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Halvårskommuniké 2004

Folksams halvårskommuniké januari-juni 2004

• Sakkoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick första halvåret
2004 till 285 miljoner kronor.

• Livkoncernens halvårsresultat uppgick till 1 419 miljoner kronor.

• Folksam är nu den största svenska aktören inom traditionell livförsäkring och bibe-
håller sin starka marknadsposition som näst största bolagsgrupp inom liv- och fond-
försäkring.

• Kapitalavkastningen var positiv i Folksam Sak och i Folksam Liv överträffade den
branschgenomsnittet.

• Inom ramen för Global Compact, som tillkommit på initiativ av FN för att i ett glo-
balt perspektiv utveckla och förbättra företags och organisationers agerande inom
områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö, deltog Folksam (på inbjudan
av FN:s generalsekreterare Kofi Annan) på en Global Summit den 24 juni i New
York, i syfte att vidareutveckla och målbeskriva det fortsatta arbetet.

• Den kollektiva konsolideringen i Liv-koncernen uppgick till 106,3 procent, vilket är
bättre än branschgenomsnittets 100,5 procent.

Sakkoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick första halvåret 2004
till 285 (118) miljoner kronor. Motsvarande siffra för livkoncernen var 1 419 (1 724)
miljoner kronor. Resultatförbättringen för sakkoncernen beror främst på volymtillväxt
och lägre skadekostnader.

FOLKSAMGRUPPEN
0406 0306 2003

Premieinkomst brutto 15 644 14 239 21 772
varav Sak-verksamheten 4 805 4 614 7 724
varav Liv-verksamheten* 10 839 9 625 14 048

Resultat före bokslutsdisp. och skatt
Sak-koncernen 285 118 -12
Liv-koncernen 1 419 1 724 2 488

Balansomslutning 92 114 83 362 86 275
varav Sak-koncernen 23 753 22 229 23 375
varav Liv-koncernen 68 361 61 133 62 900

* Inkl.  KPA Liv, KPA Pensionsförs., KPA Fondförs., Förenade Liv och Förenade Liv Grupp
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Skadeförsäkringsrörelsens ekonomi har stabiliserats. Ett reducerat ekonomiskt riskta-
gande bildar nu utgångspunkt för verksamheten. Inom praktiskt taget samtliga verksam-
heter uppvisar Folksam ett ökat antal försäkringar i beståndet, detta tack vare en ökad
försäljning jämfört med föregående år.

– Vi ser nu hur vår ambition att förstärka Folksam Sak på den svenska försäkrings-
marknaden förverkligas. Vi är fokuserade på konsumentmarknaden och framtidsutsik-
terna ser ljusa ut, säger Folksams vd Tore Andersson.

Inom liv- och fondförsäkring har Folksam en stark marknadsposition och räknar med
fortsatt god tillväxt. Folksam Liv-koncernens marknadsandel uppgick till 15,8 (14,9)
procent mätt i total premieinkomst. Detta innebär att Folksam stärker sin position som
näst största livförsäkringsgrupp i Sverige. Inom traditionell livförsäkring, som utgör 60
procent av den totala marknaden, är Folksam nu störst med en marknadsandel på 21,2
(19,0) procent.

– Vårt strategiska val att sätta fokus på tjänstepensionsmarknaden har givit god utdel-
ning. Trots följderna av en långvarigt sjunkande aktiebörs och uppflammande debatt
kring de svenska livbolagen kan Folksamgruppen redovisa en mycket stabil utveckling
av premieinkomsterna inom livförsäkring och sparande, säger vd Tore Andersson.

– Folksams kapitalavkastning överträffar branschgenomsnittet även om låg finansiell
risk utmärker den valda placeringsinriktningen. Resultatet visar att vi kunnat skapa god
avkastning i kombination med lågt risktagande, säger Tore Andersson.

Detta halvårsbokslut är det sista som vd Tore Andersson presenterar innan han den 1
september i år går i pension och Anders Sundström tillträder som ny vd.

– Den känns oerhört skönt att kunna konstatera vilka framgångar Folksam har haft. Jag
är stolt över medarbetarnas och mina insatser under de senaste åren. Verksamheten är
nu väl rustad för att ta sig an de utmaningar och möjligheter som finns i framtiden.

– Jag tänker exempelvis på att Folksam ska fortsätta ha en stark ställning på den svens-
ka konsumentmarknaden när det gäller skadeförsäkring, att vi ska bli det största svenska
bolaget på den svenska tjänstepensionsmarknaden och att vi både kort- och långsiktigt
ska driva försäkringsrörelsen ekonomiskt effektivt till gagn för våra kunder. Dessutom
är det av stor vikt att vi fortsätter bygga en växande del av våra framgångar på samver-
kan med fackföreningarna och andra folkrörelser.

Folksams sakkoncern

Folksam Sak har genom de åtgärder som genomförts under de senaste åren lyckats vän-
da en negativ trend och visar nu en stabilt positiv resultatutveckling. Moderbolagets re-
sultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 233 (78) miljoner kronor. Folksam Sak-
koncernens resultat uppgick till 285 (118) miljoner kronor.

Premieintäkterna i sakkoncernen uppgick till 3 740 (3 488) miljoner kronor. Ökningen
jämfört med motsvarande period föregående år beror på en stark försäljningsutveckling
i kombination med premiehöjningar.
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Avkastningen på totala tillgångar i Folksam Sak uppgick till 1,0 (1,4) procent eller
190 (248) miljoner kronor.

Försäkringsersättningarna minskade och uppgick till 3 076 (3 104) miljoner kronor.
Även skadekostnadsprocenten minskade till 82,2 (89,0) procent.

