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väsentli¯a händelser 
 
Organisation 
 
Omstrukturering inom koncernen 
Skandia driver sedan 2006 ett omstrukturerings-
projekt med syfte att renodla den tidigare Skandia-
koncernens legala struktur och anpassa den till Old 
Mutuals operativa organisation. Som framgår i 
årsredovisningen för 2009 pågår ett antal aktiviteter 
för att överföra Skandias innehav i det spanska 
dotterbolaget Skandia Link S.A. de Seguros y 
Reaseguros, det polska dotterbolaget Skandia Zycie 
Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna och det 
kinesiska intressebolaget Skandia Guodian Insurance 
Company Ltd (fd Skandia-BSAM Life Insurance 
Company Ltd) till bolag inom Old Mutual koncernen. 
 Under juli månad 2010 har ett avtal ingåtts 
avseende försäljningen av det spanska dotterbolaget 
till annat bolag inom Old Mutual-koncernen. Affären 
kommer att slutföras så snart tillstånd erhållits från 
respektive tillsynsmyndighet i berörda länder, vilket 
beräknas ske under 2010, se även avsnittet händelser 
efter balansdagen. 
 Avseende det polska innehavet pågår en 
överlåtelse till annat bolag inom Old Mutual-
koncernen. Överlåtelsen kommer att slutföras efter 
att erforderliga tillstånd erhållits vilket också 
beräknas ske under 2010. 
 Även det kinesiska innehavet kommer att överlåtas 
till annat bolag inom Old Mutual-koncernen. Det 
råder dock viss osäkerhet om den kinesiska 
transaktionen kommer att vara slutförd under 2010 
utan kan komma att försenas till 2011 på grund av 
tillsynsmyndighetsprocessen.  
 Preliminära analyser i samband med pågående 
arbete kring kommande Solvens II regelverk påvisar 
att Skandia kommer att vara tryggt solventa även 
enligt det nya solvensregelverket efter ovan 
beskrivna transaktioner. 
 
Utländska filialer 
Skandias filial Skandia Insurance Company Ltd i 
Storbritannien har avregistrerats under andra 
kvartalet 2010. Avsikten är vidare, vilket även 
framgår i årsredovisningen för 2009, att sälja filialen 
Försäkringsaktiebolaget Skandia Norsk Avdelning av 
Utenlandsk Foretak (nuf) i Norge under andra 
halvåret 2010. 
 
Fusion av dotterbolag 
Skandias och dotterbolaget Dial Försäkrings-
aktiebolags styrelser har i juni 2010 fattat beslut om 
en fusion där Dial Försäkringsaktiebolag absorberas i 
Skandia. Absorptionen planeras vara genomförd 
under hösten 2010. 

 
Avslutade återförsäkringsaffärer 
Skandia och Skandias dotterbolag Dial 
Försäkringsaktiebolag har per den 31 mars avslutat 
återförsäkringsaffären med Prudential Financial. De 
finansiella effekterna av uppgörelsen ryms i sin helhet 
inom  försäkringstekniska avsättningar för denna affär. 
För mer information se avsnittet händelser efter 
balansdagen i årsredovisningen för 2009.  
 Från och med den 23 juni har avtalet om  100 
procents återförsäkring av den svenska skadeaffären 
sagts upp. För mer information kring de finansiella 
effekterna se avsnittet ekonomisk översikt. 
 
Tvister 
Skandias årsredovisning för 2009 innehåller en 
detaljerad redovisning för de tvister som 
Skandia och dess dotterbolag är involverade i 
(se sidan 3 Tvister och sidan 8 Händelser efter 
Balansdagen).  Sedan avgivandet av 
årsredovisningen har det inte skett någon 
materiell förändring avseende tvisterna. 

 

Förhandsbesked beskattning 
Skandia har sökt förhandsbesked hos 
Skatterättsnämnden om hur rabatter från 
fondförvaltare ska beskattas. Skatterättsnämnden 
meddelade den 28 maj 2010 ett besked med 
innebörden att rabatterna är skattepliktiga enligt 
inkomstskattelagen. Beskedet har överklagats till 
Regeringsrätten. Det är enligt Skandias uppfattning 
troligt att beskedet kommer att ändras av 
Regeringsrätten eftersom det inte står i 
överensstämmelse med gällande rätt. Dom från 
Regeringsrätten kan väntas under 2011. På grund av 
den rådande osäkerheten har Skandia nu valt att byta 
modell för aktivering av uppskjuten skatt på 
underskott, för mer information se avsnitt ekonomisk 
översikt samt not 1 Redovisningsprinciper. 
 

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 699 (1 788) 
MSEK. 
 
