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Förvaltningsberättelse
inLedning
Styrelsen och verkställande direktören för Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 
(Skandia AB), organisationsnummer 502017-3083, avger härmed årsredovisning för 
2012, bolagets 157:e verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

orgAniSAtion och VerkSAmhet
Old Mutual plc, reg nr 3591559 (Old Mutual) med säte i London, England, ägde 100 
procent av aktierna i Skandia AB fram till den 21 mars 2012 då Livförsäkringsaktie-
bolaget Skandia (publ) (Skandia Liv) slutförde köpet av Skandia AB från Old Mutual. 
Skandia Liv är därefter moderbolag i Skandiakoncernen (Skandia). 

Skandia AB bedriver livförsäkringsverksamhet inom privat- och tjänstepensions-
området, privat sjukvårdsförsäkring och gruppförsäkring. 

UtLäNdSKA FILIALER
Skandia AB har per balansdagen en registrerad filial i danmark – Skandia Forsikring, 
filial af Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), danmark. 

Under 2012 avregistrerades den norska filialen Försäkringsaktiebolaget Skandia 
Norsk Avdeling av Utenlandsk Foretak (NUF). 

VäSentLigA händeLSer under året
NyA ägARE
den 15 december 2011 tillkännagav Skandia ABs dotterbolag Skandia Liv att det av-
såg att förvärva moderbolaget Skandia AB från Old Mutual. Förvärvet genomfördes 
den 21 mars 2012 genom att den nybildade thulestiftelsen förvärvade Skandia Liv 
från Skandia AB. därefter förvärvade Skandia Liv Skandia AB från Old Mutual. I för-
värvet ingick de nordiska försäkrings- och bankverksamheterna. 

Bakgrunden till affären var framförallt att frigöra effektivitetsvinster och synergier. 
de båda bolagen, Skandia AB och Skandia Liv, har tidigare arbetat sida vid sida men 
med olika förutsättningar. Skandia AB har genererat vinst till sin ägare, Old Mutual, 

medan Skandia Liv har fördelat överskottet till sina kunder, det vill säga försäkrings-
tagarna. det har fungerat, men varit resurskrävande då kontrollfunktioner behövts för 
att bevaka vinstutdelningsförbudet mellan de båda bolagen. 

Arbetet med att integrera de båda organisationerna Skandia AB och Skandia Liv 
har bedrivits i ett integrationsprojekt som omfattat bland annat analys av bemanning, 
potentiella synergier och framtida styrmodell. Fokus för 2013 och framåt är att ta vara 
på de ökade affärsmöjligheterna som förvärvet medför. Uppdraget för nya Skandia 
är bland annat att tillvarata Skandia ABs kunders intressen och därmed också skapa 
värde för de nya ägarna; Skandia Livs kunder.

OMStRUKtURERINg INOM KONcERNEN
I januari 2012 flyttades den interna säljkåren från Skandiabanken Aktiebolag (publ) 
(Skandiabanken AB) till Skandia ABs då helägda dotterbolag Skandia Försäljning AB. 

Skandia AB har därefter överlåtit dotterbolagen Skandia telemarketing AB och 
Skandia Försäljning AB till Skandia Liv till bokfört värde om 10 MSEK respektive  
22 MSEK. Vidare har Skandia AB köpt det indirekta dotterbolaget Skandia Fonder AB 
av Skandiabanken AB för 135 MSEK. Förvärvet syftar till att förenkla koncernstruk-
turen och får inga konsekvenser för kunderna.

I november 2011 ingick Skandia AB avtal om överlåtelse av  aktier i det kinesiska 
intressebolaget Old Mutual guodian Insurance company Ltd till bolag inom Old 
Mutual koncernen. Intentionen var att fullfölja överlåtelsen senast i samband med 
Skandia Livs förvärv av Skandia AB, men överlåtelsen har försenats. Försäljningen 
beräknas kunna verkställas under 2013, men kan komma att försenas ytterligare på 
grund av godkännandeprocessen i Kina.

NyA KUNdERBjUdANdEN
År 2012 genomfördes ett omfattande arbete kring livslängdsantaganden för att an-
passa beräkningarna till ett nytt EU-direktiv. direktivet trädde ikraft den 21 december 
2012 och innebär att alla nya privattecknade försäkringsavtal från detta datum ska 
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beräknas köns neutralt. I samband med införandet av könsneutrala beräkningar gjor-
des även en översyn av livslängdsantagandena generellt. Resultatet blev i korthet att 
de för säkrades livslängder under utbetalningstid förväntas bli kortare.

 Under året har Skandia AB fortsatt utvecklingen av erbjudandet inom fond-
försäkringsverksamheten. Skandia AB har återinfört en efterfrågad löpande betald 
fondförvaltad försäkringsprodukt samtidigt som bolaget har fortsatt att utveckla 
depåerbjudandet. Skandia ABs depåkunder erbjuds idag möjlighet att placera i de 
flesta tillgångsslag såsom aktier, fonder, strukturerade produkter och certifikat. 
 Placeringarna kan göras inom alla skatteklasser. 

 Skandia AB strävar efter att erbjuda kunderna ett prisvärt utbud av högav-
kastande sparprodukter. därför sänktes under 2012 förvaltningsavgiften i två av 
 Skandias egna fonder; Skandia Idéer för Livet och Skandia Penningmarknadsfond. 
genomgången av fondsortimentet fortsätter under 2013 och fler förändringar av 
utbud och prisnivåer är att vänta. 

dOM I KAMMARRättEN – AMERIcAN SKANdIA 
Skandia AB sålde 2002 American Skandia till Prudential Financial INc som tillträdde 
American Skandia under våren 2003. Avtalet avseende överlåtelsen innehöll sed-
vanliga garantiåtaganden. Prudential Financial INc kom sedermera att framställa krav 
mot Skandia AB. I december 2009 träffade Skandia AB och Prudential Financial INc 
en slutlig överenskommelse avseende samtliga krav hänförliga till American  Skandia. 
Skatteverket beslutade i december 2007 att inte godkänna vissa av Skandia AB 
 gjorda avdrag för garantikostnaderna. Skandia AB överklagade Skatteverkets beslut 
till Förvaltningsrätten som i oktober 2010 biföll Skandia ABs talan och medgav avdrag 
med 709 MSEK, vilket ytterligare ackumulerade sedan tidigare befintliga skatte-
mässiga underskott i Skandia AB. Skatteverket överklagade Förvaltningsrättens dom 
till Kammarrätten. I december 2012 meddelade Kammarrätten att Skandia AB ska 
medges avdrag för garantikostnaderna.  domen har vunnit laga kraft.   

ekonomiSk öVerSikt
de senaste åren har kännetecknats av stora svängningar på de finansiella mark-
naderna. 2012 var inget undantag och har till stora delar präglats av skuldkrisen i 
euro området, politiska låsningar i den amerikanska kongressen och oro över kinesisk 

tillväxt. det gångna året summeras med det något motstridiga budskapet: sämre 
tillväxt i de flesta länder, men relativt gott humör på de finansiella marknaderna. den 
enskilt viktigaste förklaringen till att många riskfyllda tillgångar – som normalt sett är 
konjunkturkänsliga – har gått bra det senaste året, är att världens centralbanker fort-
satt att föra en expansiv penningpolitik. detta har kraftigt minskat recessionsrisken. 
 trots fortsatt turbulens i världsekonomin steg värdet på de flesta aktiefonder. även 
räntefonder visade en positiv utveckling under året. de mest nettoköpta fondkate-
gorierna bland Skandia ABs sparkunder under 2012 var USA-fonder och Asienfonder, 
medan räntefonder och Sverigefonder var de mest nettosålda fondkategorierna. 
 den positiva utvecklingen på de globala marknaderna har avspeglat sig i form  
av högre värde på de placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär placerings-
risken. totalt sett steg dessa under helåret med 8 procent, drivet av både positiv 
börsutveckling och starkt nettoinflöde av kundkapital. Värdet per den  
31 december 2012 uppgick till 111 450 (103 627) MSEK. 
 Nyförsäljningen inom Skandia ABs fondförsäkringsverksamhet ökade under 2012 
jämfört med 2011, främst drivet av företagsaffären där exempelvis depåprodukten 
som lanserades i slutet av 2011 bidrog positivt. den ökade nyförsäljningen har inne-
burit att Skandia AB ökat sina marknadsandelar jämfört med konkurrenterna. 
 Skandia ABs privatvårdsaffär visade också positiv utveckling jämfört med 2011.  

PERIOdENS RESULtAt
Resultatet efter skatt uppgick per den 31 december 2012 till 1 071 (1 596) MSEK. 
  det tekniska resultatet har ökat jämfört med föregående år och uppgick per den  
31 december 2012 till 1 239 (1 124) MSEK. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
har ökat med 72 MSEK vilket beror på en ökad premieintäkt och lägre driftskostna-
der. Ökningen av premieintäkten är hänförlig till premiehöjningar under året och de 
lägre driftskostnaderna förklaras främst av lägre omstruktureringskostnader. 
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat har ökat med 43 MSEK. Förändringen för-
klaras främst av lägre driftskostnader.
 det försämrade resultatet totalt sett för räkenskapsåret 2012 förklaras till stor del 
av ett lägre icke-tekniskt resultat jämfört med 2011. Föregående år innehöll det icke-
tekniska resultatet ett antal engångseffekter. Kapitalavkastningen inkluderade en 
realisationsvinst, netto vid avyttring av koncernföretag uppgående till 292 MSEK. 
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Vidare erhölls ett stort koncernbidrag från Skandia Liv uppgående till 1 600 MSEK, 
vilket resultatmässigt motverkades av en nedskrivning av aktier i dotterbolag 
om -1 179 MSEK varvid resultateffekten uppgick till 421 MSEK.
     Övriga intäkter har ökat och uppgick per den 31 december 2012 till 117 (15) MSEK. 
Posten består främst av en reservupplösning om 62 MSEK som ett steg i avveck-
lingen av ett tjänstepensionsbestånd, en intäkt om 33 MSEK relaterad till en be-
ståndsöverlåtelse samt omprövningsbeslut och intäkter från Skatteverket hänförligt 
till tidigare taxeringsår om 20 MSEK. 

PERIOdENS tOtALRESULtAt
totalresultatet, vilket består av årets resultat 1 071 (1 596) MSEK samt övrigt total-
resultat bestående av årets omräkningsdifferenser 2 (0) MSEK, uppgick till 1 073 
(1 596) MSEK. 

BALANSRäKNINg
Balansomslutningen uppgick per den 31 december 2012 till 126 516 (118 353) MSEK. 
Ökningen beror främst på ett högre fondvärde jämfört med föregående år, där 
placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk, 111 450 (103 
627) MSEK, har ökat med 7 823 MSEK, vilket är hänförligt till positiv utveckling på 
 fondmarknaden och ett fortsatt starkt nettoinflöde av kundkapital. detta påverkar 
även försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagarna 
bär risk (före avgiven återförsäkring), 111 492 (103 647) MSEK. 
   Placeringar i koncernföretag och intresseföretag uppgick per den 31 december 
2012 till 6 033 (5 751) MSEK. Ökningen är bland annat hänförlig till köpet av Skandia 
Fonder AB om 135 MSEK och kapitaltillskott till koncernföretag om 172 MSEK, vilket 
motverkas av försäljning av dotterbolagen Skandia Försäljning AB och Skandia tele-
marketing AB.  

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 033 (1 773) MSEK har ökat på 
grund av nyinvesteringar i obligationsportföljen.
 Uppskjuten skatt, netto 706 (817) MSEK har minskat jämfört mot föregående år 
vilket främst är hänförligt till att bolagsskatten sänks från 26,3 procent till 22 procent 
från och med den 1 januari 2013. den nya skattesatsen används i beräkning av upp-
skjuten skatt. 

Kassa och bank 2 734 (2 600) MSEK har ökat, för ytterligare information om kassa-
flödet under året hänvisas till Kassaflödesanalysen.
   Förutbetalda anskaffningskostnader 2 363 (2 502) MSEK har minskat. Minskningen 
förklaras av att årets aktivering understiger avskrivningen avseende tidigare års acku-
mulerade aktivering. Avskrivningsplanen för förutbetalda anskaffningskostnader har 
setts över under året vilket även det bidragit till en minskning av posten. 
   totala Andra avsättningar 353 (455) MSEK har reducerats med 102 MSEK, där den 
största förändringen är hänförlig till en reservupplösning om 62 MSEK som ett steg i 
avveckling av ett tjänstepensionsbestånd. 
 Skulder avseende direkt försäkring uppgår till 288 (580) MSEK och har minskat 
beroende på av att dessa var höga föregående år. Anledningen till det var att det då 
gjordes en flytt av ett stort bestånd tjänstepensioner från Skandia AB till Skandia Liv 
och där skulden ännu inte hade reglerats per den 31 december 2011.

riSker och riSkhAntering 
Skandia ABs 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 ledningen 
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. de risker som Skandia AB 
exponeras för delas in i följande kategorier: försäkringsrisk, marknadsrisk, kredit- och 
motpartsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, affärsrisk och strategisk risk. Mer utförlig 
information om Skandia ABs riskhanteringssystem, risker och hur respektive risk-
kategori hanteras och kontrolleras lämnas i not 2 Risker och riskhantering.

SOLVENS 2
Anpassningen till det kommande solvensregelverket inom EU, Solvens 2, har fortsatt 
under 2012. Skandia ABs implementeringsprojekt har under året integrerats med 
Skandia Livs motsvarande arbete och ett gemensamt projekt finns på plats. 
Syftet med Solvens 2 är bland annat att stärka försäkringstagarnas skydd. de över-
gripande riktlinjerna i solvensregelverket är fastställda genom ett ramdirektiv som 
antogs våren 2009. Inom EU fortsätter arbetet med att ta fram mer detaljerade krav. 
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detta har visat sig vara mer tidskrävande än förväntat. Som en del i detta arbete har 
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) fått i uppdrag att 
göra en konsekvensstudie av vissa föreslagna åtgärder för långa försäkringsåtagan-
den. Skandia deltar i studien som startade under januari 2013. 

Alltmer tyder på att ikraftträdandet av regelverket i svensk lagstiftning kommer 
att senareläggas. I avvaktan på att förhandlingarna om de slutliga reglerna i Solvens 2 
slutförs har EIOPA beslutat att utfärda riktlinjer om tillfälliga åtgärder.

Skandia har ambitionen att utveckla en partiell intern modell för beräkning av 
solvens risk. En intern modell ger koncernen bättre förutsättningar för att förstå och 
styra riskerna i verksamheten. Utvecklingen av en intern modell innebär att kraven 
på precision och tillförlitlighet i modellen blir höga. Finansinspektionen kommer där-
för att granska modellen för att säkerställa att kraven uppfylls. Finansinspek tionen 
utför även förhandsgranskning av interna modeller, vilken är frivillig för bolagen. 
Skandia har valt att genomföra en sådan granskning och under 2012 har arbetet med 
Finansinspek tionens förhandsgranskning fortgått. Skandia bedömer att det är bra att 
delta för att i god tid säkerställa att modellen uppfyller de höga krav som ställs.

tViSter 
Skandia AB är inblandad 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.

FörSäkringSAVtAL och FinAnSieLLA AVtAL
Enligt IFRS 4 Försäkringsavtal ska avtal klassificeras som ett försäkringsavtal eller som 
ett finansiellt avtal. För avtal som innehåller både en försäkringskomponent och en 
finansiell komponent och där möjlighet finns att värdera komponenterna separat finns 
en möjlighet att tillämpa ”unbundling”. Skandia AB utfärdar både försäkringsavtal och 
finansiella avtal. Vad gäller Skandia ABs fondförsäkringar och traditionella livförsäk-
ringar (depåförsäkring) är det möjligt att värdera den finansiella komponenten separat 
från försäkringskomponenten på ett tillförlitligt sätt. För att ge mer relevant finansiell 
information ”unbundlar”  Skandia AB fondförsäkringsavtalen och de traditionella 

livförsäkringsavtalen och redovisar den finansiella komponenten och försäkringskom-
ponenten som om de vore separata avtal.  För mer utförlig information om hante-
ringen av försäkringsavtal och finansiella avtal se not 1 Väsentliga redovisnings- och 
värderingsprinciper.

miLjö
Respekt för miljön är ett självklart led i Skandias samhällsengagemang. Interna rikt-
linjer anger att Skandia ska arbeta aktivt för att minska den direkta och indirekta 
nega tiva påverkan på miljön. Skandia arbetar med detta bland annat genom att:
•	 minimera	resursförbrukningen	samt	återanvända	och	återvinna	material
•	 ta	miljöhänsyn	vid	inköp	av	varor	och	tjänster
•	 stärka	miljömedvetenheten	internt
•	 tillämpa	miljöhänsyn	på	Skandias	produkter	och	processer

genom att nyttja tekniska lösningar och förbättrade interna processer kan Skandia 
även bidra till bättre service till kunderna och samtidigt göra miljönytta. Skandia blev 
under 2012 den första bank- och försäkringskoncern som kan erbjuda sina kunder 
möjligheten att med hjälp av BankId signera hälsodeklarationer elektroniskt.

Skandia AB bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken. 

SkAndiA AB:S medArBetAre
Under 2012 var medelantalet anställda i Skandia AB 932 (835) personer, varav 59 
(58) procent kvinnor. Andelen kvinnliga chefer var 53 (55) procent, och medelåldern 
för samtliga medarbetare var 42 (42) år. Personalomsättningen har sjunkit i jämförelse 
med föregående år och uppgick vid årets slut till 9 (13) procent. 

ENgAgERAdE MEdARBEtARE
Skandia är ett företag som bygger på långsiktiga relationer med såväl kunder som 
medarbetare. På samma sätt som Skandia vill skapa ett rikare liv för våra kunder finns 
en övertygelse om att Skandia som bolag tillsammans med ledare och medarbetare 
kan skapa förutsättningar för ett rikare arbetsliv. Ett rikare arbetsliv kan självklart ha 
många betydelser. I Skandia prioriteras kompetensutveckling, delaktighet genom 
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mål- och utvecklingssamtal och vidareutveckling av koncernens företagskultur. Vidare 
prioriteras även friska med arbetare och balans mellan fritid och arbete vilket också 
handlar om att kunna kombinera yrkeslivet med föräldraskap på ett bra sätt. En ytter-
ligare dimension är den möjlighet som Skandia sedan länge erbjuder medarbetarna  
– att på arbetstid aktivt bidra till ett bättre samhälle genom att arbeta som ambassa-
dör inom ramen för Idéer för Livet.

RÖRLIg ERSättNINg Och RESULtAtANdELSStIFtELSE
Skandia tillämpar program för rörlig ersättning för en mycket begränsad grupp ledare 
och medarbetare. Inom Skandia finns även en resultatandelsstiftelse. Skandia ABs vd 
är, efter ett styrelsebeslut, inte berättigad till rörlig ersättning eller utfall i resultat-
andelsstiftelsen. För ytterligare detaljer kring löner och ersättningar se not 44 Medel-
antal anställda samt löner och ersättningar. 

händeLSer eFter BALAnSdAgen
RÖRELSEÖVERLÅtELSE
Skandia Livs förvärv av Skandia AB förväntas leda till betydande kostnads- och  
intäktssynergier. 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 till  
Skandia Liv. även den It-verksamhet, inklusive personal, som tidigare har bedrivits 
i Skandia Informationsteknologi AB har överförts till Skandia Liv. den nya organisa-
tionen innebär att driften av Skandia AB, genom outsourcing, så långt som möjligt 
hanteras av centrala funktioner i Skandia Liv. Skandia AB ska tillse god standard och 
god sed för kontroll och uppföljning av den verksamhet som är outsourcad.

FörVäntAd FrAmtidA utVeckLing 
Marknaden kommer även fortsättningsvis karaktäriseras av ökad transparens, pris-
press och centrala upphandlingar. I detta står Skandia väl rustat med ett heltäck-
ande produkterbjudande och bra service. Skandia blev nyligen rankat bäst i försäk-
ringsbranschen i en distributörsundersökning, där Skandia fick höga betyg på både 
produktinnehåll och servicenivå.

