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Väsentli¯a händelser
Organisation

Omstrukturering inom koncernen
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), ”Skandia”,
driver sedan 2006 ett omstruktureringsprojekt med
syfte att renodla den tidigare Skandia-koncernens
legala struktur och anpassa den till Old Mutual plc’s,
”Old Mutual”, operativa organisation.
I februari 2011 verkställde Skandia försäljningen, till
bokfört värde, av aktierna i Skandia NTS Ltd till ett
annat bolag inom Old Mutual-koncernen.
Under mars månad 2011 genomförde Skandias
dotterbolag Skandia Europe AB försäljningen av det
spanska dotterbolaget Skandia Link S.A. de Seguros
y Reaseguros till annat bolag inom Old
Mutual-koncernen.
I juni 2011 fusionerades Skandia Europe AB,
Skandia Aspana AB och Skandia Balneum AB med
Skandia genom absorption av helägda dotterbolag.
För mer information se not 3.
I maj 2011 avslutades likvidationerna av Skandias
dotterbolag Skandia Investment Advisory Services
AB och Skandia Netline AB.
Skandias bolagsstämma fattade den 20 juni 2011
beslut om sakutdelning av Skandias totala aktieinnehav i Skandia UK Ltd uppgående till 4 558
MSEK, i enlighet med det förslag till vinstdisposition
som presenterades av styrelse och verkställande
direktör i årsredovisningen för räkenskapsåret 2010.
Utdelningen verkställdes per den 30 juni 2011.
Aktiviteter pågår för att sälja det kinesiska
intressebolaget Skandia Guodian Insurance
Company Ltd till bolag inom Old Mutual-koncernen.
Försäljningen beräknas kunna verkställas under sista
kvartalet 2011, men kan komma att försenas på grund
av tillsynsmyndighetsprocessen.
Omorganisation
Skandia omorganiserar och kundanpassar verksamheten under 2011 i syfte att vässa Skandias
självservicekoncept och stärka rådgivningen till
kund.
Under våren 2011 har en omställningsprocess
genomförts inom Skandias nordiska verksamhet.
Målsättningen med processen, som beslutats av
berörda bolags respektive styrelser, var att minska
organisationen i Norden med 300 heltidstjänster till
halvårsskiftet 2011.
Processen har skett dels genom så kallade
naturliga avgångar, dels genom ett frivillighetserbjudande till medarbetarna som innehöll
avgångsvederlag och omställningsprogram.
Resultatet för processen blev att cirka 330
heltidstjänster i Norden har dragits ned - varav cirka
100 inom Skandia och cirka 170 inom Skandiabanken
Aktiebolag (publ), "Skandiabanken". Resterande
tjänster är hänförliga till övriga delar i Skandia
Norden.
Per den 1 juli 2011 träder en ny organisation i kraft
där Skandia frångår den tidigare uppdelningen
mellan Privat och Företag och istället organiserar
utifrån Rådgiven respektive Direkt affär.

Förändringen kommer att genomföras i två steg. Per
den 1 juli 2011 flyttas delar av verksamhetens
kundservice från Skandiabanken till Skandia. Senare
under hösten 2011 flyttas den interna säljkåren från
Skandiabanken till ett av Skandias helägda
dotterbolag. Genom omorganisationen kommer
vissa förändringar att ske i den interna
outsourcingstrukturen.
Tvister och överklagat förhandsbesked
Skandias årsredovisning för 2010 innehåller en
detaljerad redovisning för de tvister som
Skandia och dess dotterbolag är involverade i
(se sidan 3 Förhandsbesked beskattning och
sidan 4 Tvister).
Skandia har sökt förhandsbesked hos
Skatterättsnämnden om hur rabatter från
fondförvaltare ska beskattas och överklagat
detta förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen har den 10 juni 2011
ändrat Skatterättsnämndens beslut och
förklarat att rabatterna inte är skattepliktiga
enligt inkomstskattelagen.
I övrigt har det sedan avgivandet av
årsredovisningen inte skett någon materiell
förändring avseende tvisterna.

