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BOkSLutSkOmmuniké 
decemBer 2014

kommentar till bokslutskommuniké  
januari–december 2014

SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed boksluts-
kommuniké för perioden 1 januari–31 december 2014.  
Organisationsnummer 516401-8524, med säte i Stockholm Sverige. 

kommentarerna avser koncernen om inget annat anges. 

Sammanfattning
 Premieinkomsten för 2014 uppgick till 2 333 (2 609) miljoner 
kronor.

 tekniskt resultat för 2014 uppgick till 719 (695) miljoner kronor.
 Årets resultat efter skatt för 2014 uppgick till 857 (840) miljoner 
kronor.

 konsolideringskapitalet uppgick per 31 december 2014 till  
8 795 (10 180) miljoner kronor.

 Solvenskvoten uppgick per 31 december 2014 till 1,71 (2,54).

SPP Livs fullständiga finansiella rapport kommer att publiceras  
på www.spp.se den 20 mars 2015.

Väsentliga händelser under 2014
SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) fusioneras med  
SPP Liv Fondförsäkring AB (publ)
i syfte att renodla verksamheten och förenkla koncernstrukturen 
fattade styrelserna i SPP Liv och SPP Liv fondförsäkring AB (publ)  
beslut om att slå samman de båda bolagen. Beslutet verkställdes 
genom fusion, där SPP Liv fondförsäkring AB (publ) absorbe-
rade SPP Liv. fusionen godkändes av finansinspektionen den 26 
november 2014 och verkställdes den 2 januari 2015 i och med att 
Bolagsverket registrerade att fusionen var genomförd.

SPP Liv var fram till fusionen i likhet med SPP Liv fondförsäkring 
AB (publ) ett helägt dotterbolag till Storebrand Holding AB,  
556734-9815.

i samband med att fusionen registrerades bytte SPP Liv fond-
försäkring AB (publ) namn till SPP Pension & försäkring AB (publ) 
(SPP Pension & försäkring).

Nytt förlagslån
SPP Liv emitterade i februari 2014 ett nytt externt förlagslån om 
700 miljoner kronor. Lånet noterades på nasdaq Stockholm den 
29 april 2014. Samtidigt återbetalades två interna förlagslån som in-
gick i kapitalbasen och tillsammans utgjorde 1 600 miljoner kronor. 
det nyemitterade förlagslånet överfördes till SPP Pension & försäk-
ring genom gäldenärsbyte med oförändrade villkor i samband med 
fusionen. överföringen godkändes av långivarna genom sedvanligt 
röstningsförfarande. efter att fusionen och därmed gäldenärsbytet 
godkänts, meddelade finansinspektionen att lånet inte får räknas 
in i det fusionerade bolagets kapitalbas. Beslutet reducerar sol-
venskvoten med 0,16 i det fusionerade bolaget. efter fusionen den 
2 januari 2015 uppgick solvenskvoten i SPP Pension & försäkring till 
1,62 exklusive förlagslånet. SPP Pension & försäkring har valt att 
överklaga finansinspektionens beslut. 

Förändring i fastighetsportföljen
under året har det skett relativt stora förändringar av SPP Livs  
fastighetsportfölj. SPP Livs dotterbolag SPP fastigheter AB förvärva-
de en hotellfastighet på Arlanda med nordic choice som huvudsak-
lig hyresgäst till en köpeskilling om 1,1 miljarder kronor. innehavet 
i det skogsägande bolaget Bergvik Skog har avvecklats genom en 
avyttring av aktier till en försäljningssumma om 1,3 miljarder kronor 
och förlagslån uppgående till 400 miljoner kronor. SPP fastigheter 
har även förvärvat fastigheter i bolag till ett underliggande värde  
av 436 miljoner kronor. Av dessa är 361 miljoner kronor i helägda 
bolag och 75 miljoner från ett delägt bolag (tillsammans med  
cOOP fastigheter). Samtidigt avyttrades det delägda bolaget  
Handelsbodarna (där fastigheterna ingick tidigare). SPP Pension  
& försäkring (tidigare SPP Liv) äger totalt 92% av SPP fastigheter. 

Beståndsöverlåtelse
Som en konsekvens av SPP Livs tidigare beslut att lämna den  
kommunala marknaden avseende förmånsbestämda pensions-
försäkringar, överläts i mars 2014 ett försäkringsbestånd om  
1,4 miljarder kronor till kPA Pension.