På företagsmarknaden är Skandia en ledande aktör med marknadens totalt sett star-
kaste erbjudande. det finns ingen annan aktör på marknaden med samma bredd inom 
tjänstepension. Marknaden går mot att kundföretagen i allt större utsträckning väljer 
färre leverantörer för de anställdas tjänstepensionslösningar, där det tidigare kravet 
på stor valfrihet har ersatts av kostnadseffektiva lösningar. Vissa företag väljer till och 
med att upphandla planer via en och samma försäkringsgivare och i de fallen ligger 
Skandia i framkant.  
 På sparsidan har Skandia AB ett mycket starkt fondförsäkringserbjudande. det 
många efterfrågar, både slutkunder och distributörer, är fondförsäkringsbolag som 
arbetar aktivt med selektering av fondutbudet. tidigare efterfrågades ett så brett 
utbud som möjligt, men det har ersatts av en önskan om ökad kvalitetssäkring. detta 
gör att Skandias uppskattade urvals- och utvärderingsprocess inom fondförsäkrings-
verksamheten blir viktig även fortsättningsvis. För kunder med önskan om bredare 
investeringsmöjligheter kan Skandia AB erbjuda depåförvaltning både inom och 
utanför tjänstepensionskonceptet och i alla skatteklasser. 
 Skandia AB har även ett starkt erbjudande inom risk och hälsa där fokus ligger på 
att skapa friska företag. Kombinationen risk- och sparförsäkring är viktig för att vara 
attraktiv inom segmentet små- och medelstora företag.
 Regeringen beslutade den 29 april 2010 att tillsätta en särskild utredare med upp-
gift att analysera flytträtt av försäkringssparande och vissa andra livförsäkringsfrågor 
med huvudsakligt syfte att stärka försäkringstagarnas intressen. Utredningen antog 
namnet Livförsäkringsutredningen. den 28 september 2012 lämnade utredningen sitt 
betänkande ”Förstärkt försäkringstagarskydd”, SOU 2012:64. Betänkandet föreslår 
utökad rätt att flytta försäkringskapital. 
 Möjligheten att överföra kapital mellan olika försäkringsgivare har funnits i många 
år men det är först nu som pensionsflyttarna tagit fart på allvar. Skandia ABs position 
som inflyttsbolag förbättras hela tiden i takt med att Skandia ABs inflytts erbjudande 
förbättras, främst genom bolagets pensionsdepåer. Skandia ABs fokus på att skapa 
attraktiva inflyttslösningar gör att en markant ökning av inflyttsvolymer är att vänta 
framåt.
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Förvaltningsberättelse

FemårSöVerSikt

2012 2011 2010 2009 2008

resultat, Msek
Premieintäkt, skadeförsäkring (efter avgiven återförsäkring)  966 900 977 157 0
Premieinkomst, livförsäkring (efter avgiven återförsäkring)  127 150 158 170 179
Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen  24 24 6 3 -1
Intäkter från investeringsavtal  872 856 830 669 673
Försäkringsersättningar, skadeförsäkring (efter avgiven återförsäkring) - 673 -671 -683 -82 0
Försäkringsersättningar, livförsäkring (efter avgiven återförsäkring) - 88 -119 -71 10 -78
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)  0 -1 9 2 17
Driftskostnader -1 574 -1 628 -1 477 -1 235 -1 191
Övriga tekniska intäkter 1 585 1 613 1 558 1 289 1 399
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 1 239 1 124 1 307 983 998

årets resultat 1 071 1 5961) 643 3 456 841

ekonoMisk ställning, Msek
Placeringstillgångar2) 8 066 7 5241) 13 697 15 299 18 736
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisken 111 450 103 627 113 994 99 682 70 359
Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) 1 511 1 549 1 567 672 610
Konsolideringskapital3) 20 842 19 184 26 142 24 353 18 397
 - varav eget kapital 9 826 9 172 14 359 13 614 10 087
 - varav övervärden i placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär risken 9 632 8 738 10 478 9 837 7 056
 - varav uppskjuten skatt, netto 716 817 786 1 186 837
Kapitalbas för moderbolaget 8 213 7 754 12 847 12 101 8 710
 - avdrag immateriella poster — — — — —
Kapitalbas för försäkringsgruppen 7 616 7 202 11 309 11 231 9 136
 - avdrag immateriella poster -15 -14 -20 -7 -8
Erforderlig solvensmarginal för moderbolaget 1 316 1 233 1 338 1 121 893

nyckeltal, procent
skadeförsäkringsrörelsen
       Skadeprocent4) 70 74 69 79 79
       Driftskostnadsprocent5) 25 28 29 28 28
       Totalkostnadsprocent6) 95 102 98 107 107
livförsäkringsrörelsen
       Förvaltningskostnadsprocent7) 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2
resultat av kapitalförvaltningen
       Direktavkastning8) 1,7 1,7 5,5 9,4 14,6
       Totalavkastning8) 1,6 0,7 -1,2 9,4 11,6
ekonomisk ställning
       Konsolideringsgrad skadeförsäkringsrörelsen9) 269 278 314 1 158 Ej tillämpligt

1) Årets resultat och placeringstillgångar för år 2011 är föränd-
rat jämfört med vad som presenterades i årsredovisningen 
för 2011 på grund av nya regler för redovisning av koncern-
bidrag. För mer information se not 1 och not 48. Åren före 
2011 har inte justerats.

2) Värderade till verkligt värde.
3) Konsolideringskapital beräknat i enlighet med Finans-

inspek tionens föreskrifter.  
4) Försäkringsersättningar i förhållande till premieintäkter 

brutto. År 2008 och tidigare var skadeförsäkringen återför-
säkrad till 100 %.

5) Försäkringsrörelsens driftskostnader i förhållande till 
premieintäkter brutto, exklusive övriga tekniska intäkter 
och kostnader. År 2008 och tidigare var skadeförsäkringen 
återförsäkrad till 100 %.

6) Försäkringsersättningar samt försäkringsrörelsens drifts-
kostnader i förhållande till premieintäkter brutto. År 2008 
och tidigare var skadeförsäkringen återförsäkrad till 100 %.

7) Driftskostnader exklusive skaderegleringskostnader i för-
hållande till placeringstillgångar och kassa och bank.

8) 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. Direkt- och 
totalavkastning för år 2011 har räknats om på grund av nya 
regler för redovisning av koncernbidrag. För mer informa-
tion se not 1 och not 48. 

9) Skadeförsäkringsrörelsens del av konsolideringskapitalet 
i procent av skadeförsäkringsrörel sens premieinkomst 
för egen räkning. Ej tillämpligt 2008 eftersom riskpremier 
saknas på grund av att skadeförsäkringsrörelsen då var 
återförsäkrad i sin helhet.
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Förvaltningsberättelse

FörSLAg tiLL VinStdiSpoSition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat i Försäkringsaktie-
bolaget Skandia (publ) disponeras enligt följande:

disposition av skandia abs fria egna kapital sek

Till årsstämmans förfogande står:
balanserade vinstmedel 7 584 720 037
årets resultat 1 070 780 300

8 655 500 337

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande:
till aktieägare utdelas 1,7463 SEK per aktie 1 800 000 000
i ny räkning balanseras 6 855 500 337

8 655 500 337

Om detta förslag godkännes kommer bolagets redovisade egna kapital att bestå av:
Aktiekapital 1 030 762 688
Överkursfond 139 565 842
Balanserade vinstmedel 6 855 500 337

8 025 828 867
 
 
  
 

Föreslagen utdelning utgör 21 procent av Skandia ABs fria egna kapital och uppgår till 
1 800 MSEK. Stämman föreslås fatta beslut att utdelningen skall verkställas genom 
två utbetalningar om vardera 900 MSEK. Styrelsen bemyndigas att fastställa datum 
för de två utbetalningarna.

Skandia ABs solvensöverskott uppgår före utdelning till 6 897 MSEK och efter 
föreslagen utdelning till 5 097 MSEK.

Skandia ABs ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att 
Skandia AB kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. 

Styrelsens bedömning är att Skandia ABs egna kapital som det redovisas i års-
redovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och 
 risker. Styrelsens bedömning är även att koncernens fria egna kapital är tillräckligt 
stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risker. 

Vad beträffar Skandia ABs resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

 Styrelsen gör utifrån rörelsens omfattning och art bedömningen att 4 389 MSEK 
för närvarande inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap 
1§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 17 kap 3§ aktiebolagslagen (2005:551). 
Styrelsen anser att detta belopp möjliggör för bolaget att upprätthålla en med hänsyn 
till rörelsens förhållande tillfredställande soliditet och likviditet på såväl kort som lång 
sikt. Styrelsen har vid denna bedömning utifrån interna beräkningar beaktat de risker 
som verksamheten för närvarande ger upphov till, bolagets och Skandia AB-koncer-
nens konsolideringsbehov liksom solvenskapitalets kvalitet och behovet av marginal 
till lagstadgat solvenskrav och Finansinspektionens tillsynsverktyg trafikljussystemet.
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Resultatanalys skadeförsäkring

skadeförsäkringsrörelse (per försäkringsgren)

Msek totalt
sjuk och 

olycksfall
direkt 

utländsk

skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieinkomst (för egen räkning)  966  774  192
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  25  23  2
Försäkringsersättningar (för egen räkning) -673 -553 -120
Driftskostnader -243 -195 -48

 75  49  26

avvecklingsresultat  31  20  11

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker  236  195  41
Oreglerade skador  908  853  55

1 144 1 048  96

återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador  0  0 —

 0  0 —

specifikation till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse

Msek totalt
sjuk och 

olycksfall
direkt 

utländsk

premieinkomst (för egen räkning)
Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)  978  783  195
Premier för avgiven återförsäkring -12 -9 -3

 966  774  192

Försäkringsersättningar (för egen räkning)
Utbetalda försäkringsersättningar1)

Före avgiven återförsäkring -682 -552 -130
Återförsäkrares andel  0  0 —

Förändring i oreglerade skador2)

Före avgiven återförsäkring  9 -1  10
Återförsäkrares andel  0  0 —

-673 -553 -120

1) Inklusive skadeportföljer och skadehanteringskostnader.
2) Inklusive förändring skadebehandlingsreserv.
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Resultaträkning
2012 2011

Msek not jan - dec jan - dec

teknisk redovisning av skadeFörsäkringsrörelsen
premieintäkt (efter avgiven återförsäkring)
     Premieinkomst 3  978 896
     Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -12 4

 966 900

kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4  25 25

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5
Utbetalda försäkringsersättningar
     Före avgiven återförsäkring -682 -676
     Återförsäkrares andel  0 0
Förändring i Avsättning för oreglerade skador
     Före avgiven återförsäkring  9 6
     Återförsäkrares andel  0 -1

-673 -671

Driftskostnader 6, 10 -243 -251

skadeFörsäkringsrörelsens tekniska resultat  75 3

teknisk redovisning av livFörsäkringsrörelsen
premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 7
     Premieinkomst  144 168
     Premier för avgiven återförsäkring -17 -18

 127 150

intäkter från investeringsavtal  872 856

övriga tekniska intäkter 8 1 585 1 613

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar 9
     Före avgiven återförsäkring -129 -134
     Återförsäkrares andel  4 4
Förändring i Avsättning för oreglerade skador
     Före avgiven återförsäkring  42 10
     Återförsäkrares andel -5 1

-88 -119

2012 2011
Msek not jan - dec jan - dec
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar  
(efter avgiven återförsäkring)
Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)  0 -1

 0 -1

driftskostnader 10 -1 331 -1 377

kapitalavkastning, kostnader -1 -1

livFörsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 164 1 121

iCke-teknisk redovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  75 3
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 164 1 121

kapitalavkastning intäkter 11  243 1 3581)

orealiserade vinster på placeringstillgångar 12 — 65
kapitalavkastning kostnader 13 -24 -2 045
orealiserade försluster på placeringstillgångar 14 -3 —
kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 -25 -25

övriga intäkter 16  117 15

resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 547 4921)

bokslutsdispositioner
 Koncernbidrag  81 1 6251)

resultat före skatt 1 628 2 1171)

avkastningsskatt 17 -442 -547
skatt på årets resultat 17 -115 26

årets resultat 1 071 1 5961)

1) 2011 års siffror är justerade på grund av ny redovisningsprincip. För mer information se not 1 Väsentliga redo-
visnings- och värderingsprinciper och not 48 Effekter av ändrade redovisningsprinciper.
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Rapport över totalresultat
2012 2011

Msek jan - dec jan - dec

årets resultat, enligt resultaträkning 1 071 1 5961)

Valutaomräkningseffekt 2 0

årets totalresultat 1 073 1 5961)

1) 2011 års siffror är justerade på grund av ny redovisningsprincip. För mer information se not 1 Väsentliga redo-
visnings- och värderingsprinciper och not 48 Effekter av ändrade redovisningsprinciper.
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Balansräkning
Msek not 2012-12-31 2011-12-31

tillgångar
placeringstillgångar
Placeringar i koncernföretag och intresseföretag 18 6 033 5 7511)

Andra finansiella placeringstillgångar  
     Obligationer och andra räntebärande värdepapper 19 2 033 1 773
     Derivat 20  0 0

8 066 7 5241)

placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk
Tillgångar för villkorad återbäring 21 18 463 11 780
Fondförsäkringstillgångar 22 92 987 91 847

111 450 103 627
återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 32  21 27

 21 27
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 23  25 18
Fordringar avseende återförsäkring  0 1
Övriga fordringar 24  564 660

 589 679

uppskjuten skatt, netto 25  706 817

andra tillgångar
Materiella tillgångar 26  66 76
Kassa och bank 27 2 734 2 600

2 800 2 676
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter  24 28
Förutbetalda anskaffningskostnader 28 2 363 2 502
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29  497 473

2 884 3 003

totalt tillgångar 126 516 118 353

1) 2011 års siffror är justerade på grund av ny redovisningsprincip. För mer information se not 1 Väsentliga redo-
visnings- och värderingsprinciper och not 48 Effekter av ändrade redovisningsprinciper.
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balansräkning

Msek not 2012-12-31 2011-12-31

eget kapital, avsättningar oCH skulder
eget kapital 
Aktiekapital (1 030 762 688 aktier à nominellt 1 krona) 1 031 1 031
Överkursfond  139 139
Balanserade vinstmedel 7 585 6 4051)

Årets resultat 1 071 1 5961)

9 826 9 1711)

obeskattade reserver 30 2 091 2 091

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 31  269 259
Avsättning för oreglerade skador 32 1 263 1 317

1 532 1 576
Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka 
 försäkringstagarna bär risk (före avgiven återförsäkring)
Villkorad återbäring 33 18 463 11 792
Fondförsäkringsåtaganden 34 93 029 91 855

111 492 103 647
andra avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 46 245 250
Avsättning för skatt 35  41 54
Övriga avsättningar 36  67 151

 353 455

depåer från återförsäkrare  8 10

skulder
Skulder avseende direkt försäkring 37  288 580
Skulder avseende återförsäkring  3 3
Derivat 20  0 0
Övriga skulder 38  606 478

 897 1 061

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39  317 342

totalt eget kapital, avsättningar oCH skulder 126 516 118 353

Msek not 2012-12-31 2011-12-31

poster inoM linJen 41
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och 
för såsom avsättningar redovisade förpliktelser 113 178 105 461
Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter 864 900
Ansvarsförbindelser/Eventualförpliktelser 29 33
Åtaganden — —

114 071 106 394

1) 2011 års siffror är justerade på grund av ny redovisningsprincip. För mer information se not 1 Väsentliga redo-
visnings- och värderingsprinciper och not 48 Effekter av ändrade redovisningsprinciper.
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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

2011
ingående balans 2011-01-01 1 031 139 13 189 14 359
Aktierelaterade ersättningar 2 2
Utdelningar -6 226 -6 226
Fusionsresultat -560 -560
årets resultat 1 5961) 1 5961)

Valutaomräkningseffekt 0 0
årets totalresultat 1 5961) 1 5961)

utågende balans 2011-12-31 1 031 139 8 0011) 9 1711)

2012
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

1) 2011 års siffror är justerade på grund av ny redovisningsprincip. För mer information se not 1 Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper och not 48 
Effekter av ändrade redovisningsprinciper.
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Kassaflödesanalys
2012 2011

Msek dec dec

den löpande verksamheten
Resultat före skatt* 1 628 2 1171)

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet2) -111 -7591)

Avkastningsskatt -442 -547
Betald skatt -4 -5
kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar i tillgångar och skulder 1 071 806
kassaflöde från förändring Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar 
för vilka försäkringstagarna bär risk och placeringstillgångar för vilka livförsäk-
ringstagarna bär risk3) 21 6
Förändring övriga placeringstillgångar som används i rörelsen, netto -260 5
Förändring övriga rörelsefordringar och rörelseskulder -484 -879

kassaflöde från den löpande verksamheten 348 -62

investeringsverksamheten
Förändring placeringstillgångar som inte används i rörelsen — 31
Förändring i dotterbolag och intresseföretag4) -358 76
Likvidreglerade koncernbidrag föregående år 26 1 126
Utdelning från intresseföretag 39 44
Övrigt5) 81 -285

kassaflöde från investeringsverksamheten -212 992

Finansieringsverksamheten
Kapitaltillskott 1 0

kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 0

årets kassaFlöde 137 930
Likvida medel vid årets början 2 600 1 669

Kursdifferens i likvida medel -3 1

likvida medel vid årets slut 2 734 2 600

* varav inbetalda räntor 143 174
* varav utbetalda räntor -4 -14

noter till kassaFlödesanalysen 2012 2011
Msek dec dec
1) 2011 års siffror är justerade på grund av ny redovisningsprincip. För mer informa-

tion se not 1 Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper och not 48 Effekter 
av ändrade redovisningsprinciper.

2) Resultat försäljning dotterbolag 3 712
   Återföring nedskrivning dotterbolag -3 -1 016
   Nedskrivning dotterbolag 3 1 179
   Resultat från intresseföretag 8 6
   Förändring i Förutbetalda anskaffningskostnader 137 169
   Värdeförändringar Andra finansiella placeringstillgångar 3 -34
   Avskrivning Materiella tillgångar 20 20
   Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  
   (efter avgiven återförsäkring) 12 4
  Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) -46 -23
   Aktierelaterade ersättningar 2 2
   Förändring i Övriga avsättningar och Avsättningar för pensioner och liknande
  förpliktelser -62 -19
   Mottagna koncernbidrag -81 -1 626
   Valutakursresultat -59 -82
   Övrigt -9 -8
   Kassaflödespåverkande resultatposter som inte ingår i löpande verksamheten -39 -43

   Justering för poster som ej ingår i kassaflödet -111 -759

3)  Förändring i Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka 
   försäkringstagarna bär risk -331 2 713
   Förändring i Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk 352 -2 707

   kassaflöde från förändring Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar  
   för vilka försäkringstagarna bär risk och placeringstillgångar för vilka  
   livförsäkringstagarna bär risk 21 6

4)  Aktieägartillskott dotterbolag -148 -62
   Försäljning dotterbolag 32 197
  Köp dotterbolag -135 —
   Kapitaltillskott intresseföretag -108 -59

   Förändring i dotterbolag och intresseföretag -358 76

5)  Anskaffning Materiella tillgångar -10 -11
   Övertagna fordringar i samband med fusion — 1 391
   Sakutdelning Old Mutual plc — -1 668
   Förändring Lån till koncernföretag 91 3

   övrigt 81 -285
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Alla belopp i Msek om ej annat anges.

1 Väsentliga redoVisnings- och Värderingsprinciper

Innehållsförteckning
1. Allmän information
2. Grund för årsredovisningens upprättande
3. Ändrade redovisningsprinciper
4. Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar och kritiska bedömningar för redovisningsändamål
5. Utländsk valuta
6. Försäkringsavtal och finansiella avtal - klassificering och unbundling
7. Dotterbolag, intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag
8. Fondförsäkringsavtal
9. Andra finansiella instrument
10. Nedskrivning av tillgångar
11. Materiella tillgångar
12. Eget kapital
13. Försäkringstekniska avsättningar (FTA)
14. Andra avsättningar
15. Leasing
16. Pensioner
17. Obeskattade reserver
18. Skatt
19. Koncernbidrag och aktieägartillskott
20. Intäktsredovisning
21. Kapitalavkastning
22. Aktierelaterade ersättningar
23. Eventualförpliktelser
24. Kassaflödesanalys
25. Fusioner

1. allMän inForMation
Årsredovisningen för Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) avser perioden 1 januari – 31 decem-
ber 2012. Skandia AB har sitt säte och huvudkontor i Stockholm och organisationsnumret är 502017-3083. 

Skandia AB grundades 1855 och har varit noterat på Stockholms fondbörs mellan 1863 och 2006. Skandia AB 
är sedan 22 mars 2012 ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsaktiebolaget (publ) (Skandia Liv) med säte i Stock-
holm. Adressen till huvudkontoret är Lindhagensgatan 86, Stockholm. Fram till den 21 mars 2012 var Skandia AB 
ett helägt dotterbolag till Old Mutual plc med säte i London, Storbritannien. 

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 12 april 2013. Resultat- och balansräkningen blir 
föremål för fastställelse på årsstämman som skall hållas senast den 30 juni 2013.

