delårsrapport
januari−juni 2009

väsentli¯a händelser
Organisation
Skandia genomförde tillsammans med dotterbolagen
Skandia Liv och Skandiabanken en omorganisation
under 2008 för att bättre möta kundernas behov.
Den nordiska verksamheten delas från och med
januari 2009 in i fyra kund- och marknadsnära
affärsområden ("AO"), AO Företag Sverige, AO
Privat Sverige, AO Norge samt AO Danmark.
Vidare har Skandia och dotterbolaget Skandia Liv
beslutat att gemensamt utreda förutsättningarna för
att i framtiden ombilda Skandia Liv till ett vinstutdelande bolag.
Omstrukturering inom koncernen
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ("Skandia")
är sedan 2006 ett helägt dotterbolag till Old Mutual
plc. Ett omstruktureringsprojekt pågår inom Old
Mutual-koncernen. Syftet med projektet är att
renodla koncernens legala struktur och anpassa den
till den operativa organisationen inom Old Mutual
och Skandia. För mer utförlig information hänvisas
till Skandias årsredovisning för 2008, sidan 2-3.
Under första halvåret 2009 har Skandia America
Corporation sålts till Skandia Europe and Latin
America Holdings Ltd med ett realisationsresultat om
82 MSEK.
Ny produkt
Från och med maj 2009 erbjuder Skandia även
en möjlighet att teckna tjänstepension inom
depåförsäkring.
Tvister
Skandias årsredovisning för 2008, sidan 3,
innehåller en detaljerad redogörelse för de
tvister som Skandia och dess dotterbolag är
involverade i. Sedan avgivandet av årsredovisningen har det inte skett någon materiell
förändring avseende dessa.

ekonomisk översikt
Nedan kommenteras resultat- och balansräkningen
samt kassaflödesanalys och solvens kortfattat.
Kommentarerna är i huvudsak skrivna i
avvikelseform.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgår till 1 788 (1 899)
MSEK.
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
före avgiven återförsäkring uppgår till -38 (14)
MSEK, vilket inte framgår i resultaträkningen,
då hela skadeaffären återförsäkrats fram till och
med juni 2009, varvid det tekniska resultatet