Premieinkomst
Premieinkomsten för 2014 uppgick till 2 333 (2 609) miljoner kronor. 

Aktieutdelning och koncernbidrag
i maj 2014 lämnades en aktieutdelning om 700 miljoner kronor och 
i december lämnades ett koncernbidrag om 631 miljoner konor till 
Storebrand Holding AB.

Resultat och ekonomisk ställning
moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till 850 (824) miljoner kronor för perioden januari till december 
2014. 

Året har kännetecknats av genomgående fallande marknads-
räntor och stark men stundtals orolig utveckling på aktiemarkna-
den. kreditmarknaden har utvecklats relativt stabilt under året, 
med ökade inslag av oro mot slutet av året. denna marknads-
utveckling har, bland annat till följd av god räntematchning, 
medfört väldigt god avkastning i bolagets kundportföljer. Bolaget 
har därmed haft ett bra bidrag till finansiellt resultat från av-
kastningsdelning i samtliga portföljer inom det premiebestämda 
beståndet och indexeringsavgift i det förmånsbestämda beståndet. 
Samtidigt har de fallande räntorna medfört ökade avsättningar för 
bolagets garanterade förpliktelser och att avkastningsdelning i viss 
utsträckning skett på bekostnad av ökade avsättningar för framtida 
kapitaltillskott. 

Stärkta antaganden om framtida dödlighet och avkastningsskatt 
har under det andra halvåret belastat finansiellt resultat genom 
ökade avsättningar för framtida kapitaltillskott med 275 miljoner 
kronor. Samtidigt har reservupplösningar med 429 miljoner kronor 
under den andra halvåret medfört positiva engångseffekter i risk-
resultatet. 

förvaltningskostnadsprocenten för SPP Liv uppgick till 0,45% 
(0,45%).

Moderbolaget

Konsolideringskapital, mkr 2014-12-31 2013-12-31

eget kapital 8 098 8 580

förlagslån 697 1 600

Summa 8 795 10 180

Solvenskvot, mkr 2014-12-31 2013-12-31

kapitalbas 6 530 9  034

erforderlig solvensmarginal 3 812 3 558

Solvenskvot 1,71 2,54

Solvenskvoten uppgick per sista december till 1,71 (2,54).  
förändringen beror dels av bolagets nya förlagslånestruktur samt 
utdelning och koncernbidrag till Storebrand Holding AB, dels av  
en marknadsutveckling som karaktäriserats av fallande marknads-
räntor. dessa båda faktorer påverkade solvenskvoten negativt med 
0,57 respektive 0,26. kapitalbasen inklusive förlagslån var 6,5 (9,0) 
miljarder kronor och den erforderliga solvensmarginalen uppgick till 
3,8 (3,6) miljarder kronor. 
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Alternativ resultaträkning

Koncernen

Alternativ resultaträkning
miljoner kronor

Juli–dec 
2014

Helår  
2014

Juli–dec 
2013

Helår  
2013

Administrationsresultat 53 108 60 154

riskresultat 480 574 106 169

finansiellt resultat -276 68 231 407

övrigt resultat 33 107 72 110

Periodens resultat 290 857 469 840

Administrationsresultat

Koncernen

Administrationsresultat 
miljoner kronor

Juli–dec 
2014

Helår  
2014

Juli–dec 
2013

Helår  
2013

 - kapitalavgifter 215 424 218 446

 - Premieavgifter 51 104 58 114

 - övriga intäkter 71 144 84 169

Summa intäkter 337 672 360 729

Summa kostnader -284 -564 -300 -575

Summa 53 108 60 154

Administrationsresultatet uppgick till 108 (154) miljoner kronor.  
Administrationsintäkterna minskade med 8 procent och kostna-
derna minskade med 2 procent. 

minskningen av administrativa intäkter förklaras till hälften av 
minskade kapital- och premieavgifter till följd av minskat förvaltat 
försäkringskapital. kapitalavgifterna minskade med 22 miljoner 
kronor. kundernas kapital minskade till följd av att försäkringsut-
betalningarna översteg premierna, genomförd beståndöverlåtelse 
till kPA Pension samt att kunder valt att flytta kapital.

resterande minskning av intäkter härleds främst till försäljningen 
av SPP Liv Pensionstjänst AB som såldes i september 2013 samt 
minskade provisionsintäkter. Avtalen för dessa provisionsintäkter 
har överlåtits till SPP Pension & försäkring per 1 januari 2015.

