
 
 
 

Reykjavík, 10. maí 2017 
 
 

Hagnaður TM á fyrsta ársfjórðungi 2017 var 966 m.kr. eftir skatta 
 
 
Á stjórnarfundi þann 10. maí 2017 samþykkti stjórn og forstjóri TM fyrsta árshlutauppgjör 
félagsins fyrir árið 2017. Árshlutareikningurinn hefur hvorki verið endurskoðaður né kannaður 
af endurskoðendum félagsins. 
 
Sigurður Viðarsson, forstjóri TM: 
 
„Afkoma TM á fyrsta ársfjórðungi var mjög góð og langt umfram væntingar félagsins. Skýrist 
það af mjög góðri afkomu af fjárfestingastarfsemi. Afkoma af vátryggingastarfsemi var í takti 
við spár og ánægjulegt að sjá að vátryggingastarfsemin heldur sama takti og árið 2016 með 
97% samsettu hlutfalli undanfarna 12 mánuði. Félagið hefur nú tekið upp aðferðafræði 
„Beyond Budgeting“ við rekstrarspár og mun framvegis birta 12 mánaða hlaupandi spár við 
hvert árshlutauppgjör. Gert er ráð fyrir 94% samsettu hlutfalli á árinu 2017 og út spátímabilið 
til loka fyrsta ársfjórðungs 2018.“  
 
Helstu niðurstöður fyrsta ársfjórðungs 2017 voru eftirfarandi: 
 

 
 

Samsett hlutfall síðastliðna 12 mánuði 97% 
 
Vátryggingastarfsemi var í samræmi við áætlanir félagsins á fyrsta ársfjórðungi. Fyrstu þrír 
mánuðir ársins eru yfirleitt tjónaþungir og samsett hlutfall var 106% samanborið við 107% á 
fyrsta ársfjórðungi 2016. Ef litið er til síðustu 12 mánaða er samsett hlutfall félagsins 97% og 
áætlanir félagsins gera áfram ráð fyrir að samsett hlutfall ársins 2017 verði 94%. Framlegð af 
vátryggingastarfsemi batnar eilítið á milli ára – er neikvæð um 225 m.kr. en var neikvæð um 
240 m.kr. á fyrsta ársfjórðungi 2016. 
 
 
 

1F 2017 1F 2016 ∆ ∆%

Eigin iðgjöld 3.474 3.328 146 4%

Fjárfestingatekjur 1.326 409 917 224%

Aðrar tekjur 12 12 0 2%

Heildartekjur 4.813 3.750 1.063 28%

Eigin tjón (2.852) (2.781) (72) 3%

Rekstrarkostnaður (966) (891) (75) 8%

Fjármagnsgjöld (35) (76) 41 -54%

Virðisrýrnun fjáreigna 23 (18) 41 -

Heildargjöld (3.830) (3.765) (65) 2%

Hagnaður fyrir tekjuskatt 982 (15) 998 -

Tekjuskattur (16) 25 (41) -

Hagnaður 966 10 956 -

Fjárhæðir eru í milljónum króna.



Rekstrarkostnaður á fjórðungnum var hærri en vænst var og kostnaðarhlutfall 24%. Helstu 
skýringar á því liggja í kostnaðarliðum sem féllu til á fyrsta fjórðungi en áætlanir gerðu ráð fyrir 
að myndu dreifast yfir lengra tímabil. Stefnt er að því að kostnaðarhlutfall félagsins á árinu 
verði 20%, en langtímamarkmið TM er að ná kostnaðarhlutfalli undir 20%. 
 
5,2% ávöxtun fjárfestingaeigna á fyrsta ársfjórðungi 

Fjárfestingatekjur námu 1.326 m.kr. á fyrsta ársfjórðungi sem jafngildir 5,2% ávöxtun. Það er 
fyrst og fremst góð afkoma af hlutabréfum sem skýrir mjög góða afkomu á fjórðungnum. Þannig 
var afkoma af óskráðum hlutabréfum góð en að hluta til skýrist það af eignarhlut TM í 
Kvitholmen. Eins og kom fram í tilkynningu TM til Kauphallar þann 21. febrúar sl. þá bókfærðust 
rúmar 300 m.kr. á fyrsta fjórðung vegna viðskipta með hluti í Kvitholmen. Þá var afkoma af 
skráðum hlutabréfum jafnframt mjög góð eða rúm 14%. Afkoma hlutabréfa og sjóða skýra 
rúmlega tvo þriðju hluta fjárfestingatekna fjórðungsins. Afkoma annarra eignaflokka var einnig 
með ágætum en ávöxtun þeirra var 2,1% á fjórðungnum. 

Innlendir verðbréfamarkaðir voru hagfelldir á fyrsta ársfjórðungi en ríkisskuldabréfavísitala 
Gamma hækkaði um 1,5% og hlutabréfavísitala Gamma hækkaði um 6,0%. 

