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Förvaltningsberättelse
inLedning
Styrelsen och verkställande direktören för Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
(Skandia AB) med organisationsnummer 502017-3083, avger härmed delårsrapport 
för perioden 1 januari 2013 – 30 juni 2013. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

orgAniSAtion och VerkSAmhet
Skandia AB är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 
(Skandia Liv), 502019-6365. Skandia Liv är moderbolag i Skandiakoncernen 
 (Skandia). Skandia AB bedriver livförsäkringsverksamhet inom privat- och tjänste-
pensionsområdet, privat sjukvårdsförsäkring och gruppförsäkring.

VäSentLigA händeLSer
RöRELSEövERLåtELSE
Skandia Livs förvärv av Skandia AB leder till betydande kostnads- och intäktssyner-
gier. Som ett led i förverkligandet av dessa synergier och för att skapa en effektivt 
integrerad organisation, har vid ingången av 2013 större delen av den administrativa 
verksamheten och därmed personalen i Skandia AB flyttats över till Skandia Liv. Även 
den It-verksamhet, inklusive personal, som tidigare har bedrivits i det av Skandia AB 
helägda dotterbolaget Skandia Informationsteknologi AB har överförts till Skandia 
Liv. Den nya organisationen innebär att driften av Skandia AB, genom outsourcing,  
så långt som möjligt hanteras av centrala funktioner i Skandia Liv. Skandia AB tillser 
god standard och god sed för kontroll och uppföljning av den verksamhet som är 
outsourcad.

 
FöRSÄLjNINg Av INtRESSEFöREtAg
I november 2011 ingick Skandia AB avtal om överlåtelse av aktier i det kinesiska 
intresse bolaget Old Mutual guodian Insurance Company Ltd till bolag inom Old 
 Mutual-koncernen. Den kinesiska godkännandeprocessen är nu klar och försäljningen 
har verkställts per den 31 maj 2013. Försäljningspriset om 445 MSEK motsvarar bok-
fört värde.

REDUCERAD LIKvIDItEtSRISK
I och med EU:s nya regelverk, UCItS Iv, öppnades möjligheter för fondbolag att ge 
ut andelar i fonder innan likvid mottagits, det vill säga förändrade betalningsvillkor. 
Från och med maj 2013 har Skandia Fonder AB förändrat sina betalningsvillkor på 
så sätt att Skandia AB inte längre behöver erlägga likvid samma dag som fondorder 
läggs, för de kunder som byter till fonder som tillhör Skandia Fonder AB:s fondutbud. 
 Istället kommer likvid betalas betydligt närmare den dag som Skandia AB får betalt 
för säljorder i fonderna. Detta innebär en väsentligt minskad likviditetsrisk för Skandia 
AB i förhållande till tidigare. Skandia AB har därför från och med juni 2013 inte längre 
något behov av externa kreditfaciliteter för att täcka ett eventuellt stressat likviditets-
scenario.

tViSter
Skandia AB är inblandat i ett antal tvister vars omfattning är att betrakta som nor-
mal 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 avsättning.

ekonomiSk öVerSikt
Nedan kommenteras resultat, totalresultat, balansräkning och solvens kortfattat. 
Kommentarer för resultaträkningen baseras på jämförelse mot motsvarande period 
föregående år, medan balansräkningen jämförs mot senaste årsskifte. Kommentarerna 
är i huvudsak skrivna i avvikelseform. 

PERIODENS RESULtAt
Periodens resultat uppgår till 744 (677) MSEK. 
 Under det första halvåret har aktiemarknaden stigit, trots en stundtals kraftig tur-
bulens. Detta avspeglar sig i form av ett ökat värde på placeringstillgångar för vilka 
försäkringstagarna bär placeringsrisk och bidrar till det högre resultatet jämfört med 
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samma period föregående år. värdet på dessa placeringstillgångarna per den 30 juni 
2013 uppgår till 116 313 MSEK (104 336 MSEK).

tekniSkt reSuLtAt

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat efter avgiven återförsäkring uppgår till 
32 (59) MSEK. Det försämrade resultatet förklaras främst av högre utbetalda försäk-
ringsersättningar. Detta motverkas av högre premieintäkter vilket är hänförligt till 
premiehöjningar som infördes under senare delen av 2012.