Riskresultat

Koncernen

Riskresultat
miljoner kronor

Juli–dec 
2014

Helår  
2014

Juli–dec 
2013

Helår  
2013

Livsfallsresultat -44 -82 -76 -163

dödsfallsresultat 48 92 52 102

Sjukresultat 45 116 84 171

Återförsäkring -2 -4 -2 -3

övrigt 433 452 48 62

Summa 480 574 106 169

under sista kvartalet 2014 anpassades prissättningen av livs- och 
dödsfallsrisker i syfte att uppnå en mer balanserad resultatför-
delning. målet med anpassningen är att på sikt uppnå positivt 
livsfallsresultat. 

minskningen i sjukresultatet förklaras i stor utsträckning av  
den genomförda anpassningen av avvecklingsfunktionen som ledde 
till en engångsintäkt under 2013. i början av 2014 sänktes sjuk-
premierna vilket bidrog till ett lägre resultat. 

i samband med bolagets löpande översyn av de försäkringstek-
niska avsättningarna har ett antal reserver lösts upp under året. 
den största enstaka ändringen avser förmånen AtP-kompensation 
där reserver om 351 miljoner kronor frigjorts.

Finansiellt resultat

Koncernen

Finansiellt resultat
miljoner kronor

Juli–dec 
2014

Helår  
2014

Juli–dec 
2013

Helår  
2013

erhållen avkastningsdelning  246 536 69 94

indexeringsavgift 89 175 97 163

förändring av kapitaltillskott -588 -647 48 140

övrigt -23 4 17 10

Summa -276 68 231 407

finansiella tillgångspriser hade en stark utveckling under 2014, för 
mer information se avsnitt kapitalavkastning på nästa sida.
 Avkastningsdelningen som uppstår när avkastningen översti-
ger fastställda räntegarantier uppgick till 536 (94) miljoner kronor. 
indexeringsavgiften i det förmånsbestämda försäkringsbeståndet 
uppgick till 175 (163) miljoner kronor. förändringen i latent kapital-
tillskott uppgick till -647 (140) miljoner kronor. Av dessa beror 275 
miljoner kronor på förändrade antaganden om framtida dödlighet 
och avkastningsskatt som infördes under andra halvåret 2014.
övriga resultatposter ökade det finansiella resultatet med 4 (10) 
miljoner kronor för året.

Övrigt resultat

Koncernen

Övrigt resultat
miljoner kronor

Juli–dec 
2014

Helår  
2014

Juli–dec 
2013

Helår  
2013

Avkastning på eget kapital 32 104 72 136

resultat vid överlåtelse av  
försäkringsbestånd/dotterbolag - 21 49 49

räntekostnader på förlagslån -3 -18 -26 -52

Avkastningsskatt 4 -260 -24 -231

uttagen avkastningsskatt - 260 1 208

Summa 33 107 72 110

Bolagets egna tillgångar förvaltas huvudsakligen i korta räntebäran-
de tillgångar. Lägre marknadsräntor har lett till en lägre avkastning.  
i början av 2014 ersattes två interna förlagslån på 1 600 miljoner 
kronor till ett nytt externt på 700 miljoner kronor. det har lett till 
en lägre räntekostnad. 

kommentar till bokslutskommuniké  
januari–december 2014
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Totalavkastningstabell, moderbolaget

totalavkastningen för perioden framgår av nedanstående tabell.

Marknadsvärden (miljoner kronor) Totalavkastning (procent)

Premiebestämd – öppen för nyteckning  
(garantinivå 0,5%–2,5%) 2014  2013 Juli–dec 2014

  
2014 Juli–dec 2013 2013

Aktier 4 454 4 041 13,1 24,8 10,7 20,9

räntebärande 7 283 7 252 6,3 14,1 1,2 -1,1

Alternativa investeringar 1 111 1 502 5,0 12,8 1,8 5,9

Totalt 12 848 12 795 6,3 14,1 4,9 6,5

Premiebestämd – kan inte nytecknas  
(garantinivå 2,75%–4%)

Aktier 774 794 13,1 24,8 10,7 20,9

räntebärande 13 194 13 412 5,9 13,3 1,2 -1,2

Alternativa investeringar 854 893 4,1 11,4 2,5 4,7

Totalt 14 822 15 099 5,7 13,0 2,0 0,4

Premiebestämd – kan inte nytecknas  
(garantinivå 4,5%–5,2%)

