
Resultat för ALANDIA-koncernen år 2019 

Allmänt 

Koncernens bokförda resultat uppgår till 3,1 (21,6) miljoner € och den totala premieinkomsten 

uppgår till 80,5 (69,1) miljoner €. Det försäkringstekniska bidraget inklusive förändring i 

utjämningsbelopp för skadeförsäkringsverksamheten uppgår till -9,2 (16,1) miljoner €. 

Utjämningsbeloppets inverkan på det försäkringstekniska resultatet är med 5,4 (21,0) miljoner € 

avsevärt lägre än föregående år. Skadeprocent för skadeförsäkringsverksamheten uppgår till 98 (83) 

%. Bidraget från livförsäkringsverksamheten uppgår till 1,8 (4,6) miljoner €.  

Substansvärdet ökar med 3,0 (-16,7) miljoner € och uppgår per den 31 december till 152,7 (149,7) 

miljoner €. Beaktat under året utbetalda dividender är avkastningen på substansvärdet 3,3 (-2,9) %. 

Skadeförsäkring 

Premieinkomsten ökar med 19 (29) % och premieintäkten ökar med 27 (34) %. Ökningen är ett 

resultat av Alandias tillväxtstrategi. Driftskostnaderna ökar vilket i huvudsak beror på ökade 

anskaffningsprovisioner om 1,7 miljoner € hänförliga till den högre premieinkomsten. 

Skaderesultatet är klart sämre än förväntat. Det är främst en ovanligt hög frekvens av mellanstora 

skador som bidrar till det svaga utfallet.  

Livförsäkring 

Liv-Alandias resultat är på en god nivå och både riskförsäkringar och ränterörelsen bidrar positivt. 

Ränterörelsens resultat har gynnats av en positiv avkastning inom placeringsverksamheten. 

Omkostnadsrörelsen uppvisar ett bättre resultat än föregående år även om den fortsatt är negativt. 

Liv-Alandia upphörde med nyförsäljning av försäkringar den 1 januari 2019 och skrev i slutet av året 

under ett avtal med Aktia gällande överföring av försäkringsbeståndet. Beståndsöverföringen 

kommer ske under våren 2020.  

Placeringsverksamheten i koncernen 

Koncernens placeringstillgångar inklusive banktillgodohavanden uppgår till 291,1 (277,8) miljoner € 

enligt gängse värde och avkastningen är 6,8 (-0,4) %. Både noterade ränteplaceringar och noterade 

aktieplaceringar hade en god avkastning. Fastighetsplaceringarna avkastade stabilt enligt 

förväntningar.  

De räntebärande placeringarnas marknadsvärde uppgår till 163,4 (151,1) miljoner € och 

aktieplaceringarnas till 73,1 (58,3) miljoner €. Fastigheternas marknadsvärde uppgår till 43,8 (48,0) 

miljoner €. Placeringarna i hedgefonder uppgår till 22,1 (28,5) miljoner €.  



 


