
Försäkringsaktie bolaget Skandia (publ)

Delårsrapport
januari–juni 2022



1 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari-juni 2022

Innehåll

Ekonomisk översikt 2

Ekonomisk ställning och nyckeltal 4

Resultaträkning i sammandrag 5

Rapport över totalresultat 6

Balansräkning i sammandrag 7

Rapport över förändringar i eget kapital 8

Noter 9

Underskrift 10

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett  helägt 
 dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandia Liv). 
Skandia Liv är  moderbolag i Skandiakoncernen. 

Vill du få mer information eller komma i  kontakt med Skandia AB?
– gå in på skandia.se eller ring:  Skandia kundservice 0771-55 55 00
– du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm
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Ekonomisk översikt

Inledning
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) med 
organisationsnummer 502017-3083, avger härmed delårsrapport för perioden  
1 januari 2022 till 30 juni 2022. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Organisation och verksamhet
Skandia AB är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia, 
ömse sidigt (Skandia Liv), 516406–0948. Skandia Liv är moderbolag i 
Skandiakoncernen (Skandia). Skandia AB bedriver livförsäkringsverksamhet 
(fond-, depå- och premiebefrielseförsäkring) inom privat- och 
tjänstepensionsområdet och skade försäkringsverksamhet (privat 
sjukvårdsförsäkring och gruppförsäkring).

Väsentliga händelser under året
Året inleddes med en tilltagande oro för stigande inflation, höga energipriser 
och ihållande utbudsstörningar. Rysslands krig i Ukraina har ökat osäker-
heten samtidigt som tillväxten i ekonomin är på väg att sakta in. Perioden har 
präglats av åtstramningar i form av höjda styrräntor, marknadssvängningar 
och fallande värderingar på den finansiella marknaden. Under februari införde
den ryska regimen ett handelsstopp för ryska värdepapper för utländska
investerare. Detta medförde att fonder med stor exponering mot Ryssland 
stoppades för handel vilket påverkade de av Skandia ABs kunder som har 
innehav i dessa fonder. Skandia som bolag har en stabil finansiell ställning och 
står väl rustat för de ekonomiska konsekvenser utvecklingen kan innebära.

Ekonomisk översikt
Livförsäkringsrörelsen som avser fond- och depåförsäkring uppvisar god 
försäljning och premieutveckling. Aktiebörserna, både i Sverige och globalt, 
har utvecklats negativt under första halvåret som en reaktion på ökad inflation 
och politisk oro. Detta påverkar fondvärdet på placeringstillgångarna där 
försäkringstagarna bär risk. Trots nedgången på börsen ser vi fortsatt god 
lönsamhet i livförsäkringsrörelsen. 

Skadeförsäkringsrörelsens resultat har påverkats negativt av högre skade-
utbetalningar och rörelsekostnader. Konkurrenskraftigt och stabilt produkt -
erbjudande bidrar till fortsatt god tillväxt i premier.

Periodens totalresultat
Periodens totalresultat uppgick till 514 (781) MSEK.

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 32 (39) MSEK. 
Premieintäkterna har haft en positiv utveckling till följd av ny affär. 
Det försämrade resultatet är hänförligt till ökade skadeutbetalningar. 
Driftskostnaderna har ökat bland annat hänförligt till pågående 
utvecklingsprojekt. Vi har i år överförd kapitalavkastning från finansrörelsen till 
skadeförsäkringsrörelsen om 23 MSEK drivet av ränteutvecklingen.

Livförsäkringsrörelsen visar ett tekniskt resultat om 899 (953) MSEK. Det 
försämrade resultatet beror främst på att de fondvärdesbaserade intäkterna 
har minskat som en effekt av nedgången på de finansiella marknaderna. 
Detta motverkas av lägre provisionskostnader och minskade kostnader för 
avskrivning av förutbetalda anskaffningskostnader.  

Den icke-tekniska kapitalavkastningen belastas av en negativ 
värdeutveckling i obligationsportföljen om 207 (11) MSEK.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 172 412 (210 057) MSEK. Huvudorsaken till 
förändringen är att placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär 
placeringsrisk har minskat och uppgick till 163 764 (202 210) MSEK. Minskningen 
förklaras av den negativa marknadsutvecklingen, vilket på motsvarande sätt 
även påverkar försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka 
försäkringstagarna bär risk, 163 783 (202 241) MSEK, se även not 2 och 3.

Totalt eget kapital uppgick till 3 359 (2 845) MSEK. Förändringen utgörs av 
periodens totalresultat om 514 MSEK.