Tekniskt resultat 
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
efter avgiven återförsäkring uppgår till 15 (0) 
MSEK. Periodens tekniska skaderesultat avser 
resultat för 6 månader för Norge och Danmark 
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och resultat för del av juni avseende den 
svenska affären. För mer information se 
avsnittet Avslutade återförsäkringsaffärer. Fram 
till och med den 30 juni 2009 återförsäkrades 
hela skadeaffären varför det tekniska resultatet 
uppgick till 0 SEK till och med detta datum. 
 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
uppgår till 931 (632) MSEK. Premieinkomsten 
uppgår till 83 (83) MSEK. Intäkter från 
investeringsavtal uppgår till 398 (312) MSEK. 
Ökningen är hänförlig till den positiva 
utvecklingen på de finansiella marknaderna 
vilket även förklarar ökningen av de Övriga 
tekniska intäkterna som uppgår till 1 045 (829) 
MSEK. I Övriga tekniska intäkter ingår också ett 
positivt resultat med 16 MSEK som en 
nettoeffekt av avslutet av återförsäkringsaffären 
med Dial Försäkringsaktiebolag avseende 
Prudential Financial.  
 
Icke tekniskt resultat 
Den totala kapitalavkastningen uppgår till 452 
(1 583) MSEK. Avkastningen består av erhållen 
utdelning från Skandiabanken med 200 MSEK 
samt en erhållen utdelning med 261 MSEK från 
Skandia Investment I AB, för mer information se 
händelser efter balansdagen i årsredovisningen 
för 2009. I kapitalavkastningen ingår vidare 
orealiserat resultat på placeringstillgångar med  
-109 (-103) MSEK samt kapitalförvaltnings-
kostnader med 52 (60) MSEK. Att 
kapitalförvaltningskostnaderna summerar till ett 
positivt belopp förklaras av under perioden 
intäktsförda ej utnyttjade avsättningar med 141 
MSEK varav 103 MSEK är hänförligt till 
uppgörelsen med Prudential Financial. 
 
Periodens skatt -699 (-427) MSEK består 
huvudsakligen av avkastningsskatt med -532  
(-461) MSEK samt en engångseffekt på -198 
MSEK hänförlig till ny modell för aktivering av 
uppskjuten skattefordran, se även avsnitt 
väsentliga händelser och not 1. 
 
Periodens totalresultat 
Periodens totalresultat vilket består av periodens 
resultat samt årets omräkningsdifferenser uppgår till 707 
(1 788) MSEK.  
 
Balansräkning 
Balansomslutningen uppgår till 124 872 
(122 985) MSEK. 
 Placeringstillgångarna uppgår till 13 901  
(15 299) MSEK. Den huvudsakliga orsaken till 
förändringen är hänförlig till Skandia och 
Skandias dotterbolag Dial Försäkrings-
aktiebolags avslut av återförsäkringsaffären 

med Prudential Financial. Efter avslutad 
återförsäkringsaffär uppgår depåer hos företag 
som avgivit återförsäkring till - (1 248) MSEK.  
 Placeringstillgångar för vilka livförsäkrings-
tagarna bär placeringsrisken uppgår till 103 261 
(99 682) MSEK. Ökningen är framför allt 
hänförlig till ett positivt nettoflöde av 
kundpremier, vilket även påverkar 
försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar 
för vilka försäkringstagarna bär risk, 103 318 
(101 022) MSEK, se även not 2. 
 Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar uppgår till 30 (1 002) MSEK. 
Minskningen förklaras av avslutet av 
återförsäkringen av den svenska skadeaffären.  
 Andra tillgångar, 2 395 (1 639) MSEK, består 
huvudsakligen av kassa och bank uppgående till 
2 303 (1 596) MSEK. Den positiva förändringen 
av posten kassa och bank förklaras delvis av 
erhållen utdelning på 461 MSEK. Vidare ingår 
802 MSEK för försäkringstagarnas räkning 
pågående fondhandel. 
 Försäkringstekniska avsättningar uppgår till  
1 784 (1 674) MSEK. Förändringen är huvud-
sakligen hänförlig till ökning av Avsättning för ej 
intjänade premier och kvardröjande risker med 
121 MSEK, varav 76 MSEK förklaras av ökad 
volym inom skadeaffären. 
 Andra avsättningar uppgår till 732 (883) 
MSEK. Minskningen förklaras huvudsakligen av 
en upplösning med 128 MSEK relaterad till 
uppgörelsen med Prudential Financial, se mer 
information ovan i avsnittet avslutade 
återförsäkringsaffärer. Förändringen förklaras 
vidare av en reservupplösning med 52 MSEK 
som gjorts som ett steg i avveckling av ett 
bestånd av tjänstepensioner. Vidare har 
skatterelaterade avsättningar där merparten är 
hänförligt till avkastningsskatt netto ökat med 
78 MSEK.  Resterande förändring 49 MSEK är 
hänförlig till förstärkningar respektive 
upplösningar av ett flertal olika avsättningar. 
 Depåer från återförsäkrare 15 (980) MSEK har 
minskat som en effekt av den avslutade 
återförsäkringen av skadeaffären. 
 
Kassaflöde 
Nedan kommenteras det första halvårets 
utveckling av kassaflödet.  
 Kassaflödet för den löpande verksamheten 
uppgår till 641 (-874) MSEK, vilket i stort sett 
motsvarar periodens resultat som uppgår till 
699 MSEK. 
 Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgår till 18 (2 567) MSEK. Kassaflödet har 
påverkats positivt med 200 MSEK avseende 
erhållen utdelning från Skandiabanken. Vidare 
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har aktieägartillskott lämnats med 151 MSEK. 
Investeringar i materiella tillgångar har ökat med 
55 MSEK. 
 Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgår till 50 (-814) MSEK vilket huvudsakligen 
avser likvidreglering av 2009 års koncernbidrag 
netto med 55 MSEK.   
 
