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� Heildarhagnaður tímabilsins eftir skatta var 
1.905 m.kr. (2012: 1.805 m.kr.)

� Hagnaður fyrir skatta var 2.147 m.kr. (2012: 
2.208 m.kr.)

� Framlegð af vátryggingastarfsemi var 817 m.kr. 
(2012: 1.225 m.kr.)

� Fjárfestingatekjur voru 1.636 m.kr. (2012: 1.388 
m.kr.)

� Samsett hlutfall var 90,6% (2012: 84,8%)

� Eigin iðgjöld hækkuðu um 7% á milli ára

� Eigin tjón hækkuðu um 15% á milli ára

� Kostnaðarhlutfall hækkaði úr 20,7% í 22,2% milli 
ára

� Eiginfjárhlutfall í lok 3.ársfjórðungs var 38%

� Arðsemi eigin fjár tímabilsins á ársgrunni var 
23,4% (2012: 18,8% )

Helstu niðurstöður í lok 3. ársfjórðungs 2013
Samanborið við lok 3. ársfjórðungs 2012

1.8051.905

Jan-sep 2013 Jan-sep 2012

Hagnaður eftir 
skatta (m.kr.)

Tjónshlutfall (%)

Kostnaðarhlutfall (%)

64,1

Jan-sep 2012

84,8

20,7

Jan-sep 2013

90,6

22,2

68,4

18,8
23,4

Jan-sep 2012

Arðsemi eigin fjár (%)

Jan-sep 2013
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Rekstrarreikningur samstæðu

1.1-30.9
2013

1.1-30.9
2012

Eigin iðgjöld 8.672.658 8.074.333

Fjármunatekjur 414.720 566.493

Gangvirðisbreytingar 
og aðrar tekjur

1.221.141 821.565

Fjárfestingatekjur 1.635.861 1.388.058

Aðrar tekjur 83.172 68.685

Heildartekjur 10.391.691 9.531.076

1.1-30.9
2013

1.1-30.9
2012

Eigin tjónakostnaður (5.933.954) ( 5.175.589)

Annar kostnaður (2.311.132) (2.147.612)

Heildargjöld (8.245.086) ( 7.323.201)

Hagnaður fyrir tekjuskatt 2.146.605  2.207.875 

Tekjuskattur (241.834) (402.931)

Heildarhagnaður 
tímabilsins

1.904.771   1.804.944 

Tekjur (þús.kr.) Gjöld (þús.kr.)

Jan-sep 2012

7,1%

Jan-sep 2013

9,1%

Ávöxtun fjárfestingaeigna  (á ársgrundvelli)Samsett hlutfall

Jan-sep 2013

90,6

22,2

68,4 Kostnaðar-
hlutfall (%)

Tjónshlutfall (%)

Jan-sep 2012

84,8

20,7

64,1
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Efnahagsreikningur samstæðu

1.030 129

14.390

2.842
0 183496

30.9.2013

4.843

3.238

31.12.2012

3.047

31.779

5.284

27.412

261501

1.030
141

18.125

2.639
323 206484

Skatteign

Verðbréf

Útlán

Bundin innán

Viðskiptavild og 
aðrar óefnislegar 
eignir

Rekstrarfjármunir

Handbært fé

Viðskiptakröfur

Endurtrygginga-
eignir

Eignir til sölu

Eignir (þús.kr.)

30.9.2013 31.12.2012

Rekstrarfjármunir 483.851 496.303     

Viðskiptavild og 
aðrar óefnislegar 
eignir

205.598 183.362     

Fjárfestingaeignir 25.163.519     23.104.959     

Skatteign 141.124     128.798     

Endurtrygginga-
eignir

501.384 260.769     

Viðskiptakröfur 5.283.969 3.237.578     

Eignir samtals 31.779.445 27.411.769     

30.9.2013 31.12.2012

Eigið fé 12.134.933 10.231.398     

Vátryggingaskuld 17.623.420 15.249.870     

Aðrar skuldir 2.021.092 1.930.501     

Eigið fé og skuldir samtals 31.779.445     27.411.769     

Skuldir og eigið fé (þús.kr.)

Eignir – Frekara niðubrot (m.kr.)
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Afkoma af vátryggingarekstri á 3. ársfjórðungi 2013 er lakari en á 
3. ársfjórðungi 2012, sem raunar var afburða góður

2.9492.7322.8512.7672.7312.577 2.992
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� 3. ársfjórðungur 2013 var 
töluvert lakari í 
vátryggingarekstri en 3. 
ársfjórðungur 2012

� Óvarlegt er að bera 
ársfjórðunga saman milli ára, 
enda vátryggingarekstur í 
eðli sínu sveiflukenndur

Iðgjöld og tjón
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Fjárfestingaeignir TM jukust um 503 m.kr. á 3. ársfjórðungi
30.9.2013, m.kr.

Fjárfestingaeignir 
Breyting
frá 30.6.2013

-13

-61

83

612

503

-43

218

261

144

1.174

-615

� Verðbréfaeign félagsins jókst 
töluvert á fjórðungnum

� Lausafé samstæðunnar 
lækkar á fjórðungnum 
samhliða aukinni 
verðbréfaeign

� Útlánasafn TM heldur áfram 
að dragast saman

Samtals 25.164

Eignir haldið til sölu 1.030

Útlán til viðskiptavina 2.639

Önnur verðbréf 1.509

Hlutabréf og sjóðir 5.266

Önnur skuldabréf og sjóðir 4.010

Eignatryggð skuldabréf 2.256

Skuldabréf 6.266

Ríkistryggðar eignir 5.085

Verðbréf 18.125

Handbært fé og 
bundin innlán

3.371

Breyting
frá 31.12.2012

0

610

604

466

2.060

-203

2.211

2.677

-156

3.735

-1.472
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Afkoma af fjárfestingum var góð á 3. ársfjórðungi 2013
30.9.2013, m.kr.

Fjárfestingaeignir Afkoma Q3 2013

55

111

647

31

96

51

42

54

388

733

� Afkoma fjárfestinga er yfir 
áætlunum í lok 3. 
ársfjórðungs

� Gangvirðisbreytingar 
hlutabréfa skýra stóran hluta 
afkomu fjórðungsins

� Góð afkoma var af 
ríkistryggðum eignum á 
fjórðungnum

Samtals 25.164

Eignir haldið til sölu 1.030

Útlán til viðskiptavina 2.639

Önnur verðbréf 1.509

Hlutabréf og sjóðir 5.266

Önnur skuldabréf og sjóðir 4.010

Eignatryggð skuldabréf 2.256

Skuldabréf 6.266

Ríkistryggðar eignir 5.085

Verðbréf 18.125

Handbært fé og 
bundin innlán

3.371

Afkoma 9M 2013

204

150

208

1.223

72

135

1.499

60

804

15

Vextir og verðbætur (arður)FXGengismunur

1.636

137

789Fjárfestingatekjur samtals

56Aðrar fjárfestingatekjur
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Stærsta einstaka fjárfestingaeign TM er u.þ.b. 5% hlutur í HB Granda

* Gengi eignar félagsins í HB Granda var hækkað eftir að félaginu barst skuldbindandi tilboð í allan hlut þess.

528

625

685

722

740

821

904

RIKS 15

Hagar hf.

RIKS 21

GAMMA: Liquidity

Lausafjársjóður Stefnis

HFF 14

DnB NOR Likviditet 20 (IV)

1,759HB Grandi hf.*

RIKH 18 1,017

Fasteignaveðlán til Reita 1,447

Stærstu einstöku fjárfestingaeignir TM

30.9.2013, m.kr.
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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.