Nya regelverk
Inom regelverksområdet kvarstår fokus på hållbarhetsrelaterade frågor. 
Utifrån EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt 
– som har till främsta syfte att omdirigera kapitalflöden för att uppnå en 
hållbar och inkluderande tillväxt – har en rad förslag till nya regelverk i snabb 
takt redan presenterats och ytterligare förslag förväntas de närmsta åren. 
Förslagen till nya regelverk påverkar Skandia AB både i förhållande till de 
investeringar som bolaget gör och i förhållande till kunderbjudandet. Även 
inom området  digital finansiering inklusive digital operativ motståndskraft 
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(cybersäkerhet) tas  olika typer av initiativ för att stödja innovation och 
införande av finansiell teknik samtidigt som det garanterar en lämplig nivå av 
skydd för konsumenter och investerare. 

Att införliva regelverk på ett smidigt sätt i Skandia ABs processer och rutiner 
är viktigt för att bibehålla en stark position och konkurrensförmåga. Det 
ställer i sin tur höga krav på kostnadseffektivitet och flexibilitet i den operativa 
verksamheten. Skandia AB följer utvecklingen av kommande regelverk och 
deltar aktivt via exempelvis branschorganisationer och i den allmänna 
debatten.

Risker och riskhantering
De mest väsentliga riskerna som verksamheten är behäftad med utgörs av 
marknadsrisker, försäkringsrisker, kreditrisker, likviditetsrisker, operativa 
 risker samt affärsrisker. Bolagets riskbild domineras av marknadsrisker och 
försäkringsrisker. Skandia ABs verksamhet bygger på att risktagandet sker 
på ett kontrollerat sätt, eftersom risktagandet inte får leda till att Skandia AB 
 riskerar att inte kunna fullgöra sina åtaganden gentemot försäkringstagarna.

Bolagets riskstrategi omfattar restriktioner för risktagandet. Inom ramen för 
dessa restriktioner ska bolaget kontinuerligt fatta de affärsmässiga beslut som 
på bästa sätt leder till att besluten och risktagandet strävar mot bolagets och 
Skandias vision och målsättning.

En av de mest centrala restriktionerna avser risken för att Skandia AB 
inte kan fullfölja sina åtaganden mot försäkringstagarna. Restriktionen 
fastställer hur mycket kapital Skandia AB behöver hålla för sina risker i form av 
kapitalkrav. Per den 30 juni 2022 uppfyllde Skandia AB det legala kapitalkravet 
med god marginal och bolagets risk låg inom det av moderbolaget tilldelade 
riskmandatet.

I årsredovisningen för 2021, not 2 Risker och riskhantering, samt i  bolagets 
Solvens- och verksamhetsrapport avseende 2021 finns mer detaljerade 
beskrivningar av Skandia ABs väsentliga risker och riskhantering. Riskbilden 
samt riskhanteringen i dessa rapporter gäller alltjämt oförändrad och 
inga väsent liga avvikelser har konstaterats under första halvåret 2022. 
Ukraina krisen  pågår sedan slutet av februari. I nuläget görs bedömningen 
att de volatila aktie marknaderna har störst påverkan på Skandia ABs 

kapitalpositioner. Hittills har marknadsrörelserna inte varit av den digniteten 
att scenarioanalyserna i bolagets Egen Solvens- och Riskanalysprocesser 
(ORSA) inte har kunnat fånga dessa. Skandia AB följer utvecklingen noga och 
kommer att anpassa sina  analyser allteftersom lägesbilden väsentligen ändras.     

Tvister
Skandia AB har en tvist med Skatteverket avseende räkenskapsåret 2017. 
Skatte verket nekade avdragsrätt för huvuddelen av bolagets direktpensions-
utbetalningar då man ansåg att kostnaden även ska fördelas till bolagets 
 avkastningsbeskattade verksamhet. Skandia AB överklagade Skatteverkets 
beslut till Förvaltningsrätten som i dom meddelad i juni 2021 delvis biföll 
överklagandet och medgav avdrag för kostnader för beskattningsår 2017 
med 32 MSEK. Bolagets skattemässiga underskott ökade därigenom med 32 
MSEK. Domen påverkar även den uppskjutna skattefordran som bolaget har i 
sin balans räkning avseende de framtida avdragen för pensionsutbetalningar. 
 Netto uppgick den finansiella effekten av domen till en intäkt om 0 MSEK  vilket 
bokfördes 2021. Domen har överklagats till Kammarrätten.  

