Basisinformation
Basisinformation

2

Selskabsoplysninger

Ledelsesberetning
Periodens resultat
Finansielle og forsikringsmæssige risici
Nærtstående parter
Begivenheder efter regnskabsperiodens
afslutning og usædvanlige forhold

3
3
5
6

Skandia Link Livsforsikring A/S
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S

Påtegninger
Ledelsens regnskabspåtegning

7
7

Halvårsregnskab
Resultatopgørelse
Balance
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Noter til resultatopgørelse og balance

6

8
8
9
11
11
12

Hjemmeside: www.skandia.dk
Telefon: +45 70 12 47 47
Telefax: +45 70 12 47 48
CVR-nr.: 20 95 22 37
Hjemstedskommune: København
Ekstern revision
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Ejer
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Sverige

Skandia Link Livsforsikring A/S, halvårsrapport 2015

Side 2 af 12

Ledelsesberetning
Skandia Link Livsforsikring A/S (herefter kaldet Skandia Link) fusionerede i 2014 med Skandia Livsforsikring A/S med
Skandia Link som det fortsættende selskab, og alle sammenligningstal er derfor tilpasset i overensstemmelse
hermed. Fusionen er gennemført som planlagt.
Skandia Link har i første halvår af 2015 været påvirket af positive afkast på aktiemarkederne men også store udsving
i renterne. Skandia Link har oplevet vækst i indbetalingerne på over 36 procent, ligesom kundemidler under
forvaltning er steget. Der er fortsat stor priskonkurrence på markedet for firmapensionsordninger, særligt på
forsikringsdelen, hvilket dels har påvirket salget af nye pensionsordninger, dels risikoresultatet.

Periodens resultat
Resultatoversigt for 1. halvår 2015:
 Der er igen oplevet betydelige stigninger i de samlede indbetalinger til selskabet; samlet stigning på 36 % i
forhold til 1. halvår 2014.
 Indtægter af investeringsaktiver i 1. halvår 2015 på i alt 1.546 mio. kr. før pensionsafkastskat, hvilket betyder, at
kunderne i Skandia Link har oplevet betydelige stigninger på deres depoter.
 Afkastet i Skandia Match (forvaltet markedsrenteprodukt) var i 1. halvår 2015 på mellem 5,4 % og 8,7 %. Afkastet
var højest i Match-profil 7 med ekstra høj risiko.
 Der er sket en stigning i de samlede investeringsaktiver på 9,4 % i første halvdel af 2015
 Resultatet før skat er på 6,4 mio. kr. mod -94,6 mio. kr. i 1. halvår 2014. Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af
den betydelige uro på de finansielle markeder. Den markante forbedring i forhold til 2014 skyldes en forbedring af
resultatet for den garanterede portefølje Bonuspension.
 Kapitalstyrken er høj med en solvensdækning på 195 % svarende til 329 mio. kr. i overskydende basiskapital.
Udvalgte hovedtal - Skandia Link
MDKK
Resultatopgørelse
Indbetalinger
Investeringsafkast før PAL
Forsikringsydelser f.e.r.
Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.
Resultat før skat
Balance
Aktiver i alt
Egenkapital
Overskydende basiskapital / tilstrækkelig basiskapital