2. grund För årsredovisningens upprättande 
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 har upprättats i enlighet med Lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag (ÅRFL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2008:26, ändrings föreskrifterna FFFS 2009:12 och FFFS 2011:28 samt Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. I enlighet med dessa föreskrifter och allmänna råd tillämpar 
Skandia AB så kallad lagbegränsad IFRS. Med lagbegränsad IFRS avses en tillämpning av de internationella 
redovisningsstandarder samt tillhörande tolkningsmeddelanden som antagits av EG kommissionen, 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 lagstift-
ning 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 dotter-
bolag till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv) och ingår i den konsoliderade årsredovisningen 
som Skandia Liv utger. Årsredovisningen är tillgänglig på www.skandia.se/liv och kan beställas från Skandia Liv, 
106 55 Stockholm. 

De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, avrundat till närmaste miljontal (MSEK), om inte annat 
anges. De upprättas baserat på historisk anskaffningskostnad, med undantag för följande tillgångar och skulder 
som redovisas till verkligt värde; finansiella derivatinstrument, investeringar som innehas för handel, samt finan-
siella tillgångar och skulder i fondförsäkringar och traditionella livförsäkringar. 

De redovisningsprinciper som redovisas nedan har tillämpats genom gående för alla perioder som presenteras  
i denna årsredovisning. 

3. ändrade redovisningsprinciper 
ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012
En ändring har införts i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Den innebär att en alternativregel har införts för 
redovisning av koncernbidrag vilken innebär att de kan redovisas i resultaträkningen som en bokslutsdisposition 
hos både givaren och mottagaren. Principen kan tillämpas redan räkenskapsåret 2012 och den valda principen 
ska tillämpas konsekvent på samtliga koncernbidrag. Skandia AB har beslutat att tillämpa alternativregeln. Jäm-
förelseåret 2011 har räknats om, åren före 2011 har inte ändrats. 

NyA OCh ÄNDRADE REDOVISNINGSSTANDARDER FRÅN IASB FÖR RÄKENSKAPSÅR 2013 ELLER SENARE
IFRS-standarder vilka är godkända av EU-kommissionen ska tillämpas. Nedan beskrivs vilka ändrade redovis-
ningsprinciper som Skandia AB tillämpar från och med 2012. Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och 
med 2012 har inte haft någon väsentlig effekt på redovisningen.

IAS 1 Utformning finansiella rapporter
Ändringarna i IAS 1 kräver ytterligare upplysningar i övrigt totalresultat så att poster i övrigt totalresultat gruppe-
ras i två kategorier: a) poster som inte kommer omföras till resultatet (till exempel aktuariella vinster och förluster 
enligt IAS 19) och b) poster som kommer omföras till resultatet om vissa kriterier är uppfyllda (till exempel omräk-
ningsdifferenser). Ändringarna i IAS 1 bedöms endast påverka presentationen och upplysningarna i de finansiella 
rapporterna. Standarden ska börja tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2012 eller senare vilket för 
Skandia ABs del innebär till delårsrapporten i juni 2013.

IFRS 9 Finansiella Instrument
IFRS 9 Finansiella instrument utgiven i november 2009 introducerar nya krav för klassificering och värdering 
av finansiella tillgångar. I oktober 2010 ändrades IFRS 9 med krav för klassificering och värdering av finansiella 
 skulder samt bortbokning. Ändringen av IFRS 9 utgiven i december 2011 innebär att IFRS 9 ska tillämpas för 
räken skapsår som börjar den 1 januari 2015 eller senare. I december 2011 ändrades IFRS 7 vilket innebär 
 utökade upplysningskrav i den period när IFRS 9 tillämpas för första gången.

De huvudsakliga kraven i IFRS 9 beskrivs nedan.
IFRS 9 kräver att alla redovisade finansiella tillgångar, som omfattas av IAS 39 Finansiella instrument: Redovis-

ning och värdering, fortsättningsvis ska värderas till antingen upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde. 
Finansiella tillgångar som hålls inom en affärsmodell vars syfte är att uppbära de kontrakterade kassaflödena, 
och instrument som endast har kontrakterade flöden i form av kapitalbelopp och räntor på utestående kapital-
belopp, ska värderas till upplupet anskaffningsvärde vid rapportperiodens slut. Alla andra finansiella tillgångar ska 
värderas till verkligt värde vid rapportperiodens slut.

Den mest betydelsefulla påverkan av IFRS 9 vad gäller klassificering och värdering av finansiella skulder är 
relaterat till förändringar i verkligt värde som beror på förändringar i kreditrisk för en finansiell skuld (identifierad 
till verkligt värde via resultaträkningen). Enligt IFRS 9 ska, för finansiella skulder som klassificeras till verkligt värde 
via resultaträkningen, det belopp av förändring i verkligt värde som beror av förändring i kreditrisk för skulden 
presenteras i övrigt totalresultat.
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Detta gäller givet att redovisningen av effekterna av förändring i skuldens kredit risk i övrigt totalresultat inte ska-
par eller ökar fel av matchningen i redovisningen av resultatet. Förändringar i verkligt värde beroende på  skuldens 
kreditrisk kommer inte att klassificeras om till resultaträkningen efterföljande period. Tidigare, under IAS 39, 
presenterades hela beloppet av förändring i verkligt värde för en finansiell skuld, klassificerad till verkligt värde via 
resultaträkningen, i resultaträkningen.

Företagsledningens bedömning är att tillämpningen av IFRS 9 kan påverka de redovisade beloppen i de finan-
siella rapporterna vad gäller bolagets finansiella tillgångar och skulder. Företagsledningen har ännu inte genom-
fört en detaljerad analys av effekterna vid tillämpning av IFRS 9 och kan därför ännu inte kvantifiera  effekterna. 
Under första halvåret 2013 förväntas ändringar i IFRS 9. Diskussioner pågår om att införa ytterligare en kategori 
vid värdering som innebär att man kan fortsätta redovisa värdeförändringar i Övrigt totalresultat.

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag
Denna nya standard ska tillämpas för företag som innehar andelar i dotterföretag, ”joint arrangements”, intresse-
företag eller ”structured entities”. IFRS 12 fastställer mål för upplysningar och specificerar de upplysningar som 
ett företag måste lämna som minimum för att uppfylla dessa mål. Företag ska lämna information som hjälper an-
vändare av dess finansiella rapporter att bedöma karaktären av, och risker hänförliga till innehav i andra enheter, 
samt den påverkan som dessa innehav har på företagets finansiella rapporter. Standarden ska börja tillämpas för 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare.

IFRS 13 Verkligt värde
Denna nya standard fastställer ett regelverk för värdering till verkligt värde där så krävs av andra standarder. 
Standarden är tillämplig vid värdering till verkligt värde av både finansiella och icke-finansiella poster. Verkligt 
värde definieras som det pris som skulle erhållas vid en försäljning av en tillgång eller den ersättning som skulle 
erläggas för att överföra en skuld i en normal transaktion mellan marknadsaktörer vid värderingstidpunkten (exit 
price). IFRS 13 kräver flera kvantitativa och kvalitativa upplysningar om värdering till verkligt värde. Företagsled-
ningens bedömning är att tillämpningen av IFRS 13 inte påverkar de redovisade beloppen i de finansiella rappor-
terna. Standarden ska börja tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare.

4. viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar och kritiska bedöMningar  
För redovisningsändaMål
För att upprätta redovisning måste ledningen i vissa fall använda sig av uppskattningar och bedömningar. Dessa
baseras på tidigare erfarenheter och antaganden som anses vara rättvisande och rimliga. Dessa uppskattningar
och bedömningar påverkar redovisade belopp i både balansräkningen och resultaträkningen liksom åtaganden
utanför balansräkningen. 

FINANSIELLA AVTAL RESPEKTIVE FÖRSÄKRINGSAVTAL
Den redovisningsprincip som har den mest betydande effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rap-
porterna är uppdelningen av kontrakt i försäkringskomponenter och finansiella komponenter, vilket beskrivs i 
avsnitt 6 Försäkringsavtal och finansiella avtal - klassificering och unbundling. Orsaken till att Skandia AB valt att 
tillämpa denna så kallade ”unbundlingmetod” är den ökade transparens den medför. Den tydliggör hur Skandia 
ABs intäkter och kostnader uppstår och hanterar fondförsäkringskontrakten och de traditionella livförsäkrings-
kontrakten på ett enhetligt sätt. 

Förändringar i värdet på investeringar, som innehas för att täcka åtaganden för fondförsäkringsavtal och 
traditionella livförsäkringar redovisade som finansiella avtal, samt motsvarande förändring i försäkringsåtaganden 
nettoredovisas i resultaträkningen då substansen i transaktionen är att värdeförändringarna helt och hållet tillhör 
försäkringstagarna, se mer information i avsnitt 8 Fondförsäkringsavtal.

Vid redovisning av finansiella avtal, se avsnitt 6 Försäkringsavtal och finansiella avtal - klassificering och 
unbundling, periodiseras förutbetalda anskaffningskostnader linjärt över den förväntade löptiden för kontrakten. 
Avskrivningsplanen har bestämts utifrån förväntad löptid och skulle den förväntade löptiden komma att justeras 
så kan detta leda till en resultat effekt.

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR
De viktigaste antagandena om framtiden, samt källor till osäkerhet, som kan påverka de redovisade beloppen 
för tillgångar och skulder, är relaterade till de försäkringstekniska avsättningar som beskrivs i not 31 Ej intjänade 
premier och kvardröjande risker och i not 32 Avsättning för oreglerade skador efter avgiven återförsäkring. Dessa 
antaganden omfattar bland annat antaganden om diskonteringsränta, tillfrisknande, kostnader och inflation.

TVISTER
Skandia AB är inblandad i ett antal 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 avsättning.

UPPSKJUTEN SKATT
I posten Uppskjuten skatt ingår förlustavdrag som kan utnyttjas för att reducera kommande års skattepliktiga 
 resultat. Posten tillskrivs dock ett värde som gör att total uppskjuten skattefordran i balansräkningen motsvarar 
den uppskjutna skatteskulden i koncernredovisningen som i framtiden kommer att skapa ett skattepliktigt resul-
tat. Se ytterligare information i avsnitt 18 Skatt.

AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR
Aktierelaterade ersättningar redovisas i enlighet med IFRS 2. Det finns en osäkerhet i beräkningen av det verkliga 
värdet av tilldelade aktier och optioner, se mer information i not 44 Medelantal anställda samt löner och ersätt-
ningar. 

5. utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt transaktionsdagens valutakurs. 
 Skandia ABs funktionella valuta är svenska kronor och som approximation för transaktionsdagens valutakurs 
används vanligen periodens genomsnittskurs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till SEK med 
 balansdagens valutakurser. Icke-monetära poster i en utländsk valuta, som redovisas till historisk anskaffnings-
kostnad, omräknas till transaktionsdagens valutakurs, medan icke-monetära poster i utländsk valuta som redo-
visas till verkligt värde, räknas om till valutakursen från den dagen det verkliga värdet fastställdes. 

Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen som valutakursvinster respektive valutakursförluster.
Tillgångar och skulder i utländska filialer omräknas till SEK med balansdagens valutakurser, medan resul-

taträkningarna räknas om till periodens genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser påverkar inte resultatet, utan 
redovisas i Övrigt totalresultat som en omräkningsreserv. 

6. Försäkringsavtal och Finansiella avtal – klassiFicering och unbundling
Enligt IFRS 4 Försäkringsavtal ska avtal endera klassificeras som ett försäkringsavtal eller som ett finansiellt avtal. 
Avtal som innehåller en betydande försäkringsrisk klassificeras som försäkringsavtal och redovisas i enlighet 
med IFRS 4. Avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk från innehavaren till bolaget klassificeras 
som ett finansiellt avtal och redovisas som ett finansiellt instrument i enlighet med IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering. För avtal som innehåller både en försäkringskomponent och en finansiell komponent 
och där möjlighet finns att värdera komponenterna separat finns enligt IFRS en möjlighet att tillämpa ”unbund-
ling”, vilket innebär att avtalet delas upp i en försäkringskomponent och en finansiell komponent i redovisningen. 
Skandia AB utfärdar både försäkringsavtal och finansiella avtal. Försäkringsavtal är avtal i vilka Skandia AB åtar 
sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren genom att gå med på att kompensera försäkringstagaren 
eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. Finansiella avtal är finansiella 
instrument som inte kan definieras som försäkringsavtal, eftersom de inte överför någon betydande försäkrings-
risk från innehavaren till bolaget. 

Vad gäller Skandia ABs fondförsäkringar och traditionella livförsäkringar är det möjligt att värdera den finansiella 
komponenten separat från försäkringskomponenten på ett tillförlitligt sätt. För att ge mer relevant finansiell 
information ”unbundlar” Skandia AB dessa avtal och redovisar den finansiella komponenten och försäkringskom-
ponenten som om de vore separata avtal. Försäkringskomponenten klassificeras som ett försäkringsavtal och 
redovisas enligt stycket om Försäkringsavtal nedan. Den finansiella komponenten, som inbegriper det finansiella 
instrumentet och relaterad tjänsteprocess, behandlas enligt de principer som gäller finansiella avtal. För de 

Forts. not 1 väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper
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uppdelade avtalen, det vill säga de unbundlade avtalen, fördelas avgifter och kostnader som uppstår ur avtalet 
mellan försäkringskomponenten och den finansiella komponenten. Initiala avgifter och anskaffningskostnader 
fördelas skäligt mellan komponenterna.

FÖRSÄKRINGSAVTAL
Som försäkringsavtal redovisas hälsoförsäkringsavtal och den upp delade (unbundlade) försäkringskomponenten 
av fondförsäkringsavtal och traditionella livförsäkringsavtal.

Värdering
Skandia AB gör en avsättning för förväntade framtida krav som uppstått men ännu inte utbetalats. Avsättningen 
görs enligt det interna regelverket för reservsättning som är beslutat av Skandia ABs styrelse. Vid långfristiga 
 åtaganden, till exempel i avsättningen för sjukförsäkringsverksamhet, diskonteras skulden med en marknads-
mässig räntesats, dock med beaktande av myndighets föreskrifter och andra regelverk om hur diskontering får 
göras. För kortfristiga åtaganden sker, i enlighet med myndighetsföreskrifter, ingen diskontering. Avsättningen 
redovisas i balansräkningen som Oreglerade skador.

För avtal där försäkringsriskpremierna under en period är avsedda att täcka försäkringsersättningar under den-
na period, redovisas den andel av premierna som relaterar till risker som ännu inte förfallit på balansdagen som ej 
intjänade premier.  Avsättningen redovisas i balansräkningen som Ej intjänade premier och kvardröjande risker. 

Förlustprövning
På varje bokslutsdag utför Skandia AB en förlustprövning av förbindelser på sina försäkringsavsättningar för att 
säkerställa att det redovisade värdet på avsättningarna är tillräckligt högt upptaget med avseende på förväntade 
framtida kassaflöden. Då detta test utförs används de mest sannolika utfallen av beräknade framtida avtalade 
kassaflöden, samt skaderegleringskostnader och administrativa utgifter. Dessa kassa flöden diskonteras och 
jämförs med avsättningens redovisade värde. Alla underskott redovisas direkt i resultaträkningen.

Intäktsredovisning
Premier för försäkringsavtal redovisas som premieinkomst i resultaträkningen när de förfaller till betalning. För 
avtal där försäkringsrisk premierna under en period förväntas täcka periodens försäkrings ersättningar, redovisas 
dessa premier som intäkt proportionellt under denna period. 

Kostnadsredovisning
Kostnader för försäkringsavtal redovisas som kostnader när de uppstår, med undantag för provisioner och andra 
rörliga anskaffningskostnader som är relaterade till nya avtal och förnyelse av befintliga avtal. Dessa aktiveras 
som förutbetalda anskaffningskostnader. Principerna för att periodisera anskaffningskostnader för försäkrings-
avtal är desamma som principerna för att periodisera anskaffningskostnader för finansiella avtal.

Förändring av avsättningar för försäkringsavtal redovisas under kostnader i resultaträkningen. Utbetalda försäk-
ringsersättningar redovisas som en kostnad vid betalning.

Återförsäkring
Avtal som ingåtts mellan Skandia AB och återförsäkrare genom vilka  bolaget kompenseras för förluster på avtal 
utfärdade av bolaget och som uppfyller klassificeringskraven för försäkringskontrakt som beskrivs i avsnitt 6 
Försäkringsavtal och finansiella avtal - klassificering och unbundling, klassificeras som avgiven återförsäkring. 
Avtal som inte uppfyller dessa krav klassificeras som finansiella tillgångar och skulder. Mottagen återförsäkring 
klassificeras på samma sätt som andra avtal, se avsnitt 6 Försäkringsavtal och finansiella avtal, och redovisas i 
enlighet med den klassificeringen.

För avgiven återförsäkring redovisas de förmåner som bolaget har rätt till enligt återförsäkringsavtalet som 
Återförsäkrarnas andel av försäkringstekniska avsättningar och Depåer hos företag som avgivit återförsäk-
ring. Fordringar på och skulder till återförsäkrare värderas på samma sätt som de belopp som är kopplade till 
återförsäkrings avtalet och i enlighet med villkoren för varje återförsäkringsavtal. Skulder inom återförsäkring är 
primärt premier som ska betalas för återförsäkringsavtal.

Skandia AB bedömer nedskrivningsbehovet för tillgångar avseende återförsäkringsavtal enligt samma principer 
som används för finansiella tillgångar. Dessa principer beskrivs i avsnitt 10 Nedskrivning av tillgångar. Om det 
finns objektiva omständigheter för att återförsäkringstillgången behöver skrivas ner minskar bolaget det redo-

visade värdet på återförsäkringstillgången till dess återvinningsbara belopp och kostnadsför nedskrivningen i 
resultaträkningen.

FINANSIELLA AVTAL
Som finansiellt avtal redovisas den finansiella komponenten av fond försäkringar och traditionella livförsäkringar.

Värdering
Finansiella avtal är finansiella förbindelser vars verkliga värde är beroende av de underliggande finansiella till-
gångarnas verkliga värde. De klassificeras vid avtalets startpunkt som finansiella instrument till verkligt värde via 
resultaträkningen. 

Värderingstekniker används för att fastställa verkligt värde vid avtalets början och på varje rapporteringsdag. 
Bolagets huvudsakliga värderingstekniker inbegriper alla faktorer som marknadsaktörer kan tänkas använda och 
baseras på observerbara marknadsuppgifter. Det verkliga värdet på finansiella skulder fastställs med hjälp av de 
aktuella värden som speglar det verkliga värdet på de finansiella tillgångar som finns i de värdepapper till vilka de 
finansiella skulderna är länkade. 

Det initiala och efterföljande värderingsbeloppet för det finansiella åtagandet är dess verkliga värde. Om 
 åtagandet innefattar en åter köps rätt är det verkliga värdet aldrig lägre än beloppet som betalas vid återköp.

Om, i en specifik portfölj, de förväntade framtida intäkterna är lägre än de förväntade framtida rörliga kostna-
derna, måste en avsättning för förluster för denna portfölj göras.

De finansiella avtalen redovisas på skuldsidan under rubrikerna Villkorad återbäring respektive Fondförsäk-
ringsåtaganden. 

Förändringar i värdet av försäkringsåtaganden netto redovisas i resultaträkningen. Substansen i transaktionen 
är att värdeförändringarna helt och hållet tillhör försäkringstagarna. Därför anser Skandia AB att en nettoredovis-
ning underlättar för försäkringstagarna och andra intressenter att förstå transaktionerna och bedöma företagets 
resultat och framtida kassaflöde. Information om förändringar i värdet av villkorad återbäring och försäkrings-
åtaganden återfinns i not 33 Villkorad återbäring och i not 34 Fondförsäkringsåtaganden. 

Intäktsredovisning
Belopp som erhållits från och betalats till innehavarna av de finansiella avtalen redovisas över balansräkningen 
som insättningar eller uttag, och inkluderas inte bland premier och försäkringsersättningar i resultat räkningen. 

Avgifter som debiteras för förvaltning av finansiella avtal intäktsförs i takt med att Skandia AB tillhandahåller 
förvaltningstjänster till innehavarna av de finansiella avtalen. Intäkten redovisas i resultaträkningen som intäkter 
från investeringsavtal respektive övriga tekniska intäkter. Dessa tjänster är tillhandahållna jämnt fördelade under 
avtalets livstid. I praktiken betyder det en linjär amortering över den förväntade löptiden för kontrakten. Amorte-
ringen beräknas för grupper av kontrakt, men görs så att den speglar det mönster en kontrakt-för-kontrakt metod 
hade gett. hänsyn tas till att kontrakt förtidslöses eller upphör vid dödsfall genom en förväntad återköps-  eller 
dödsfallsfrekvens. Sammantaget för en portfölj av kontrakt sker amorteringen därmed med högre belopp i början 
av löptiden och lägre belopp i slutet av löptiden, när färre kontrakt finns kvar i respektive portfölj. 

