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Ledelsesberetning
Periodens resultat
Skandia Livsforsikring A/S’ (Skandia Bonuspension) er fra omverdenen påvirket af økonomisk afmatning, uro på de finansielle markeder og
hård konkurrence. Herudover opleves fortsat en hård priskonkurrence i markedet for firmapensioner, ligesom der ses en trend i markedet
mod flytning fra traditionelle garanterede pensionsprodukter til markedsrenteprodukter.
Resultatoverblik for 1. halvår 2012:
•
Der er sket et fald i løbende præmier på 12 % og fald i samlede indbetalinger på 40 % i forhold til 2011.
•
Samlet afkast på investeringsaktiverne er på 4,2 %.
•
Samlet set er resultatet før skat på ‐9 mio. kr. mod ‐65 mio. kr. i 1. halvår 2011. Resultatet er tilfredsstillende og er særligt påvirket af et
positivt renteresultat og et forbedret omkostningsresultat.
Bruttopræmier
Skandia Bonuspensions bruttopræmier er i 1. halvår i 2012 på 466 mio. kr. mod 776 mio. kr. i samme periode året før. Der er oplevet et fald i
de løbende præmier på 12 % i forhold til samme periode året før, ligesom indskud i perioden er faldet med 261 mio. kr. Faldet er som
forventet og skyldes bl.a. et markedsmæssigt skift mod markedsrenteprodukter.
Investeringsafkast
Det samlede tidsvægtede investeringsafkast inklusiv afdækninger i Skandia Bonuspension i 1. halvår 2012 endte med et positivt afkast på +4,2
% (før PAL men efter investeringsrelaterede omkostninger). Gældsproblematikken i de sydeuropæiske lande gav anledning til at renterne på
danske stats‐ og realkreditobligationer faldt til historiske lavpunkter i 2. kvartal 2012, da Danmark fik status af en sikker havn, samtidig med at
danske kroner og euro faldt i værdi. Aktierne havde et turbulent 1. halvår, men endte dog halvåret med stigninger. For Skandia Bonuspension
gav det anledning til gevinster på såvel aktier som obligationer. Afdækningen af aktierisiko har resulteret i gevinst, givet dens timing i forhold
til de reelle udsving på aktiemarkedet, mens afdækningen af valutakursrisiko gav anledning til et mindre tab.
Det samlede investeringsafkast efter pensionsafkastskat udgør 295 mio. kr. mod 42 mio. kr. i 1. halvår 2011. Dette anses for tilfredsstillende
set i forhold til den generelle udvikling på de finansielle markeder.
Forsikringsydelser
Forsikringsydelser er faldet fra 985 mio. kr. i 1. halvår 2011 til 474 mio. kr. i 1. halvår 2012. Faldet skyldes bl.a. et væsentligt lavere niveau for
genkøb i 2012.
Omkostninger
De forsikringsmæssige driftsomkostninger er i 1. halvår 2012 faldet med 21 mio. kr. i forhold til samme periode året før og udgør således 42
mio. kr. Faldet skyldes primært et fald i erhvervelsesomkostninger.
Balance og kapital
Balancen er steget fra 8.924 mio. kr. pr. 30. juni 2011 til 9.489 mio. kr. pr. 30. juni 2012, hvilket svarer til en stigning på 6 %. I forhold til 31.
december 2011 er der tale om en stigning på 5 %.
Hensættelser til forsikrings‐ og investeringskontrakter steg fra 8.094 mio. kr. pr. 30. juni 2011 til 8.463 mio. kr. pr. 30. juni 2012.
Skandia Bonuspensions egenkapital udgjorde 838 mio. kr. pr. 30. juni 2012 og er styrket med 54 % siden starten af året. Styrkelsen er sket
igennem kapitaltilførsel på i alt 300 mio. kr. pga. øgede krav til det individuelle solvensbehov som en følge af rentefald til et historisk lavt
renteniveau.
Pr. 30. juni 2012 udgjorde basiskapitalen 767 mio. kr., og det lovmæssige kapitalkrav udgjorde 297 mio. kr., hvilket svarer til en
solvensdækning på 258 %. Det individuelle solvensbehov udgjorde 126 mio. kr. pr. 30. juni 2012 (det individuelle solvensbehov udgjorde pr.
30. juni 2011 139 mio. kr.)
Finanstilsynet har som følge af de fortsat faldende renter gennem 1. halvår 2012 haft fokus på selskabernes trafiklys og udbedt ekstra
trafiklysrapportering. Skandia Bonuspension har i 1. halvår 2012 været i grønt lys i forhold til Finanstilsynets trafiklys.
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Finansielle og forsikringsmæssige risici
Finansielle risici
De finansielle risici i Skandia Bonuspension knytter sig til usikkerheden om, hvordan udviklingen bliver for henholdsvis afkastet af de
finansielle aktiver samt de forpligtelser, Skandia har aftalt med kunderne. Således har der også i 2012 været fokus på afkaststrategien.
Den overordnede risikostyring i Skandia Bonuspension udføres i overensstemmelse med Finanstilsynets anbefalinger. Risikostyringen er
forankret i overvågningen af, hvordan de registrerede aktiver og dertil hørende forpligtigelser udvikler sig. Herudover har selskabet en tæt
løbende overvågning, rapportering og opfølgning på kapitalsituationen.
Forsikringsmæssige risici
Forsikringsrisiciene i Skandia Bonuspension knytter sig til udviklingen i forsikringsresultatet – det vil sige indtægter fratrukket udgifter –
vedrørende invalidedækninger, dødsfaldsdækninger og dækning ved kritisk sygdom. Hvis eksempelvis flere kunder end forventet får tilkendt
invalidedækning i Skandia Bonuspension, kan det føre til underskud på den del af selskabets aktiviteter. Tilsvarende kan perioden, hvor
kunderne modtager pension, afvige fra det forventede. Sidstnævnte forsikringsrisiko er af mindre betydning for økonomien i Skandia
Bonuspension, da antallet af policer med livslange ydelser er relativt begrænset.
Skandia Bonuspensions forventninger til indtægter og udgifter baserer sig på diverse analyser af dødelighed, invaliditet og hyppigheder ved
dækning af kritisk sygdom. Analyserne opdateres løbende.
Skandia Bonuspension har et godt og effektivt genforsikringsprogram sammen med de øvrige Skandia enheder i Danmark. Programmet, der
omfatter kunder med store risikodækninger, er suppleret med en katastrofedækning til brug i tilfælde, hvor flere kunder eksempelvis bliver
invalide som følge af samme forsikringsbegivenhed.
Skandia Bonuspension overvåger løbende, at der ikke forekommer systematisk omfordeling af midler mellem de forskellige kundegrupper.