därmed har uppgått till 0 SEK. Det försämrade
resultatet före avgiven återförsäkring förklaras
främst av högre skadekostnader avseende
tidigare års skador.
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
uppgår till 632 (914) MSEK. Premieinkomsten
uppgår till 395 (454) MSEK. Den huvudsakliga
förklaringen till den lägre premieinkomsten är
att fondvärdet har sjunkit vilket i sin tur leder till
att det volymbaserade avgiftsuttaget från kund
för perioden är 55 MSEK lägre än för
motsvarande period föregående år. Övriga
tekniska intäkter som uppgår till 829 (1 049)
MSEK har dels minskat på grund av lägre
debiterad avkastningsskatt med 171 MSEK då
denna baseras på fondvärdet vid årets slut 2008
och dels på grund av lägre volymbaserade
kostnadsreduktion med 58 MSEK.
Den totala kapitalavkastningen uppgår till
1 583 (1 583) MSEK. Avkastningen består av
erhållen utdelning från koncernföretag med
1 495 MSEK, varav 1 050 MSEK avser utdelning
från Skandia Europe AB. Försäljningen av
Skandia America Corporation påverkar
resultatet positivt med 82 MSEK. Nedskrivning
av aktier i Skandia Holding AB har belastat
resultatet med 85 MSEK. Kapitalförvaltningskostnaderna har minskat med 313 MSEK jämfört
med föregående period. Skillnaden förklaras
dels av att förändring av avsättningar har
reducerat kapitalförvaltningskostnaderna med
156 MSEK och dels av att administrativa
kostnader har minskat med 157 MSEK.
Balansräkning
Balansomslutningen uppgår till 109 448
(96 228) MSEK.
Placeringstillgångarna uppgår till 16 481
(18 736) MSEK. Den största förändringen är
hänförlig till lägre utlåning till Old Mutual med
1 063 MSEK. Dessutom har utlåning till
kreditinstitut minskat med 665 MSEK. Vidare
har värdet på aktier i koncernföretag minskat
dels med 152 MSEK genom försäljningen av
Skandia America Corporation och dels med 85
MSEK relaterat till nedskrivning av
aktieinnehavet i Skandia Holding AB.
Fordringar uppgår till 2 749 (2 210) MSEK.
Ökningen förklaras dels av högre fordran på
försäkringstagare med 70 MSEK då skadeaffärens volym ökat och dels av högre fordran
på återförsäkrare med 43 MSEK. Vidare har
fordran relaterad till ännu ej likvidreglerad
fondhandel ökat med 366 MSEK på grund av
stor omsättning i fondhandeln per balansdagen.
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Andra tillgångar, 1 098 (236) MSEK, består
huvudsakligen av kortfristig placering av
överskottslikviditet uppgående till 961 MSEK.
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisken uppgår till 84 328
(70 359) MSEK. Förändringen kan hänföras till
den positiva utvecklingen på den finansiella
marknaden under första halvåret 2009, vilken
även påverkar Försäkringsteknisk avsättning för
livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär
risk 85 696 (71 846) MSEK, se även not 2.
Försäkringstekniska avsättningar uppgår till
1 833 (1 707) MSEK. Förändringen är huvudsakligen hänförlig till ökning av Avsättning för ej
intjänade premier och kvardröjande risker med
103 MSEK vilket relateras till ökad volym inom
skadeaffären.
Andra avsättningar uppgår till 2 737 (2 949)
MSEK. Förändringen förklaras dels av
upplösning av pensionsreserver med 320 MSEK
då förväntade ökningar av pensionsmedförande
löneunderlag inte har materialiserats och dels av
utnyttjad avsättning för omstrukturering med
54 MSEK. Vidare har en reservupplösning om
98 MSEK gjorts som ett steg i avveckling av ett
bestånd av tjänstepensioner. Motsvarande
belopp har påförts de aktuella försäkringarna.
Periodens avsättning för avkastningsskatt är
216 MSEK högre än vid årsskiftet 2008.
Resterande förändring 44 MSEK är hänförlig till
förstärkningar respektive upplösningar av ett
flertal olika avsättningar.
Skulder uppgår till 3 417 (5 322) MSEK.
Minskningen består av lägre skuld till koncernföretag med 1 842 MSEK.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
563 (1 153) MSEK har minskat då tvisten kring
"Market timing" reglerats med det slutgiltiga
beloppet 68 MUSD, vilket i sin helhet var
reservavsatt. För mer information hänvisas till
Skandias årsredovisning för 2008, sidan 3.
Kassaflöde
Nedan kommenteras första halvårets utveckling
av kassaflödet.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgår till -874 (-888) MSEK. En betalning
avseende "Market timing" på -586 MSEK har
påverkat kassaflödet negativt. Dessutom har en
minskning av skulder till koncernföretag på
-277 MSEK påverkat kassaflödet negativt.
Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgår till 2 567 (3 099) MSEK. Kassaflödet har
påverkats positivt med 1 495 MSEK som avser
utdelning från Skandia Europe AB med
1 050 MSEK, 345 MSEK från Skandia Holding

AB och 100 MSEK från SkandiaBanken AB.
Utlåningen till Old Mutual har minskat med
1 063 MSEK vilket påverkar kassaflödet positivt.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
uppgår till -814 (-2 201) MSEK och avser till stor
del betalning av 2008 års koncernbidrag till
dotterbolag som uppgår till -463 MSEK.
En återbetalning av lån till Skandia Capital AB
på -288 MSEK har även påverkat kassaflödet
negativt.
Solvens
Då Skandia i huvudsak tillhandahåller produkter
med liten försäkringsrisk blir solvensmarginalen
låg. Solvensmarginalen för Skandia uppgår till
976 MSEK per juni 2009. Kapitalbasen vid
samma tillfälle uppgår till 10 504 MSEK och
överskottet uppgår därmed till 9 528 MSEK.
Solvensmarginalen för koncernen uppgår till
1 354 MSEK per juni 2009. Kapitalbasen uppgår
vid samma tillfälle till 9 857 MSEK varvid
överskottet för koncernen uppgår till 8 503
MSEK.