Aktier 8 6 13,4 25,1 11,2 21,8

räntebärande 11 357 11 303 6,9 15,6 1,1 -2,2

Alternativa investeringar 587 600 4,1 11,4 2,5 4,2

Totalt 11 952 11 909 6,8 15,4 1,2 -1,8

Förmånsbestämd försäkring

Aktier 3 626 4 154 13,0 24,7 10,7 20,8

räntebärande 36 902 33 200 5,1 11,7 1,2 -1,4

Alternativa investeringar 2 334 2 966 5,5 13,3 1,9 5,9

Totalt 42 862 40 320 4,9 11,6 2,6 1,4

Premiebestämd under utbetalning  
(garantinivå 0,5%–5,2%)

Aktier - - - - - -

räntebärande 4 260 4 355 1,7 4,0 1,6 2,5

Alternativa investeringar 482 620 5,3 13,1 1,9 5,6

Totalt 4 742 4 975 1,6 4,2 1,7 2,7

Kapitalavkastning
det har varit en positiv utveckling på aktiemarknaderna under 2014. 
de globala börserna steg med 21 procent samtidigt som räntenivån 
i Sverige sjönk. räntan på en 10-årig svensk stats obligation sjönk 
från 2,5 procent till 0,9 procent vid utgången av året.  

kombinationen av lägre räntor och stigande aktiekurser gav en 
positiv total avkastning till kunderna. totalavkastningen under 2014  
i den portfölj för det premiebestämda beståndet som är öppen  
för nyteckning uppgick till 14,1 (6,5) procent. 

kommentar till bokslutskommuniké  
januari–december 2014
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resultat av andra halvåret 2014 och bolagets ställning per den 31 december 2014 framgår  
av efterföljande resultat- och balansräkningar i sammandrag.

Bokslutskommunikén har inte blivit föremål för särskild översiktlig granskning av  
bolagets revisorer.

Stockholm den 10 februari 2015

Odd Arild Grefstad 
Styrelseordförande

Viveka Ekberg Gunnar Heiberg Kerstin Hessius

Geir Holmgren Robin Kamark Göran Jansson

Johan von Rosen
Personalrepresentant

Michael Runnakko Anna Valdén
Personalrepresentant

Sara McPhee
verkställande direktör

kommentar till bokslutskommuniké  
januari–december 2014
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resultaträkning i sammandrag

Koncernen Moderbolaget

miljoner kronor Not
Juli–dec 

2014
Helår  
2014

Juli–dec 
2013

Helår 
2013

Juli–dec 
2014

Helår  
2014

Juli–dec 
2013

Helår 
2013

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 1 061 2 333 1 267 2 609 1 061 2 333 1 267 2 609

kapitalavkastning, intäkter 2 595 4 932 1 308 3 996 2 493 4 815 1 132 3 801

orealiserade vinster på placeringstillgångar 2 003 5 664 813 1 129 2 031 5 697 778 1 153

övriga tekniska intäkter 233 720 238 694 233 720 238 694

försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -3 597 -8 653 -3 535 -7 654 -3 597 -8 653 -3 535 -7 654

förändring i andra försäkringstekniska avsättningar  
(efter avgiven återförsäkring) -1 762 -2 980 488 4 582 -1 786 -3 025 488 4 490

Återbäring och rabatter -7 0 -16 -28 -7 0 -16 -28

driftskostnader -223 -444 -224 -441 -217 -436 -248 -459

kapitalavkastning, kostnader -31 -530 -349 -568 56 -438 -161 -346

orealiserade förluster på placeringstillgångar -7 -22 387 -3 419 0 0 406 -3 397

övriga tekniska kostnader -5 -270 -25 -232 -5 -270 -25 -232

kapitalavkastning överförd till finansrörelsen -15 -31 2 -3 -15 -31 2 -3

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 245 719 354 665 247 712 326 628

Icke-teknisk redovisning

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 245 719 354 665 247 712 326 628

kapitalavkastning, intäkter 51 145 175 270 51 145 197 291

orealiserade vinster på placeringstillgångar 2 13 -1 - 2 13 -1 -

kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen 15 31 -2 3 15 31 -2 3

kapitalavkastning, kostnader -23 -51 -52 -93 -23 -51 -52 -93

orealiserade förluster på placeringstillgångar - - -5 -5 - - -5 -5

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 290 857 469 840 292 850 463 824