1. halvår 2015

1. halvår 2014

Helår 2014

4 112
1 546
-1 728
-139
6

3 023
1 108
-948
-158
-95

6 401
1 637
-1 787
-364
-207

30 564
696
329

25 973
780
335

28 126
691
287

Bruttopræmier
Skandia Links bruttopræmier er i 1. halvår i 2015 på 4.112 mio. kr., hvilket er 36 % højere end i samme periode året
før.
Investeringsafkast
Fortsat svag vækst i Europa kombineret med den europæiske centralbanks (ECBs) støtteopkøb af obligationer førte
til, at de europæiske renter, og herunder de danske, faldt til historiske lavpunkter i Q1 2015. Efterfølgende er de lange
renter dog steget markant, så der samlet set ses en stigning i de lange renter i første halvår.
Aktiemarkederne startede året med meget positive toner, og de fleste aktiemarkeder oplevede stigninger i Q1.
Specielt i Europa var der markante kursstigninger, bl.a. forårsaget af at ECBs opkøbsprogram. De positive toner på
aktiemarkedet forsvandt dog i Q2, bl.a. som følge af en periode med skuffende økonomiske nøgletal og svag vækst i
USA først på året. Usikkerheden om hvorvidt Grækenland ville være ude af stand til at betale af på sin gæld og
forlade eurosamarbejdet medførte særlig stor uro på de europæiske aktiemarkeder, ligesom Emerging Markets havde
det svært som følge af svag globale vækst og frygt for finansielle bobler i Kina. Samlet set har første halvår dog budt
på stigende aktiekurser på globalt plan.
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En gennemsnitskunde i Skandias unit link produkt ’Skandia Link’ opnåede et investeringsafkast i 1. halvår 2015 på
12,2 % (før PAL men efter investeringsrelaterede omkostninger). Det positive afkast skyldes primært et flot 1. kvartal
med stigninger inden for både de udviklede markeder og nye markeder, mens 2. kvartal gav et mindre negativt afkast.
Allokeringen mellem aktiefonde og obligationsfonde for gennemsnitskunden har i løbet af 1. halvår 2015 ligget på
hhv. omkring 78 % i aktiefonde og 22 % i obligationsfonde, hvilket er en stigning med 3 pct. point inden for andelen
placeret i aktiefonde i forhold til 1. halvår 2014. Årsagen til den ændrede fordeling henføres primært til stigende
aktiemarkeder i 1. halvår relativt til obligationsfonde.
Regionsfordelingen indenfor aktiefonde og aktivfordelingen indenfor obligationsfonde har været uforandret. Den
gennemsnitlige kunde ligger med den største vægt i danske aktier på aktiedelen og i danske obligationer på
obligationsdelen.
Skandias forvaltede markedsrenteprodukt Skandia Match har haft positive afkast i alle 7 profiler i første halvår 2015.
Afkastet i de forskellige Match-profiler har for perioden ligget fra +5,4 % for lav risiko (Match-profil 1) til +8,7 % for
ekstra høj risiko (Match-profil 7). Merafkastet (performance) har ligget i intervallet mellem -3,4 % til +1,2 % i forhold til
profilernes benchmark. I starten af året bidrog det negativt til performance at Match profilerne var undervægtet aktier
generelt og samtidig undervægtet europæiske aktier og at valutarisikoen i USD & JPY var hedget. Efter den
europæiske centralbanks offentliggørelse den 21. januar af deres voldsomme obligationsopkøbsprogram på EUR 60
mia. månedligt, valgte Skandia at overvægte aktier, specielt europæiske aktier, hvilket bidrog positivt til performance.
På obligationsdelen blev der i andet kvartal skruet yderligere ned for risikoen i porteføljerne, ved at vælge lav
varighed fremfor højere varighed. For Skandias markedsrenteprodukt Skandia Basic, som primært består af passive
investeringer, lå afkastet fra +0,3 % for lav risiko (Basic-profil 1) til +3,6 % for ekstra høj risiko (Basic-profil 4).
Skandia Safe nød som de øvrige markedsrenteprodukter, godt af de positive afkast på risikofyldte aktiver i første
halvår af 2015. Vækstaktiverne gav således et positivt afkast på 10,9 % i første halvår. Siden sidste opskrivning af
garantien i Skandia Safe (baseret på værdien af porteføljen ultimo oktober 2014) har afkastet på vækstaktiverne
været 14,2 %. Hvis afkastet opgjort fra oktober til oktober er positivt opskrives kundernes sikrede beløb med et beløb
svarende til to tredjedel af deres positive afkast på vækstaktiverne.
Skandia Bonuspension fulgte i første halvår en forsigtig investeringsstrategi med fokus på at undgå store udsving i