risker inom verksamheten
I årsredovisningen för 2008, not 2 Riskanalys,
finns en beskrivning av väsentliga risker i
Skandias verksamhet. Riskbeskrivningen gäller
alltjämt oförändrad.
Under första halvåret 2009 har på uppdrag av VD
ett ramverk för hantering av risk- och compliancefrågor utarbetats och antagits av Skandias VD.
Ramverket definierar viktiga begrepp och beskriver
roller och ansvar för risk- och compliancefrågor
utifrån Old Mutuals riskmodell och riskuniversum.
Ramverket har presenterats och förankrats i hela
Skandias organisation vid de regelbundna möten
inom varje avdelning som hålls i samband med riskoch compliancerapportering kvartalsvis. Den
tidigare beskrivna planerade centraliseringen av riskoch compliancefunktionerna har genomförts i syfte
att bl a säkerställa oberoendet gentemot
verksamheten i övrigt.
En risk assessment har genomförts av alla
Skandias risker. Bedömningen uppdateras
kvartalsvis och ligger till grund för rapportering
till Skandias styrelse (Revisionskommittén).

upplysnin¯ar om närstående
I årsredovisningen för 2008, not 48 Upplysningar om
väsentliga relationer med närstående, finns dels en
definition av Skandias närståendekrets och dels en
beskrivning av de väsentliga relationerna mellan
Skandia och närstående bolag. Inga förändringar har
skett vad gäller definition av närstående, prissättningsmodell, tillämpad process eller typ av
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transaktioner. Nedan kommenteras inträffade
väsentliga händelser gentemot närstående.
• Betalning till Skandia Liv i enlighet med den
skiljedom som Skiljenämnden meddelade i
oktober 2008 fortlöper.
• Skandias utlåning till moderbolaget Old Mutual
har reducerats med 1 063 MSEK. Nettofordran på
Old Mutual uppgår därmed till 1 129 MSEK att
jämföra med en nettofordran på 2 163 MSEK vid
årsskiftet 2008.
• Avtalet som reglerar distributionsersättning
mellan Skandia och Skandia Liv har ändrats och
uppdaterats per den 1 juni 2009 vad gäller
ersättningar avseende den egna försäljningskanalen. Förändringen innebär en intäktsreduktion för Skandia.
• Utdelning från koncernföretag har erhållits med
totalt 1 495 MSEK från Skandia Europe AB,
Skandia Holding AB, Skandiabanken AB samt
Skandia Zycie Towarzystwo Ubezpieczen Spolka
Akcyjna.

år 2013. Totalt kvarstående belopp att betala till
Skandia Liv understiger därmed den i juni 2009
för ändamålet avsatta reserven. Skillnaden
kommer att upplösas under tredje kvartalet
2009.
• Uppsagt avtal återförsäkring
Som framgår av resultaträkningen har hela
skadeaffären återförsäkrats varför det tekniska
resultatet uppgår till 0 SEK. Från och med 1 juli
2009 har avtalet om 100 procents återförsäkring
rörande nya inträffade skador i Norge och
Danmark sagts upp. Detta leder till att resultatet i
skadeaffären i Norge och Danmark framöver
kommer att påverka Skandias nettoresultat.