Kostnadsredovisning
Rörliga kostnader som direkt kan hänföras till tecknandet av nya finansiella avtal periodiseras. I Skandia ABs fall 
är dessa kostnader till största delen rörliga anskaffningskostnader. Förutbetalda anskaffningskostnader resultat-
förs då Skandia AB redovisar motsvarande intäkt, vilket innebär att de följer samma mönster som tillhandahållan-
det av tjänsten. Förutbetalda anskaffningskostnader periodiseras med en förväntad återköps- eller dödsfallsfrek-
vens. Tillgången testas för nedskrivningsbehov varje redovisningsperiod för att säkerställa att avtalens förväntade 
framtida ekonomiska förmåner överstiger det redovisade värdet.  Alla andra kostnader, såsom fasta anskaffnings-
kostnader och löp ande förvaltningskostnader redovisas under den redovisningsperiod de inträffar.

7. dotterbolag, intresseFöretag och geMensaMt kontrollerade Företag
Dotterbolag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Skandia AB. Bestämmande inflytande 
innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberät-
tigade aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.

Intresseföretag är de företag i vilka Skandia AB har ett betydande inflytande över finansiella och operativa 
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strategier, men där något bestämmande inflytande inte föreligger, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 
50 procent av röstetalet.

Gemensamt kontrollerade företag är sådana företag där Skandia AB utövar ett gemensamt bestämmande 
inflytande, vilket regleras genom kontrakt. 

Aktier i dessa kategorier av företag värderas till anskaffningsvärde. Det redovisade värdet granskas vid varje 
balansdag för att bedöma om det föreligger någon indikation på en värdeminskning. Om sådan indikation finns, 
fastställs tillgångens återvinningsvärde. En nedskrivning görs när tillgångens eller dess kassagenererande enhets 
redo visade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningar kostnadsförs i resultaträkningen.

8. FondFörsäkringsavtal
INVESTERINGAR SOM INNEhAS FÖR ATT TÄCKA ÅTAGANDEN FÖR FONDFÖRSÄKRINGSAVTAL  
OCh TRADITIONELLA LIVFÖRSÄKRINGAR
Dessa tillgångar består av placeringstillgångar för vilka fondförsäkringstagarna bär placeringsrisken och redo-
visas på raderna Tillgångar för villkorad återbäring respektive Fondförsäkringstillgångar i balansräkningen. Inves-
teringar till förmån för försäkringstagare som själva bär placeringsrisken för investeringen redovisas till verkligt 
värde i enlighet med kraven i ÅRFL 4 kapitlet 2§ punkt 12. Värdepapperna klassificeras som verkligt värde via 
resultaträkningen och redovisas till verkligt värde, med eventuell vinst eller förlust redovisad i resultaträkningen.

Förändringar i värdet på fondförsäkringar och traditionella livförsäkringar och motsvarande förändring av för-
säkringsåtaganden netto redovisas i resultaträkningen. Substansen i transaktionen är att värdeförändringarna helt 
och hållet tillhör försäkringstagarna. Därför anser Skandia AB att en nettoredovisning underlättar för försäkrings-
tagarna och andra intressenter att förstå transaktionerna och bedöma företagets resultat och framtida kassa-
flöde. Information om förändringar i värdet på fondförsäkringar och traditionella livförsäkringar och motsvarande 
förändring av fondförsäkringstillgångar återfinns i not 21 Tillgångar för villkorad återbäring och i not 22 Fondför-
säkringstillgångar. Försäkringstillgångarna värderas till senaste köpkurs.

ÅTAGANDEN FÖR FONDFÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringstagarnas insättningar investeras i värdepapper valda av försäkringstagaren, och ett åtagande gent-
emot försäkringstagarna redovisas som en skuld. Skuldens storlek står i direkt förhållande till värdepappernas 
värdeutveckling och summan av premier som betalats in och utbetalningar som gjorts. Skulderna redovisas i 
kategorin verkligt värde via resultaträkningen.

9. andra Finansiella instruMent
Andra finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan kundfordringar, aktier, 
lånefordringar och ränte bärande värdepapper samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörs-
skulder, låneskulder samt derivat.   

Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets 
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument utom avseende de som tillhör 
kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde 
exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket 
syfte instrumentet förvärvades. Derivat instrument redovisas både initialt och löpande till verkligt värde.

Finansiella instrument värderas löpande utifrån aktuell typ av tillgång eller skuld, se nedan. Realiserade vinster 
och förluster beräknas som skillnaden mellan bokfört värde och försäljningspris. Köp och försäljning av värde-
papper och valutor redovisas per affärsdagen, det vill säga dagen då transaktionen utfördes. Fordran på/skuld 
till motparten redovisas netto mellan affärsdagen och likviddagen under posten Övriga fordringar eller Övriga 
skulder om clearing sker via ett clearinginstitut. Om så inte är fallet redovisas betalningen brutto under posten  
Övriga fordringar eller Övriga skulder. Värdering av respektive tillgångsslag beskrivs nedan. Tillgångar värderas till 
köpkurs och skulder till säljkurs.

LÅNEFORDRINGAR OCh KUNDFORDRINGAR
Lån som utgör investeringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning. 
Varje fordran värderas individuellt. Lån redovisas på likviddagen initialt till anskaffningsvärdet inklusive transak-
tionskostnader. Det initiala värdet på likviddagen representerar lånets verkliga värde. 

Erhållen ränta på lån och förändringar av upplupet anskaffningsvärde redovisas som ränteintäkter. Ränteintäkter 
allokeras till den period som de hänför sig till enligt effektivräntemetoden. Lån avförs från balansräkningen när de 
är förutbetalda eller inlösta.

Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts 
individuellt. Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskonte-
ring. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.

Kassa och bank består av banktillgodohavanden efter avdrag för checkkrediter vilka i balansräkningen redo-
visas som lån. I likvida medel ingår medel som utgör en del i transaktioner mellan försäkringstagare och fondför-
valtare. Kortfristiga placeringar, med en kort löptid från anskaffningstidpunkten, normalt tre månader eller mindre, 
ingår i likvida medel.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM INNEhAS FÖR hANDELSÄNDAMÅL
Investeringar som innehas för handelsändamål redovisas till verkligt värde, med resulterande vinst eller förlust 
redovisad i resultaträkningen. Med verkligt värde avses försäljningsvärdet på balansdagen utan avdrag för förvän-
tade försäljningskostnader. För aktier och obligationer noterade på en auktoriserad fondbörs eller aktiemarknad 
är försäljningsvärdet normalt köpkurs på balansdagen. Alla värdeförändringar redovisas i resultaträkningen.

Alla derivat redovisas till verkligt värde och derivaten värderas individuellt. Principen för att redovisa vinst eller 
förlust beror på om derivatet är specificerat som säkringsinstrument och, om så är fallet, beskaffenheten hos 
den post som säkras, se nedan. Vinster och förluster på derivat som inte är säkringsklassificerade redovisas i 
resultat räkningen.

Verkligt värde på valutaoptioner beräknas med hjälp av Black and Scholes-modellen och på räntederivat 
genom diskontering av framtida kassaflöden. Verkligt värde för valutaterminer erhålls från officiella marknads-
noteringar.

ANDRA FINANSIELLA SKULDER
Räntebärande skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Räntekostnader allokeras till den period de tillhör. 

Lånekostnader kostnadsförs i resultaträkningen i den period de hänförs till. Skandia AB aktiverar inte lånekost-
nader som en del av tillgångens anskaffningskostnad.

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder med kort löptid redovisas till nominellt belopp utan diskonte-
ring.

10. nedskrivning av tillgångar
Det redovisade värdet av Skandia ABs tillgångar granskas vid varje balansdag för att bedöma om det före ligger 
någon indikation på en värdeminskning. Om sådan indikation finns, fastställs tillgångens återvinningsvärde, 
vilket är det högre av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nyttjandevärde diskon-
teras förväntade framtida kassaflöden till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt, som speglar aktuella 
marknadsvärderingar av tidsjusterat penningvärde och de specifika riskerna för tillgången för vilken förväntade 
framtida kassaflöden ännu ej justerats. En nedskrivning görs när tillgångens eller dess kassagenererande enhets 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningar kostnadsförs i resultaträkningen. 

En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har 
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. Återföringen 
ökar tillgångens redovisade värde. Det redovisade värdet får inte överstiga det värde som redovisats efter av-
skrivningar, ifall en nedskrivning aldrig gjorts.

Tillgångar som undantas från denna princip är dels finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde över 
resultaträkningen, se avsnitt 9 Andra finansiella instrument, och dels uppskjutna skattefordringar, se avsnitt  
18 Skatt.

11. Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den 
på plats och i skick att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Avskrivningar redovisas i resultaträk-
ningen linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Förväntad nyttjandeperiod för inventarier bedöms uppgå 
till tre år för IT-inventarier och till fem år för övriga inventarier samt till tjugo år för förbättringsutgifter på annans 
fastighet. Tillämpade nyttjandeperioder, restvärden och avskrivningsmetoder omprövas årligen.

Vinst eller förlust vid avyttring eller utrangering av en tillgång fastställs som skillnaden mellan försäljningsintäk-
terna och tillgångens redo visade värde och redovisas i resultaträkningen.
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12. eget kapital
Bundet eget kapital utgörs av aktiekapital och överkursfond. Övrigt eget kapital klassificeras som fritt eget 
kapital.

13. Försäkringstekniska avsättningar (Fta)
Vid beräkning av samtliga försäkringstekniska avsättningar har regelverket i ”Skandia Policy for Technical 
 Provisions” följts.

Avsättningarna för premiebefrielseförsäkring är beräknade med hjälp av en diskonteringsränta som bestämts 
enligt marknadsmässiga principer. hänsyn har också tagits till Finansinspektionens föreskrift FFFS 2011:22 om 
val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar. De antaganden, förutom räntan och ett anta-
gande om värdesäkring av försäkrade förmåner, som används i beräkningen är en avvecklingsfunktion skattad på 
grundval av tidigare erfarenhet av denna affär. I bokslutet för 2012 har en ny skattning av avvecklingsfunktionen 
tillämpats. Avsättningsberäkningen följer vedertagna formler och svensk praxis. 

De försäkringstekniska avsättningarna för gruppolycksfall och sjukvårdsförsäkringar är beräknade med hjälp av 
så kallade chainladder metoder kombinerade med medelskadeteknik, metoder som är  accepterad praxis inom 
skade försäkring sedan lång tid, och rekommenderas av aktuarieföreningar generellt både i Europa och USA. 
Ingen diskontering av dessa reserver görs på grund av skadeutbetalningarnas korta medelduration.

De osäkerheter som finns i uppskattningarna är hanterade med försiktighet i överensstämmelse med god 
redovisningssed. Ett exempel på denna försiktighetsprincip är att en ofullständigt rapporterad skada upptas till 
sitt maximala värde i beräkningen.

IBNR-avsättningarna avser inträffade men ännu inte rapporterade skador. Erfarenhetsmässigt vet man att 
många skador har en eftersläpning i anmälningarna. IBNR-beräkningen görs med hjälp av flera varianter av den 
så kallade chainladder metoden av antal anmälda skador, hittills utbetald ersättning med mera. Beräkningsvarian-
terna jämförs och jämkas ihop till en gemensam antalsskattning, varefter reserven bestäms under antagandet att 
de okända skadorna har samma medelskadekostnad som de kända. 

De försäkringstekniska avsättningarna för ej intjänade premier kan vara av följande tre typer: 
”Äkta” ej intjänad premie - I de fall riskpremier betalas till försäkringsbolaget långt före förfall bör en premie-

periodisering göras, det vill säga en avsättning görs för överskjutande belopp och löses upp i den period premien 
förfaller. Eftersom bolaget till övervägande del tillämpar månadspremier har ingen avsättning gjorts i bokslutet för 
2012. Regelbundet sker kontroller av att behovet av avsättningar av denna typ är immateriellt.

Aktivreserver - Premiebefrielseförsäkringen meddelas till en utjämnad premie. En beräkning görs av behovet 
av periodpremie och överskjutande del av inbetald premie avsätts för framtiden. På samma sätt upplöses av-
sättningen för de försäkrade vars premiebehov överstiger den uttagna utjämnade premien. På detta sätt kommer 
premieintäkten att bestå av en riskpremie uttagen enligt en åldersdifferentierad tariff. Beräkningstekniken följer 
svensk praxis. 

Avsättning för kvardröjande risker - För försäkringsavtal med otillräcklig riskpremie jämfört med premiebehovet 
görs en försäkringsteknisk avsättning för kvardröjande risker, ett så kallat nivåtillägg. Avsättningen löses upp i 
takt med att premien förfaller.

14. andra avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en förpliktelse, legal eller informell, på grund av en hän-
delse som har inträffat och när det är troligt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera förpliktelsen 
och att beloppet kan uppskattas tillförlitligt. Om tidpunkten för den eventuella ekonomiska kompensationen är 
känd och överstiger ett år diskonteras beloppet.

15. leasing
Som leasingtagare har Skandia AB endast operationella leasingavtal och inga finansiella leasingavtal. Belastning-
en i resultaträkningen för ett operationellt leasingavtal är hyreskostnaden under redovisnings perioden, redovisad 
linjärt över den aktuella leasingperioden.

16. pensioner
Skandia ABs pensionsförmåner säkras genom försäkringslösningar vilka består av både avgifts- och förmåns-
bestämda pensionsplaner vilka redovisas som kostnad i resultaträkningen för den period som kostnaden avser.

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgif-
ter som företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som 
företaget betalar och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den 
aktuariella risken och investeringsrisken. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer 
redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Med förmånsbestämd pension avses att den anställde garanteras en viss pension efter avslutad anställning som 
baseras på slutlönen.  Reglerna om redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner enligt IAS 19 Ersättningar 
till anställda tillämpas dock inte i juridisk person Skandia AB. Anledningen är att tillämpning av reglerna enligt 
Tryggande lagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. Skandia AB redovisar förmånsbestämda 
pensioner i enlighet med reglerna i Trygg andelagen och Finansinspektionen där det framgår att reglerna i IAS 19 
avseende förmånsbestämda pensionsplaner inte behöver tillämpas i juridisk person. För ytterligare information 
om pensioner, se not 46 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. 

17. obeskattade reserver
Svensk skattelagstiftning ger företag möjlighet att genom avsättningar till obeskattade reserver minska årets 
skattepliktiga resultat. Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen under rubriken 
Bokslutsdispositioner. I balansräkningen redovisas det ackumulerade värdet av avsättningarna under rubriken 
Obeskattade reserver. 

18. skatt
AKTUELL SKATT
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år med tillämpning av balansdagens skatte-
satser. Aktuell skatt avser även justering av skatt hänförlig till tidigare perioder. Aktuell skatt utgår med 26,3 
procent under räkenskapsåret 2012.

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden och baseras på temporära skillnader mellan redovisat 
och skattemässigt värde av tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt debiteras eller krediteras i resultaträkningen, 
förutom i de fall då den är hänförlig till poster som debiteras eller krediteras direkt mot eget kapital eller redovisas 
i Övrigt totalresultat. I dessa fall redovisas även skatteffekten mot eget kapital eller Övrigt totaltresultat. Upp-
skjutna skattefordringar redovisas bara om det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar 
inom en snar framtid. Förlustavdrag som kan utnyttjas för att reducera kommande års skattepliktiga resultat 
tillskrivs dock ett värde som gör att total uppskjuten skattefordran i balansräkningen motsvarar den uppskjutna 
skatteskulden i Skandia ABs koncernredovisningen.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser som förväntas gälla den period skulden betalas 
eller tillgången realiseras. Uppskjuten skatt har för räkenskapsåret 2012 beräknats med 22 procent. Uppskjutna 
skatteskulder eller fordringar diskonteras inte.

AVKASTNINGSSKATT
Försäkringsverksamheten är med vissa undantag föremål för avkastningsskatt och inte inkomstskatt. Avkast-
ningsskatten baseras på en schablonmässigt beräknad avkastning på de nettotillgångarna som förvaltas för 
försäkringstagarnas räkning. Avkastningsskatten redo visas som en skattekostnad. Den gottgörelse för denna 
kostnad som dras från de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning redovisas i resultaträkningen i 
posten Övriga tekniska intäkter. Det finns en omedelbar koppling mellan den avkastningsskatt som betalas och 
den kostnad som debiteras försäkringstagarna.

19. koncernbidrag och aktieägartillskott
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren. 
 Koncernbidrag redovisas hos både mottagaren och givaren i posten Bokslutsdispositioner som en ökning eller
minskning av årets resultat.

Forts. not 1 väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper
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20. intäktsredovisning
Skandia ABs redovisningsprinciper för intäkter och kostnader från försäkringsavtal och finansiella avtal redovisas 
i avsnitt 6 Försäkringsavtal och finansiella avtal - klassificering och unbundling.

Intäkter utgörs av det verkliga värdet av ersättningar som erhållits eller fordras för tjänster som tillhandahållits i 
den ordinarie affärsverksamheten. Intäkter redovisas enligt följande:

Ränteintäkter periodiseras över tiden, baserat på det utestående kapitalbeloppet och den tillämpliga effektiva 
räntesatsen, vilket är den räntesats som exakt diskonterar de uppskattade framtida inbetalningarna under den 
finansiella tillgångens förväntade löptid till den finansiella tillgångens redovisade värde. För instrument som redo-
visas till verkligt värde redovisas mellanskillnaden mellan det (teoretiska) upplupna anskaffningsvärdet och det 
aktuella verkliga värdet som en orealiserad värdeförändring. Utdelning från investeringar redovisas när aktieägar-
nas rätt att erhålla betalning har fastställts. 

För mer information kring kapitalavkastning, se avsnitt 21 Kapitalavkastning.

21. kapitalavkastning
Intäkter och kostnader på placeringstillgångar som hänger samman med skadeförsäkringsrörelse redovisas 
i resultat räkningen under den icke tekniska redovisningen. Från kapitalförvaltningens resultat förs kapital-
avkastning inom skadeförsäkringsrörelsen över från det icke tekniska till det tekniska resultatet baserat på 
genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar efter avdrag för utestående nettofordringar i försäkringsrörel-
sen. Räntesatserna följer huvudsakligen avkastningen på medellånga statsobligationer med hänsyn tagen till 
försäkrings rörelsens kontantflöden över tiden.

I traditionell livförsäkring redovisas kapitalavkastningen i resultaträkningen under den tekniska redovisningen av 
livförsäkringsrörelsen. För fondförsäkringsrörelsen redovisas kapitalavkastning på sådana placeringstillgångar för 
vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken under den tekniska redovisningen av livförsäkringsrörelsen medan 
kapitalavkastning för egen räkning redovisas i den icke tekniska redovisningen. Se avsnitt 8 Fondförsäkringsav-
tal för mer information om nettoredovisning i resultaträkningen av förändringar i värdet på fondförsäkringar och 
traditionella livförsäkringar och motsvarande förändring av försäkringsåtaganden.

22. aktierelaterade ersättningar
Enligt IFRS 2 ska aktierelaterade ersättningar kostnadsföras. Kostnaden beräknas som marknadsvärdet för 
aktierna och optionerna vid datumet för tilldelning. Det verkliga värdet som fastställts vid tilldelningsdatumet 
för egetkapitalreglerade aktierelaterade ersättningar kostnadsförs linjärt över intjänandeperioden, baserat på 
före tagets uppskattning av de aktier som slutligen intjänas. Intjäningsperioden är den period under vilken de 
anställda måste förbli anställda i Skandia AB för att deras aktier och optioner ska tjänas in. Aktierelaterade ersätt-
ningar redovisas som en förändring av eget kapital och personalkostnader i resultaträkningen. Även kostnader 
för sociala avgifter periodiseras över intjänandeperioden i enlighet med ett Uttalande från Rådet för finansiell 
 rapportering: UFR 7 ”IFRS 2 och sociala avgifter för noterade företag”. De aktierelaterade ersättningsprogram-
men som har funnits i Skandia AB var en del av koncerngemensamma ersättningsprogram hos den tidigare 
ägaren Old Mutual. I samband med att Skandia Liv förvärvade Skandia AB den 21 mars 2012 har dessa program 
därmed avslutats och innestående optioner och aktier (med undantag av intjäningsåret 2010) har överlåtits till 
medarbetarna. För ytterligare information se not 44 Medelantal anställda samt löner och ersättningar.

23. eventualFörpliktelser
Under eventualförpliktelser redovisas förpliktelser som härrör från inträffade händelser men som inte uppfyller 
krav på att redovisas som skuld eller avsättning. Detta då det inte är troligt att ett utflöde kommer att krävas 
eller att förpliktelsen inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. I de fall behov föreligger av ianspråktagande 
av garanti förbindelser redovisas antingen en avsättning eller skuld i balansräkningen samt kostnad i resultat-
räkningen.