Därutöver är Skandia AB inblandat i ett fåtal tvister vars omfattning är att 
betrakta som normal med hänsyn till den bedrivna verksamheten. De flesta 
avser mindre belopp och bedöms inte väsentligt påverka bolagets finansiella 
ställning. I de fall det rör större belopp görs en bedömning av det sannolika 
ekonomiska utfallet och behovet av en eventuell reservering ses över.

Ekonomisk översikt
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Ekonomisk ställning och nyckeltal 

2022 2021 2021
jan - jun jan - jun jan - dec

EKONOMISK STÄLLNING, MSEK
Konsolideringskapital 15 118 17 905 17 936

- varav eget kapital 3 359 2 026 2 845
- varav övervärden i placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär försäkringsrisk1) 9 970 14 004 13 256
- varav övervärden i koncern- och intresseföretag 10 17 9
- varav uppskjuten skattefordran 297 225 258

Kapitalbas 12 705 14 979 14 000
- varav primärkapital 12 705 14 979 14 000
- varav tilläggskapital — — —

Minimikapitalkrav 2 042 2 816 2 876
Solvenskapitalkrav 8 168 11 266 11 503

NYCKELTAL, Procent
Skadeförsäkringsrörelsen

Skadeprocent2) 82 77 71
Driftskostnadsprocent3) 17 17 16
Totalkostnadsprocent4) 99 94 87

Livförsäkringsrörelsen
Förvaltningskostnadsprocent5) 0,6 0,6 0,7

Resultat av kapitalförvaltningen
Direktavkastning6) 0,3 0,2 0,3
Totalavkastning6) -5,3 0,7 1,4

Ekonomisk ställning
Konsolideringsgrad skadeförsäkringsrörelsen7) 129 104 62

1) Avser framtida intjäning på ingångna avtal inom fond- och depåförsäkring.
2) Försäkringsersättningar i förhållande till premieintäkter för egen räkning.
3) Försäkringsrörelsens driftskostnader i förhållande till premieintäkter för egen räkning, exklusive övriga tekniska intäkter och kostnader. 
4) Försäkringsersättningar samt försäkringsrörelsens driftskostnader i förhållande till premieintäkter för egen räkning.
5) Driftskostnader och skaderegleringskostnader i förhållande till placeringstillgångar, kassa och bank.
6) Vid beräkning av direkt- och totalavkastning har de tillgångar där försäkringstagarna bär placeringsrisken inte medtagits, då avsikten med nyckeltalet är att redovisa resultatet av 

 företagets egen kapitalförvaltning. Den negativa totalavkastningen per juni 2022 beror på negativ värdeutveckling i obligationsportföljen. 
7) Skadeförsäkringsrörelsens del av konsolideringskapitalet i procent av skadeförsäkringsrörelsens premieinkomst. 
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Resultaträkning i sammandrag

2022 2021 2021
MSEK jan - jun jan - jun jan - dec
TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
Premieintäkter 654 606 1 258
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 23 — 0
Försäkringsersättningar -535 -467 -895
Driftskostnader -110 -100 -200
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT 32 39 163

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 45 52 91
Kapitalavkastning, netto -6 -5 -10
Intäkter från investeringsavtal 514 562 1 150

Övriga tekniska intäkter 933 947 1 719
Försäkringsersättningar -43 -45 -101
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar -26 -25 —
Driftskostnader -518 -533 -1 224
LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT 899 953 1 625

ICKE TEKNISK REDOVISNING
Icke-teknisk kapitalavkastning, netto -174 19 28
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -23 — 0
Avkastningsskatt -266 -230 -234
Skatt på periodens resultat 46 0 18
PERIODENS RESULTAT 514 781 1 600
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Rapport över totalresultat

2022 2021 2020
MSEK jan - jun jan - jun jan - dec
PERIODENS RESULTAT, ENLIGT RESULTATRÄKNING 514 781 1 600

Övrigt totalresultat — — —
Totalt övrigt totalresultat efter skatt — — —
PERIODENS TOTALRESULTAT 514 781 1 600
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Balansräkning i sammandrag

MSEK Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar 4 322 2 528 3 174
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk 2 163 764 190 680 202 210
Fordringar 2 976 3 261 3 473
Aktuell skattefordran 252 188 116
Uppskjuten skattefordran 312 235 266
Andra tillgångar 8 73 7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 778 970 811
TOTALT TILLGÅNGAR 172 412 197 935 210 057

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 3 359 2 026 2 845
Obeskattade reserver 2 091 2 091 2 091
Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 484 456 306
Avsättning för oreglerade skador 1 471 1 477 1 462
Övriga försäkringstekniska avsättningar 26 25 —