værdien af investeringerne. Samtidig tilsigtedes det at værdien af aktiverne fulgte udviklingen i hensættelserne.
Stigende renter over halvåret medførte et tab på investeringsaktiverne på -0,7 % i første halvår 2015, hvilket anses
for at være tilfredsstillende givet udviklingen i hensættelserne.
Forsikringsydelser
Forsikringsydelserne er steget fra 947 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 1.728 mio. kr. i 1. halvår 2015. Stigningen skyldes
primært en stigning i genkøb fra Bonuspension, blandt andet som følge af prisstigninger på produktet.
Omkostninger og andre indtægter
De forsikringsmæssige driftsomkostninger er i 1. halvår 2015 faldet med 19 mio. kr. i forhold til samme periode året
før og udgør således 139 mio. kr. Faldet dækker over en reduktion af administrationsomkostningerne samt en mindre
stigning i erhvervelsesomkostningerne.
Andre indtægter, der ikke direkte kan henføres til forsikrings- eller investeringsaktiviteter udgør 134 mio.kr. for 1.
halvår 2015, hvilket er 32 mio. kr. højere end i samme periode året før. Stigningen skyldes primært et højere
forretningsomfang.
Balance og kapital
Balancen er steget fra 28.126 mio. kr. pr. 31. december 2014 til 30.564 mio. kr. pr. 30. juni 2015, hvilket svarer til en
stigning på 8,7 %.
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter steg fra 26.689 mio. kr. pr. 31. december 2014 til 28.799 mio.
kr. pr. 30. juni 2015. Af de samlede forsikringshensættelser udgør unit link hensættelser 24.390 mio. kr. pr. 30. juni
2015. Hensættelserne er påvirket af fortsat tilgang af ny forretning (præmietilgang) og de positive afkast på de
finansielle markeder.
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Egenkapitalen er steget fra 691 mio. kr. pr. 31. december 2014 til 696 mio. kr. pr. 30. juni 2015 som følge af det
positive resultat for 1. halvår 2015.
Selskabets kapitalkrav
Pr. 30. juni 2015 udgjorde det individuelle solvensbehov 231,9 mio. kr. mens kapitalkravet udgjorde 347,4 mio. kr. pr.
30. juni 2015. Det er således kapitalkravet på 347,4 mio. kr., der udgør kravet til tilstrækkelig basiskapital.
Basiskapitalen pr. 30. juni 2015 udgjorde 676 mio. kr., hvilket giver en overskydende basiskapital på 328,8 mio. kr. pr.
30. juni 2015. Dette svarer til en solvensdækning på 195 procent. Selskabets solvensdækning opgøres dagligt og
rapporteres ugentligt til direktionen samt månedligt til bestyrelsen.
Solvens II
Skandia følger udviklingen henimod den fulde implementering af Solvens II-reglerne tæt. Reglerne vil være fuldt
implementeret pr. 1. januar 2016, men der er allerede flere tiltag, der løbende er trådt i kraft. Blandt andet har
Finanstilsynet indført kvartalsvise indberetninger af resultaterne fra opgørelse af kapitalkravet. Indberetningerne er en
forløber for de mere omfattende rapporteringer, der træder i kraft i 2016. Som forberedelse til de nye indberetninger
er Skandia koncernen ved at afslutte et projekt, hvor alle indberetningsskemaer er gennemgået, udfyldt samt testet
via koncernens rapporteringssystem.
En ny kundefokuseret strategi
Skandia er en af Nordens største bank og forsikringsvirksomheder og blev etableret i 1855 i Sverige. Skandia har
lange traditioner for produktinnovation, for at tænke langsigtet og for at tage et aktivt samfundsansvar. Vores
mangeårige historie er også fortællingen om en virksomhed, der ikke er bange for at gå nye veje.
15 år efter etableringen på det danske marked, har Skandia lagt en ny strategi, som over de næste år
skal bringe os i front, på kundeloyalitet og lønsomhed. Missionen skal blandt andet lykkes ved at fokusere på
helhedsløsninger fremfor produkter, ved at skabe mere værdi i kontakten med vores kunder og ved at give kunderne
den ekstraordinære oplevelse, som skal være særlig for Skandia.
Derfor har Skandia iværksat et stort forandringsprojekt, der strækker sig helt frem til 2018. Projektet skal udvikle
Skandias ydelser og leverancer til at være ”best in class” på en række væsentlige områder, både i relation til
kundeoplevelsen, de løsninger vi tilbyder, vores kommunikation og ikke mindst de digitale platforme.
Skandias kunder og samarbejdspartnere vil fremover i langt højere grad blive involveret i udviklingen af vores
samlede løsninger, services og koncepter. Blandt andet på den måde vil vi sikre, at vi når vores fem strategiske
pejlemærker:






