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� Heildarhagnaður tímabilsins eftir skatta var 
1.191 m.kr. (2012: 811 m.kr.)

� Hagnaður fyrir skatta var 1.388 m.kr. (2012: 965 
m.kr.)

� Framlegð af vátryggingastarfsemi var 779 m.kr. 
(2012: 450 m.kr.)

� Fjárfestingatekjur voru 847 m.kr. (2012: 840 
m.kr.)

� Samsett hlutfall var 86,3% (2012: 91,5%)

� Eigin iðgjöld hækkuðu um 7% á milli ára

� Eigin tjón lækkuðu um 5% á milli ára

� Kostnaðarhlutfall hækkaði úr 22,4% í 24,7% milli 
ára

� Eiginfjárhlutfall í lok 2.ársfjórðungs var 36%

� Arðsemi eigin fjár tímabilsins á ársgrunni var 
23,4% (2012: 13,3% )

Helstu niðurstöður 1H 2013
Samanborið við 1H 2012

811
1.191

Hagnaður eftir 
skatta (m.kr.)

1H 20121H 2013

Kostnaðarhlutfall (%)

Tjónshlutfall (%)

1H 2012

91,5

22,4

69,1

1H 2013

86,3

24,7

61,6

13,3

23,4

Arðsemi eigin fjár (%)

1H 20121H 2013
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Rekstrarreikningur samstæðu

1.1-30.6
2013

1.1-30.6
2012

Eigin iðgjöld 5.680.713 5.307.245

Vaxtatekjur og 
gengismunur

271.364 431.857

Gangvirðisbreytingar 
færðar um rekstur

575.730 408.051

Fjárfestingatekjur 847.093 839.908

Aðrar tekjur 58.139 46.702

Heildartekjur 6.585.946 6.193.855

1.1-30.6
2013

1.1-30.6
2012

Eigin tjónakostnaður (3.500.940) ( 3.668.886)

Annar kostnaður (1.696.680) (1.559.822)

Heildargjöld (5.197.620) ( 5.228.708)

Hagnaður fyrir tekjuskatt 1.388.326  965.147 

Tekjuskattur (197.375) (154.387)

Heildarhagnaður 
tímabilsins

1.190.951   810.760  

Tekjur (þús.kr.) Gjöld (þús.kr.)

1H 2012

6,7%

1H 2013

7,2%

Ávöxtun fjárfestingaeigna  (á ársgrundvelli)Samsett hlutfall

1H 2013

86,3

24,7

61,6 Kostnaðar-
hlutfall (%)

Tjónshlutfall (%)

1H 2012

91,5

22,4

69,1
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Efnahagsreikningur samstæðu

1.030
129

14.390

2.842
0 183496

30.6.2013

4.843

3.238

31.12.2012

3.664

32.096

6.135

27.412

261

529
1.043

96

16.950

2.682
321 195481

Skatteign

Verðbréf

Útlán

Bundin innán

Viðskiptavild og 
aðrar óefnislegar 
eignir

Rekstrarfjármunir

Handbært fé

Viðskiptakröfur

Endurtrygginga-
eignir

Eignir til sölu

Eignir (þús.kr.)

30.6.2013 31.12.2012

Rekstrarfjármunir 480.632     496.303     

Viðskiptavild og 
aðrar óefnislegar 
eignir

194.959     183.362     

Fjárfestingaeignir 24.661.175     23.104.959     

Skatteign 95.873     128.798     

Endurtrygginga-
eignir

528.899     260.769     

Viðskiptakröfur 6.134.711     3.237.578     

Eignir samtals 32.096.249 27.411.769     

30.6.2013 31.12.2012

Eigið fé 11.422.347     10.231.398     

Vátryggingaskuld 18.573.187     15.249.870     

Aðrar skuldir 2.100.715 1.930.501     

Eigið fé og skuldir samtals 32.096.249     27.411.769     

Skuldir og eigið fé (þús.kr.)

Eignir – Frekara niðubrot (m.kr.)
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Afkoma af vátryggingarekstri á 1H 2013 er betri en 1H 2012

2.7312.577 2.9492.7322.8512.767
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� Lágt tjónshlutfall á 1F 2013 
skýrir lágt tjónshlutfall á 
1H 2013 samanborið við 
1H 2012

� Lítil sveifla er í tjónum milli 
ársfjórðunga 2013

Iðgjöld og tjón
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Fjárfestingaeignir TM jukust um 514 m.kr. á 2F
30.6.2013, m.kr.

Fjárfestingaeignir 
Breyting
frá 31.3.2013

507

3

-55

113

394

-46

1.136

1.090

-240

1.357

-798

� Handbært fé dregst saman 
þar sem töluvert var aukið 
við fjáreignir á tímabilinu.

� Stærsta viðbótin við 
fjáreignir á fjórðungnum var 
í fyrirtækjaskuldabréfum og 
skuldabréfasjóðum

Samtals 24.661

Eignir haldið til sölu 1.043

Útlán til viðskiptavina 2.682

Önnur verðbréf 1.036

Hlutabréf og sjóðir 5.147

Önnur skuldabréf og sjóðir 3.506

Eignatryggð skuldabréf 2.112

Skuldabréf 5.618

Ríkistryggðar eignir 5.150

Fjáreignir 16.950

Handbært fé og 
bundin innlán

3.986

Breyting
frá 31.12.2012

12

136

485

322

-90

1.556

-159

1.707

2.029

2.560

-857
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Afkoma af fjárfestingum var viðunandi á 1H 2013

* Til fjárfestingatekna teljast einnig tekjur af viðskiptareikningum, alls 81m á H1. Heildarfjárfestingatekjur á H1 voru 847m.

30.6.2013, m.kr.