24. kassaFlödesanalys 
IAS 7 Kassaflödesanalys, tillämpas med de anpassningar som är nödvändiga med hänsyn till Skandia ABs verk-
samhet. Vid upprättande av kassaflödesanalysen har i kassaflödet från den löpande verksamheten nettoredovis-
ning skett av förändringar av försäkringstekniska skulder, åtaganden för fondförsäkringsavtal och motsvarande 
placeringar. En nettoredovisning visar bättre de kassaflöden som tillfaller Skandia AB.

Investeringar i placeringstillgångar som används i rörelsen är en integrerad del av verksamheten då inflöden i 
försäkringsverksamhet till stor del måste placeras enligt rörelsereglerna och redovisas således under den löpande 
verksamheten. 

Förändringen av placeringstillgångar, vilka inte används direkt i rörelsen, redovisas under rubriken kassaflöde 
från investeringsverksamheten. Vidare så redovisas även förändringar i dotterbolag samt intresseföretag inom 
investeringsverksamheten.

Som likvida medel redovisas banktillgodohavanden efter avdrag för checkkrediter vilka i balansräkningen 
redovisas som lån. I likvida medel ingår medel som utgör en del i transaktioner mellan försäkringstagare och 
fondförvaltare. Kortfristiga placeringar, med en kort löptid från anskaffningstidpunkten, normalt tre månader eller 
mindre, ingår i likvida medel.

25. Fusioner
Fusioner redovisas i enlighet med BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag. En fusion av ett helägt dotterbolag 
innebär för det övertagande företaget att ett indirekt ägande av dotterbolagets tillgångar och skulder ersätts med 
ett direkt. Aktierna i dotterbolaget byts i balansräkningen ut mot de tillgångar de tidigare har representerat. Bytet 
påverkar normalt det egna kapitalet i det övertagande före taget. De effekter en fusion får på det övertagande 
företagets kapital, utöver det som beror på det överlåtande bolagets resultat under dess sista räken skapsår, 
benämns fusionsresultat och redovisas över eget kapital.

Forts. not 1 väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper
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VäSEntlIgA RISKER I SKAnDIA ABS VERKSAMHEt
De väsentliga riskerna i Skandia ABs verksamhet beskrivs nedan. De huvudsakliga kategorierna av risker är 
försäkringsrisk, marknadsrisk, kredit- och motpartsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, affärsrisk och strategisk risk. 
Dessa kan sedan brytas ner i underkategorier av vilka vi har valt att lyfta fram de mest väsentliga.

Försäkringsrisk
försäkringsrisk avser dels risker som är kopplade till biometriska och demografiska faktorer till exempel dödlig-
het, livsvarighet och sjuklighet, dels risker som är förknippade med kundrelaterade faktorer till exempel annulla-
tioner. De demografiska och biometriska försäkringsriskerna överförs från försäkringstagarna till Skandia AB.  
Den mest väsentliga delen av försäkringsrisk är dock risker orsakade av oförutsett kundbeteende. 

Kundbeteenderisk är risken att kunder till exempel återköper, flyttar sina försäkringsavtal eller upphör att betala 
premier för sina avtal med Skandia AB i en utsträckning som inte har förutsetts. 

Kundbeteenderisker hanteras främst genom en medveten produktdesign samt genom en löpande service över 
hela avtalsperioden.  Många sparförsäkringsavtal kan helt eller delvis sägas upp före förfallodagen mot ett kon-
tant återköpsbelopp. för Skandia ABs fondförsäkringar reduceras denna risk till viss del genom att en återköps-
avgift tas av kunder och/eller distributörer som säger upp avtal i förtid.

Risker för Skandia AB som är förknippade med biometriska eller demografiska faktorer består i att den faktiska 
framtida utvecklingen blir en annan än den Skandia AB antagit i sina beräkningar, antingen genom att enskilda 
inträffade skador blir dyrare än förväntat, eller genom att ett högre antal skador än förväntat inträffar. Detta 
hanteras genom regelbunden uppföljning av skadeutfall och vid behov omprövning av tillämpade antaganden vid 
premiesättning och beräkning av avsättningsbehov för inträffade skador. Sjukrisker inklusive försäkringsrisken för 
privatvårdsförsäkring är till exempel till viss del konjunkturberoende. även dödlighetsutvecklingen i samhället och 
i försäkrat bestånd studeras fortlöpande.

försäkringsavtalen är i de flesta fall skrivna så att framtida förändringar av tillämpade antaganden är tillåtna, 
även om förändringen kan komma att leda till premieändringar. 

Skandia AB har en försiktig hållning till försäkringsrisker och har ett regelverk som syftar till att begränsa 
försäkringsrisken för egen räkning. Både sjuklighetsrisker och dödlighetsrisker återförsäkras när risken i ett 
enskilt försäkringskontrakt överstiger en angiven gräns, det så kallade självbehållet.  Den riskförsäkringsaffär som 
nytecknas idag inom fondförsäkringsaffären omfattar främst premiebefrielserisker, det vill säga sjukrisker. Avtalen 
tecknas med individuella kunder i samband med tjänstepensionssparande i Sverige. Risken för moturval vid teck-
nande av försäkring innehållande försäkringsrisk är låg, eftersom riskmomentet inte kan väljas utan motsvarande 
sparande. 

tabellen nedan visar i vilken utsträckning Skandia AB täckt sina försäkringsrisker genom återförsäkring. 

Försäkringsåtaganden 2012 2011

total exponering 1 532 1 576
Återförsäkrad exponering -21 -27
Ej återförsäkrad exponering 1 511 1 549

när dödsfall inträffat har försäkringsfallet som regel slutreglerats inom en eller ett par månader från dödsfallet. 
för premiebefrielseskador som regleras med att Skandia AB ersätter premiebortfallet under hela den tid som 
sjukfallet pågår är osäkerheten till en början större om skadans exakta storlek. Reservsättningen baseras på 
 erfarenhetsmässigt bestämda antaganden och en ny individuell beräkning för varje skada görs månadsvis. Efter 
cirka två års sjukdomstid förbättras prediktionssäkerheten för en skadas återstående totala skadekostnad. 

för privatvård är den genomsnittliga utbetalningstiden kort medan det för olycksfallsförsäkring kan ta längre 
tid innan en skadas omfattning är fullständigt känd. I båda fallen baseras reservsättningen på dels tidigare års 
utbetalningsmönster och dels kända förändringar i försäkringsprodukt, försäkrat bestånd och omvärlden.

Åtagandena förvaltas genom en durationsmatchad obligationsportfölj och riskerna analyseras inom Skandia 
ABs Risk- och compliancekommitté samt Asset- and liabilitykommitté. Skadornas duration visas i tabellen till 
höger.

duration i procent < 1 år 1-5 år >5 år totalt

Skadereserver privatvård Sverige 52 46 2 100 
Skadereserver privatvård Danmark 88 12 0 100 
Skadereserver gruppolycksfall 26 50 24 100 
Skadereserver premiebefrielseförsäkring 12 38 50 100

Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken att marknadsvärdet på ett finansiellt instrument fluktuerar på grund av förändringar i mark-
nadspriser och därmed påverkar Skandia ABs resultat.

Skandia ABs direkta exponering för marknadsrisk är begränsad då bolaget till största del investerar det egna 
kapitalet i likvida medel samt skuldtäckningstillgångarna i en väldiversifierad obligationsportfölj som är durations-
matchad. 

Hanteringen av egna investeringar det vill säga styrning och mandat regleras av Skandia ABs investerings-
policy. Uppföljning av skuldtäckning, utfall och risk hanteras i Skandia ABs Risk- och compliancekommitté 
samt Asset- and liabilitykommitté. Uppföljning inklusive känslighetsanalyser tas fram och rapporteras löpande. 
Sammantaget präglas investeringsstrategin av Skandia ABs genomgående låga riskaptit och risktolerans, varför 
kapitalet placeras försiktigt och med hänsyn tagen till de försäkringstekniska avsättningarnas förväntade framtida 
kassaflöde.

 Därutöver är Skandia AB indirekt exponerad för marknadsrisk då intäkterna till stor del består av avgifter från 
kundernas tillgångar under förvaltning vilka påverkas av tillgångarnas värdeförändring. Exempelvis påverkas 
värdet av fonder och depåer av både aktiemarknadens utveckling och ränterörelser, det finns därför både aktie-
kursrisker och ränterisker vilka påverkar Skandia ABs resultat. Skandia AB säkrar inte dessa risker hänförliga till 
förändringar i värdet på kundernas investeringar eller de som uppkommer på grund av valutakursförändringar i 
dessa.  

Skandia AB är också exponerat för marknadsrisker vid köp och försäljningar av fondandelar eller andra finan-
siella instrument som sker till följd av försäkringstagares handel. Den valutakursrisk som detta medför valuta-
säkras. 

Marknadsrisker i form av optioner förekommer i vissa försäkringskontrakt men i liten utsträckning. på grund av 
inriktningen av Skandia ABs verksamhet är dessa risker av liten betydelse för aktieägarna. Riskhantering i form av 
kontroller utövas med avseende på dessa risker. 

Kredit- och motpartsrisk
Kredit- och motpartsrisk är risken för förluster på grund av att fordringar på motparter, till exempel kunder, 
banker, fondbolag, inte återbetalas i tid eller inte alls på grund av motpartens betalningsoförmåga. Skandia AB 
exponeras för kreditrisk bland annat i samband med placeringar av skuldtäckningstillgångar. Den huvudsakliga 
kreditriskhanteringen sker genom en noggrann bedömning av motpartens förmåga att uppfylla sitt åtagande. I 
övrigt hanteras och regleras kreditrisker genom riktlinjer med tydligt fastställda limiter. 

när det gäller investeringar i obligationer och derivat tillämpar Skandia AB en konservativ placeringsstrategi 
med restriktioner vad gäller koncentration och kreditvärdighet. på liknande sätt använder Skandia AB, där det 
är möjligt, enbart sådana återförsäkrare som långsiktigt bedöms ha en god rating, lägst A i kreditvärdighet enligt 
Standard and poor, eller motsvarande. Skandia AB exponeras även för kreditrisker inom distributionsledet. Dessa 
risker är väldiversifierade med lokala övre gränser för enskilda exponeringar. 

fokus på motpartsriskerna har förstärkts under det finansiella klimat som rått under senare år. Skandia AB 
exponeras för följande kredit- och motpartsrisker.

Forts. not 2 risker och riskhantering
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kreditexponering1) 2) 3) 2012 2011

placeringar i koncernföretag och intresseföretag
 lån till koncernföretag 1 200 1 291

andra finansiella placeringstillgångar
 Obligationer, kreditvärdighet AAA 2 033 1 773

återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
 Återförsäkringsgivare med kreditvärdighet A 8 10
 Återförsäkringsgivare med icke fastställd kreditvärdighet 13 17

kassa och bank
 Motpart med kreditvärdighet A+ 2 662 2 534
 Motpart med kreditvärdighet AA- 4 2
 Motpart med kreditvärdighet A 66 59
 Motpart med icke fastställd kreditvärdighet 2 6

totalt 5 988 5 692
1) Kreditexponeringen anges som bokfört värde efter reservering för osäkra fordringar.
2) Inga ställda säkerheter finns.
3) I samband med bokslut görs sedvanlig kontroll av förfallna fordringar. per den 31 december 2012 uppgår förfallna fordringar 

inte till något materiellt belopp.

Likviditetsrisker
likviditetsrisk är risken att likvida medel är otillräckliga för att kunna möta kunders och andra motparters krav på 
likvid betalning till exempel kontantuttag av kunder eller byte av fonder. Skandia AB exponeras för likviditetsrisker 
på flera områden. några exempel är fondbyten inom fondförsäkring och finansiering av oväntat stora volymer av 
ny affär.

Skandia AB hanterar likviditetsrisken genom att verksamheten har en likviditetsstrategi för den dagliga hante-
ringen av likviditet i verksamheten. Vidare hanteras likviditesrisken genom att bestämma och löpande övervaka 
likviditetslimiter samt genom att en kontinuitetsplan finns för likviditetskriser. för kända stora likviditetsrisker finns 
system för att regelbundet beräkna så kallade worst-case scenarios. Skandia ABs Risk- och compliancekom-
mitté samt Asset- and liabilitykommitté följer upp likviditeten och bevakar likviditetsriskerna löpande.

på daglig basis hanteras likviditetsriskerna för försäkringsverksamheten av Skandias treasuryavdelning genom 
prognostisering och upprätthållande av kreditfaciliteter. genom kreditfaciliteterna ges Skandia AB en bättre 
förutsättning att hantera oförutsedda likviditetsflöden. Kreditfaciliteterna sammanfattas i tabellen till höger, vilken 
refererar till Standard and poor’s kreditvärderingssystem: 

kreditgivares kreditvärdighet 2012 2011

A+ 1 000 3 000

1 000 3 000

Forts. not 2 risker och riskhantering

följande tabeller visar en förfallostruktur för finansiella åtaganden inom Skandia AB som är föremål för 
likviditets risker. tabellerna baseras på avtalade löptider.

kontraktuella förfallotidpunkter för finansiella och försäkringstekniska åtaganden  
som är exponerade för likviditetsrisker 20124)

< 1 år 1-5 år > 5 år totalt

Derivat 0 — — 0
Avsättningar för försäkringar för vilka livförsäkringstagarna 
bär placeringsrisk 45 353 26 843 39 296 111 492
försäkringstekniska avsättningar 658 574 301 1 533
Skulder avseende direkt försäkring 288 — — 288
Skulder avseende återförsäkring 3 — — 3
Övriga skulder 606 — — 606

46 908 27 417 39 597 113 922

kontraktuella förfallotidpunkter för finansiella och försäkringstekniska åtaganden  
som är exponerade för likviditetsrisker 20114)

< 1 år 1-5 år > 5 år totalt

Derivat 0 — — 0
Avsättningar för försäkringar för vilka livförsäkringstagarna 
bär placeringsrisk 56 197 9 026 38 424 103 647
försäkringstekniska avsättningar 650 589 337 1 576
Skulder avseende direkt försäkring 580 — — 580
Skulder avseende återförsäkring 3 — — 3
Övriga skulder 478 — — 478

57 908 9 615 38 761 106 073

4) tillgångar som täcker ovanstående skulder finns på balansräkningens tillgångssida. Dessutom finns outnyttjade kreditlinor, 
se vidare not 27 Kassa och bank.

placeringstillgångar som skall täcka Försäkringstekniska 
avsättningar har följande förfallotidpunkter 2012 < 1 år 1-5 år > 5 år totalt

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta 931 767 430 2 128

placeringstillgångar som skall täcka Försäkringstekniska 
avsättningar har följande förfallotidpunkter 2011 < 1 år 1-5 år > 5 år totalt

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta 432 1 142 259 1 833
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Solvensrisk
Solvensrisken är risken att Skandia AB inte förmår infria sina åtaganden mot försäkringstagarna. Skandia AB 
hanterar solvensrisken genom att generellt ha en låg risktolerans, det vill säga genom att Skandia AB erbjuder 
långsiktigt sparande via en affärsmodell huvudsakligen baserad på försäkring där försäkringstagaren själva 
bär placeringsrisken, genom att beakta solvenskostnader i ekonomiska kalkyler, genom regelbundna solvens-
mätningar och genom utvecklingen av ett riskbaserat synsätt i verksamheten. Vidare har styrelsen beslutat om 
striktare krav om erforderlig solvensmarginal än vad det regulativa ramverket stipulerar.  

Skandia AB följer noga utvecklingen inom Solvens 2 och förbereder sig aktivt inom ramen för ett internt  
Solvens 2-projekt för den påverkan det kommande regelverket kommer att ha på Skandia AB. 

Skandia AB har tillräcklig kapitalbas för att täcka solvenskrav vilket framgår av tabellen nedan. 

kapitalbas och solvenskrav 2012 2011

Kapitalbas 8 213 7 754
Solvenskrav 1 316 1 233
Överskott 6 897 6 521

Operativ risk
Operativ risk förekommer i alla bolag och alla typer av verksamhet inom Skandia. Hanteringen av operativ risk är 
därmed enhetligt utformad inom koncernen.

Operativa risker kan i princip bara hanteras genom förebyggande och skadereducerande åtgärder. Skandia 
hanterar operativa risker dels genom olika former av förebyggande åtgärder och säkerhetsarrangemang, dels 
genom kontinuitetsplanering som syftar till att hantera eventuella negativa för Skandia uppkomna situationer 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Effekter av operativa risker uppkommer vanligtvis i form av kostnader eller 
ryktesförluster.

Ansvaret för att löpande hantera operativa risker är en integrerad del av chefsansvaret inom Skandia. Utöver 
den löpande och kvartalsvisa hanteringen genomför varje enhet årligen en så kallad självutvärdering av operativa 
risker. Utvärderingen syftar till att identifiera operativa risker och att kvantifiera de förluster som kan uppstå. 
 Arbetet resulterar i åtgärdsplaner vars implementering är föremål för löpande bevakning. Som ett stöd för risk-
hanteringen har Skandia ett system för rapportering och uppföljning av incidenter. Alla incidenter följs upp och 
åtgärder vidtas för att händelsen inte ska upprepas.

Affärsrisker
Affärsrisk förekommer i alla bolag inom Skandia. Hanteringen av affärsrisk sker övergripande i samband med 
Skandia ABs affärsplansarbete. Metodik för identifiering och värdering av affärsrisker är i stort överensstämman-
de med den metodik som tillämpas för operativa risker. Affärsrisk är risken för att Skandia ABs värde reduceras 
på grund av till exempel ökade kostnader eller reducerad lönsam försäljningsvolym.

Strategiska risker
Strategiska risker uppkommer i samband med valsituationer och större förändringar (internt eller externt), till 
exempel genom felaktiga och missriktade affärsbeslut som påverkar Skandia AB på lång sikt. De strategiska 
riskerna kan ofta bara hanteras genom en god analys och bra planering inför beslut och genomförandet av 
förändringar i verksamheten. Detta gör att de strategiska riskerna ofta hanteras som en del av Skandia ABs 
strategi- och affärsplansarbete. även om det finns vissa riskbegränsande åtgärder att tillgå, är det ofta svårt att 
helt undvika dessa risker, som är förenade med all affärsverksamhet. Skandia AB binder inte något riskkapital för 
denna risk.

3. känslighetsanalys
Alla känsligheter representerar ett scenario som inträffar i början av året och har en negativ påverkan på resultatet 
under en ettårshorisont. Stressnivåerna som applicerats är framtagna för att passa nuvarande utseende på 
Skandia ABs affär. Detta betyder att en förändring av de karakteristika som kännetecknar Skandia ABs affär och 
portfölj idag kan komma att förändra de stressnivåer som appliceras. till exempel om våra kunder förändrar 
allokeringen av sina fonder kommer detta leda till en ny kalibrering av den chock som appliceras på kundernas 
sparkapital till följd av ett fall på aktiemarknaden så att den passar den fördelning som råder vid beräkningstillfäl-
let. för detaljer kring de olika riskkategorierna och hur dessa slår på Skandia ABs resultat se Väsentliga risker i 
Skandia ABs verksamhet.

effekt på resultatet

risktyp 2012 2011

försäkringsrisk -5 % -4 % Effekten av att insjuknandet ökar med 10 %. 

försäkringsrisk -8 % -6 % Effekten av att 10 % av det återköpsbara och flyttbara kapitalet 
återköps.

Marknadsrisk -3 % -2 % Effekten av att markandsräntan ökar, parallellskifte med 1 %.

Marknadsrisk -9 % -7 % Effekten på resultatet av ett kraftigt fall (10 %) på aktiemarknaden.

Forts. not 2 risker och riskhantering
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3 Premieinkomst, skadeförsäkringsrörelsen

2012 2011

Direkt försäkring i Sverige  784 683
Direkt försäkring i övriga EES  194 213

 978 896

4 kaPitalavkastning överförd från finansrörelsen

Inom skadeförsäkringsrörelsen förs kapitalavkastning över från det icke-tekniska till det tekniska resultatet 
baserat på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar efter avdrag för utestående nettofordringar i försäk-
ringsrörelsen. Räntesatserna följer huvudsakligen avkastningen på medellånga statsobligationer med hänsyn 
tagen till försäkringsrörelsens kontantflöden över tiden. För 2012 har en kalkylräntesats på 2,20 % använts och 
under 2011 användes 2,10 %.