Vi er det naturlige valg som leverandør af pensions- og sundhedsløsninger,
Vores rådgivning og service anses som bedst i branchen i de kontaktpunkter, kunden synes er vigtige.
Vi er anerkendte for langsigtede kunderelationer og høj kundeloyalitet.
Vi er anerkendte for innovative helhedsløsninger baseret på kundens behov.
Vi sætter et stærkt aftryk inden for et langsigtet og aktivt samfundsansvar.

Skandias nye strategi er et grundlæggende opgør med den traditionelle måde at tænke forsikring og pension på. Det
betyder også, at vi er nødt til at foretage grundlæggende ændringer i den måde, vi måler vores succes på. Det er ikke
nok at måle på kundernes tilfredshed med de produkter, vi leverer. Det, der for alvor fortæller, om vi når vores
strategiske pejlemærker er, om vores kunder vil anbefale os til andre. Derfor er målingen af vores kunders loyalitet en
helt central måleenhed.
Det er kunderne – både dem vi har i dag, og dem vi gerne vil have i fremtiden – vi skal spejle os i. Det er deres
direkte oplevelser med os og især det, de hører om os fra andre, der bliver afgørende for vores succes. Derfor
spørger vi løbende kunder, hvad de synes og derfor inddrager vi dem i vores arbejde med nye løsninger.

Finansielle og forsikringsmæssige risici
Risikostyringsmiljø
I Skandia er risikostyring en integreret del af forretningen. For at sikre det bedst mulige risikostyringsmiljø er ansvar
og roller klart defineret. Skandia arbejder ud fra en forsvarslinjestruktur med tre forsvarslinjer, hvor bestyrelsen i
Skandia Link Livsforsikring A/S, halvårsrapport 2015
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Skandia Link har ansvaret for at fastlægge de overordnede rammer for risikostyring mens ledelsen har ansvar for at
varetage den overordnede løbende styring og overvågning.
Selskabets forskellige komitéer sikrer god integration mellem områderne. Selskabets Finansiel risikostyringskomité
samt Asset Liability Committee er operationelle komitéer i første forsvarslinje, som løbende styrer de finansielle risici
og rapporterer til det svenske moderselskab og bestyrelsen. Som anden forsvarslinje komité findes Risiko og
Compliance Komitéen, som samler og vurderer selskabets risici ud fra et holistisk synspunkt.
I første halvår 2015 er et nyt risikostyringssystem til registrering af risici, incidenter, interne kontroller mv. taget i brug i
Skandia koncernen. Systemet er med til at skabe et mere granulært billede af selskabets risici og øger
sammenhængen mellem risikostyringens forskellige elementer.
Finansielle risici
Størstedelen af Skandia Links kunder bærer selv investeringsrisikoen på deres opsparede midler. Derfor er finansielle
risici i Skandia Link primært knyttet til usikkerheden omkring egenkapitalens afkastudvikling samt risici forbundet med
at håndtere ydelsesgarantier for Skandias mindre bestand af gennemsnitsrenteprodukter Dertil kommer usikkerheden
på udviklingen i afkastet af de finansielle aktiver og hensættelserne til de kunder, der er blevet invalide samt til kunder
med opsparing i Skandia Safe.
I lighed med 2014 har der i 1. halvår af 2015 også været fokus på sammenhængen mellem udsvingene i
markedsværdien af de hensættelser, hvor kunden har en garanteret dækning og de tilhørende aktiver. Skandia Link
har besluttet en mere finmasket investeringsstrategi, så bevægelserne i aktiverne så vidt muligt modsvarer
bevægelserne på selskabets forpligtelser ved ændringer i renteniveauet. Skandia Links bestyrelse fastlægger
egenkapitalens investeringsstrategi, og den daglige ledelse udfører de konkrete investeringer.
Forsikrings- og omkostningsmæssige risici
Forsikrings- og omkostningsrisici i Skandia Link består af usikkerheden på udviklingen i forsikrings- og
omkostningsresultatet – dvs. indtægterne fratrukket udgifterne – vedrørende forsikringsdækninger og driften af
selskabet. Hvis eksempelvis flere kunder end forventet får tilkendt invalidedækning i Skandia Link, kan det medføre
underskud på den del af selskabets aktiviteter. Tilsvarende kan udgiften til at administrere policerne overstige den
indtægt, det er muligt at tage hos kunderne, så selskabet må hensætte ekstra til den forventede udgift.
Skandia Links forventninger til indtægter og udgifter baserer sig på diverse analyser af dødelighed, invaliditet,
hyppigheder ved dækning af kritisk sygdom og forventede fremtidige udgifter til administration af policerne.
Analyserne opdateres årligt.
Skandia Link har et godt og effektivt genforsikringsprogram sammen med søsterselskabet Skandia Livsforsikring A
A/S. 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. I kontrakten for
perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016 indgår Skandia Link selvstændig genforsikringskontrakt som følge af et
forestående salg af søsterselskabet Skandia Livsforsikring A A/S.