Driftskostnaderna i Folksam Sak-koncernen uppgick till 608 (554) miljoner kronor.
Driftskostnadsprocenten är låga 16,2 (15,9) procent.

Det tekniska resultatet i försäkringsverksamheten förbättrades ytterligare till 459 (208)
miljoner kronor och totalkostnadsprocenten uppgick till 98,5 (104,9) procent.

Efter första halvåret 2004 är konsolideringsgraden i Sak-koncernen 46 (45) procent och
50 (49) procent i moderbolaget. Konsolideringskapitalet ökade i koncernen till 3 395 (3
207) miljoner kronor och i moderbolaget till 3 459 (3 315).

Trots att lönsamhet prioriterats före volym har Folksam Saks marknadsandelar fortsatt
att öka inom samtliga prioriterade områden. Den totala marknadsandelen inom Hus-
hållsmarknaden ökade och var vid halvårsskiftet 21,2 procent för Folksam sakkoncer-
nen.

Marknadsandelar Hushåll (inbetalda premier)

Källa: Försäkringsförbundet
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Folksams livkoncern

Livkoncernen redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 1 419
(1 724) miljoner kronor.

Folksam Liv har en stark solvens som den 30 juni 2004 uppgick till 122 (121) procent.
Solvensen beskriver hur väl ett livförsäkringsbolag lever upp till de garanterade åtagan-
dena gentemot kunderna. Förenklat uttryckt kan man säga att för varje hundralapp som
garanteras kunden finns det tillgångar som är värda 122 kronor.

Den svaga livmarknaden har påverkat försäljningen negativt, men livkoncernens totala
premieinkomst uppgick ändå till 10 839 (9 625) miljoner kronor. Premieinkomsten för
de bolag som konsolideras ökade till 4 897 (4 611) miljoner kronor. Denna ökning har
inneburit att Folksams ställning stärkts på marknaden.

Folksam-LO Fondförsäkring, vars första premier inkasserades så sent som 1999, för-
valtar nu tillgångar på över tio miljarder kronor. Verksamheten är bara ett exempel på
den framgång Folksam har genom samverkan med folkligt förankrade organisationer.

Livkoncernens driftskostnader låg under första halvåret enligt plan. Driftskostnadspro-
centen uppgick till 8,1 (7,9) procent. Förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 1,3
(1,3) procent.

Totalavkastningen blev 2 679 (2 754) miljoner kronor eller 3,7 (4,6) procent och av-
kastningen på placeringstillgångar uppgick till 4,1 (5,1) procent. Den genomsnittliga
avkastningen på placeringstillgångar i branschen låg på 4,0 procent.

FOLKSAM SAK-KONCERNEN 

0406 0306 2003

Premieintäkter fer 3 740 3 488 6 707
Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 373 384 755
Försäkringsersättningar fer -3 076 -3 104 -5 980
Driftskostnader -608 -554 -1 046
Övriga tekniska intäkter och kostnader 29 -6 -5
Tekniskt resultat 459 208 431
Återstående kapitalavkastning -173 -91 -439
Övriga intäkter och kostnader -1 1 -4
Resultat före boklsutsdispositioner & skatt 285 118 -12

NYCKELTAL
Driftskostnadsprocent, netto 16,2% 15,9% 15,6%
Skadekostnadsprocent, netto 82,2% 89,0% 89,2%
Totalkostnadsprocent, netto 98,5% 104,9% 104,8%
Konsolideringskapital (Mkr) 3 395 3 207 3 063
Konsolideringsgrad 46,0% 45,1% 43,8%
Totalavkastning 1,0% 1,4% 1,5%
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Den kollektiva konsolideringen den 30 juni 2004 var 106,3 (95,2) procent, vilket är
bättre än branschsnittets 100,5 procent.

Det långsiktiga perspektiv som styr pensionssparandet gör att det är missvisande att
mäta ett livbolags utveckling från ett år till ett annat. Särskilt om man jämför exceptio-
nellt goda finansiella år med exceptionellt dåliga. Därför bör man se på resultatet över
en längre period.

Återbäringsräntan under första halvåret 2004 var 4,0 procent. Folksam har under den
senaste tioårsperioden lämnat en genomsnittlig återbäringsränta på 8,9 procent, reallo-
kering inräknat, och 9,9 procent utan reallokering.

Marknadsandelar Livförsäkring (total premieinkomst)
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Stockholm den 19 augusti 2004

Tore Andersson
Verkställande direktör

För mer information
Tore Andersson, VD och koncernchef tel. 08-772 66 10
Mikael Öhlund, vice VD, ekonomidirektör tel. 08-772 65 32

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Internet: www.folksam.se.

FOLKSAM LIV-KONCERNEN 

0406 0306 2003

Premieinkomst fer 4 897 4 611 7 585
Kapitalavkastning 2 586 2 639 4 779
Försäkringsersättningar fer -2 213 -2 071 -4 058
Förändring i livförsäkringsavsättningar -3 534 -3 191 -5 029
Driftskostnader -396 -364 -778
Återbäring och rabatter, netto -14 -15 -25
Tekniskt resultat 1 326 1 609 2 474
Återstående kapitalavkastning 93 115 14
Resultat före bokslutsdisp. & skatt 1419 1724 2488

NYCKELTAL
Förvaltat kapital (Mkr) 64 453 57 892 59 876
Kollektiv konsolideringsgrad 106,3% 95,2% 105,2%
Driftskostnader i procent av premier 8,1% 7,9% 10,3%
Förvaltningskostnadsprocent 1,3% 1,3% 1,4%
Avkastning på placeringstillgångar 4,1% 5,1% 7,6%
Avkastning på totala tillgångar 3,7% 4,6% 7,2%