2012 2011

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  25 25

25 25

5 försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring),  
skadeförsäkringsrörelsen

2012 2011

brutto avgiven netto brutto avgiven netto

Utbetalda försäkringsersättningar -665  0 -665 -658 0 -658
Skadeportföljer  0  0  0 — — —
Förändring i avsättning för inträffade och 
 rapporterade skador -72  0 -72 13 0 13
Förändring i avsättning för inträffade men ej 
rapporterade skador (IBNR)  81  0  81 -7 -1 -8
Driftskostnader för skadereglering -17 — -17 -18 — -18

-673  0 -673 -670 -1 -671

6 driftskostnader, skadeförsäkringsrörelsen

2012 2011

Anskaffningskostnader -65 -80
Förändring i förutbetalda anskaffningskostnader, direkt försäkring -18 -1
Administrationskostnader -160 -170

-243 -251

För fördelning av totala driftskostnader, se not 10.

7 Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring), 
livförsäkringsrörelsen

2012 2011

Periodisk premie i form av inbetalda premier  144 168
Premier för avgiven återförsäkring -17 -18

  127 150
Samtliga försäkringsavtal är tecknade i Sverige. 

8 övriga tekniska intäkter

2012 2011

Volymbaserad kostnadsreduktion 1 004 1 010
Avkastningsskatt  442 547
Övriga intäkter  139 56

1 585 1 613

9 Utbetalda försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring), 
livförsäkringsrörelsen

2012 2011

brutto avgiven netto brutto avgiven netto

Dödsfall -43 — -43 -49 — -49
Sjukfall -54  4 -50 -59 4 -55
Skaderegleringskostnader -32 — -32  -26 — -26

-129  4 -125 -134 4 -130

10 driftskostnader, livförsäkringsrörelsen

2012 2011

Anskaffningskostnader -900 -824
Förändring förutbetalda anskaffningskostnader direkt försäkring -111 -165
Administrationskostnader1) -329 -393
Återförsäkrares provisioner och vinstandelar  9 5

totala driftskostnader i livförsäkringsrörelsen -1 331 -1 377

Förvaltningskostnader placeringstillgångar2)3) -8 -64
Skaderegleringskostnader2)4) -49 -44
Driftskostnader i skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat5) -243 -251

totala driftskostnader -1 631 -1 736

1) I administrationskostnader ingår ersättning till revisionsföretag enligt nedan.
2) Skade- och livförsäkringsrörelsen.
3) Ingår i Kapitalavkastning kostnader i det tekniska och icke-tekniska resultatet.
4) Ingår i Försäkringsersättningar i resultaträkningen.
5) Se not 6.
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Forts. not 10 driFtskostnader, livFörsäkringsrörelsen

2012 2011
samtliga driftskostnader per kostnadsslag
Personalkostnader -880 -783
Lokalkostnader -168 -166
Avskrivningar -20 -20
Omstruktureringskostnader -54 -59
Övrigt -509 -708

-1 631 -1 736

ersättning till revisionsföretag 2012 2011

revisionsarvoden
Deloitte -4 —
KPMG — -6

-4 -6

revisionsarvoden utöver revisionsuppdraget
Deloitte -1 —
KPMG — -2

-1 -2

skatterådgivning
Deloitte — —
KPMG — —

— —

övriga tjänster
Deloitte — —
KPMG 0 —

0 —

totalt ersättning till revisionsföretag -5 -8

11 kaPitalavkastning, intäkter

2012 2011

utdelning på aktier och andelar
Andra aktier och andelar  39 44

ränteintäkter med mera
Obligationer och andra räntebärande värdepapper  55 53
Koncernföretag  41 82
Övriga ränteintäkter  47 41

valutavinst netto  58 83

återförda nedskrivningar
Aktier och andelar i koncernföretag  3 1 016
Aktier och andelar i intresseföretag — 37

realisationsvinst, netto
Obligationer och andra räntebärande värdepapper  0 2

 243 1 3581)

1) 2011 års siffror är justerade på grund av ny redovisningsprincip. För mer information se not 1 Väsentliga redovisnings-
och värderingsprinciper och not 48 Effekter av ändrade redovisningsprinciper.

12 orealiserade vinster På Placeringstillgångar

2012 2011

Aktier och andelar — 65

— 65

13 kaPitalavkastning, kostnader

2012 2011

kapitalförvaltningskostnader -8 -65

räntekostnader
Räntekostnader finansiella instrument -2 -5
Övriga räntekostnader -1 -7

av- och nedskrivningar
Nedskrivningar aktier och andelar i koncernföretag -3 -1 179
Nedskrivningar aktier och andelar i intresseföretag -7 -43

realisationsförlust
Aktier och andelar i koncernföretag -3 -712
Andra aktier och andelar, netto — -34

-24 -2 045
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14 orealiserade förlUster På Placeringstillgångar

2012 2011

Räntebärande värdepapper -3 —

-3 —

15 nettoresUltat Per kategori Placeringstillgångar samt övriga finansiella tillgångar och skUlder 

tillgång/skuld värderad till verkligt värde  
via resultaträkningen

som bestämts 
tillhöra kategorin innehav för handel

lånefordringar och 
kundfordringar

övrig tillgång/skuld ej 
 värderad till verkligt värde totalt

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Aktier — —  20  15 — — 70  871  90  886
Räntebärande värdepapper — —  52  86 — — — —  52  86
Derivat — —  0  3 — — — —  0  3
Övriga lån och fordringar — — — —  58  77 — —  58  77
Övriga finansiella tillgångar och skulder — — — — — —  22  14  22  14

— —  72  104  58  77  92  885  222 1 066

16 övriga intäkter

2012 2011

Omprövningsbeslut och intäkter hänförligt till tidigare taxeringsår från Skatteverket  20 —
Intäkt hänförlig till beståndsöverlåtelse  33 —
Ej utnyttjad avsättning i samband med avveckling av ett tjänstepensionsbestånd  62 —
Övrigt  2 15

 117 15
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17 skatt

2012 2011

aktuell skattekostnad
Avkastningsskatt -442 -547
Inkomstskatt -4 -5
Uppskjuten skatt -111 31

-557 -521

avkastningsskatt -442 -547

-442 -546

inkomstskatt
Skatt på årets resultat -5 -6
Justering av skatt hänförlig till tidigare taxeringsår  1 1

-4 -5

uppskjuten skatt hänförlig till:
Orealiserade resultat på placeringstillgångar   4 -8
Beräknad pensionsskuld -58 -24
Övriga temporära skillnader -9 -21
Underskottsavdrag -48 84

-111 31

skatt på årets resultat
Aktuell skatt -4 -5
Uppskjuten skatt -111 31

-115 26

avstämning effektiv skattesats avseende inkomstskatt
Resultat före skatt 1 628 2 117
Avgår resultat i avkastningsbeskattad verksamhet -1 336 -1 227

totalt resultat i inkomstbeskattad verksamhet  292 890

Skatt enligt gällande skattesats  26,3 % -77 -234
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter  10 -228
Skatteeffekt av tidigare år  1 -2
Skatteeffekt av andra skattesatser i utlandet -6 -5
Skatteeffekt av utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag  45 413
Skatteeffekt av förändring av underskottsavdrag för vilka uppskjuten skatt ej beaktats  49 83
Skatteeffekt avseende ändrad skattesats från 26,3 % till 22 % -137 —
Övrigt  0 -1

-115 26



34Försäkringsak tiebol aget sk andia (publ) årsredovisning 2012

noter

18 Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

aktier och andelar i dotterbolag1) och intresseföretag1)
organisations-

nummer säte antal aktier
eget 

kapital 
varav 

resultat
kapital- 

andel, %
redovisat 

värde 2012
redovisat 

värde 2011

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 502019-6365 Stockholm — — — — — 0
Skandiabanken AB (publ) 516401-9738 Stockholm 4 000 000 1 878 121 100 3 567 3 508

Skandia Capital AB (publ) 556306-3881 Stockholm 5 000 103 0 100 100 100
Skandia Fonder AB 556317-2310 Stockholm 100 000 38 0 100 136 —
Skandia Försäljning AB 556649-0362 Stockholm — — — — — 0
Skandia Informationsteknologi AB 556023-5797 Stockholm 10 000 11 1 100 5 53)

Skandia Link Livsforsikring A/S — Köpenhamn 7 471 288 25 100 5562) 4692)

Skandia Telemarketing AB 556606-6832 Stockholm — — — — — 10
Sophiahemmet Rehab Center AB 556248-6323 Stockholm 750 1 0 50 1 1
Skandia A/S — Köpenhamn 250 3 0 50 1 1
Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S — Köpenhamn 4 000 000 12 0 50 2 2
Old Mutual Guodian Life Insurance Company Ltd — Peking Ej tillämpligt 152 -73 50 465 364

 4 833 4 460
1) Samtliga bolag är onoterade.
2) Utöver eget kapital tillkommer värdet av befintligt försäkringsbestånd. 

2012 2011

ingående balans anskaffningsvärde 5 697 11 695
Årets kapitaltillskott 278 1 306
Årets anskaffningar 135 1
Årets försäljningar -32 -223
Fusion — -2 450
Likvidation — -74
Sakutdelning — -4 558

utgående balans anskaffningsvärde 6 078 5 6973)

nedskrivningar ingående balans -1 237 -1 068
Årets nedskrivningar -11 -1 185
Återlagda nedskrivningar 3 1 016

nedskrivningar utgående balans -1 245 -1 237

totalt aktier och andelar i koncernföretag 4 833 4 460

lån till koncernbolag 2012 2011

Skandiabanken AB 1 200 1 200
Old Mutual plc — 77
Skandia Informationsteknologi AB — 14

totalt lån till koncernbolag 1 200 1 291

verkligt värde redovisat värde

2012 2011 2012 2011

totalt placeringar i koncernföretag och intresseföretag 7 091 6 393 6 033 5 7513)

3) 2011 års siffror är justerade på grund av ny redovsiningsprincip. För mer information se not 1 Väsentliga redovisnings - och värderingsprinciper och not 48 Effekter av ändrade redovisningsprinciper.
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21 tillgångar för villkorad återbäring

2012 2011

Aktiebaserade fonder 6 201 4 974
Räntebaserade fonder 12 262 6 806

18 463 11 780

Avser depåförsäkring där villkoren är likvärdiga med fondförsäkring. Försäkringstagaren bär direkt placerings-
risk för dessa tillgångar.

2012 2011

ingående balans 11 780 10 116
Insättningar 6 535 4 686
Förtida uttag -906 -1 068
Uttag vid dödsfall -63 -74
Värdeförändringar värdepapper
   Orealiserad värdeförändring 1 035 -1 849
   Realiserad vinst 484 504
   Realiserad förlust -160 -330
Kostnadsuttag -242 -205

utgående balans 18 463 11 780

22 fondförsäkringstillgångar

2012 2011

Aktiebaserade fonder 60 269 59 220
Räntebaserade fonder 32 718 32 627

92 987 91 847

2012 2011

ingående balans 91 847 103 878
Insättningar 6 120 7 165
Förtida uttag -7 519 -3 318
Uttag vid förfall -2 879 -2 824
Uttag vid dödsfall -130 -154
Förändringar i fondvärden
    Orealiserad värdeförändring 4 655 -12 591
    Realiserad vinst 3 458 4 104
    Realiserad förlust -1 300 -2 912
Kostnadsuttag -1 265 -1 501

utgående balans 92 987 91 847

19 obligationer och andra räntebärande PaPPer

2012 2011

upplupet  
anskaffningsvärde verkligt värde

upplupet  
anskaffningsvärde verkligt värde

Värdepapper emitterade av:
Svenska staten 581 627 781 843
Svenska bostadsinstitut 199 199 — —
Övriga svenska emittenter 567 581 466 468
Utländska emittenter 634 626 471 462

1 981 2 033 1 718 1 773

Noterade 1 667 1 311
Onoterade 366 462

2 033 1 773

Bokfört värde överstiger respektive understiger nominella värden med 92 (102) MSEK respektive 18 (24) MSEK.
Samtliga räntebärande värdepapper är tidsbundna.

20 derivat

2012 2011

nominellt 
belopp

anskaff-
nings-
värde

verkligt 
värde

nominellt 
belopp

anskaff-
nings-
värde

verkligt 
värde

Valutaterminer med positiva värden 18 — 0 -1 — 0
Valutaterminer med negativa värden 1 — 0 2 — 0

19 — 0 1 — 0
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23 fordringar avseende direkt försäkring

2012 2011

Försäkringstagare  20  15
Försäkringsförmedlare  5  3

 25 18

24 övriga fordringar

2012 2011

Fordringar koncernföretag  338 535
Övrigt  226 125

 564 660

25 UPPskjUten skatt, netto
uppskjuten

skattefordran
uppskjuten
skatteskuld netto

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Uppskjuten skatt redovisad via  
resultaträkningen hänförlig till:
       Obligationer och andra räntebärande  
       värdepapper — — 13 17 -13 -17
       Avsättningar 9 12 — — 9 12
       Pensionsskuld 236 294 — — 236 294
       Övriga upplupna kostnader 12 18 — — 12 18
       Underskottsavdrag 654 825 — — 654 825
       Avgår: poster som ej möter kraven  
       för tillgångsredovisning1) -192 -315 — — -192 -315

719 834 13 17 706 817

1) Avser skattefordran på underskottsavdrag i de fall det bedöms som mindre sannolikt att de kommer att kunna avräknas mot 
framtida beskattningsbara vinster. 

Förlustavdragen kan avräknas mot framtida vinster utan tidbegränsning och uppgår till 2 973 (3 135) MSEK.
Ej redovisad uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade reserver uppgår till 460 (550) MSEK.

26 materiella tillgångar 

2012 2011

Maskiner 
och in-

ventarier

Förbätt-
ringsutgift 
på annans 

fastighet

totalt 
materiella 
tillgångar

Maskiner 
och in-

ventarier

Förbätt-
ringsutgift 
på annans 

fastighet

totalt 
materiella 
tillgångar

Anskaffningsvärde vid årets början  128  5  133  129  5  134
Årets investeringar  12 —  12  7 —  7
Omklassificering — — — -4 — -4
Årets försäljning/utrangeringar -30 — -30 -4 — -4
Omräkningsdifferens — — —  0 —  0

ackumulerat anskaffningsvärde  110  5  115  128  5  133
Avskrivningar vid årets början -57  0 -57 -48  0 -48
Omklassificering — — —  0 —  0
Årets försäljning/utrangeringar 29 —  29  11 —  11
Årets avskrivningar  -20 -1  -21 -20  0 -20
Omräkningsdifferens  0 —  0  0 —  0

ackumulerade avskrivningar -48 -1 -49 -57  0 -57

redovisat värde  62  4  66  71  5  76

27 kassa och bank

2012 2011

Beviljade krediter per balansdagen 1 000 3 000
 - varav utnyttjat per balansdagen — —

1 000 3 000

28 förUtbetalda anskaffningskostnader

Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader 2012 2011

Ingående balans 2 502 2 672
Aktivering av nya anskaffningskostnader  319 195
Avskrivning -454 -365
Omräkningsdifferens -4 0

utgående balans 2 363 2 502

  - varav skadeförsäkring — 18
  - varav livförsäkring 2 363 2 484
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29 övriga förUtbetalda kostnader och UPPlUPna intäkter

2012 2011

Förutbetalda kostnader till koncernföretag  0 94
Övriga förutbetalda kostnader  48 47
Upplupna intäkter från koncernföretag  216 127
Upplupna intäkter ur fondvärdet 101 101
Övriga upplupna intäkter  132 104

 497 473

30 obeskattade reserver

2012 2011

Ingående Balans 2 091 2 091
Årets avsättning — —

utgående balans 2 091 2 091

Obeskattade reserver består av en utjämningsfond.

31 ej intjänade Premier och kvardröjande risker

2012 2011

Skadeförsäkring  236  226
Livförsäkring  33  33

 269  259

32 avsättning för oreglerade skador

2012 2011

brutto avgiven netto brutto avgiven netto

skadeförsäkring
   IB Inträffade och rapporterade skador  751 -1  750 764 -1 763
   IB Inträffade ännu ej rapporterade skador  
   (IBNR)  169  0  169 162 -1 161
   ingående balans  920 -1  919 926 -2 924
   Övriga förändringar  20  0  20 -1 0 -1
   Avvecklingsresultat -32  1 -31 -5 1 -4
   utgående balans  908  0 908 920 -1 919
  UB Inträffade och rapporterade skador  820  0  820 751 -1 750
  UB Inträffade ännu ej rapporterade  
   skador (IBNR)  88  0  88 169 0 169

livförsäkring

   IB Inträffade och rapporterade skador  338 -20  318 343 -18 325
   IB Inträffade ännu ej rapporterade skador  
   (IBNR)  59 -6  53 64 -7 57
   ingående balans  397 -26  371 407 -25 382
   Kostnad för skador som rapporterats  
   under året  47 -5  42 45 -8 37
   Utbetalt -57  10 -47 -61 3 -58
   Avvecklingsresultat  5 —  5 3 0 3
   Andra förändringar -37  0 -37 3 4 7
   utgående balans  355 -21 334 397 -26 371
 UB Inträffade och rapporterade skador1)  300 -16  284 338 -20 318
 UB Inträffade ännu ej rapporterade
   skador (IBNR)2)  55 -5  50 59 -6 53

Avsättning för inträffade och  
rapporterade skador 1 120 -16 1 104 1 089 -21 1 068
Avsättning för inträffade men  
ej rapporterade skador  143 -5  138 228 -6 222

1 263 -21 1 242 1 317 -27 1 290

1) Beloppet är diskonterat. Det odiskonterade beloppet uppgick till 328 (373) MSEK.
2) Beloppet är odiskonterat.
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33 villkorad återbäring

2012 2011
ingående balans 11 792 10 116
Insättningar 6 523 4 698
Förtida uttag -906 -1 067
Uttag vid dödsfall -63 -74
Värdeförändringar värdepapper
   Orealiserad värdeförändring 1 035 -1 849
   Realiserad vinst 484 504
   Realiserad förlust -161 -330
Kostnadsuttag -241 -206

utgående balans 18 463 11 792

Den villkorade återbäringen avser åtagande i depåförsäkringskontrakt.

34 fondförsäkringsåtaganden

2012 2011

ingående balans 91 855 103 892
Insättningar 6 149 7 160
Förtida uttag -4 398 -3 319
Beståndsöverlåtelse -3 120 —
Uttag vid förfall -2 879 -2 824
Uttag vid dödsfall - 130 -154
Förändringar i fondvärden
    Orealiserad värdeförändring 4 658 -12 592
    Realiserad vinst 3 459 4 105
    Realiserad förlust -1 300 -2 912
Kostnadsuttag -1 265 -1 501
Valutakursdifferens  — —

utgående balans 93 029 91 855

35 avsättning för skatt

skattefordran skatteskuld netto

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Avkastningsskatt — — 28 49 28 49
Inkomstskattefordran/skuld — — 13 5 13 5

— — 41 54 41 54

36 övriga avsättningar

2012 2011

Avsättning för avveckling av ett tjänstepensionsbestånd  20 96
Avsättning för skattetvist 41 41
Övriga avsättningar  6 14

 67 151

2012 2011

ingående balans 151 159
Omföring av avsättning till vissa anställda om förtidspension vid 62 års ålder1) — -32
Omföring av avsättning för skattetvist2) — 41
Nya avsättningar 0 0
Ianspråktagna avsättningar -22 -7
Återförda avsättningar från tidigare år -62 -10

utgående balans 67 151

1) Avsättning för erbjudande till vissa anställda om förtidspension vid 62 års ålder har flyttats från Övriga avsättningar till Av-
sättning för pensioner och liknande förpliktelser. Omföringen har genomförts för att bättre spegla dess innebörd. Ändringen 
har ingen effekt på reserverat belopp.

2) Avsättning för skattetvist har flyttats från Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter till Övriga avsättningar. Om-
föringen har genomförts för att bättre spegla dess innebörd. Ändringen har ingen effekt på reserverat belopp.