Nærtstående parter
Skandia A/S er administrationsfællesskab for Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S og Lifeline
(filial) og har eksisteret siden 1. januar 2003. Administrationsfællesskabet Skandia A/S er ejet 100 procent af
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.
Skandia A/S er således den funktionelle organisation, hvor Skandias pensions- og sundhedsaktiviteter i Danmark er
samlet under brandet ‘Skandia’.

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 halvårsregnskabet. 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 2015 for Skandia Link Livsforsikring A/S.
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om
finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver,
egenkapital og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for
regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2015.
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 27. august 2015.

Direktion

Charsten Christensen

Bestyrelse

Jens Erik Christensen
(Formand)

Per Wahlström
(Næstformand)

Hans Malmsten

Marek Rydén

Lars Bergendal

Jette Jakobsen

Ann-Charlotte Stjerna
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Halvårsregnskab
Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 30.juni
Note
2

t.kr

2015

2014

Bruttopræmier

154 532

Afgivne genforsikringspræmier

-33 745

-34 095

Præm ier f.e.r. i alt

120 787

220 907

Renteindtægter og udbytter m.v.

255 002

269 465

165 692

1 288 132

954 653

Renteudgifter

-5 745

-4 528

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

-6 316

-8 195

1 545 536

1 107 622

-258 013

-169 608

1 287 523

938 014

-1 729 233

-943 636

Kursreguleringer

Indtægter af investeringsaktiver, i alt
Pensionsafkastskat
Investeringsafkast efter pensionsafkastskat
Udbetalte ydelser
Modtaget genforsikringsdækning

4 108

-555

Ændring i erstatningshensættelser

1 128

1 445

Ændring i genforsikringsandel
Forsikringsydelser f.e.r. i alt
Ændring i livsforsikringshensættelser
Ændring i genforsikringsandel

-4 152

-4 874

-1 728 149

-947 620

1 497 735

529 743

40 674

53 433

1 538 409

583 176

Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer

-1 198 773

-827 534

Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r., i alt

-1 198 773

-827 534

Erhvervelsesomkostninger

-80 090

-71 249

Administrationsomkostninger

-58 798

-86 819

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r, i alt

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsvirksomheder
Forsikringsm æssige driftsom kostninger f.e.r., i alt
Overført investeringsafkast
FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT
FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- og ULYKKEFORSIKRING
Egenkapitalens investeringsafkast

0

0

-138 888

-158 068

-5 500

-4 147

-124 591

-195 272

-8 404

-5 419

5 528

4 162

133 879

101 941

6 412

-94 588

-1 507

23 174

Periodens resulatat

4 905

-71 414

PERIODENS RESULTAT

4 905

-71 414

Andre indtægter
RESULTAT FØR SKAT
Skat

Anden totalindkomst
PERIODENS TOTALINDKOMST
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Balance
Balance pr.
30.juni
Note

t.kr

31. dec

2015

2014

160

0

Driftsmidler

0

0

MATERIELLE AKTIVER, I ALT

0

0

AKTIVER
Immaterielle aktiver

Kapitalandele

486

486

50 134

122 761

4 585 303

5 579 616

363 752

310 529

46 745

180 581

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt

5 046 420

6 193 973

Investeringsaktiver, i alt

5 046 420

6 193 973

24 397 262

20 710 385

530 463

489 789

Investeringsforeningsandele
Obligationer
Indlån i kreditinstitutter
Øvrige

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter, i alt
Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser
Genforsikringsandele af de forsikringsm æssige hensættelser, i alt

18 855

26 387

549 318

516 176

Tilgodehavender hos forsikringstagere

47 565

5 978

Tilgodehavender hos forsikringsselskaber

50 386

54 567

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

33 669

26 217

Andre tilgodehavender

103 279

294 467

Tilgodehavender, i alt

234 899

381 229

Aktuelle skatteaktiver

0

0

Udskudt skat

89 587

91 094

Andre aktiver, i alt

89 587

91 094

Tilgodehavende renter samt optjent leje

70 680

69 270

Andre periodeafgrænsningsposter

175 351

163 938

Periodeafgrænsningsposter, i alt

246 031

233 208

30 563 677

28 126 065

AKTIVER, I ALT
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Balance pr.
30.juni
2015