Ekonomisk översikt
Nedan kommenteras resultat, totalresultat och
balansräkningen samt kassaflödesanalys och solvens
kortfattat. Kommentarerna är i huvudsak skrivna i
avvikelseform.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgår till 725 (699) MSEK.
Tekniskt resultat
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
efter avgiven återförsäkring uppgår till 4 (15)
MSEK. Resultatet belastas av höga skadekostnader, delvis beroende på en högre
skadefrekvens än tidigare år. Efter det att Dial
Försäkringsaktiebolag (publ) fusionerades in i
moderbolaget Skandia under 2010 förekommer
inte längre någon återförsäkring inom skadeförsäkringsrörelsen, vilket gör att siffrorna inte
är jämförbara mellan åren.
Livförsäkringsrörelsen visar ett tekniskt
resultat på 865 (931) MSEK. Intäkter från
investeringsavtal redovisas med 438 (398)
MSEK. Ökningen är hänförlig till högre
fondtillgångar under det första halvåret 2011
jämfört med samma period 2010, vilket även
förklarar ökningen av de Övriga tekniska
intäkterna som uppgår till 1 106 (1 045) MSEK.
Driftskostnaderna uppgår till -704 (-540)
MSEK. Kostnaderna har ökat främst med
anledning av pågående omställningsprocess och
högre anskaffningskostnader avseende
livförsäkringsaffären. I jämförelseperioden
reducerades driftskostnaderna med 50 MSEK
på grund av en reservupplösning som gjordes
som ett steg i avvecklingen av ett bestånd av
tjänstepensioner.
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Icke tekniskt resultat
Den totala kapitalavkastningen uppgår till 376
(452) MSEK och utgörs i huvudsak av följande.
Avkastningen består bland annat av
realisationsvinst på 275 MSEK vid Skandia
Europe AB´s försäljning av det spanska
dotterbolaget Skandia Link S.A. de Seguros y
Reaseguros, vilken redovisas i Skandia efter
genomförd fusion. Avkastningen består vidare
av erhållen utdelning på 43 MSEK varav 35
MSEK erhållits från intressebolaget Skandia
Asset Management Fondmaeglarselskab A/S. I
kapitalavkastningen ingår även räntenetto på 72
MSEK och ett valutaresultat på 58 MSEK.
Kapitalavkastningen belastas med kapitalförvaltningskostnader med -37 MSEK och
nedskrivning av innehavet i det kinesiska
intressebolaget Skandia-Guodian Life Insurance
Company Ltd med -43 MSEK.
Periodens skatt -520 (-699) MSEK består av
avkastningsskatt med -545 (-532) MSEK, skatt
på periodens resultat om 6 (17) MSEK, samt
förändringen av uppskjuten skatt 19 (-184)
MSEK.
Periodens totalresultat
Periodens totalresultat vilket består av periodens
resultat samt periodens omräkningsdifferenser uppgår
till 722 (707) MSEK.
Balansräkning
Balansomslutningen uppgår till 127 933
(134 369) MSEK.
Placeringstillgångarna uppgår till 9 223
(13 697) MSEK. Aktier och andelar i koncernföretag har minskat med -6 160 MSEK, vilket
främst förklaras av sakutdelningen av aktierna i
Skandia UK Ltd till moderbolaget Old Mutual
uppgående till -4 558 MSEK. Vidare minskar
placeringstillgångarna med -1 563 MSEK som en
effekt av fusionen av Skandia Europe AB. Lån till
moderbolaget Old Mutual har ökat med 1 632
MSEK där den största delen avser övertagen
fordran från Skandia Europe AB med 1 392
MSEK i samband med fusionen.
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisken uppgår till 111 676
(113 994) MSEK. Förändringen förklaras främst
av ett nettoinflöde från kund med 2 709 MSEK
som motverkas av en negativ utveckling på de
finansiella marknaderna med -3 897 MSEK,
vilket även påverkar försäkringsteknisk
avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagarna bär risk, 111 694 (114 008)
MSEK, se även not 2.