Livförsäkringsrörelsen visar ett tekniskt resultat på 778 (811) MSEK. Intäkter från 
investeringsavtal har ökat genom den positiva utvecklingen på värdet av placerings-
tillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk. Samtidigt har driftskost-
naderna ökat, vilket förklaras av en högre försäljning och därmed ökade provisions-
kostnader.

icke-tekniSkt reSuLtAt

Den totala kapitalavkastningen uppgår till 27 (114) MSEK. Den lägre avkastningen 
förklaras delvis av ett lägre valutaresultat i samband med förändring i fondhandelspro-
cessen.

övriga intäkter 73 (95) MSEK består huvudsakligen av upplösning av förutbetald 
hyreskostnad om 71 MSEK då aktuellt hyresavtal överläts till Skandia Liv i samband 
med rörelseöverlåtelsen. För mer information om rörelseöverlåtelsen se avsnittet 
Rörelse överlåtelse. 

Periodens avkastningsskatt uppgår till -322 (-435) MSEK. Minskningen beror på 
att räntesatsen för beräkning av avkastningsskatt har sänkts. 

Skatt på periodens resultat uppgår till 156 (33) MSEK och den högre intäkten 
 förklaras främst av en övergång till full värdering av skattemässiga underskott. Det 
finns inte längre någon osäkerhet kring underskottets storlek, efter dom i Kammar-
rätten under december 2012, samtidigt som Skandia AB förväntas utnyttja största 
delen av det skattemässiga underskottet inom en femårsperiod. övergången till full 
värdering av det skattemässiga underskottet medför en engångseffekt om 192 MSEK. 
Denna effekt motverkas av skatt på periodens resultat samt korrigeringar avseende 
tidigare år. 

PERIODENS tOtALRESULtAt
Periodens totalresultat, vilket består av periodens resultat och valutaomräknings-
effekter, uppgår till 742 (679) MSEK.

BALANSRÄKNINg
Balansomslutningen uppgår till 130 582 (126 516) MSEK.

Placeringstillgångarna uppgår till 7 316 (8 066) MSEK. Förändringen beror främst 
på att Placeringar i koncernföretag har minskat på grund av försäljningen av intres-
sebolaget Old Mutual guodian Insurance Company Ltd, se ytterligare information 
under avsnittet Försäljning av intresseföretag.  vidare har innehavet i Obligationer och 
andra räntebärande värdepapper minskat genom ett antal ej återinvesterade förfall i 
portföljen.

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk uppgår till    
116 313 (111 450) MSEK. Förändringen förklaras av att marknaden har stigit under för-
sta halvåret 2013.

Ovanstående påverkar, på motsvarande sätt, Försäkringstekniska avsättningar för 
livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär risk, 116 374 (111 492) MSEK, se även 
not 2 och 3.

Fordringar har ökat med 631 MSEK och uppgår till 1 220 (589) MSEK. ökningen 
beror främst på ännu ej likvidreglerad fondhandel. Den uppskjutna skattefordran upp-
gående till 862 (706) MSEK har ökat på grund av ny modell för aktivering av skatte-
mässiga underskott. 

Andra tillgångar uppgår till 2 173 (2 800) MSEK. Förändringen förklaras dels av att 
likvida medel har minskat på grund av utdelning till Skandia Liv och dels av att mer-
parten av de materiella tillgångarna överlåtits till Skandia Liv.

totalt eget kapital, 8 223 (9 826) MSEK, har minskat med 1 603 MSEK. Minsk-
ningen förklaras av utdelning till Skandia Liv om 2 345 MSEK, vilket motverkas av 
periodens totalresultat om 742 MSEK. Utdelningen består av köpeskillingen vid 
försäljning av Old Mutual guodian Insurance Company Ltd om MSEK 445 samt över-
skott genererade av verksamheten MSEK 1 900.

