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Alandias substansvärde ökade med 1,1 miljoner euro under januari–juni 2020
Under första halvåret 2020 har Alandias premieintäkt växt planenligt samtidigt som
skadekostnaderna varit avsevärt lägre än samma period föregående år. Ett betydligt
bättre försäkringstekniskt resultat uppnåddes således. I kombination med en
kontrollerad risktagning i investeringsportföljen resulterade det till en ökning av
substansvärdet med 1,1 miljoner euro (4,6).
”Alandias premieinkomst under första halvåret uppgick till 54,8 miljoner euro (44,2) av vilket
52,8 miljoner euro (41,9) utgjordes av skadeförsäkring. Orsakerna till skadeförsäkringens
ökning av premieinkomsten med 26 procent är fler kunder samt en kaskoförsäkringsmarknad
med stigande premienivåer, säger Alandias VD Tony Karlström.
Ersättningskostnaderna på egen andel uppgick till 29,6 miljoner euro (31,7) varav 25,9
miljoner euro (27,9) utgjordes av skadeförsäkring. Under perioden, som annars var relativt
gynnsam skademässigt, drabbades Alandia av sin största skada på över tio år. Skadan
täcktes delvis av återförsäkringsskyddet.
Skadekvoten för skadeförsäkringen låg på 72,9 procent (94,6). Förbättringen jämfört med
motsvarande period föregående år är ett resultat av det mer gynnsamma skadeutfallet samt
en starkare premiebas.
Driftkostnaderna för skadeförsäkringsverksamheten uppgick till 7,7 miljoner euro (8,3) och
driftkostnadskvoten låg på 21,8 procent (28,2).
Totalkostnadskvoten för skadeförsäkringen uppgick till 94,7 procent (122,8).
Avkastningen i investeringsportföljerna uppgick till verkligt värde till -0,1 procent (3,5).
Perioden har varit volatil till följd av COVID-19 pandemin och i slutet av mars var nedgången
i portföljen som störst men återhämtade sig under det andra kvartalet.
Alandias substansvärde uppgick 30.6.2020 till 153,9 miljoner euro.
Läs hela delårsrapporten för januari-juni 2020 här.
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Alandia är ett försäkringsbolag fokuserat på marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. Med över 80
års erfarenhet erbjuder Alandia de bästa sjöförsäkringslösningarna och skadeservicen till sina kunder
på ett engagerat och ansvarsfullt sätt. Med huvudkontoret på Åland och kontor i Helsingfors,
Stockholm och Göteborg sysselsätter Alandia ca 115 experter. alandia.com
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