Övriga fordringar uppgår till 1 410 (1 650)
MSEK. Minskningen är främst hänförlig till ännu
ej per balansdagen likvidreglerad fondhandel
med 200 MSEK.
Andra tillgångar, 2 428 (1 755) MSEK, består
huvudsakligen av kassa och bank 2 347 (1 669)
MSEK. Den positiva förändringen av kassa och
bank förklaras främst av att balansen för
pågående fondhandel för försäkringstagarnas
räkning ökat med 597 MSEK.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
redovisas med 3 169 (3 246) MSEK.
Förändringen är huvudsakligen relaterad till
minskade förutbetalda anskaffningskostnader
då periodens aktivering understiger avskrivning
avseende tidigare aktiverade kostnader.
Totalt eget kapital, 9 954 (14 359) MSEK, har
minskat med -4 558 MSEK genom genomförd
sakutdelning av aktierna i dotterbolaget
Skandia UK Ltd till moderbolaget Old Mutual.
Vidare påverkas eget kapital med ett fusionsresultat på -560 MSEK hänförligt till fusionen av
Skandia Europe AB. Periodens resultat uppgår
till 725 MSEK.
Försäkringstekniska avsättningar uppgår till
1 750 (1 594) MSEK. En ökning har skett av
Avsättning för ej intjänade premier och
kvardröjande risker med 152 MSEK.
Andra avsättningar uppgår till 709 (460)
MSEK, där ökningen främst beror på högre
avsättning för avkastningsskatt med 275 MSEK.
Skulder 1 269 (1 371) MSEK har reducerats och
förändringen förklaras främst av att leverantörsskulderna minskat med -219 MSEK samt att
skuld till koncernföretag ökat med 119 MSEK.
Kassaflöde
Nedan kommenteras det första halvårets utveckling
av kassaflödet.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår
till -234 (641) MSEK vilket huvudsakligen är
hänförligt till årets resultat och förändringar i
rörelsetillgångar och rörelseskulder.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår
till 89 (18) MSEK. Utdelningar har mottagits på 43
MSEK och placeringstillgångar som inte används i
rörelsen har avyttrats med en realisationsvinst på 31
MSEK.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgår till 821 (50) MSEK. Likvid för koncernbidrag
från föregående år har mottagits med 820 MSEK.
Solvens
Solvensmarginalen för Skandia uppgår till
1 318 MSEK per juni 2011. Kapitalbasen vid
samma tillfälle uppgår till 8 442 MSEK och
överskottet uppgår därmed till 7 124 MSEK.
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Solvensmarginalen för koncernen exklusive
Skandia Liv uppgår till 1 428 MSEK per juni
2011. Kapitalbasen uppgår vid samma tillfälle till
8 011 MSEK varvid överskottet för koncernen
exklusive Skandia Liv uppgår till 6 583 MSEK.
Som framgår av tabellen i avsnittet Nyckeltal
så har solvensöverskottet reducerats 2011
jämfört med 2010 då kapitalbasen sjunker. Den
primära orsaken till reduktionen är utdelningen
av aktierna i dotterbolaget Skandia UK Ltd till
moderbolaget Old Mutual uppgående till 4 558
MSEK.