Försäkringstekniska avsättningar uppgår till 1 748 (1 532) MSEK. En minskning har 
skett av avsättning för oreglerade skador om 45 MSEK samtidigt som avsättning för 
ej intjänade premier och kvardröjande risker har ökat med 261 MSEK.
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Skulder uppgår till 1 601 (897) MSEK, där ökningen främst beror på ännu ej likvid-
reglerad fondhandel. 

SOLvENS
Solvensmarginalen för Skandia AB uppgår till 1 385 MSEK per juni 2013. Kapital-
basen vid samma tillfälle uppgår till 10 322 MSEK och överskottet uppgår därmed till              
8 937 MSEK.  Kapitalbasen justeras från och med 2013 inte med det bokförda värdet 
av aktierna i dotterbolagen Skandiabanken AB och Skandia Fonder AB i enlighet med 
7 kapitlet 5 § försäkringsrörelselagen.

riSker och riSkhAntering 
Skandia AB:s verksamhet bygger på ett aktivt risktagande och ger upphov till ett 
brett spektrum av risker, där marknadsrisker och försäkringsrisker utgör de främsta 
riskerna. En effektiv riskstyrning och riskhanteringssystem inom Skandia AB ger led-
ningen och styrelsen möjlighet att på ett effektivt sätt hantera dessa risker i syfte att 
skapa värde för kunder och ägare i en sund och trygg verksamhet. 
 I årsredovisningen för 2012, not 2 Risker och riskhantering, finns en beskrivning av 
Skandia AB:s väsentliga risker. Riskbeskrivningen gäller alltjämt oförändrad och inga 
nya riskområden har tillkommit under första halvåret 2013. Däremot har likviditetsris-
ken minskat väsentligt för Skandia AB vilket är beskrivet i avsnitt Reducerad likvidi-
tetsrisk ovan.

SOLvENS 2
Anpassningen till det kommande solvensregelverket inom EU, Solvens 2, har fortsatt 
under 2013. Alltmer tyder på att det kommer att träda i kraft i svensk lagstiftning 
tidigast den 1 januari 2016. I avvaktan på att förhandlingarna om de slutliga reglerna 
i Solvens 2 slutförs har Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, 
EIOPA, lämnat förslag till riktlinjer om förberedelse inför Solvens 2 som föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2014. De föreslagna riktlinjerna riktar sig till de nationella myn-
digheterna för tillämpning av försäkringsföretag och försäkringsgrupper och ska ses 
som en hjälp i förberedelsearbetet inför Solvens 2. Finansinspektionen uppmanar 
försäkringsföretagen att använda riktlinjerna som utgångspunkt i sina förberedelser. 

I den mån riktlinjerna inte är förenliga med gällande regelverk har gällande regelverk 
företräde.
 Skandia har under första halvåret 2013 arbetat vidare med Finansinspektionens 
förhandsgranskning av Skandias partiella interna modell för beräkning av solvensrisk. 

uppLySningAr om närStående
Den 1 januari 2013 flyttades större delen av den administrativa verksamheten och 
därmed personalen i Skandia AB över till Skandia Liv, se avsnitt om rörelseöver-
låtelse under väsentliga händelser. Även den It-verksamhet, inklusive personal, som 
tidigare har bedrivits i det helägda dotterbolaget Skandia Informationsteknologi AB 
över fördes per den 1 januari 2013 till Skandia Liv. Skandia Liv blev därmed den part 
till vilken övriga Skandiabolag outscourcat mycket av sin verksamhet. Skandia Liv 
tillhanda håller tjänster inom bland annat:
•	 Finance
•	 HR
•	 IT
•	 Juridik	och	kundombudsmannen
•	 Självständig	riskstyrning	och	-kontroll	
•	 Compliance
•	 Marknadskommunikation
•	 Produktutveckling	och	-förvaltning
•	 Affär	(med	vilket	avses	bland	annat	kundtjänst	och	försäljning)
 
