
Stabilt resultat för If
Försäkringsbolaget If visar ett fortsatt stabilt och starkt resultat när siffrorna för första halvåret 2014 presenteras idag.

Koncernchef Torbjörn Magnusson kan se tillbaka på ett något ovanligt halvår, för hela Norden.

- Under första halvåret i år inträffade inga större skadehändelser. Till skillnad från inledningen på det andra halvåret har det varit få bränder,
och ett litet antal motorskador.

- Dessutom har den låga inflationen i alla de nordiska länderna en positiv inverkan på vårt resultat, säger Torbjörn Magnusson.

Nyckeltal för If

Första halvåret 2014

Det tekniska resultatet för första halvåret 2014 blev 2 563 MSEK, jämfört med 2 489 MSEK första halvåret 2013
Totalkostnadsprocenten blev 88,3 (88,8)
Resultatet före skatt var 4 334 MSEK (4 034)

Andra kvartalet 2014

Det tekniska resultatet för andra kvartalet 2014 blev 1 468 MSEK (1 450)
Totalkostnadsprocenten var 86,5 för andra kvartalet (86,7)
Resultatet före skatt blev 2 613 MSEK (2 308)

Nyckeltal för Ifs svenska verksamhet

If har verksamhet i hela Norden och Baltikum. Här är nyckeltalen för den svenska marknaden.

Första halvåret 2014

Det tekniska resultatet i Sverige för första halvåret 2014 var 427 MSEK, jämfört med 771 MSEK första halvåret 2013.
Totalkostnadsprocenten blev 95,9 (90,4).

Andra kvartalet 2014

Det tekniska resultatet för andra kvartalet 2014 blev 262 MSEK (447).
Totalkostnadsprocenten var 94,1 för andra kvartalet (88,4).

- Vårt resultat i Sverige påverkades av att vi har haft några storskador, samt att räntenivån påverkat våra skadereserver.

- Samtidigt ser vi god tillväxt i försäljningen av bilförsäkringar, både med bakgrund i antalet sålda bilar i Sverige, men också efter framgångar i
nya distributionskanaler, säger Ifs koncernchef Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat

If ingår i finanskoncernen Sampo. Sampokoncernens resultat före skatt för april-juni 2014 var 465 miljoner euro (455). Vinsten per aktie var
0,71 euro (0,70 euro) för andra kvartalet 2014.

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Externinformationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post:
caroline.uliana@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst
uppgick år 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.