Risker inom verksamheten
I årsredovisningen för 2010, not 2 Riskanalys,
finns en beskrivning av väsentliga risker i
Skandias verksamhet. Riskbeskrivningen gäller
alltjämt oförändrad. Inga nya riskområden har
tillkommit under första halvåret 2011.
Under första halvåret 2011 har riskhantering,
regelefterlevnad (compliance) och rapportering
därav bedrivits enligt det risk- och complianceramverk som introducerades under 2009 och som nu
håller på att uppdateras för att kopplas än starkare
till kommande Solvens II-regelverk. Regelbundet
genomförs av alla affärsområden och avdelningar så
kallade risk bedömningar, det vill säga egenbedömningar av samtliga Skandias risker och relaterade
kontroller. Bedömningarna uppdateras kvartalsvis i
samband med ramverkets krav på att risk- och
compliancerapportering görs. Bedömningarna ligger
till grund för rapportering till Skandias ledning och
styrelse (Riskkommittén).
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. Som ett steg i detta
arbete har Skandia under våren dokumenterat sin
riskstrategi i samband med den årliga affärsplaneringen. Resultaten av mätningarna och den
fortsatta implementeringsprocessen presenteras
löpande för ledning och styrelse.
Skandias Solvens II-projekt fortlöper enligt plan
och löpande hålls utbildningar i ämnet för styrelsen,
ledning, övriga intressenter och anställda inom
bolaget.

eller typ av transaktioner. Nedan kommenteras
inträffade väsentliga händelser gentemot
närstående.
• Skandia har genom en sakutdelning till bokfört
värde om 4 558 MSEK delat ut hela sitt
aktieinnehav i det helägda dotterbolaget Skandia
UK Ltd till moderbolaget Old Mutual.
Utdelningen verkställdes i juni 2011.
• Skandias utlåning till moderbolaget Old Mutual
har ökat med 1 632 MSEK där den största delen
består av övertagen fordran från Skandia Europe
AB i samband med fusionen. Nettofordran på Old
Mutual uppgår därefter till 1 723 MSEK att
jämföra med en nettofordran på 67 MSEK vid
årsskiftet 2010.
• Avtalet som reglerar distributionsersättning
mellan Skandia och Skandia Liv har ändrats under
2011. Ändringen innebär att den rörliga
ersättning till säljkåren, som är knuten direkt till
försäljningen, har sänkts och kompletterats med
fast ersättning. Syftet med förändringen är att
minska risken och öka stabiliteten, främst genom
att en större del av kostnaderna är fasta och
relaterade till de faktiska kostnaderna för
distributionen.
• Skandia har under våren 2011 förvärvat 20
procent av Skandia Livs innehav i det danska
bolaget Skandia Asset Management A/S för
1 MSEK. Efter transaktionen ägs det danska
bolaget till lika delar, 50 procent vardera, av
Skandia och Skandia Liv.

Händelser efter balansda¯en
Inga väsentliga händelser har inträffat efter
delårsperiodens slut.

Upplysnin¯ar om närstående
I årsredovisningen för 2010, not 49 Upplysningar om
väsentliga relationer med närstående, finns dels en
definition av Skandias närståendekrets, 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
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Resultaträknin¯
2011
6 mån

2010
6 mån

4 65

181

14

2

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

- 347

- 127

Driftskostnader

- 128

- 41

4

15

81

83

0

-2

438

398

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

1 106

1 045

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

- 56

- 53

0

0

- 704

- 540

865

931

376
0
- 520

452
0
- 699

725

699

2011
6 mån
725

2010
6 mån
699

-3

8

722

707

MSEK
TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Ka pitalavkastning överförd från finansrörelsen

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)
Kapitalavkastning, netto
Intäkter från investeringsavtal

Förändrin g i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)
Driftskostnader

Livförsäkrin gsrörelsens tekniska resultat
ICKE-TEKNISK REDOVISNING
Kapitalavkastning, inklusive orealiserade värdeförändringar
Övrigt
Skatt
Periodens resultat

Rapport över totalresultat
MSEK
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Periodens omräkningsdifferenser
Periodens totalresultat
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Balansräknin¯
2011
30 jun