31. dec
2014

7 474

7 474

Sikkerhedsfond A
Sikkerhedsfond B
Reserver, i alt

2 500
11 730
14 230

2 500
11 730
14 230

Overført resultat

674 254

669 349

Egenkapital, i alt

695 958

691 053

70 000

70 000

3 876 188
183 087
250 152
4 309 427
99 441
24 389 651
28 798 519

5 219 971
447 186
139 120
5 806 277
77 601
20 805 048
26 688 926

221 458
0
1 170
762 880
985 508

64 050
5 901
18 524
572 702
661 177

13 692

14 909

30 563 677

28 126 065

Note

t.kr
PASSIVER
Aktiekapital

3

Ansvarlig lånekapital
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter
Livsforsikringshensættelser
Garanterede ydelser
Bonuspotentiale på fremtidige præmier
Bonuspotentiale på fripoliceydelser
Livsforsikringshensættelser, i alt
Erstatningshensættelser
Hensættelser for unit-linked kontrakter
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt
Gæld i forbindelse med direkte forsikring
Gæld i forbindelse med genforsikring
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Gæld, i alt
Periodeafgrænsningsposter
PASSIVER, I ALT
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Noter
Note 1
Anvendt regnskabspraksis
Skandia Link er et 100 % ejet datterselskab af Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.
Generelt
Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om
finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
Skandia Link Livsforsikring A/S og Skandia Livsforsikring A/S er med virkning pr. 1.januar 2014 fusioneret med
Skandia Link Livsforsikring som fortsættende selskab. Fusionen er sket ved sammenlægningsmetoden og
sammenligningstal er tilpasset.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2014. Der henvises derfor til beskrivelsen af
anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2014, som er tilgængelig på www.skandia.dk.
Ændring i regnskabsmæssige skøn
Skandia Link har i første halvår præciseret skøn af den genforsikrede andel af hensættelsen til
erstatningshensættelsen for syge-ulykke forretningen, hvilket gav anledning til en forøgelse af hensættelserne f.e.r.
på 9 mio. kr..
Denne halvårsrapport har ikke været genstand for review eller revision af selskabets revisor.
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Noter til resultatopgørelse og balance

Note

1. halvår
2015

1. halvår
2014

908 509
3 182 532
21 409
4 112 450

1 037 562
1 962 827
22 975
3 023 364

4 112 450
-3 916 267
-41 651
154 532

3 023 364
-2 757 296
-11 066
255 002

66 040
130 143
3 916 267
4 112 450

154 288
111 780
2 757 296
3 023 364

742 416
3 173 851
3 916 267

925 782
1 962 827
2 888 609

1 532 054

814 753

30. juni
2015

31. dec
2014

691 053
4 905
695 958

851 182
-160 129
691 053

Andel af efterstillet lånekapital
Immaterielle aktiver
Udskudt skat
Sam let basiskapital

70 000
-160
-89 587
676 211

70 000
0
-91 094
669 959

Risikotillæg
Ændring i værdiansættelse, livsforsikringsforpligtelse
Tilstrækkelig basiskapital

-4 715
413
671 909

-9 790
275
748 085

Kapitalkrav tilknyttet basiskapital

347 396

356 105

Ind. solvensbehov andrager tilknyttet tilstrækkelig basiskapital

231 856

303 241

Overskydende basiskapital/tilstrækkelig basiskapital

328 815

313 854

t.kr.
2 Bruttopræmier
Løbende præmier
Engangspræmier
FG
Direkte forsikringer, i alt
Præmier vedrørende forsikrings- og investeringskontrakter, i alt
Præmier fra investeringskontrakter, der overføres til balancen
Præmier vedrørende sygeulykke forsikring
Præmier til forsikringer:
med bonusordning
uden bonusordning
hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren

I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter,
som ikke indgår i resultatopgørelsen
Løbende præmier
Engangspræmier

Udbetalinger fra investeringskontrakter

3 Egenkapital
Egenkapital 1/1
Overført totalindkomst
Egenkapital
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