Nærtstående parter
Administrationsfællesskabet for Skandia Bonuspension og søsterselskaberne Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S,
Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Lifeline (filial) har eksisteret siden 1. januar 2003.
Administrationsfællesskabet Skandia A/S er for 50 procents vedkommende ejet af Skandia Insurance Company Ltd. (publ), mens de øvrige 50
procent er ejet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ).
Skandia Bonuspensions administration varetages af Skandia A/S. Omkostninger, der afholdes af Skandia A/S, er fordelt mellem Skandia
Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Lifeline
(filial) ud fra en omkostningsfordelingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i en løbende, dynamisk regulering gennem perioden af
selskabernes omkostningsandel ud fra nøgleparametre.

Aftale mellem Erhvervs‐ og Vækstministeriet og pensionsbranchen – ændrede diskonteringsrentekurver
Erhvervs‐ og Vækstministeriet har med virkning fra 12. juni 2012 indgået en aftale med pensionsbranchen, som bl.a. indeholder en ændring af
diskonteringsrentekurven for de lange renter. Ændringen er en tilnærmelse mod de kommende Solvens II regler og har reduceret Skandia
Bonuspensions livsforsikringshensættelser, ligesom selskabets tabsabsorberende buffer (den del af bonuspotentiale på fripoliceydelser, der
kan anvendes til at dække kurstab) blev øget.
Herudover har Skandia Bonuspension i starten af 2012 fået godkendelse til at overgå til den diskonteringsrentekurve, hvor landespændet
regnes som et 12 måneders glidende gennemsnit. Finanstilsynet lancerede denne rentekurve i december 2011 og den nye kurve har reduceret
Skandia Bonuspensions’s livsforsikringshensættelser og øget den tabsabsorberende buffer.
Den regnskabsmæssige effekt af ændrede rentekurver i 1. halvår 2012 er positiv men begrænset, mens den tabsabsorberende buffer er øget
væsentligt.
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Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold
Der er ikke fra balancedagen og frem til underskrivelse af regnskabet indtrådt forhold, der efter ledelsens vurdering ændrer vurderingen af
perioderegnskabet. Der har ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling.
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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2012 for Skandia
Livsforsikring A/S.
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.
Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, egenkapital og finansielle stilling pr.
30. juni 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2012.
Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og
økonomiske forhold, periodens resultat og af virksomhedens finansielle stilling, samt en beskrivelse af væsentlige risici og
usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af.

København, den 23. august 2012

Direktion

Charsten Christensen

Bestyrelse

Jens Erik Christensen
(Formand)

Per Wahlström
(Næstformand)

Marek Rydén

Lars Bergendal
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Halvårsregnskab
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse for perioden 1. januar ‐ 30. juni
Note

t.kr.
2 Bruttopræmier

2012

2011

466.120

775.770

Afgivne genforsikringspræmier

‐18.352

‐18.334

Præmier f.e.r., i alt

447.768

757.436

70.577

32.669

295.620

33.278

Renteindtægter og udbytter m.v.
Kursreguleringer
Renteudgifter

‐4.180

‐3.506

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

‐11.305

‐10.548

Investeringsafkast, i alt

350.712

51.893

Pensionsafkastskat

‐55.452

‐9.655

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat

295.260

42.238

‐480.349

‐991.526

0

5.988

Udbetalte ydelser
Modtaget genforsikringsdækning
Ændring i erstatningshensættelser