 Samma process och prissättningsmekanism för funktionsavtalen mellan de olika 
parterna inom koncernen som beskrivs i årsredovisningen för 2012 kvarstår. Den egna 
säljkåren finns i Skandia Försäljning AB och tillhandahåller förmedlings- och rådgiv-
ningstjänster till Skandia AB, Skandiabanken AB och Skandia Liv.

Skandia AB har lämnat utdelning till Skandia Liv om 2 345 MSEK. Skandia AB har 
vidare lämnat kapitaltillskott till Skandia Link Livsforsikring A/S om 46 MSEK.

händeLSer eFter BALAnSdAgen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut.
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Ekonomisk ställning och nyckeltal 

2013 2012 2012
Msek jan - jun jan - jun jan - dec

ekonoMisk ställning
Konsolideringskapital1) 19 819 19 953 20 976
- varav eget kapital 8 223 9 430 9 826
- varav uppskjuten skattefordran 702 673 572
- varav övervärden i placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk 10 367 9 272 9 766
Kapitalbas för moderbolaget 10 322 7 977 8 213
- med avdrag för immateriella poster — — —
Kapitalbas för försäkringsgruppen 5 277 7 398 7 616
- med avdrag för immateriella poster -6 -19 -15
Erforderlig solvensmarginal för moderbolaget 1 385 1 240 1 316

procent

nYCkeltal
skadeförsäkringsrörelsen

Skadeprocent2) 72 67 70
Driftskostnadsprocent3) 21 23 25
Totalkostnadsprocent4) 93 90 95

livförsäkringsrörelsen
Förvaltningskostnadsprocent5) 1,2 1,2 1,2

resultat av kapitalförvaltningen
Direktavkastning6) 0,1 1,1 1,7
Totalavkastning6)  -0,3 1,1 1,6

ekonomisk ställning
Kondolideringsgrad skadeförsäkringsrörelsen7) 349 410 271

1) Konsolideringskapital beräknat i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. 
2) Försäkringsersättningar i förhållande till premieintäkter brutto.
3) Försäkringsrörelsens driftskostnader i förhållande till premieintäkter brutto, exklusive övriga tekniska intäkter och kostnader. 
4) Försäkringsersättningar samt försäkringsrörelsens driftskostnader i förhållande till premieintäkter brutto.
5) Driftskostnader och skaderegleringskostnader i förhållande till placeringstillgångar samt 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.
7) Konsolideringskapitalet i procent av skadeförsäkringsrörelsens premieinkomst för egen räkning.
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Resultaträkning i sammandrag

2013 2012 2012
Msek not jan - jun jan - jun jan - dec

teknisk redoVisning aV skadeFörsäkringsrörelsen
Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 508 470 966
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 14 14 25
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -367 -317 -673
Driftskostnader -123 -108 -243

skadeFörsäkringsrörelsens tekniska resultat 32 59 75

teknisk redoVisning aV liVFörsäkringsrörelsen
Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 66 67 127
Intäkter från investeringsavtal 469 435 872
Övriga tekniska intäkter 995 1 003 1 585
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -45 -43 -88
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) -1 -1 0
Driftskostnader -706 -650 -1 331
Kapitalavkastning, netto — 0 -1

liVFörsäkringsrörelsens tekniska resultat 778 811 1 164

Icke-teknisk kapitalavkastning, netto 41 128 216
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -14 -14 -25
Övriga intäkter 73 95 117
Bokslutsdispositioner — — 81
Avkastningsskatt -322 -435 -442
Skatt på årets resultat 156 33 -115

periodens resultat 744 677 1 071



7Försäkringsak tiebol aget sk andia (publ) del årsr apport januari- juni 2013

Rapport över totalresultat

2013 2012 2012
Msek jan - jun jan - jun jan - dec

periodens resultat, enligt oVanstående resultaträkning 744 677 1 071
poster som har omklassificerats eller kan omklassificeras till periodens resultat
Valutaomräkningseffekt -2 2 2

periodens totalresultat 742 679 1 073
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Balansräkning i sammandrag

