Skandia i siffror
Januari 2019

Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, nedan kallat Skandia,
är ett kundägt försäkringsbolag där överskott i verksamheten går
tillbaka till kunderna i form av återbäring.
Garanti
Med traditionell förvaltning garanteras ett visst försäkringsbelopp vid utbetalningen. Det baseras bland annat på hur stor andel
av premien som ligger till grund för beräkningenav garantin samt
aktuell garantiränta.
Återbäringsränta
4 % från och med 1 februari 2019

Solvensgrad
2019–01-31: 171 %
Solvensgrad historiskt:
2018–12-31: 170 %
2018–11-30: 174 %
2018–10-31: 175 %
Aktuell solvensgrad anger marknadsvärdet på Skandias totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra kunder i form
av garanterade utbetalningar.
Förvaltat kapital
2019–01-31: 454 600 MSEK

Genomsnittlig årlig ränta historiskt:
2016–2018: 6,4 %
2014 –2018: 8,4 %
2009–2018: 6,2 %
2004–2018: 5,8 %

Förvaltat kapital historiskt:
2018–12-31: 444 995 MSEK
2018–11-30: 452 620 MSEK
2018–10-31: 451 343 MSEK

Skandias resultat fördelas till försäkringskapitalet (försäkringens
värde) genom återbäringsräntan, som jämnar ut totalavkastningen
över tid. Svängningarna på de finansiella marknaderna blir på
detta sätt mindre kännbara för kunden. Försäkringskapitalet är
inte garanterat utan kan variera över tiden.
Kollektiv konsolideringsgrad
201901-31: 107 %

Detta är värdet på de tillgångar som förvaltas
för försäkringstagarnas räkning.
Portföljens fördelning
2018–12-31
Sv nominella obligationer

5,7 %

Fastigheter

11,2 %

Infrastruktur

120

Onoterade bolag
Svenska aktier

100
80
60

40,3 %

Realobligationer

3,2 %
10,4 %
7,5 %

Nordamerikanska aktier

1,5 %

Europeiska aktier

3,2 %

Pacific aktier

2,2 %

Aktier i tillväxtmarknader

4,5 %

Affärsstrategiska tillgångar 4,3 %

40
20
0
Q2

Q3

Q4

2016

Q1

Q2

Q3

2017

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2,4 %

Totalavkastning
2019–01-31: 2,0 % (januari)
Rullande 12 mån: 4,5 %

2018

Kollektiv konsolideringsgrad anger relationen mellan marknadsvärdet på Skandias tillgångar och det totala kapital som fördelas
till försäkringstagarna. Måttet används för att få en uppfattning
om bolaget preliminärt fördelat mer överskott än vad som motsvarar tillgångarnas verkliga värde. Här visas kollektiv konsolideringsgrad enligt retrospektivmetoden.
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 516406-0948

3,6 %

Krediter

Så här fungerar sparande i traditionell förvaltning
• Försäkringens totala värde kallas för försäkringskapital.
Kapitalets storlek speglar utvecklingen på Skandias tillgångar.
• Det kan både öka och minska över tiden, främst beroende på
avkastningen på tillgångarna.
• Den totala utbetalningen du får från försäkringen baseras på
försäkringskapitalet, men kan aldrig bli mindre än det garanterade försäkringsbeloppet.
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