1.902

‐629

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

4.729

1.171

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

‐473.718

‐984.996

Ændring i livsforsikringshensættelser

‐258.314

177.957

Ændring i genforsikringsandel

25.844

8.992

‐232.470

186.949

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

0

0

Bonus i alt

0

0

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

3 Erhvervelsesomkostninger

‐19.396

‐42.997

Administrationsomkostninger

‐23.029

‐19.704

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

‐42.425

‐62.701

Overført investeringsafkast

‐22.072

‐3.857

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

‐27.657

‐64.931

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE‐ OG ULYKKEFORSIKRING

‐3.955

‐4.397

Egenkapitalens investeringsafkast

22.130

3.992

RESULTAT FØR SKAT

‐9.482

‐65.336

2.369

16.245

‐7.113

‐49.091

0

0

‐7.113

‐49.091

Skat
PERIODENS RESULTAT

Anden totalindkomst
PERIODENS TOTALINDKOMST
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Balance
Balance pr. 31. december
Note

t.kr.

30. juni

31. dec

2012

2011

AKTIVER

Immaterielle aktiver

24.520

28.228

Driftsmidler

0

0

MATERIELLE AKTIVER

0

0

Investeringsforeningsandele

5.732.795

7.161.034

Obligationer

3.018.012

683.565

350.598

790.813

Indlån i kreditinstitutter
Øvrige

7.516

43.830

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt

9.108.921

8.679.242

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT

9.108.921

8.679.242

129.709

103.865

Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser
Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt
Tilgodehavender hos forsikringstagere
Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder

11.529

6.800

141.238

110.665

26.308

1.837

0

646

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

10.720

13.754

Andre tilgodehavender

21.917

36.878

TILGODEHAVENDER, I ALT

58.945

53.115

Udskudt skat

116.580

114.211

Andre aktiver, i alt

116.580

114.211

39.126

7.012

Tilgodehavende renter samt optjent leje
Andre periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, i alt
AKTIVER, I ALT
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Balance pr. 31. december
Note

t.kr.

30. juni

31. dec

2012

2011

PASSIVER
Aktiekapital

10.016

10.013

Sikkerhedsfond A

2.500

2.500

Sikkerhedsfond B

11.730

11.730

Reserver, i alt

14.230

14.230

Overført resultat

813.616

520.732

4 EGENKAPITAL, I ALT

837.862

544.975

70.000

70.000

Ansvarlig lånekapital
Garanterede ydelser

4.253.729

4.751.548

Bonuspotentiale på fremtidige ydelser

2.292.781

1.846.809

Bonuspotentiale på fripolicer

1.897.739

1.587.578

Livsforsikringshensættelser, i alt

8.444.249

8.185.935

19.174

20.994

0

0

8.463.423

8.206.929

Gæld i forbindelse med direkte forsikring

30.533

8.459

Gæld i forbindelse med genforsikring

14.123

7.929

Erstatningshensættelser
Kollektivt bonuspotentiale
HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT

Gæld til kreditinstitutter

31

0

7.051

21.709

Anden gæld

63.492

141.021

GÆLD, I ALT

115.230

179.118

2.815

2.525

9.489.330

9.003.547

Gæld til tilknyttede virksomheder

Periodeafgrænsningsposter
PASSIVER, I ALT
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Noter
Note 1
Anvendt regnskabspraksis
Skandia Livsforsikring A/S (Skandia Bonuspension) er et 100 pct. ejet datterselskab af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), Sverige.
Skandia Bonuspension indgår i koncernregnskabet, udarbejdet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia med hjemsted i Stockholm, Sverige.
Generelt
Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for
forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2011. Der henvises derfor til beskrivelsen af anvendt
regnskabspraksis i årsrapporten for 2011, som er tilgængelig på www.skandia.dk.
Denne halvårsrapport har ikke været genstand for review eller revision af selskabets revisor.
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Noter til resultatopgørelse og balance
1. halvår

1. halvår

2012

2011

Løbende præmier

343.075

391.110

Engangspræmier

123.045

384.660

Direkte forsikringer, i alt

466.120

775.770

med bonusordning

466.120

775.770

uden bonusordning

0

0

hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren

0

0

Note

t.kr.

2 Bruttopræmier

Præmier til forsikringer:

3 Erhvervelsesomkostninger:
Provision for direkte forsikringer
Andre salgsomkostninger

‐4.019

‐29.269

‐15.377

‐13.728

‐19.396

‐42.997

30. juni

31. dec.

2012

2011

544.975

642.750

‐7.113

‐97.775

4 Egenkapital
Egenkapital 1/1
Overført totalindkomst
Emission i årets løb

300.000

Egenkapital

837.862

544.975

70.000

70.000

Andel af efterstillet lånekapital
Skatteaktiver som kan udbetales i administrationssituation
Bogførte skatteaktiver

0

12.825

‐116.580

‐114.211

Immaterielle aktiver

‐24.520

‐28.228

Samlet basiskapital

766.762

485.361

Kapitalkrav andrager

297.314

300.447
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