händelser efter balansda¯en
Nedan kommenteras väsentliga händelser som
inträffat efter delårsperiodens slut.
• Utdelning
Skandias bolagsstämma har fattat beslut om att
genomföra en sakutdelning av Skandias totala
aktieinnehav i dotterbolagen Skandia Europe AB
respektive Skandia Zycie Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna. Utdelningarna sker
i båda fallen till bokfört värde, vilket för innehavet i Skandia Europe uppgår till 1 562 842 942
SEK och för innehavet i Skandia Zycie Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna till 1 SEK.
Utdelningen är per 30 juni inte genomförd.
Skandias egna kapital uppgår efter genomförda
utdelningar till 8 524 MSEK.
• Uppgörelse med Skandia Liv
Skiljenämnden fastställde i sin dom 2 oktober
2008 att marknadsmässig ersättning enligt
Kapitalförvaltningsavtal 2002 är högst tio
baspunkter inklusive mervärdesskatt och att
Skandia avseende tiden från och med 1 juli 2008
är skyldigt att till Skandia Liv betala belopp som
motsvarar den del av erlagda förvaltningsavgifter
som överstiger tio baspunkter inklusive
mervärdesskatt. Reserv för täckande av
förvaltningsavgifter avseende tiden efter den 1
juli 2008 uppgår per juni 2009 till 369 MSEK. Per
den 21 juli 2009 har en överenskommelse träffats
mellan Skandia och Skandia Liv som innebär att
Skandia kvartalsvis kommer att betala ett fast
belopp per kvartal fram till och med utgången av
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resultaträknin¯
2009

2008

6 mån

6 mån

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

0

0

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

0

0

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

0

0

Driftskostnader

0

0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

0

0

395

454

0

0

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

829

1 049

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

- 33

- 24

2

3

- 561

- 568

632

914

1 583

1 583

MSEK
TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)
Kapitalavkastning

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)
Driftskostnader

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
ICKE-TEKNISK REDOVISNING
Kapitalavkastning, inklusive orealiserade värdeförändringar

0

24

Skatt

- 427

- 622

Periodens resultat

1 788

1 899

Övrigt
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balansräknin¯
2009

2008

30 jun

31 dec

Placeringstillgångar

16 481

18 736

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisken

84 328

70 359

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1 253

1 097

Fordringar

2 749

2 210

Andra tillgångar

1 098

236

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 539

3 590

109 448

96 228

11 881

10 087

Obeskattade reserver

2 091

2 091

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1 833

1 707

85 696

71 846

Andra avsättningar

2 737

2 949

Depåer från återförsäkrare

1 230

1 073

Skulder

3 417

5 322

563

1 153

109 448

96 228

MSEK

Not

TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär risk
(före avgiven återförsäkring)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2
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förändrin¯ar i e¯et kapital
Fritt eget
kapital

Bundet eget kapital
MSEK
Eget kapital vid ingången av 2008

Balanserad

Summa

Aktiekapital

Överkursfond

vinst/förlust

eget kapital

1 031

139

8 551

9 721

Årets omräkningsdifferenser

-1

-1

Koncernbidrag efter avdragen skatt

15

15

1

1

8 566

9 736

Aktierelaterade ersättningar
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital,
exklusive transaktioner med ägare

1 031

139

Periodens resultat

1 899

1 899

Eget kapital vid utgången av juni 2008

1 031

139

10 465

11 635

Eget kapital vid ingången av 2009

1 031

139

8 917

10 087

Årets omräkningsdifferenser

0

0

Aktierelaterade ersättningar

6

6

8 923

10 093

1 788

1 788

10 711

11 881

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital,
exklusive transaktioner med ägare

1 031

139

Periodens resultat
Eget kapital vid utgången av juni 2009

1 031

139

kassaflödesanalys
2009

2008

6 mån

6 mån

362

- 66

Kassaflöde från den löpande verksamheten

- 874

- 888

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2 567

3 099

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

- 814

-2 201

PERIODENS KASSAFLÖDE

879

10

Likvida medel vid periodens början

203

68

Kursdifferens i likvida medel

- 17

0

1 065

78

MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder

Likvida medel vid periodens slut
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resultatanalys
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (PER FÖRSÄKRINGSGREN)