2010
31 dec

2010
30 jun

9 223

13 697

13 901

111 676

113 994

103 261

27

27

30

1 410

1 650

1 941

Andra tillgångar

2 428

1 755

2 395

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 169

3 246

3 344

127 933

134 369

124 872

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

9 954

14 359

14 323

Obeskattade reserver

2 091

2 091

2 091

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1 750

1 594

1 784

111 694

114 008

103 318

709

460

732

13

15

15

1 269

1 371

2 208

453

471

401

127 933

134 369

124 872

MSEK
TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar

Not

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisken
Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
Fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär risk
(före avgiven återförsäkring)
Andra avsättningar
Depåer från återförsäkrare
Skulder
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
Balanserad
Summa
Aktiekapital Överkursfond vinst/förlust eget kapital
1 031
139
12 444
13 614
699
699
8
8
707
707
2
2
1 031
139
13 153
14 3 23
- 56
- 56
8
8
- 48
- 48
1 112
1 112
- 293
- 293
1
1
- 636
- 636
- 100
- 100
1 031
139
13 189
14 359
725
725
-3
-3
722
722
- 12
- 12
3
3
0
0
-4 558
-4 558
- 560
- 560
1 031
139
8 784
9 954

Bundet eget kapital
MSEK
Eget kapital vid ingången av 2010
Periodens resultat
Periodens övrigt totalresultat
Periodens totalresultat
Aktierelaterade ersättningar
Eget kapital vid utgången av juni 2010
Periodens resultat
Periodens övrigt totalresultat
Periodens totalresultat
Koncernbidrag före avdragen skatt
Skatt på koncernbidrag
Aktierelaterade ersättningar
Utdelningar
Fusionsresultat
Eget kapital vid utgången av 2 010
Periodens resultat
Periodens övrigt totalresultat
Periodens totalresultat
Koncernbidrag före avdragen skatt
Skatt på koncernbidrag
Aktierelaterade ersättningar
Utdelningar
Fusionsresultat
Eget kapital vid utgången av juni 2011

Not

3

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

2011
6 mån
310

2010
6 mån
1 011

Kassaflöde från den löpande verksamheten

- 234

641

Kassaflöde från investeringsverksamheten

89

18

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

821

50

676
1 669
2
2 347

709
1 596
-2
2 303

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Resultatanalyser
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (PER FÖRSÄKRINGSGREN)

MSEK
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkter f e r
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar f e r
Driftskostnader
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Avvecklingsresultat
Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Oreglerade skador
Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Oreglerade skador
Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

TOTALT

Sjuk och
olycksfall

Direkt
utländsk

465
14
-347
-128
4

356
12
-278
-98
-8

109
2
-69
-30
12

1

-5

6

382
939
1 321

278
867
1 145

104
72
176

1
1

1
1

-

fer = för egen räkning
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LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (PER FÖRSÄKRINGSGREN)

Tjänstepensionsförsäkring 1)

MSEK
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieinkomst f e r
Intäkter från investeringskontrakt
Övriga tekniska intäkter f e r
Försäkringsersättningar f e r
Förändring i andra försäkringstekniska
avsättningar f e r
Driftskostnader
Kapitalavkastning, kostnader
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

LivförTOTALT försäkring

PBF 2)

Övrig livförsäkring

LivförTotalt försäkring

Fondförsäkring

PBF 2)

Totalt

81
438
1 106
-56

0
0
1
0

26
252
680
-25

45
0
-18

71
252
681
-43

2
61
155
-2

4
125
270
-9

3
0
-2

9
186
425
-13

1
0

0
-704
0
865

-3
-2

-415
0
518

0
2
0
29

0
-416
0
545

-130
86

-153
0
237

0
0
0
1

0
-283
0
324

-5
-4

27

-

-

24

24

-

-

3

3

-

31
398
429

-

0
0

16
351
367

16
351
367

-

0
0

15
47
62

15
47
62

0

11 639
100 055
111 694

106
106

74 515
74 515

-

106
74 515
74 621

11 533
11 533

25 540
25 540

- 11 533
- 25 540
- 37 073

-

26

-

-

26

26

-

-

0

-

Avvecklingsresultat
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Oreglerade skador
Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkrin g
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)
Villkorad återbäring
Fondförsäkringsåtaganden
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

