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� Heildarhagnaður tímabilsins er 700 m.kr. og hagnaður á 
hlut er 0,92 kr. (1F 2013: 522 m.kr. og 0,69)

� Hagnaður fyrir skatta var 728 m.kr. (1F 2013: 603 m.kr.)

� Framlegð af vátryggingastarfsemi var 39 m.kr. (1F 2013: 
263 m.kr.)

� Fjárfestingatekjur voru 741 m.kr. (1F 2013: 469 m.kr.)

� Samsett hlutfall var 98,5% (1F 2013: 90,5%)

� Eigin iðgjöld drógust saman um 4,5% á milli ára

� Eigin tjón hækkuðu um 7,6% á milli ára

� Rekstrarkostnaður lækkar um 6,3% á milli ára 

� Eiginfjárhlutfall í lok 1.ársfjórðungs var 33,3%

� Arðsemi eigin fjár tímabilsins á ársgrunni var 26,0% (1F 
2013: 21,7% )

� Handbært fé frá rekstri er 974 m.kr. (1F 2013: 1.099 
m.kr.)

Helstu niðurstöður í lok 1. ársfjórðungs 2014
Samanborið við lok 1. ársfjórðungs 2013
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3 *Ávöxtun tekur tillit til annarra tekna skv. rekstrarreikning, sem eru tekjur af eignum haldið til sölu

Rekstrarreikningur samstæðu

1.1-31.3
2014

1.1-31.3
2013

Eigin iðgjöld 2.648.331 2.771.865

Fjármunatekjur 740.672 468.597

Aðrar tekjur 29.519 30.608

Heildartekjur 3.418.522 3.271.070

1.1-31.3
2014

1.1-31.3
2013

Eigin tjónakostnaður (1.928.773) ( 1.792.562)

Annar kostnaður (762.208) (875.090)

Heildargjöld (2.690.981) ( 2.667.652)

Hagnaður fyrir tekjuskatt 727.541  603.418 

Tekjuskattur (27.292) (81.869)

Heildarhagnaður 
tímabilsins

700.249   521.549 

Tekjur (þús.kr.) Gjöld (þús.kr.)

Ávöxtun fjárfestingaeigna  (á ársgrundvelli)*Samsett hlutfall

25,7

72,8 64,7

25,9

Jan-mar 2014

98,5

Kostnaðar-
hlutfall (%)

Tjónshlutfall (%)

Jan-mar 2013

90,5

Jan-mar 2013

9,5%

Jan-mar 2014

12,0%
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Efnahagsreikningur samstæðu

34.754

130

18.517

327 214

2.576

30.544

3.850

3.166

132

31.12.2013

1.029
2646.230

1.021
494

3.386

468

31.3.2014

19.981

2.564
269 221458

Viðskiptakröfur

Verðbréf

Útlán

Eignir til sölu

Endurtrygginga-
eignir

Bundin innán

Handbært fé

Rekstrarfjármunir

Viðskiptavild og 
aðrar óefnislegar 
eignir

Skatteign

Eignir (þús.kr.)

31.3.2014 31.12.2013

Rekstrarfjármunir 457.513 468.096     

Viðskiptavild og 
aðrar óefnislegar 
eignir

221.266 213.791     

Fjárfestingaeignir 27.220.782 26.299.650

Skatteign 130.429 132.354

Endurtrygginga-
eignir

493.893 263.906

Viðskiptakröfur 6.229.744 3.165.746     

Eignir samtals 34.753.627 30.543.543

31.3.2014 31.12.2013

Eigið fé 11.555.829 12.307.934

Vátryggingaskuld 19.865.788 16.346.529

Aðrar skuldir 3.332.010 1.889.080

Eigið fé og skuldir samtals 34.753.627 30.543.543

Skuldir og eigið fé (þús.kr.)

Eignir – Frekara niðubrot (m.kr.)
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Afkoma af vátryggingarekstri í upphafi árs er viðunandi
m.kr.
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� Tjónshlutfall hækkar 
töluvert samanborið við 1. 
ársfjórðung síðasta árs, 
sem var afburða góður

� Óvarlegt er að draga 
ályktanir út frá einstökum 
ársfjórðungum, enda geta 
verið miklar sveiflur í 
vátryggingarekstri
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Afkoma af fjárfestingum var góð þrátt fyrir erfið skilyrði
m.kr.

Fjárfestingaeignir Afkoma Q1 2014
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� Afkoma TM litast af 
gengismun vegna HB Granda 

� Jákvæð afkoma var af öðrum 
innlendum hlutabréfum TM á 
1F

� Neikvætt endurmat var á 
óskráðum hlutabréfum á 1F

� Afkoma handbærs fjár litast af 
neikvæðum gjaldeyrismun

� Í samanburði við þróun 
innlendra og erlendra 
eignamarkaða á 1F var 
afkoma af fjárfestingum TM 
góð

1.021

Útlán til viðskiptavina 2.564

Önnur verðbréf 2.015

Hlutabréf og sjóðir 6.963

Önnur skuldabréf og sjóðir 3.024

Eignatryggð skuldabréf 2.848

Skuldabréf 5.872

Ríkistryggðar eignir 5.131

Fjáreignir 19.981

Handbært fé og 
bundin innlán

Samtals 27.221

Eignir haldið til sölu

3.655

Vextir og verðbætur (arður)FXGengismunur

458 365Fjárfestingatekjur samtals -83

Aðrar fjárfestingatekjur 26

741
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Samsetning fjárfestingaeigna breytist í takti við afkomu 
og nýjar fjárfestingar í hlutabréfum og ríkisbréfum
m.kr.