37 skUlder avseende direkt försäkring

2012 2011

Försäkringstagare  239 524
Försäkringsförmedlare  49 56

 288 580

38 övriga skUlder

2012 2011

Skulder till koncernföretag  104 211
Leverantörsskulder  181 123
Särskild löneskatt  92 89
Övrigt  229 55

 606 478

39 UPPlUPna kostnader och förUtbetalda intäkter

2012 2011

Upplupna löner och sociala avgifter 113 111
Upplupna hyreskostnader 95 103
Övriga upplupna kostnader1) 109 128

 317 342

1) Avsättning för skattetvist har flyttats från Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter till Övriga avsättningar. Om-
föringen har genomförts för att bättre spegla dess innebörd. Ändringen har ingen effekt på reserverat belopp.
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40 förväntade återvinningstidPUnkter för tillgångar och skUlder

2012 2011

tillgångar
Högst 

1 år
längre 
än 1 år totalt

Högst 
1 år

längre 
än 1 år totalt

Placeringar i koncernföretag och intres-
seföretag 465 5 568 6 033  442 5 138 5 751
Andra finansiella placeringstillgångar 857 1 176 2 033 392 1 381 1 773
Placeringstillgångar för vilka 
 livförsäkringstagaren bär placeringsrisken 9 023 102 427 111 450 3 589 100 038 103 627
Återförsäkrares andel av 
 Försäkringstekniska avsättningar 3 18 21  4  23 27
Fordringar avseende direkt försäkring 25 — 25  18 —  18
Fordringar avseende återförsäkring 0 — 0  1 —  1
Övriga fordringar 562 2 564  659  1  660
Uppskjuten skatt, netto — 706 706 —  817  817
Materiella tillgångar 20 46 66  20  56  76
Kassa och bank 2 734 — 2 734 2 600 — 2 600
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 854 2 030 2 884  879 2 124 3 003

14 543 111 973 126 516 8 604 109 750 118 353

skulder

Försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring) 660 872 1 532  650  926 1 576
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäk-
ringar för vilka försäkringstagaren bär risk 
(före avgiven återförsäkring) 9 064 102 428 111 492 3 610 100 037 103 647
Andra avsättningar 101 252 353  165  290 455
Depåer från återförsäkrare 1 7 8  10 —  10
Skulder avseende direkt försäkring 247 41 288  545  35  580
Skulder avseende återförsäkring 3 — 3  3 —  3
Derivat 0 — 0  0  0  0
Övriga skulder 606 — 606  423  55  478
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 313 4 317  239  103  342

10 995 103 604 114 599 5 645 101 446 107 091

41 Poster inom linjen

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade 
förpliktelser

2012 2011

För försäkringstagarnas räkning registerförda tillgångar¹)

  Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 656 1 730
  Fondförsäkringstillgångar 92 987 91 847
  Tillgångar för villkorad återbäring 18 463 11 780
  Premiefordringar 22 21
  Kassa och Bank  50 83

 113 178 105 461

övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter 2012 2011

Kapitalförsäkringar ställda som säkerhet för pensionsåtaganden2) 864 900

864 900

1) I händelse av obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgångarna. Under rörelsens gång har 
företaget rätt att föra tillgångar in och ut ur registret så länge som samtliga försäkringsåtaganden är skuldtäckta enligt 
försäkringsrörelselagen. 

2) Se även not 46 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.

ansvarsförbindelser/eventualförpliktelser 2012 2011

Borgens- och garantiförbindelser3)  29 33
Pensionsförpliktelser4)  0 0

 29 33
3) Varav till förmån för koncernbolag 17 (21) MSEK.
4) I Skandia AB finns pensionsåtaganden som inte tagits upp i balansräkningen uppgående till 864 (900) MSEK som täcks av 

värdet av företagsägda kapitalförsäkringar samt 1 (1) MSEK som täcks av tillgångar i Skandiakoncernens pensionsstiftelse. 
Se även not 46 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.

Skandia AB är, i förhållande till tredje man, alltjämt bunden av vissa garantiåtaganden avseende den skadeför-
säkringsverksamhet som under 1999 överläts till If-koncernen. Genom avtal mellan If-koncernen och Skandia 
AB garanterar If-koncernen att Skandia AB skall hållas skadeslös för alla eventuella krav från tredje man med 
anledning av sådana garantiåtaganden.
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42 kategorier av finansiella tillgångar och skUlder och dess verkliga värden

tillgång/skuld värderad  
till verkligt värde via  

resultaträkningen Finansiella 
tillgångar som 

innehas till 
förfall

Finansiella 
skulder till 

upplupet 
anskaffnings-

värde2012

som bestämts 
tillhöra 

 kategorin
innehav för 

handel
lån och 

 kundfordringar

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

icke finansiella 
tillgångar/

skulder
redovisat 

värde
verkligt  

värde

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag — — — — — — 6 033 6 033 7 091
Aktier och andelar —  0 — — — — —  0  0
Obligationer och andra räntebärande värdepapper — 2 033 — — — — — 2 033 2 033
Derivat —  0 — — — — —  0  0
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna  
bär placeringsrisk 111 450 — — — — — — 111 450 111 450
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar — — —  21 — —  0  21  21
Fordringar — — —  569 — —  20  589  589
Uppskjuten skatt, netto — — — — — —  706  706  706
Andra tillgångar — — — 2 734 — —  66 2 800 2 800
Upplupna ränte- och hyresintäkter — — —  24 — — —  24  24
Förutbetalda anskaffningskostnader — — — 2 363 — — — 2 363 2 363
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter — — —  497 — — —  497  497

111 450 2 033 — 6 208 —  — 6 825 126 516 127 574

Obeskattade reserver — — — — — — 2 091 2 091 2 091
Försäkringstekniska avsättningar — — — — —  — 1532 1 532 1 532
Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar  
för vilka försäkringstagarna bär risk 111 492 — — — — — — 111 492 111 492
Andra avsättningar — — — — — —  353 353 353
Depåer från återförsäkrare — — — — —  8 —  8  8
Derivat —  0 — — — — —  0  0
Övriga skulder — — — — —  856  41  897  897
Upplupna kostnader och förutbetala intäkter — — — — —  317 — 317 317

111 492  0  — — — 1 181 4 017 116 690 116 690
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tillgång/skuld värderad  
till verkligt värde via  

resultaträkningen Finansiella 
tillgångar som 

innehas till 
förfall

Finansiella 
skulder till 

upplupet 
anskaffnings-

värde2011

som bestämts 
tillhöra 

 kategorin
innehav för 

handel
säkrings-

redovisning
lån och 

 kundfordringar

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

icke finansiella 
tillgångar/

skulder
redovisat 

värde
verkligt  

värde

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag — — — — — — — 5 7511) 5 7511) 6 3931)

Aktier och andelar — 0 — — — — — — 0 0
Obligationer och andra räntebärande värdepapper — 1 773 — — — — — — 1 773 1 773
Derivat — 0 — — — — — — 0 0
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär 
placeringsrisk 103 627 — — — — — — — 103 627 103 627
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar — — — — — — — 27 27 27
Fordringar — — — — 664 — — 15 679 679
Uppskjuten skatt, netto — — — — — — — 817 817 817
Andra tillgångar — — — — 2 600 — — 76 2 676 2 676
Upplupna ränte- och hyresintäkter — — — — 28 — — — 28 28
Förutbetalda anskaffningskostnader — — — — 2 412 — — 90 2 502 2 502
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter — — — — 473 — — — 473 473

103 627 1 773 — — 6 177 — — 6 776 118 3531) 118 9951)

Obeskattade reserver — — — — — — — 2 091 2 091 2 091
Försäkringstekniska avsättningar — — — — — — — 1 576 1 576 1 576
Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar  
för vilka försäkringstagarna bär risk 103 647 — — — — — — — 103 647 103 647
Andra avsättningar — — — — — — — 455 455 455
Depåer från återförsäkrare — — — — — — 10 — 10 10
Derivat — 0 — — — — — — 0 0
Övriga skulder — — — — — — 989 71 1 061 1 061
Upplupna kostnader och förutbetala intäkter — — — — — — 342 — 342 342

103 647 0 — — — — 1 341 4 193 109 182 109 182

1) 2011 års siffror är justerade på grund av ny redovisningsprincip. För mer information se not 1 Väsentliga redovisningsoch värderingsprinciper och not 48 Effekter av ändrade redovisningsprinciper.

Forts. not 42 kategorier av Finansiella tillgångar ocH skulder ocH dess verkliga värden
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Forts. not 42 kategorier av Finansiella tillgångar ocH skulder ocH dess verkliga värden

bestämning av verkligt värde genom publicerade prisnoteringar eller värderingstekniker
instru-

ment med 
publicerade 

prisnoteringar 
på en aktiv 

marknad

värderings-
tekniker 

baserade på 
observerbara 

marknadsdata

värderings-
tekniker base-

rade på icke 
observerbara 

marknadsdata
2012 nivå 1 nivå 2 nivå 3

tillgång värderad till verkligt värde via resultaträkningen 
som bestämts tillhöra kategorin
 Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär
 placeringsrisk 109 503 1 947 —

tillgång värderad till verkligt värde via resultaträkningen, 
innehav för handel
 Aktier och andelar 0 — —
 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 202  831 —
 Derivat — 0 —

110 705 2 778 —

skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen 
som bestämts tillhöra kategorin
 Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar 
 för vilka försäkringstagarna bär risk 109 545 1 947 —

skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen, 
innehav för handel
 Derivat — 0 —

109 545 1 947 —

instru-
ment med 

publicerade 
prisnoteringar 

på en aktiv 
marknad

värderings-
tekniker 

baserade på 
observerbara 

marknadsdata

värderings-
tekniker base-

rade på icke 
observerbara 

marknadsdata
2011 nivå 1 nivå 2 nivå 3

tillgång värderad till verkligt värde via resultaträkningen 
som bestämts tillhöra kategorin
 Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär 
 placeringsrisk 102 829 798 —

tillgång värderad till verkligt värde via resultaträkningen, 
innehav för handel
 Aktier och andelar 0 — —
 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 072 701 —
 Derivat — 0 —

103 901 1 499 —

skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen 
som bestämts tillhöra kategorin
 Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar 
 för vilka försäkringstagarna bär risk 102 837 810 —

skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen, 
innehav för handel
 Derivat — 0 —

102 837 810 —
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43 LEASING

I egenskap av leasetagare har Skandia AB ingått ett antal operationella leasingavtal. Den totala leasingkostna-
den för året uppgick till 130 (88) MSEK.  Förfallotidpunkter för det sammanlagda beloppet av framtida minimi-
leaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal per den 31 december 2012 fördelar sig 
enligt följande:

2012 2011

operationella leasingavtal
inom ett år -133 -131
senare än ett år men inom fem år -588 -492
senare än fem år -226 -446

 -947 -1 069

I samband med beståndsöverlåtelsen till Skandia Liv som genomfördes per den 1 januari 2013 överläts samt-
liga leasingavtal, se ytterligare information i not 49 Händelser efter balansdagen.

44 MEDELANTAL ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

2012 2011

Medelantal anställda kvinnor Män totalt kvinnor Män totalt1)

Sverige 554 378 932 485 350 835

554 378 932 485 350 835
1) varav 4 fältmän

Fördelning mellan kvinnor och män bland ledande befattningshavare
2012 2011

antal kvinnor Män antal kvinnor Män

Styrelseledamöter, inklusive 
arbetstagarrepresentanter 5 20 % 80 % 6 14 % 86 %

Vd och övriga personer  
i ledningen 5 20 % 80 % 10 9 % 91 %

löner och andra ersättningar2) 2012 2011

Ledande befattningshavare3) 15 32
Övriga anställda 479 430

löner och ersättningar 494 462

Pensioner och andra sociala avgifter 319 288
 - varav pensionskostnader 154 139

2) Under året har 14 (15) MSEK avsatts till Skandias resultatandelssystem, Stiftelsen Skandianen, som omfattar 
anställda som inte har en rörlig lönekomponent i sin ersättningsstruktur.

3) Avser ett medelantal på 7 (9) personer.

lån till ledande befattningshavare (ksek) 2012 2011

Lån till ledande befattningshavare inkl arbetstagarrepresentanter i 
styrelsen 12 487 5 321

12 487 5 321

Nyttjade kontokrediter uppgår till 58 (49) KSEK, där ett rambelopp om 390 (230) KSEK föreligger. Lånevillkoren 
överensstämmer med de som normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten. Däremot utges förmånligare 
räntevillkor till Skandia AB-koncernens samtliga medarbetare anställda i Sverige. Skandiabanken eller övriga 
koncernbolag har inte ställt säkerhet eller ingått ansvarsförbindelser till förmån för redovisade befattnings-
havare. Angivna lån lämnade till ledande befattningshavare i Sverige är utställda av Skandiabanken. 

inForMation oM ledande beFattningsHavares ersättningar oCH FörMåner
PrINcIPEr
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. De av stämman beslutade 
arvodena avser tiden till nästa årsstämma. Sker förändringar i personkretsen under mandattiden anpassas arvo-
denas storlek härtill. Till sådana ledamöter som är anställda i Skandia utgår ej särskilt arvode. 

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersätt-
ning, pension samt övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses de personer inklusive verkställande 
direktören som vid något tillfälle under året har utgjort ledningen för Skandia AB. Vid årskiftet uppgick de ledande 
befattningshavarna i Skandia AB till fem personer. I texten nedan är det endast dessa personer som berörs. 

rÖrLIg ErSäTTNINg
Skandia AB tillämpar särskilda program för rörlig ersättning och dessa är grundade på såväl den anställdes 
resultat som den berörda resultatenhetens och företagets totala resultat. Hänsyn tas även till kvalitativa kriterier. 
Programmen för rörlig ersättning är baserade på upprättandet av detaljerade och individuella prestationskontrakt. 
Om ersättningen innehåller en rörlig del, ska den vara en lämplig balans mellan fast och rörlig lön. Den rörliga 
ersättningen kan sättas till noll. När det gäller rörlig ersättning finns det ett i förväg bestämt tak som anger hur 
stor ersättningen kan bli om alla mål uppnås.

För de ledande befattningshavare och nyckelpersoner som är berättigade utgör möjligheten till rörlig ersättning 
maximalt 20 procent av grundlönen. Vd är inte berättigad till rörlig ersättning.

Anställda som arbetar med att granska verksamheten såsom chief risk Officer, chefaktuarie, ansvarig för 
regelefterlevnad (compliance officer) samt medarbetare till nämnda befattningshavare är inte berättigade rörlig 
ersättning.

För övriga medarbetare, som inte har rätt till rörlig ersättning enligt ovan nämnda program, kan en ersättning 
motsvarande maximalt 125 procent av ett halvt prisbasbelopp utgå. Denna avsätts till en resultatandelsstiftelse, 
Skandianen. För 2012 kan avsättningen maximalt uppgå till 27 500 kr per medarbetare.

INFOrMATION OM ErSäTTNINgAr OcH FÖrMåNEr TILL VD 2012
Vds ersättning redovisas i tabellen Andra ersättningar och förmåner för ledande befattningshavare anställda i 
Skandia AB 2012 på nästa sida. 

PENSIONEr
Skandia ABs nuvarande vd har pensionsförmåner enligt FTP planens avdelning 2 (tjänstepensionsplanen inom 
försäkringsbranschen). Pensionsplanen är till sin huvuddel förmånsbestämd med en maximal förmån om 65 
procent av den pensionsmedförande lönen. Skandia ABs vd har valt så kallad alternativ FTP på lönedelar mellan 
7,5 - 30 inkomstbasbelopp vilket innebär att premier beräknade i detta intervall redovisas som avgiftsbestämd 
pension. Pensions ålder är i enlighet med pensionsplanen 65 år. På pensionsmedförande lönedelar ovan planens 
tak om 30 inkomstbasbelopp avsätts en premie om 37 procent. rörlig lön ovan planens tak ingår inte i det 
pensionsmedförande underlaget. årets avgiftsbestämda pensionskostnad i förhållande till pensionsgrundande 
ersättning uppgår till 27 procent. årets förmånsbestämda pensionskostnad i förhållande till pensionsgrundande 
ersättning uppgår till 1 procent.  

För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. För denna grupp finns såväl avgiftsbestämda 
som förmånsbestämda pensionsutfästelser. 
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UPPSägNINgSTID OcH AVgåNgSVEDErLAg
Skandia ABs vd har rätt till lön under uppsägningstiden, vilken är 12 månader vid uppsägning från bolagets sida 
samt ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Övriga ledande befattningshavare har, vid uppsägning 
från bolagets sida, rätt till lön under uppsägningstiden i enlighet med gällande kollektivavtal. 

styrelsearvoden betalade av skandia ab1) 2 012 2011

ksek arvode
kommitté-

arbete arvode
kommitté-

arbete

Styrelseledamot Leif Victorin 250 0 — —
Styrelseledamot Magnus Beer 300 125 300 125
Vice styrelseordförande Lars Henrik Otterbeck2) — — 921 406

550 125 1 221 531
1) Beloppen avser den tid då respektive person var ledande befattningshavare. 
2) Vice styrelseordförande till och med den 15 december 2011.

andra ersättningar och förmåner för ledande befattningshavare anställda i skandia ab 2012

ksek

Medel-
antal 

personer grundlön

rörlig 
ersätt-

ning

aktiere-
laterade 

ersätt-
ningar 

 övriga 
ersätt-

ningar och 
förmåner

pensions-
premier totalt

Vd, Mårten Andersson  
till och med den 31 mars 20123) 1 1 9701) 758 106 20 188 3 042
Vd, Ann-charlotte Stjerna  
från och med den 1 april 20123) 1 1 656 71 11 272 439 2 449
Övrig ledning3) 6 9 7422) 785 212 294 2 430 13 089

8 13 368 1 614 329 586 3 057 18 580
1) Varav avgångsvederlag 989 KSEK.
2) Varav avgångsvederlag 3 025 KSEK.
3) Inga utestående pensionsförpliktelser för ledande befattningshavare 2012.

andra ersättningar och förmåner för ledande befattningshavare ej anställda i skandia ab 2012

ksek

Medel-
antal 

personer grundlön

rörlig
ersätt-

ning

aktiere-
laterade 

ersätt-
ningar 

 övriga 
ersätt-

ningar och 
förmåner

pensions-
premier totalt

Övriga ledande befattnings-
havare 2 2 194 — — 80 1 105 3 379

2 2 194 — — 80 1 105 3 379

andra ersättningar och förmåner för ledande befattningshavare anställda i skandia ab 2011

ksek

Medel-
antal 

personer grundlön

rörlig 
ersätt-

ning

aktiere-
laterade 

ersätt-
ningar 

 övriga 
ersätt-

ningar och 
förmåner

pensions-
premier totalt

Vd, Mårten Andersson1) 1 3 301 1 490 630 168 1 484 7 071
Övrig ledning1) 8 17 381 7 029 879 1 158 6 251 32 698

9 20 682 8 519 1 509 1 326 7 735 39 769
1) Inga utestående pensionsförpliktelser för ledande befattningshavare 2011.

andra ersättningar och förmåner för ledande befattningshavare ej anställda i skandia ab 2011

ksek

Medel-
antal 

personer grundlön

rörlig 
ersätt-

ning

aktiere-
laterade 

ersätt-
ningar 

 övriga 
ersätt-

ningar och 
förmåner

pensions-
premier totalt

Övriga ledande befattnings-
havare 3 8 556 1 633 370 2 099 3 913 16 571

3 8 556 1 633 370 2 099 3 913 16 571

AKTIErELATErADE ErSäTTNINgAr
De aktierelaterade ersättningsprogrammen som har funnits i Skandia AB var en del av koncerngemensamma 
ersättningsprogram hos den tidigare ägaren Old Mutual. I samband med att Skandia Liv förvärvade Skandia AB 
den 21 mars 2012 har dessa program avslutats och innestående optioner och aktier (med undantag av intjänings-
året 2010) har överlåtits till medarbetarna.

Den sista tilldelningen av aktier gjordes under 2011 avseende intjäningsåret 2010. Antal tilldelade aktier uppgick 
till 431 687 st. Innehavet finns fortfarande kvar på grund av uppskjuten ersättning i enlighet med Finansinspek-
tionens författningssamling Allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearing-
organisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar (FFFS 2011:2). Detta innebär att innehavet skjuts 
upp i tre år fram till 2014. Aktiekursen för Old Mutual per den 31 december 2012 var 1,78 gBP, motsvarande 
18,76 SEK. Under året har 403 973 aktier och 1 858 728 optioner överlåtits till medarbetarna. Kostnaden under 
2012 uppgick till 1,1 (2,5) MSEK.

Skandia AB har ingen ytterligare kostnad för ersättningsprogrammen förutom sociala avgifter. De sociala av-
gifterna bedöms uppgå till belopp som inte har en väsentlig finansiell påverkan på Skandia ABs resultat.

Forts. not 44 Medelantal anställda saMt löner oCH ersättningar
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45 UPPLYSNINGAR NÄRSTÅENDE

närstående
Som närstående definieras samtliga bolag inom Skandiakoncernen. Närståendekretsen har ändrats i och med att 
Skandia AB förvärvades av Skandia Liv. Efter tidpunkten för förvärvet, efter den 21 mars 2012, ingår inte längre 
bolag tillhörande Old Mutual-koncernen i närståendekretsen. 

Utöver ovanstående ingår även styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare i Skandiakoncernen i 
när stående kretsen. Som närstående betraktas även deras närstående och de bolag, utanför Skandiakoncernen, 
där Skandias styrelseledamöter och ledande befattningshavare har styrelseuppdrag. Med undantag för bolag 
inom Skandiakoncernen förkommer inga transaktioner utöver normala kund transaktioner på marknadsmässiga 
villkor med dessa personer och bolag. även intresseföretag och joint ventures definieras som närstående. 