Fondförsäkring

Mottagen
livåterförsäkring

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador

0

1) Tjänstepensionsförsäkring definieras i enlighet med Finansinspektionens definition
2) PBF avser premiebefrielseförsäkring.
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Nyckeltal
MSEK
Solvens
Konsolideringskapital 1)
Kapitalbas, moderbolaget
Kapitalbas, koncernen
Solvensmarginal, moderbolaget
Solvensmarginal, koncernen

2011
30 jun
21 155
8 442
8 011
1 318
1 428

2010
30 jun
25 401
12 811
11 698
1 163
1 592

Skadeförsäkring
Skadeprocent, brutto, % 2)
Driftskostnadsprocent, brutto, % 3)
Totalkostnadsprocent, brutto, % 4)
Konsolideringsgrad, % 5)

2011
6 mån
74
28
102
4 548

2010
6 mån
68
28
96
14 570

Livförsäkring
Förvaltningskostnadsprocent, % 6)

1,2

0,9

Kapitalförvaltning
Direktavkastning, % 7)
Totalavkastning, % 7)

0,8
2,4

3,1
2,5

1) Konsolideringskapital beräknat i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter.
2) Försäkringsersättningar i förhållande till premieintäkter netto.
3) Försäkringsrörelsens driftskostnader i förhållande till premieintäkter netto, exklusive övriga tekniska intäkter och kostnader.
4) Försäkringsersättningar samt försäkringsrörelsens driftskostnader i förhållande till premieintäkter netto.
5) Konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten f e r
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 Skandia avser perioden
1 januari-30 juni 2011. Skandia har sitt säte i
Stockholm, Sverige, och organisationsnumret är
502017-3083.
Delårsrapporten har upprättats enligt lagen
(1995:1560)om årsredovisning i försäkringsföretag,
”ÅRFL”, Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag
FFFS 2008:26, ändringsföreskrifterna FFFS 2009:12
och FFFS 2011:28 samt Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning
för juridiska personer". 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 EUkommissionen, med de avvikelser från tillämpningen
som följer av FFFS 2008:26, FFFS 2009:12 , FFFS
2011:28 och RFR 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 2010, not 1.
Med hänvisning till 7 kap. ÅRFL upprättas ingen
koncernredovisning för Skandia. Skandia är ett
dotterbolag till Old Mutual 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)
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Not 3 Fusionsresultat
Fusionsresultatet 0 MSEK är hänförligt till absorption av det helägda
dotterbolaget Skandia Aspana AB, org nr 556605-2113.
Fusionsdag: 2011-06-30
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 0 MSEK.
Balansräkning i sammandrag
Summa tillgångar
Summa eget kapital och skulder

0
0

Fusionsresultatet 0 MSEK är hänförligt till absorption av det helägda
dotterbolaget Skandia Balneum AB, org nr 556537-2256.
Fusionsdag: 2011-06-30
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 0 MSEK.
Balansräkning i sammandrag
Summa tillgångar
Summa eget kapital och skulder

0
0

Fusionsresultatet -560 MSEK är hänförligt till absorption av det
helägda dotterbolaget Skandia Europe AB, org nr 556598-0322.
Fusionsdag: 2011-06-30
Vinst försäljning aktier i dotterbolag uppgick till 276 MSEK.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 279 MSEK.
Balansräkning i sammandrag
Kassa och bank
Fordringar på koncernföretag
Summa tillgångar
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Skulder till koncernföretag
Summa eget kapital och skulder

23
1 403
1 426
0
1 281
145
1 426

Stockholm den 25 Augusti 2011

Mårten Andersson
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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