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär risk 3 163 783 190 709 202 241
Andra avsättningar 393 300 292
Skulder 773 819 789
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 32 31
TOTALT EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 172 412 197 935 210 057
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Rapport över förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK
Aktie-

kapital
Reserv- 

fond

Balanserade   
vinstmedel inklusive 

periodens resultat
Totalt  

eget kapital
2021 JUNI
Ingående balans 2021-01-01 1 031 139 3 175 4 345
Utdelning -3 100 -3 100
Periodens resultat 781 781
Periodens totalresultat 781 781
Utgående balans 2021-06-30 1 031 139 856 2 026

2021 DECEMBER
Ingående balans 2021-01-01 1 031 139 3 175 4 345
Utdelning -3 100 -3 100
Årets resultat 1 600 1 600
Årets totalresultat 1 600 1 600
Utgående balans 2021-12-31 1 031 139 1 675 2 845

2022 JUNI
Ingående balans 2022-01-01 1 031 139 1 675 2 845
Periodens resultat 514 514
Periodens totalresultat 514 514
Utgående balans 2022-06-30 1 031 139 2 189 3 359
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) avser perioden den 
1 januari-30 juni 2022. Skandia AB har sitt säte i Stockholm, Sverige, och organisationsnumret är 
502017-3083. Skandia AB är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 
(Skandia Liv), 516406-0948. Skandia Liv är moderbolag i Skandiakoncernen. Delårsrapporten 
är upprättad enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (1995:1560) (ÅRFL), Finans-
inspektionens föreskrifter FFFS 2019:23 och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning 
för juridiska personer. I enlighet med nämnda föreskrifter och allmänna råd tillämpar Skandia 
AB så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden 
tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk lagstiftning och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. 

Med hänvisning till 7 kap. ÅRFL upprättas ingen koncernredovisning för Skandia AB. Skandia AB 
är ett dotterbolag till Skandia Liv och ingår i den konsoliderade delårsrapporten som Skandia Liv 
utger. Delårsrapporten är tillgänglig på skandia.se/om skandia/finansiell information.

Redovisningsprinciperna och beräkningsgrunderna är i allt väsentligt oförändrade jämfört med 
årsredovisningen för 2021. 

Nya och ändrade standarder och tolkningar från 2022 har inte haft någon påverkan på Skandia 
ABs finansiella rapporter.

Nya och ändrade redovisningsstandarder från IASB för räkenskapsår 2023 eller senare 
Företagsledningens bedömning är att kommande ändringar i standarder och tolkningar inte 
kommer att få någon väsentlig effekt på de finansiella rapporterna den period de tillämpas första 
gången.

Ändringar i delårsrapporten
I enlighet med tillämpningen av lagbegränsad IFRS har not Kategorier av finansiella tillgångar och 
skulder och deras verkliga värden tagits bort. 

Noter
Alla belopp i MSEK om ej annat anges.

Not 2 Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär 
 placeringsrisk

2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Ingående balans 202 210 173 248 173 248
Insättningar 5 135 5 276 11 287
Förtida uttag -5 682 -5 859 -12 707
Uttag vid förfall -1 779 -1 660 -3 420
Uttag vid dödsfall -214 -351 -612
Värdeförändring värdepapper

Orealiserad värdeförändring -39 671 15 713 23 867

Realiserad vinst 5 493 5 340 12 416
Realiserad förlust -902 -229 -435

Kostnadsuttag -826 -798 -1 434
Utgående balans 163 764 190 680 202 210

Not 3 Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka 
 försäkringstagarna bär placeringsrisk

2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Ingående balans 202 241 173 277 173 277
Insättningar 5 123 5 277 11 290
Förtida uttag -5 682 -5 859 -12 707

Uttag vid förfall -1 779 -1 660 -3 420
Uttag vid dödsfall -214 -351 -612
Värdeförändring värdepapper

Orealiserad värdeförändring -39 671 15 712 23 866
Realiserad vinst 5 493 5 340 12 416
Realiserad förlust -902 -229 -435

Kostnadsuttag -826 -798 -1 434
Utgående balans 163 783 190 709 202 241

Not 4 Upplysningar närstående 

Närståendekretsens process och prissättningsmekanism kvarstår oförändrad för funktions-
avtalen mellan de olika parterna inom koncernen som beskrivs i årsredovisningen för 2021,  
not 40 Upplysningar närstående. 

Not 5 Händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut. 
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NoterUnderskrift

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 22 augusti 2022

Rasmus Thunberg
Verkställande direktör
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