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare i Skandia AB framgår av not 44 Medelantal ansällda 
samt löner och ersättningar.

oMorganisation
Skandia AB har under 2012 överlåtit dotterbolagen Skandia Telemarketing AB och Skandia Försäljning AB till 
Skandia Liv till bokfört värde om 10 MSEK respektive 22 MSEK. Vidare har Skandia AB köpt det indirekta dotter-
bolaget Skandia Fonder AB av Skandiabanken AB. Köpeskillingen uppgick till 135 MSEK.

I november 2011 ingick Skandia AB avtal om överlåtelse av aktier i det kinesiska intresseföretaget Old Mutual 
guodian Insurance company Ltd till bolag inom Old Mutualkoncernen. Intentionen var att fullfölja överlåtelsen 
senast i samband med fullföljandet av Skandia Livs förvärv av Skandia AB, men överlåtelsen har försenats. 
Försäljningen beräknas kunna verkställas under 2013, men kan komma att försenas ytterligare på grund av 
godkännandeprocessen i Kina.

proCess
Inom Skandia AB finns sedan flera år en väl inarbetad struktur med outsourcing där framför allt Skandia AB har 
tillhandahållit tjänster till flera bolag inom koncernen.  Denna struktur kvarstod under hela 2012, men upphörde 
per den 1 januari 2013, då de koncerncentraliserade funktionerna placerades i Skandia Liv.  I januari 2012 flyt-
tades den interna säljkåren från Skandiabanken AB till Skandia ABs helägda dotterbolag Skandia Försäljning AB. 
Skandia Försäljning AB har tillhandahållit distributionstjänster till Skandia AB, Skandia Liv och Skandiabanken. 
Skandia Försäljning AB har under året överlåtits till Skandia Liv.

När det gäller transaktioner av löpande karaktär finns en etablerad process med funktionsavtal som reglerar 
de uppdrag som Skandia AB har utfört åt andra Skandiabolag. Funktionsavtalen beskriver respektive uppdrags 
tjänsteinnehåll, servicenivå och utförande. Marknadspris tillämpas i de fall det är möjligt att göra en jämförelse 
med liknande tjänster på marknaden som till exempel distribution av försäkringar eller uthyrning av lokaler. I 
övrigt tillämpas självkostnadsmetoden.

I samband med affärsplaneringen tas en budget fram med totala kostnader per uppdrag fördelat på särkostna-
der och samkostnader samt fördelningsnycklar som speglar nyttjandegrad baserat på ABc-metodik. Ersättning 
utgår utifrån faktiskt utfall.

I Danmark samarbetar Skandia Livs dotterbolag Skandia Link Livsforsikring A/S med Skandia Livs dotterbolag 
Skandia Liv A/S och Skandia Liv A A/S genom bolagen Skandia A/S och Skandia Asset Management Fonds-
mæglerselskab A/S. Skandia A/S ägs till 50 procent av Skandia AB och till 50 procent av Skandia Liv. Syftet är 
att samordna alla administrativa resurser vilket ger möjligheter till kostnads synergier. Kostnaderna i Skandia A/S 
faktureras efter nyttjande till respektive bolag. Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S tillhanda-
håller kapitalförvaltning för Skandia ABs och Skandia Livs dotterbolag i Danmark mot en marknadsmässig avgift 
som beräknas på det förvaltade kapitalet. 

transaktioner Mellan skandia ab oCH övriga skandiabolag  
i väsentligHetsordning (Msek)

karaktär
bolag  
som erhållit

bolag  
som erlagt

ersätt-
ning 
2012

Hän- 
visning

ersätt-
ning 

20111)

Distributionsstöd, mark-
nadskommunikation, 
kundcenter, gruppför-
säkring, affärsutveck-
ling, diverse stab- och 
servicefunktioner.

Skandia AB

Skandia Liv, Skandiabanken AB, 
Skandia Fonder AB, Skandia Informa-
tionsteknologi AB, Skandia capital AB, 
Skandia Försäljning AB, Skandikon 
Administration AB, Skandia Liv Fastig-
heter AB, Skandia A/S

854 1 803

Distributionsersättning Skandia AB Skandia Liv 444 2 505

Distributionsersättning Skandia 
Försäljning AB Skandia AB 381 3 —

Distributionsersättningar 
från fondförvaltare Skandia AB Skandiabanken AB och Skandia 

Fonder AB 381 4 457

IT drift och service Skandia Informa-
tionsteknologi AB Skandia AB 188 5 108

Tjänstepensioner för 
anställda inom Skandia-
koncernen

Skandia Liv Skandia AB 116 6 88

Hyra av kontorslokaler Skandia AB

Skandia Liv, Skandiabanken AB, 
 Skandia Informationsteknologi AB, 
Skandia Försäljning AB, Skandia 
 capital AB, Skandia Fonder AB

60 7 —

Ersättning kapitalförvalt-
ningsavtal Skandia Liv Skandia AB 55 8 53

räntesubventioner Skandiabanken AB Skandia AB 46 9 33

cash management och 
finansiering Skandia AB

Skandiabanken AB,Skandia Informa-
tionsteknologi AB, Skandia capital 
AB, Skandia Försäljning AB, Skandia 
Telemarketing AB

39 10 44

gemensamt tjänste-
pensionskoncept Skandia Liv Skandia AB 29 11 29

Ersättning avseende 
hälsokedjan Skandia AB Skandia Liv 23 12 26

Personalförmåner Skandia AB

Skandia Liv, Skandiabanken AB, 
Skandia Fonder AB, Skandia Informa-
tionsteknologi AB, Skandia Försäljning 
AB, Skandikon Administration AB, 
Skandikon Pensionsadministration 
AB, Skandia Liv Fastigheter AB och 
Svensk Pensionsadministration KB

20 13 14

Hyra av kontorslokaler Skandia Liv 
Fastigheter AB Skandia AB 12 14 13

återförsäkring Skandia Liv Skandia AB 10 15 6
1) 2011 års siffror är inte helt jämförbara med utfall 2012 på grund av omstrukturering inom koncernen.
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1. Skandia AB tillhandahåller marknadsnära funktioner för delar av övriga Skandiakoncernens räkning för att 
öka effektiviteten inom bolagen. De tjänster som samordnas är bland annat distribution och distributionsstöd, 
kundtjänst, marknadskommunikation, affärsutveckling, administration av gruppförsäkringsprodukter samt 
diverse stab- och servicefunktioner. När det gäller distribution erhåller Skandia AB en marknadsmässig ersätt-
ning för utförda prestationer. Den ersättning som utgår för övriga områden som avses i denna punkt grundas 
på självkostnader som fördelas utifrån faktiskt utnyttjande. 

2. Skandia AB erhåller distributionsersättning av Skandia Liv som i sin helhet vidaredistribueras till Skandia 
Försäljning AB och till externa mäklare, se även punkt 3. 

3. Skandia AB betalar samt vidaredistribuerar, se punkt 2, distributionsersättning till Skandia Försäljning AB.
4. Skandia AB erhåller ersättning från fondförvaltare, baserat på förmedlad volym. Ersättningen är marknads-

mässig.
5. Skandia Informationsteknologi AB tillhandahåller IT-tjänster till hela Skandiakoncernen. Ersättning utgår enligt 

självkostnadsprincipen och fördelas utifrån utnyttjande av de olika IT-tjänsterna.
6. Skandia Liv tillhandahåller tjänstepensioner för anställda i Skandia AB. Dessa pensionsförmåner grundas på 

avtal på den svenska arbetsmarknaden och premierna är därmed marknadsmässiga.
7. Skandia AB vidarefakturerar marknadsmässig hyra till dotterbolag. Föregående år ingick hyran i punkt 1.
8. Som framgår av avsnittet ”Uppgörelse med Skandia Liv” i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2009 

förhandlades villkoren för kompensation till Skandia Liv relaterad till skiljedomen från 2008 om och ändrades 
under 2009. Från och med september 2009 betalar Skandia AB ett fast belopp om 13,9 MSEK per kvartal till 
Skandia Liv, något som kommer att fortgå till och med 2013.

9. Anställda i Skandiakoncernen har möjlighet att ta personallån hos Skandiabanken AB. Skandiabanken AB 
debiterar Skandia AB mellanskillnaden mellan personalränta och marknadsränta för samtliga personallån 
upptagna av anställda i Skandiakoncernen i steg ett. Skandia AB belastas dock endast med räntekostnad, 
det vill säga mellanskillnaden mellan marknadsränta och personalränta, hänförlig till personallån upptagna av 
sina egna anställda då räntekostnad hänförlig till anställda i övriga juridiska enheter vidaredebiteras till den 
juridiska person där respektive person är anställd.

10. Skandia AB bedriver samarbete med dotterbolagen inom cash management och finansiering. Skandia ABs 
svenska dotterbolag, med undantag för Skandiabanken AB ingår i Skandia ABs koncernkonto och erhåller 
eller erlägger ränta till Skandia AB för sin andel av saldot. Skandia AB finansierar sig också delvis genom 
Skandia capital AB. För samtliga transaktioner erläggs eller erhålls marknadsmässiga villkor.

11. Skandia AB och Skandia Liv har ett gemensamt tjänstepensionskoncept. Skandia Liv står för administra-
tionen och erhåller en ersättning för administrationstjänsterna som grundas på självkostnader. Skandia AB 
och Skandia Liv tar fullt ut sina egna risker.

12. Skandia Liv erbjuder, inom sjukförsäkringskonceptet hälsokedjan, rehabilitering. rehabiliteringsdelen köps av 
Skandia AB. För detta betalar Skandia Liv en marknadsmässig ersättning.

13. Skandia AB hyr kontorslokaler runt om i Sverige från Skandia Liv Fastigheter AB. Hyran är marknadsmässig. 
14. Skandia AB återförsäkrar en del av bolagets sjukförsäkringsrisker inom Sverige hos Skandia Liv. På så sätt 

uppnås samordningsvinster i bland annat riskprövning. Skandia AB betalar en marknadsmässig premie för 
återförsäkringen som säkerställs genom att Skandia Liv varje år återförsäkrar vidare en del av risken på den 
öppna marknaden.

Transaktioner mellan Skandia AB och dess styrelse framgår av not 44 Medelantal anställda samt löner och 
ersättningar.

Skandia AB har automatisk likvidavräkning av mellanhavanden. Likvidavräkningen sker dagligen eller månatligen. 
Netto har Skandia AB en fordran på 315 MSEK (69 MSEK) till Skandia Liv per den 31 dec 2012. Till dotterbolagen 
har Skandia AB en fordran på 1 285 (1 222) MSEK. Av nettofordran avser 1 200 (1 214) MSEK lån till dotterbola-
gen.

Forts. not 45 upplysningar närstående

UTDELNINgAr, AKTIEägAr- OcH KAPITALTILLSKOTT SAMT KONcErNBIDrAg
I maj 2012 lämnade Skandia AB en utdelning till Skandia Liv på 421 MSEK. 

Under året har Skandia AB lämnat kapitaltillskott till Old Mutual guodian Life Insurance company Ltd på 108 
MSEK. Vidare har Skandia AB lämnat aktieägartillskott som är fördelade enligt följande; Skandia Link Livsfor-
sikring A/S 88 MSEK, Skandiabanken AB 58 MSEK, Skandia Försäljning AB 25 MSEK och Skandia Fonder AB 
1 MSEK. 

Skandia AB har erhållit en utdelning från Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S på 39 MSEK. 
Under året har Skandia AB erhållit koncernbidrag från Skandiabanken AB 31 MSEK, Skandia Fonder AB 27 

MSEK, Skandia capital AB 22 MSEK och Skandia Informationsteknologi AB 1 MSEK.

närstående dåvarande skandia ab-konCernen – old MutualkonCernen
Under perioden 1 januari - 21 mars 2012 ingick dåvarande Skandia AB-koncernen i Old Mutualkoncernen. Under 
denna period fortsatte samarbetet inom IT-området framförallt avseende drift av vissa gemensamma system 
samt att Skandia AB-koncernen bland annat fick distributionsersättning från fondförvaltare. För detta har Skandia 
AB-koncernen erhållit 48 MSEK från Old Mutual. 
 Skandia AB har även erhållit ett kapitaltillskott från Old Mutual på 1 MSEK.
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specifikation av tillgångar och skulder avseende pensioner i egen regi 2012 2011

Förpliktelsernas nuvärde avseende fonderade pensionsplaner -1 -1
Verkligt värde vid utgången av perioden avseende tillgångar i pensionsstiftelse 66 62
Överskott i pensionsstiftelse (+) 65 61
Ej redovisat överskott i pensionsstiftelse -65 -61

nettoskuld i balansräkningen 0 0

specifikation av förändring i överskott i pensionsstiftelse 2012 2011

Nettoskuld vid årets början avseende pensionsåtaganden — —
I resultaträkningen redovisad kostnad för pensionering i egen regi — —
Avsättning till pensionsstiftelse — —
Pensionsutbetalningar 0 0
gottgörelse från pensionsstiftelse — —

nettoskuld vid årets slut avseende pensionsåtaganden 0 0

specifikation av periodens kostnader och intäkter avseende pensioner 2012 2011

pension i egen regi
Kostnad för intjänande av pensioner — —
Skillnad mellan gottgörelse från pensionsstiftelse och utbetalda pensioner 0 0
räntekostnad 0 0
Verklig avkastning på särskilt avskilda tillgångar -4 4
Kostnad för pensionering i egen regi -4 4
Pension genom försäkring
Försäkringspremier -116 -111
årets pensionskostnad -120 -107
Ökning av överskott i särskilt avskilda tillgångar 4 -4

redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner, exklusive skatter -116 -111

verkligt värde för tillgångar i siftelse uppdelat på huvudkategorier 2012 2011

Aktier 41 34
räntebärande tillgångar 21 19
Kassa och bank 3 8
Övriga tillgångar 1 1

totala tillgångar 66 62

Följande aktuariella antaganden har använts vid beräkning av pensionsskulden: 

- diskonteringsränta 3,0 % (3,5 %)
- inflation 2 % (2 %)

För 2013 förväntas utbetalningarna avseende förmånsbestämda pensionsplaner ligga i nivå med de 
 utbetalningar som gjordes 2012.

46 AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER 

2012 2011

Avsättning för särskild löneskatt att erläggas vid framtida utbetalning av tidigare 
kostnadsförda pensioner 210 218
Avsättning för erbjudande till vissa anställda om förtidspension vid 62 års ålder 35 32

 245 250

2012 2011

ingående balans 250 236
Omföring av avsättning för erbjudande till vissa anställda om förtidspension  
vid 62 års ålder1) — 32
Ny avsättning 2 1
Ianspråktagna avsättningar -21 -16
återförda avsättningar från tidigare år 14 -3

utgående balans 245 250

1) Avsättning för erbjudande till vissa anställda om förtidspension vid 62 års ålder har flyttats från Övriga avsätt-
ningar till Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser. Omföringen har genomförts för att bättre spegla 
dess innebörd. ändringen har ingen effekt på reserverat belopp.

Skandia AB tillämpar reglerna i Tryggandelagen och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av pensioner. 
Tillämpning av Tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. reglerna i IAS 19 avseende för-
månsbestämda pensionsplaner tillämpas därför inte i Skandia AB utan upplysningar lämnas enligt relevanta delar 
av vad som anges i IAS 19. Pensionsplanerna i Skandia AB utgörs främst av pensionsförmåner som framgår i 
kollektivavtalet gällande planen för tjänstepensionsförsäkring för tjänstemän i försäkringsbranschen (FTP) samt till 
viss del av tillkommande pensionsförmåner för högre befattningshavare. Pensionsplanerna omfattar i huvudsak 
ålderspension, sjukpension och familjepension.

Skandia ABs pensionsplaner tryggas genom betalning av försäkringspremier till främst moderbolaget Skandia 
Liv. Vissa förmånsbestämda pensionsförpliktelser är även tryggade i Skandiakoncernens Pensionsstiftelse. Pen-
sionsförpliktelser tryggade i pensionsstiftelsen redovisas inte i Skandia ABs balansräkning. Pensionsförpliktelser 
inkluderar även en förmånsbestämd skuld avseende rätt till förtidspension för vissa anställda. Enligt gällande 
kollektivavtal omfattas denna medarbetargrupp av möjligheten till förtidspension vid 62 års ålder jämfört med  
65 år för övriga anställda.

Pensionsåtaganden som säkerställts genom företagsägda kapitalförsäkringar, redovisas inte i balansräkningen. 
Värdet av dessa pensionsåtaganden motsvaras av försäkringskapitalet på kapitalförsäkringarna. Försäkrings-
kapitalet är baserat på försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag hos försäkringsgivare och utgör 
marknadsvärdet på den andel av försäkringsgivarens placeringstillgångar som löper på försäkringen exklusive ej 
allokerade överskott. Värdet av de företagsägda kapitalförsäkringarna redovisas, i konsekvens med redovisning-
en av pensionsåtagandena som säkerställts genom kapitalförsäkringarna, inte som tillgång i balansräkningen. 
Kapitalförsäkringarna är pantsatta till förmån för de pensionsberättigade och är därmed upptagna som ställda 
säkerheter. Värdet på de ställda säkerheterna motsvarar försäkringskapitalet på kapitalförsäkringarna. Vid inbetal-
ning av kapitalförsäkringar redovisas premien som en pensionskostnad. I resultaträkningen utgörs Skandia ABs 
kostnad för pensioner av summan av pensionspremier, inbetalda kapitalförsäkringar samt löneskatt. Kostnaden 
redovisas som en administrativ kostnad. Löneskatt har reserverats för i balansräkningen på pensionsåtaganden 
som säkerställts genom företagsägda kapitalförsäkringar.
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49 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

rÖrELSEÖVErLåTELSE
Skandia Livs förvärv av Skandia AB förväntas leda till betydande kostnads- och intäktssynergier. 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 till Skandia Liv. 
även den IT-verksamhet, inklusive personal, som tidigare bedrivits i Skandia Informationsteknik 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 ska tillse god standard och god sed för kontroll 
och uppföljning av den verksamhet som är outsourcad.

48 EFFEKTER AV ÄNDRAD REDOVISNINGSPRINCIP

I rFr 2 har det införts en alternativregel för redovisning av koncernbidrag. Den innebär att både givna och 
mottagna koncernbidrag i en koncern får redovisas i resultaträkningen under rubriken bokslutsdispositioner. 
Förändringen avser koncernbidrag 2011.

effekter på balansräkningen 2011-12-31
Före 

justering

Justering 
koncern-

bidrag
efter 

justering

Placeringar i koncernföretag 5 752 -1 5 751
totalt tillgångar 118 354 -1 118 353
årets resultat 1 597 -1 1 596
totalt eget kapital, avsättningar oCH skulder 118 354 -1 118 353

effekter på resultaträkningen 2011-12-31

resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2 118 -1 626 492

Bokslutsdispositioner 0 1 625 1 625

resultat före skatt 2 118 -1 2 117

Avkastningsskatt -547 — -547
Skatt på årets resultat 26 0 26

årets resultat 1 597 -1 1 596

47 RESULTAT PER FÖRSÄKRINGSKLASS SKADEFÖRSÄKRING

2012 2011

olycksfall och sjukdom
 Premieinkomst, brutto  978  896
 Premieintäkt, brutto  966  900
 Försäkringsersättningar, brutto -673 -670
 Driftskostnader, brutto -243 -250
 resultat avgiven återförsäkring  0 -1

tekniskt resultat före kapitalavkastning  50 -21
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Underskrifter
STOCKHOLM DEN 12 APRIL 2013

Anna-Carin Söderblom Agius Leif Victorin Magnus Beer
ordFörande viCe ordFörande

Bengt-Åke Fagerman Marek Rydén Ann-Charlotte Stjerna
  verkställande direktör

VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR LÄMNATS DEN 12 APRIL 2013

 
Deloitte AB
 

Göran Engquist
auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

TILL ÅRSSTÄMMAN I FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL)
ORGANISATIONSNUMMER 502017-3083

RAppoRt oM ÅRSREDoViSninGEn
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Försäkringsaktiebolaget Skandia 
(publ) för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR  

FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäk-
ringsföretag och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt international Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om be-
lopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 

ska  utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
års redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk-
bedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut-
forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om års-
redovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Försäkringsaktiebolaget Skandias finansiella ställning per den 31 december 2012 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning 
i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen.
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RAppoRt oM AnDRA kRAV EnLiGt LAGAR oCh  
AnDRA FöRFAttninGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Försäkringsaktiebolaget Skandia för räkenskapsåret  
2012-01-01 – 2012-12-31.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolags-
lagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 

att kunna bedöma om någon styrelseledamot  eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, försäk-
ringsrörelselagen, lagen om årsredovisning försäkringsföretag eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

STOCKHOLM DEN 12 APRIL 2013

Deloitte AB 

Göran Engquist 
auktoriserad revisor

revisionsberättelse