Solvens 
Då Skandia i huvudsak tillhandahåller produkter 
med liten försäkringsrisk blir solvensmarginalen 
låg. Solvensmarginalen för Skandia uppgår till  
1 163 MSEK per juni 2010. Kapitalbasen vid 
samma tillfälle uppgår till 12 811 MSEK och 
överskottet uppgår därmed till 11 648 MSEK. 
 Solvensmarginalen för koncernen exklusive 
Skandia Liv uppgår till 1 592 MSEK per juni 
2010. Kapitalbasen uppgår vid samma tillfälle till 
11 698 MSEK varvid överskottet för koncernen 
exklusive Skandia Liv uppgår till 10 096 MSEK.  
 

risker inom verksamheten 
I årsredovisningen för 2009, not 2 Riskanalys, 
finns en beskrivning av väsentliga risker i 
Skandias verksamhet. Riskbeskrivningen gäller 
alltjämt oförändrad. Inga nya riskområden har 
tillkommit under första halvåret 2010. 
 Under första halvåret 2010 har riskhantering och 
rapportering bedrivits enligt det risk- och 
complianceramverk som introducerades under 
2009. Regelbundet genomförs av alla avdelningar s k 
risk assessments, d  v s egenbedömningar av alla 
Skandias risker. Bedömningarna uppdateras 
kvartalsvis i samband med ramverkets krav på att 
risk- och compliancerapportering görs. 
Bedömningarna ligger till grund för rapportering till 
Skandias styrelse (Revisionskommittén).  
 Arbete med att implementera moderbolaget Old 
Mutuals metodik för att värdera och följa upp ett 
bolags riskaptit har bedrivits i syfte att göra 
riskaptitbegreppet till en naturlig del av det dagliga 
beslutsfattandet i Skandia. Resultaten av 
mätningarna och den fortsatta implementerings-
processen har presenterats för ledning och styrelse.  
  

upplysnin¯ar om närstående 
I årsredovisningen för 2009, not 47 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 väsentliga 
förändringar har skett vad gäller definition av 
närstående, prissättningsmodell, tillämpad process 
eller typ av transaktioner.  
 

 

händelser efter balansda¯en 
 
Omstrukturering inom koncernen 
Under juli månad 2010 har ett avtal ingåtts avseende 
försäljningen av det spanska dotterbolaget  Skandia 
Link S.A. de Seguros y Reaseguros till annat bolag 
inom Old Mutual-koncernen. Affären kommer att 
slutföras så snart tillstånd erhållits från respektive 
tillsynsmyndighet i berörda länder, vilket beräknas 
ske under 2010.  
 
Avgående verkställande direktör 
Bertil Hult har i augusti 2010 meddelat Skandias 
styrelse och Old Mutual att han önskar lämna 
tjänsten som verkställande direktör för 
Försäkringsaktiebolaget Skandia samt som chef för 
Skandias Nordendivision. I enlighet med styrelsens 
önskemål kommer Bertil Hult att kvarstå i sin 
befattning till dess att en efterträdare rekryterats. 
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rapport över förändrin¯ar i e¯et kapital 
 
 

 
 
 
kassaflödesanalys 
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resultatanalys 
 
 
 

 
fer = för egen räkning
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noter (MSEK) 
 

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

Not 1   Redovisningsprinciper 
 
Delårsrapporten för Försäkringsaktiebolaget Skandia 
(publ) avser perioden 1 januari-30 juni 2010. 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 
2009:12) samt Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2.3 "Redovisning för juridiska 
personer". Delårsrapporten bygger även på IAS 34 
"Delårsrapportering". 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 2009:12 och RFR 2.3. 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 redovisnings-
principer och beräkningsmetoder som beskrivs i 
Skandias årsredovisning för 2009, sidorna 19-25, 
med undantag för att ny modell tillämpas för 
beräkning av aktivering av uppskjuten skatt på 
taxerade underskott. Den nya modellen baseras på 
att uppskjuten skattefordran redovisas i 
balansräkningen motsvarande latent skatteskuld i 
obeskattad reserv samt uppskjuten skatteskuld 
avseende tillgångar i koncernredovisningen, vilka i 
framtiden kommer att skapa skattepliktigt resultat i 
Skandia. Vidare tillämpas uppställningsformen enligt 
uppdaterad IAS 1 för första gången.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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. 
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Stockholm den 30 Augusti 2010 
 
 
 
 
 

Bertil Hult    
Verkställande direktör 
         
 

 
 
Delårsrapporten har inte varit föremål för revision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 
Lindhagensgatan 86 
106 55 Stockholm 
Telefon 08-788 10 00 
Internet: www.skandia.se 
Publikt bolag (publ), organisationsnummer 502017-3083 
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