tmhf.is. 
 