Msek not 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

tillgångar
Placeringstillgångar 7 316 7 8891) 8 066
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk 2 116 313 104 336 111 450
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 24 23 21
Fordringar 1 220 629 589
Uppskjuten skattefordran 862 840 706
Andra tillgångar 2 173 2 673 2 800
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 674 3 032 2 884

totalt tillgångar 130 582 119 422 126 516

eget kapital, aVsättningar oCH skulder
Eget kapital 8 223 9 4291) 9 826
Obeskattade reserver 2 091 2 091 2 091
Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 497 396 236
Avsättning för oreglerade skador 1 218 1 262 1 263
Övriga försäkringstekniska avsättningar 33 34 33

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär risk 3 116 374 104 373 111 492
Andra avsättningar 431 529 353
Depåer från återförsäkrare 7 10 8
Skulder 1 601 921 897
Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 107 377 317

totalt eget kapital, aVsättningar oCH skulder 130 582 119 422 126 516

1) Placeringstillgångar och Eget kapital per delårsperioden juni 2012 är förändrat jämfört med vad som presenterades i delårsrapporten för januari till juni 2012 på grund av nya regler för 
redovisning av koncernbidrag. För mer information om den nya redovisningsprincipen av koncernbidrag se not 1 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2012.
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Rapport över förändringar i eget kapital

bundet eget kapital Fritt eget kapital

Msek
aktie-

kapital
överkurs- 

fond
balanserade vinstmedel 

inklusive årets resultat
totalt  

eget kapital

2012 juni
ingående balans 2012-01-01 1 031 139 8 0011) 9 1711)

Utdelningar -421 -421
periodens resultat 677 677
Valutaomräkningseffekt 2 2
Periodens totalresultat 679 679

utgående balans 2012-06-30 1 031 139 8 2591) 9 4291)

2012 deCeMber
ingående balans 2012-01-01 1 031 139 8 0011) 9 1711)

Aktierelaterade ersättningar 2 2
Kapitaltillskott 1 1
Utdelningar -421 -421
årets resultat 1 071 1 071
Valutaomräkningseffekt 2 2
Årets totalresultat 1 073 1 073

utgående balans 2012-12-31 1 031 139 8 656 9 826

2013 juni
ingående balans 2013-01-01 1 031 139 8 656 9 826
Utdelningar -2 345 -2 345
periodens resultat 744 744
Valutaomräkningseffekt -2 -2
Periodens totalresultat 742 742

utgående balans 2013-06-30 1 031 139 7 053 8 223

1) Ingående balans är förändrad då 2011 års siffror är justerade på grund av nya regler för redovisning av koncernbidrag. För mer information om den nya redovisningsprincipen av koncern-
bidrag se not 1 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2012.
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Kassaflödesanalys i sammandrag

2013 2012 2012
Msek jan - jun jan - jun jan - dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten 963 116 348
Kassaflöde från investeringsverksamheten 514 -114 -212
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 045 1 1

periodens kassaFlöde -568 3 137

Förändring i likvida medel
Likvida medel vid årets början 2 734 2 600 2 600
Periodens kassaflöde -568 3 137
Kursdifferens i likvida medel 0 1 -3

likvida medel vid periodens slut 2 166 2 604 2 734
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Noter
Alla belopp i Msek om ej annat anges.