Vegna góðrar afkomu á fyrsta ársfjórðungi og það sem af er öðrum fjórðungi hefur félagið 
uppfært spá sína um fjárfestingartekjur ársins. Hún gerir ráð fyrir að fjárfestingartekjur ársins 
verði 3.613 m.kr. samanborið við upphaflega spá sem hljóðaði upp á 2.347 m.kr. Þetta skýrist 
að mestu leyti af betri afkomu á fyrsta ársfjórðungi en einnig vegna væntinga um betri afkomu 
á öðrum fjórðungi en upphafleg spá gerði ráð fyrir. Gert er ráð fyrir óbreyttri afkomu á þriðja og 
fjórða ársfjórðungi. 

 
Lykiltölur fyrsta ársfjórðungs voru eftirfarandi: 
 

 
 
Ný aðferðarfræði við rekstrarspár 
 
Félagið hefur tekið upp aðferðarfræði „Beyond Budgeting“ og framvegis verða gefnar út 
rekstrarspár 12 mánuði fram í tímann samhliða hverju ársfjórðungsuppgjöri. Með þessu vill 
félagið deila upplýsingum sem það nýtir til að horfa fram á veginn. Tilgangur hlaupandi spáa 
er að geta brugðist tímanlega við breyttum aðstæðum og auka þannig líkur á að 
langtímamarkmið félagsins náist. 
 

Lykiltölur
1F 2017 1F 2016

Hagnaður á hlut (kr.) 1,42 0,01 

Arðsemi eigin f jár (m.v. 12m) 36,2% 0,3%

Eiginfjárhlutfall 33% 30%

Vátryggingastarfssemi

Tjónshlutfall 82% 84%

Kostnaðarhlutfall 24% 24%

Samsett hlutfall 106% 107%

Rekstrarafkoma (74) (107)

Framlegð (225) (240)

Fjárfestingar

Ávöxtun f járeigna 5,2% 1,6%

Fjárhæðir eru í milljónum króna.



 
 

 
 
Kynningarfundur kl. 08:30 fimmtudaginn 11. maí 2017 
 
TM býður til opins kynningarfundar um afkomu félagsins á fyrsta ársfjórðungi þann 11. maí 
klukkan 08:30. Fundurinn fer fram í höfuðstöðvum TM að Síðumúla 24, 4. hæð. Þar kynnir 
Sigurður Viðarsson, forstjóri, uppgjörið og svarar spurningum.  
 
Árshlutareikning og afkomutilkynningu verður hægt að nálgast á vef félagsins TM.is. Kynning 
á uppgjörinu verður einnig aðgengileg á sama stað við upphaf kynningarfundar. Hægt er að 
fylgjast með fundinum í gegnum vefinn á slóðinni: 
 
https://global.gotomeeting.com/join/186071693 
 
 
 
 
Fjárhagsdagatal 2017 
 
2. ársfjórðungur: 24. ágúst 2017. 
3. ársfjórðungur: 26. október 2017. 
4. ársfjórðungur: 16. febrúar 2018. 
 
 
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Viðarsson, forstjóri TM. 
 
s: 515-2609 
sigurdur@tm.is 

Spá
2F 2017 3F 2017 4F 2017 1F 2018 S 2017 2016 ∆ ∆%

Eigin iðgjöld 3.782 4.117 3.828 3.984 15.201 14.060 1.141 8%

Fjárfestingatekjur 1.115 401 770 419 3.613 3.178 435 14%

Aðrar tekjur 9 9 9 10 40 41 (1) -2%

Heildartekjur 4.906 4.527 4.608 4.414 18.854 17.279 1.575 9%

Eigin tjón (2.763) (2.754) (2.900) (3.227) (11.269) (10.718) (551) 5%

Rekstrarkostnaður (890) (767) (815) (968) (3.437) (3.303) (134) 4%

Fjármagnsgjöld (40) (40) (40) (41) (154) (247) 93 -38%

Virðisrýrnun f járeigna (5) (5) (5) (3) 9 (57) 66 -115%

Heildargjöld (3.697) (3.565) (3.759) (4.239) (14.852) (14.326) (526) 4%

Hagnaður fyrir tekjuskatt 1.209 962 848 174 4.002 2.953 1.049 36%

Fjárhæðir eru í milljónum króna.

Lykiltölur í spá
2F 2017 3F 2017 4F 2017 1F 2018 S 2017 2016

Vátryggingastarfssemi

Tjónshlutfall 73% 67% 76% 81% 74% 76%

Kostnaðarhlutfall 21% 17% 19% 21% 20% 21%

Samsett hlutfall 94% 84% 95% 102% 94% 97%

Framlegð 224 674 195 (89) 868 420

Fjárfestingar

Ávöxtun f járeigna 4,2% 1,5% 2,8% 1,6% 14,3% 13,0% 

Fjárhæðir eru í milljónum króna.