Fjárfestingaeignir 

� Fjárfestingaeignir aukast í 
samræmi við jákvæða afkomu 
af safninu

� Stöður TM í lausafjársjóðum 
hafa minnkað talsvert frá 
áramótum

� TM fjárfesti umtalsvert í 
millilöngum ríkisbréfum 
snemma á fjórðungnum

� Fjárfestingar í óskráðum 
hlutabréfum jukust einnig á 1F

Skuldabréf

Eignatryggð skuldabréf 2.848

3.655

19.981Fjáreignir

5.872

3.024

Ríkistryggð verðbréf 5.131

Handbært fé og 
bundin innlán

6.963

Önnur skuldabréf og sjóðir

Önnur verðbréf

2.564

2.015

Eignir haldið til sölu 1.021

27.221

Hlutabréf og sjóðir

Samtals

Útlán til viðskiptavina

Breyting
frá 31.12.2013

922

-8

-12

106

71

841

-967

-522

1.484

1.464

-1.038
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Eignir á móti eigin tjónaskuld og eignir á móti eigin fé
m.kr.

Skipting eigna 31.3.2014 Breyting frá 31.12.2013

9.257

Samtals 27.22112.635 14.586

Eignir haldið til sölu 1.021

Útlán til viðskiptavina 122 2.441

3.255

2.015

Hlutabréf og sjóðir 6.963

Önnur skuldabréf og sjóðir

1.278

1.745

Eignatryggð skuldabréf 2.848

Skuldabréf 4.127

1.745

Ríkistryggð verðbréf 5.131

Handbært fé og
bundin innlán

Fjáreignir

400

10.724

Önnur verðbréf

Eignir á móti eigin féEignir á móti eigin tjónaskuld

128

123

106

71

841

-417

1.484

-785

-254

-713

922

-167

1.089

-8

-135

-254

-254

-105

� EMT er handbært fé, 
ríkistryggð verðbréf og sjóðir, 
sértryggð skuldabréf og 
önnur eignatryggð skuldabréf 
og útlán. 

� Á tímabilinu jukust 
ríkistryggðar eignir í EMT á 
meðan lausafjársóðir og 
handbært fé lækkuðu mest á 
móti.

� Vegna jákvæðrar afkomu og 
lægri tjónaskuldar hækkar 
EME á milli tímabila.

� Efnahagsreikningur TM er 
traustur og 
vátryggingaskuldbindingar 
félagsins vel varðar.
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10 stærstu fjárfestingaeignir TM

10 stærstu eignir TM

� Nokkuð hefur dregið úr 
stöðum í innlendum 
lausafjársjóðum frá 
áramótum

� TM fjárfesti í millilöngum 
ríkisbréfum snemma á 
fjórðungnum

� Umtalsvert hefur dregið úr 
stöðum í erlendum 
lausafjársjóðum frá 
áramótum

� TM bætti við eign sína í 
fyrirtækjaskuldabréfasjóð 
GAMMA á fjórðungnum

505

537

586

599

613

693

814

1.220

1.423

2.703

4.368 5.325Samtals

Júpíter
ríkisv.bréfasj.

- stuttur

Hagar hf.

RIKB 22

9.693

HFF 14

RIKS 15

RIKH 18

Fasteignaveðlán
til Reita

RIKB 19

GAMMA: Credit

HB Grandi*

Eign á móti eigin tjónaskuld

Eign á móti eigin fé

*Virði HB Granda auk arðgreiðslu félagsins sem greidd er á 2F

m.kr.
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Handbært fé frá rekstri er áfram sterkt og var notað til 
fjárfestinga
m.kr.

Fjármögnunar-
hreyfingar

-465
Breytingar á

handbæru fé

974
Handbært fé

frá rekstri

1.440
Fjárfestinga-

hreyfingar

2

1. ársfjórðungur 2014 1. ársfjórðungur 2013

14

-378

1.491

1.099
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Frá og með deginum í dag er alltaf opið hjá TM, gegnum 
nýja söluleið á vefnum

Það er alltaf opið... ...og viðskiptavinurinn klárar málið upp á eigin spýtur
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Það er stefna TM að veita þjónustu sem er sérsniðin að þörfum 
hvers viðskiptavinar og beita til þess nýjustu tækni í áhættumati

� Markaðurinn kallar í sífellt meira mæli eftir 
sjálfvirkni og sjálfsafgreiðslu

� Ný söluleið TM á vefnum gerir 
viðskiptavinum félagsins kleift að kaupa allar 
algengustu vátryggingavörur, hvar og 
hvenær sem er, í gegnum tölvu eða 
snjalltæki

� Kerfin greina þarfir viðskiptavinarins og 
leggja til vátryggingavörur sem uppfylla 
þarfir hans

� Sjálfvirk áhættumatskerfi TM verðleggja 
hverja áhættu fyrir sig, algjörlega án þess að 
mannshöndin komi nærri

� Viðskiptavinurinn greiðir fyrir með 
greiðslukorti og allt ferlið tekur aðeins 
nokkrar mínútur

� TM hefur ávallt verið leiðandi 
í góðri þjónustu við 
viðskiptavini, eins og 
niðurstöður 
Ánægjuvogarinnar hafa 
margsinnis gefið til kynna

� Með þessari nýju söluleið 
tekur TM enn eitt skrefið í þá 
átt að bæta þjónustu við 
viðskiptavini sína 



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.