Not 1 RedovisNiNgspRiNcipeR

Delårsrapporten för Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) avser perioden den 1 januari-30 juni 
2013. Skandia AB har sitt säte i Stockholm, Sverige, och organisationsnumret är 502017-3083.  Skandia AB är 
ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), 502019-6365. Skandia Liv är 
moderbolag i Skandiakoncernen (Skandia). 

Delårsrapporten är upprättad enligt Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (1995:1560) (ÅRFL), Finans-
inspektionens föreskrifter FFFS 2008:26 och Rådet för finansiell Rapportering  RFR2, 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 dot-
terbolag till Skandia Liv och ingår i den konsoliderade delårsrapport som Skandia Liv utger. Delårsrapporten är 
tillgänglig på         www.skandia.se/liv och kan beställas från Skandia Liv, 106 55 Stockholm.

Förändrade redovisningsprinciper och Förändrad presentation
I allt väsentligt är redovisningsprinciperna och beräkningsgrunderna oförändrade jämfört med årsredovisningen 
2012, med undantag för att en ny modell tillämpas för beräkning av aktivering av uppskjuten skatt på taxerade 
underskott. Den nya modellen baseras alltjämt på att uppskjuten skattefordran redovisas i balansräkningen om 
det är sannolikt att denna kommer att medföra lägre skattebetalningar inom en överskådlig framtid. Detta leder 
nu till full värdering av Skandia ABs skattemässiga underskott. 

Presentationen av Totalresultatet har ändrats med anledning av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som 
föranlett att Övrigt totalresultat delas upp i de poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen 
och de som inte gör det. Skandia AB började också tillämpa den nya standarden IFRS 13 Värdering till verkligt 
värde under första kvartalet 2013, men detta har inte haft någon väsentlig påverkan på värderingen av tillgångar 
och skulder. De ytterligare upplysningar som enligt IFRS 13 ska lämnas i delårsrapporten presenteras i not 4.

Utöver detta har ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar medfört ytterligare upplysningar om 
kvittning av finansiella instrument. Dessa presenteras i not 4.

Not 2 placeRiNgstillgåNgaR föR vilka livföRsäkRiNgstagaRNa bäR 
 placeRiNgsRisk

2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

ingående balans 111 450 103 627 103 627
Insättningar 6 949 6 453 12 655
Förtida uttag -3 154 -5 672 -8 424
Uttag vid dödsfall -117 -114 -193
Uttag vid förfall -1 547 -1 480 -2 879
Värdeförändring värdepapper

Orealiserad värdeförändring 972 1 449 5 689
Realiserad vinst 3 187 1 988 3 942
Realiserad förlust -594 -968 -1 460

Kostnadsuttag -833 -947 -1 507

utgående avsättning 116 313 104 336 111 450

Not 3 föRsäkRiNgstekNiska avsättNiNgaR föR livföRsäkRiNgaR föR 
vilka föRsäkRiNgstagaRNa bäR Risk

2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

ingående avsättning 111 492 103 647 103 647
Insättningar 6 973 6 469 12 672
Förtida uttag -3 154 -2 551 -5 304
Beståndsöverlåtelse — -3 120 -3 120
Uttag vid dödsfall -117 -114 -193
Uttag vid förfall -1 547 -1 480 -2 879
Värdeförändring värdepapper

Orealiserad värdeförändring 967 1 449 5 693
Realiserad vinst 3 187 1 988 3 943
Realiserad förlust -594 -968 -1 460

Kostnadsuttag -833 -947 -1 507

utgående avsättning 116 374 104 373 111 492
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instru-
ment med 

publicerade 
 prisnoteringar 

på en aktiv 
marknad

värderings-
tekniker 

baserade på 
 observerbara 

 marknadsdata

värderings-
tekniker base-

rade på icke 
observerbara 

marknadsdata
2013-06-30 nivå 1 nivå 2 nivå 3

tillgång värderad till verkligt värde via resultaträkningen 
som bestämts tillhöra kategorin