Fjárfestingaeignir Afkoma Q2 2013

55

30

204

21

288

-18

182

3

16

19

� Afkoma var góð af 
hlutabréfaeignum félagsins 
á fyrstu 6 mánuðum ársins.

� Lægri verðbólga á 2F veldur 
því að afkoma af 
vaxtaberandi eignum er 
lægri á Q2 heldur en Q1.

� Neikvæður gjaldeyrismunur 
er af eignum í erlendri mynt 
á fyrstu 6 mánuðum ársins 
vegna styrkingar ISK.

Samtals 24.661

Eignir haldið til sölu 1.043

Útlán til viðskiptavina 2.682

Önnur verðbréf 1.036

Hlutabréf og sjóðir 5.147

Önnur skuldabréf og sjóðir 3.506

Eignatryggð skuldabréf 2.112

Skuldabréf 5.618

Ríkistryggðar eignir 5.150

Fjáreignir 16.950

Handbært fé og 
bundin innlán

3.986

Afkoma 1H 2013

149

41

766*

576

27

-54

-8

124

81

433

Gengismunur Vextir og verðbætur (arður)FX
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Ár Matseinkunn Horfur

2007 BBB Stöðugar

2008 BBB- Stöðugar

2009 BB Stöðugar

2010 BB Jákvæðar

2011 BB+ Stöðugar

2012 BB+ Stöðugar

2013 BBB- Stöðugar

2013 BBB- Neikvæðar

S&P breytti horfum TM í kjölfar breyttra horfa íslenska ríkisins

Long‐term counterparty credit and
insurer financial strength rating

� Þegar horfum 
matseinkunnar íslenska 
ríkisins var breytt í júlí var 
horfum TM breytt í kjölfarið 
í neikvæðar

� Kjarnaeikunn (e. anchor) 
TM er BBB

� Lánshæfismat íslenska 
ríkisins myndar þak á 
einkunn TM

� S&P hækkaði mat á 
fjárhagslegum styrk TM í 
febrúar í BBB-

� Í rökstuðningi var m.a. 
talað um fjárhagslegan 
styrk félagsins, viðvarandi 
jákvæða afkomu af 
vátryggingastarfsemi og 
árangur af stefnumörkun 
stjórnenda

Þróun mats S&P á fjárhagslegum 
styrkleika TM
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Staða og horfur

Áhersla er einnig lögð á vöxt í erlendum viðskiptum, þar sem matseinkunn 
S&P hefur áhrif

Vinna við framþróun í áhættumati og stofnstýringu heldur áfram að vera 
mikilvægur hluti af innra starfi félagsins

Fjárfestingastarfsemi félagsins er áfram háð þeim takmörkunum sem 
gjaldeyrishöft setja henni

Nýr vefur félagsins sem opnaður var í vor hefur nú þegar skilað sér í 
auknum fjölda tilboðsbeiðna

Öflugt markaðsstarf, bæði innanlands og erlendis, hefur skilað sér í 
töluverðri fjölgun vátryggingaskírteina hjá félaginu



SPURNINGAR
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Fyrirvarar

Upplýsingar sem birtast í kynningu þessari eru byggðar á gögnum sem Tryggingamiðstöðin hf. (TM) telur öruggar 
á þeim tíma sem kynningin fer fram þótt ekki sé unnt að ábyrgjast nákvæmni þeirra né fullkomleika.

Kynning þessi er eign TM, svo og sérhverjar upplýsingar sem koma fram í henni.  Kynningu þessa, sem og þær 
upplýsingar sem hún hefur að geyma, má ekki á neinn hátt afrita, endurgera eða dreifa, hvorki að hluta né öllu 
leyti.

Kynning þessi er eingöngu ætluð til upplýsingar.  Henni er ekki að neinu leyti ætlað að fela í sér loforð eða ráðgjöf 
né heldur með öðru móti að vera grundvöllur fyrir ákvörðunartöku þeirra sem hana fá í hendur.

Margir mismunandi þættir geta valdið því að sú mynd sem kynning þessi gefur af stöðu félagsins og 
framtíðarhorfum geta breyst verulega svo sem, en ekki eingöngu, vegna almennrar efnahagsþróunar, breytinga í 
samkeppnisumhverfi, breytinga á fjármálamörkuðum, breytinga á endurtryggingamörkuðum, lagabreytinga og 
breytinga á réttarframkvæmd.  Verði einhver þessara áhættu- eða óvissuþátta, einn eða fleiri, að veruleika eða 
undirliggjandi framtíðarvæntingar stjórnenda félagsins reynast ekki réttar, getur það leitt til verulegra frávika 
varðandi fjárhagsstöðu félagsins og árangur í starfsemi þess frá því sem greinir í kynningu þessari.

TM ber ekki skylda til að uppfæra að neinu leyti álit stjórnenda þess um framtíðarhorfur félagsins sem birtast í 
kynningu þessari eða laga slíkt álit að ríkjandi rekstraraðstæðum hverju sinni nema það sé skylt lögum 
samkvæmt.  TM er heldur ekki skylt að breyta eða leiðrétta villur eða ónákvæmar upplýsingar í kynningunni sem 
síðar kunna að koma í ljós.

Varað er við því að byggja síðar á þeim framtíðarhorfum sem gefur að líta í kynningu þessari, enda eru þær alfarið 
byggðar á fyrirliggjandi upplýsingum þegar kynningin fer fram.  Álit um framtíðarhorfur félagsins nú telst engu að 
síður fullgilt með þeim fyrirvörum sem að framan greinir.

Með því að taka við kynningu þessari viðurkennir og samþykkir viðtakandinn allar takmarkanir og fyrirvara sem 
að framan greinir.