Sjuk och

Direkt

TOTALT

olycksfall

utländsk

Premieintäkter f e r

0

0

0

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

0

0

0

Försäkringsersättningar f e r

0

0

0

Driftskostnader

0

0

0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

0

0

0

Avvecklingsresultat

0

0

0

Ej intjänade premier och kvardröjande risker

389

233

156

Oreglerade skador

829

684

145

1 218

917

301

Ej intjänade premier och kvardröjande risker

-389

-233

-156

Oreglerade skador

-829

-684

-145

-1 218

-917

-301

MSEK
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

f e r = för egen räkning
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LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (PER FÖRSÄKRINGSGREN)

Tjänstepensionsförsäkring 1)

MSEK
Livförsäkringsrörelsens tekniska
resultat
Premieinkomst f e r
Kapitalavkastning, intäkter
Värdeökning av
fondförsäkringstillgångar för vilka
livförsäkringstagaren bär
placeringsrisken

Mottagen

Övrig livförsäkring

Livför-

Fondför-

Livför-

Fondför-

TOTALT försäkring

säkring

PBF 2)

Totalt försäkring

säkring

PBF 2)

395

6

3 432

62

3 500

0

-

-

-

-

2 275

1 297

4

3 576

3

-6 684

-

-

-

-

48

-48

-9 740

livåter-

Un-

Totalt försäkring

bundling

0

0

6 389

-

6 389

704

2 647

-

3 351

-

Övriga tekniska intäkter f e r

829

0

521

-

521

69

239

-

308

-

-

Försäkringsersättningar f e r

-33

-

-556

-6

-562

-62

-1 012

1

-1 073

-154

1 756

Förändring i andra
försäkringstekniska avsättningar f e r
Driftskostnader
Kapitalavkastning, kostnader
Livförsäkringsrörelsens tekniska
resultat

Avvecklingsresultat

2

-6

-9 379

-1

-9 386

-2 426

-3 015

3

-5 438

109

14 717

-561

0

-347

13

-334

-45

-170

0

-215

-12

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

632

0

60

68

128

515

-14

8

509

-6

1

45

-

-

41

41

-

-

4

4

-

-

Försäkringstekniska avsättningar
(före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande
Livförsäkringsavsättning
Oreglerade skador
Försäkringstekniska avsättningar
före avgiven återförsäkring

42

-

-

21

21

-

-

21

21

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 315

-1 315

573

-

0

506

506

-

0

67

67

-

-

615

-

0

527

527

-

0

88

88

1 315

-1 315

Försäkringsteknisk avsättning för
livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk (före
avgiven återförsäkring)
Villkorad återbäring

4 857

6

-

-

6

4 851

-

-

4 851

-

-

Fondförsäkringsåtaganden

80 840

-

56 612

-

56 612

-

22 913

-

22 913

-

1 315

Försäkringsteknisk avsättning för
livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk (före
avgiven återförsäkring)

85 697

6

56 612

-

56 618

4 851

22 913

-

27 764

-

1 315

-35

-

-

-34

-34

-

-

-1

-1

-

-

Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador

1) Tjänstepensionsförsäkring definieras i enlighet med Finansinspektionens definition
2) PBF avser premiebefrielseförsäkring.

f e r = för egen räkning
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nyckeltal
MSEK
Solvens

2009

2008

30 jun

30 jun

Konsolideringskapital 1)

21 703

21 087

Konsolideringsgrad, % 2)

26 393

22 317

Kapitalbas, moderbolaget

10 504

11 197

9 857

10 672

Kapitalbas, koncernen
Solvensmarginal, moderbolaget
Solvensmarginal, koncernen

976

771

1 354

1 224

2009

2008

6 mån

6 mån

Skadeprocent, brutto, % 3)