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär 
placeringsrisk 106 787 9 526 —

tillgång värderad till verkligt värde via resultaträkningen, 
innehav för handel

Aktier och andelar 0 — —
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 829 874 —
Derivat — 0 —

107 616 10 400 —

skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen 
som bestämts tillhöra kategorin

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för 
vilka försäkringstagarna bär risk 106 848 9 526 —

skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen, 
innehav för handel

Derivat — 0 —

106 848 9 526 —

Not 4 kategoRieR av fiNaNsiella tillgåNgaR och skuldeR och deRas veRkliga väRdeN

instru-
ment med 

publicerade 
 prisnoteringar 

på en aktiv 
marknad

värderings-
tekniker 

baserade på 
 observerbara 

 marknadsdata

värderings-
tekniker base-

rade på icke 
observerbara 

marknadsdata
2012-12-31 nivå 1 nivå 2 nivå 3

tillgång värderad till verkligt värde via resultaträkningen 
som bestämts tillhöra kategorin

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär 
placeringsrisk 103 412 8 038 —

tillgång värderad till verkligt värde via resultaträkningen, 
innehav för handel

Aktier och andelar 0 — —
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 202 831 —
Derivat — 0 —

104 614 8 869 —

skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen 
som bestämts tillhöra kategorin

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för 
vilka försäkringstagarna bär risk 103 454 8 038 —

skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen, 
innehav för handel

Derivat — 0 —

103 454 8 038 —

Samtliga finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde klassificeras i en värderingshierarki som speglar hur observerbara priser eller annan input är i de värderingstekniker som använts. Överföringar mellan nivåer i 
hierarkin kan ske när det finns indikationer på att marknadsförutsättningarna, till exempel likviditeten, har ändrats.

I nivå 1 används noterade priser som är lättillgängliga och representerar verkliga och frekventa transaktioner. Här återfinns statspapper och andra räntebärande papper samt noterade aktier som handlas aktivt. Här återfinns också 
fondandelar kopplade till fondförsäkringskontrakten och tillhörande skulder. I nivå 2 används värderingsmodeller som bygger på observerbara marknadsnoteringar. Här återfinns bland annat räntebärande papper samt ränte-, aktie- 
och valutaderivat. I nivå 3 används i hög utsträckning värderingstekniker som bygger på parametrar som inte är observerbara på en marknad. Skandia AB har inga finansiella tillgångar i nivå 3.

Ett arbete görs nu för att strömlinjeforma värderingsprocessen inom hela koncernen. Detta kommer att säkerställa en konsistent värdering och klassificering av liknande värdepapper i koncernen. Detta arbete ska vara klart till det 
kommande årsskiftet. Som ett resultat av en detaljerad genomgång av nivåindelningarna har en korrigering av jämförelsesiffrorna gjorts avseende derivaten, placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk och 
försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär risk. Den innebär att 6 091 MSEK har flyttats på tillgångssidan och 6 091 MSEK på skuldsidan från nivå 1 till nivå 2. Korrigeringen har även gjorts av 
 jämförelsesiffrorna. Genomsnittliga köp- eller säljkurser vid dagens slut hämtas från externa källor. Som en del av värderingsprocessen sker en validering av använda priser. Skulle marknaden förändras kraftigt, som helhet eller för 
vissa tillgångar eller emittenter, görs ytterligare genomgångar för att säkerställa en korrekt värdering.

kvittning av finansiella instrument
Skandia AB har endast ett fåtal transaktioner där det finns rättsligt bindande avtal om nettning vid handel med derivat. Värdet på dessa transaktioner uppgår till totalt 41 KSEK. Samtliga derivat redovisas brutto i balansräkningen.
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Underskrifter

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 26 augusti 2013

Ann-Charlotte Stjerna
verkställande direktör
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