83

68

Driftskostnadsprocent, brutto, % 4)

28

29

Totalkostnadsprocent, brutto, % 5)

111

97

1,2

1,2

Direktavkastning, % 7)

8,4

10,2

Totalavkastning, % 7)

8,1

9,9

Skadeförsäkring

Livförsäkring
Förvaltningskostnadsprocent, % 6)
Kapitalförvaltning

1) Konsolideringskapital beräknat i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter.
2) Riskbärande kapital i förhållande till riskbärande premie.
3) Försäkringsersättningar i förhållande till premieintäkter netto.
4) Försäkringsrörelsens driftskostnader i förhållande till premieintäkter netto, exklusive övriga tekniska intäkter och kostnader.
5) Försäkringsersättningar samt försäkringsrörelsens driftskostnader i förhållande till premieintäkter netto.
6) Driftskostnader och skaderegleringskostnader i förhållande till placeringstillgångar, kassa och bank.
7) Direkt- och totalavkastning beräknas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2008:26.
Vid beräkning av direkt- och totalavkastning har de tillgångar där försäkringstagarna bär placeringsrisken inte medtagits, då avsikten med nyckeltalen är att
redovisa resultatet av företagets egen kapitalförvaltning.
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noter

(MSEK)

Not 1 Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för Försäkringsaktiebolaget Skandia
(publ) avser perioden 1 januari-30 juni 2009.
Skandia har sitt säte i Stockholm, Sverige, och
organisationsnumret är 502017-3083.
Delårsrapporten har upprättats enligt, Lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL),
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS
2008:26) samt Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2.2 "Redovisning för juridiska
personer". Delårsrapporten bygger även på IAS 34
"Delårsrapportering" med undantag för att
uppställningsform enligt ny version av IAS 1 inte har
tillämpats med stöd av RFR 2.2. I enlighet med
nämnda föreskrifter och allmänna råd tillämpar
Skandia så kallad lagbegränsad IFRS. Med
lagbegränsad IFRS avses en tillämpning av de
internationella redovisningsstandarder samt
tillhörande tolkningsmeddelanden som antagits av
EU-kommissionen, med de avvikelser från
tillämpningen som följer av FFFS 2008:26 och RFR
2.2. 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.
I delårsrapporten tillämpas de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som beskrivs i
Skandias årsredovisning för 2008, sidorna 16-20.
Med hänvisning till 7 kap. ÅRFL upprättas ingen
koncernredovisning för Skandia. Skandia är ett
dotterbolag till Old Mutual plc och ingår i den
konsoliderade delårsrapport som Old Mutual utger.
Den delårsrapporten är tillgänglig på
www.oldmutual.com och kan beställas från Old
Mutual, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4GG,
Storbritannien.
Delårsrapporten presenteras i svenska kronor,
avrundat till närmaste miljontal (MSEK), om inte
annat anges.

Not 2 Försäkringsteknisk avsättning för
livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär risk
(före avgiven återförsäkring)

Ingående balans
Insättningar

2009

2008

30 jun

31 dec

71 846

94 367

6 696

10 764

Förtida uttag

- 860

-2 337

Uttag vid förfall

- 828

-2 023

- 58

- 116

10 907

-24 667

Uttag vid dödsfall
Förändringar i fondvärden
Orealiserad värdeförändring
Realiserad vinst
Realiserad förlust
Kostnadsuttag
Valutakursdifferens
Utgående balans

1 349

2 518

-2 481

-5 450

- 855

-1 489

- 20

279

85 696

71 846

SKANDIA DELÅRSRAPPORT JANUARI−JUNI 2009

11

Stockholm den

2009

Lars Otterbeck
Ordförande

Anne Andersson

Mårten Andersson

Magnus Beer

Bertil Hult
Verkställande direktör

Paul Hanratty

Ingolf Lundin

Gert-Ove Zettergren

Indra Åsander

Delårsrapporten har inte varit föremål för revision.
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