Bokslutsdispositioner 1) - - - - -631 -631 -223 -249

Resultat före skatt 7 290 857 469 840 -339 219 240 575

Skatt 3 0 5 0 0 0 0 0

Årets resultat 293 857 474 840 -339 219 240 575

1) Avser koncernbidrag till Storebrand Holding AB
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rapport över totalresultat i sammandrag

Koncernen Moderbolaget

miljoner kronor Not
Juli–dec 

2014
Helår  
2014

Juli–dec 
2013

Helår 
2013

Juli–dec 
2014

Helår  
2014

Juli–dec 
2013

Helår 
2013

Årets resultat 293 857 474 840 -339 219 240 575

Övrigt totalresultat 

Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen

Aktuariella vinster och förluster -17 -20 18 37 - - - -

Skatt på aktuariella vinster och förluster 3 4 -4 -8 - - - -

värdeförändring, rörelsefastighet -24 -45 -114 -92 - - - -

övrigt totalresultat som tillfaller kunder 24 45 114 92 - - - -

Övrigt totalresultat -14 -16 14 29 - - - -

Årets totalresultat 279 841 488 869 -339 219 240 575

moderbolagets aktieägare - andel av periodens resultat 292 857 470 837 - - - -

innehav utan bestämmande inflytande - andel av periodens resultat 1 0 4 3 - - - -

moderbolagets aktieägare - andel av periodens totalresultat 278 841 484 866 - - - -

innehav utan bestämmande inflytande - andel av periodens totalresultat 1 0 4 3 - - - -
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Balansräkning i sammandrag

Koncernen Moderbolaget

miljoner kronor Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Placeringstillgångar

Byggnader och mark 3 4 277 2 661 - -

Aktier och andelar i koncernföretag 3 - - 921 285

Lån till koncernföretag - 1 400 3 082 3 809

Aktier och andelar i intresseföretag 3 370 333 329 292

Lån till intresseföretag 12 197 - -

Aktier och andelar 3 9 644 11 831 9 644 11 831

obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 85 675 83 015 85 675 83 015

derivat 3 4 488 916 4 488 916

övriga finansiella tillgångar 720 809 643 753

105 186 101 162 104 782 100 901

Fordringar

fordringar avseende direkt försäkring 2 3 2 3

Skattefordran 0 295 0 295

övriga fordringar 270 143 216 83

272 441 218 381

Andra tillgångar

materiella anläggningstillgångar 0 - - -

kassa och bank 369 380 369 379

369 380 369 379

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

upplupna ränteintäkter 0 8 0 8

förutbetalda provisionskostnader 143 163 143 163

övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 14 24 9

183 185 167 180

Summa tillgångar 106 010 102 168 105 536 101 841
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning

Koncernen Moderbolaget

miljoner kronor Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Aktiekapital (2 000 aktier med kvotvärde 100 000 kronor) 200 200 200 200

Balanserade vinstmedel 7 068 7 578 7 679 7 804

Årets resultat 857 837 219 575

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 8 125              8 615 8 098             8 579

innehav utan bestämmande inflytande 80 25 0 -

Summa eget kapital 8 205 8 640 8 098 8 579

Efterställda skulder 4 697 1 600 697 1 600

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Livförsäkringsavsättning 81 217 76 692 81 217 76 692

oreglerade skador 788 743 788 743

6 82 005 77 435 82 005 77 435

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka  
försäkringstagaren bär risk

villkorad återbäring 6 9 550 11 655 9 550 11 655

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 263 273 263 273

Skulder avseende återförsäkring 4 2 4 2

derivat 3 1 274 1 730 1 274 1 730

Skatteskulder 0 0 0 -

övriga skulder 3 904 761 3 606 518

5 445 2 766 5 147 2 523

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 108 72 39 49

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 106 010 102 168 105 536 101 841

Poster inom linjen

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom  
avsättningar redovisade förpliktelser 93 729 90 146 93 729 90 146

övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig 765 3 757 765 3 757

Ansvarsförbindelser inga 18 inga inga

övriga åtaganden 919 1 002 919 1 002



SPP LivförSäkring AB (PuBL) | 10

BokSLutSkommuniké 
decemBer 2014

rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

miljoner kronor Aktiekapital
Balanserade vinstmedel 
inklusive årets resultat

Summa  
eget kapital

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2013 200 8 397 8 597 18 8 615

Totalresultat

Årets resultat - 837 837 3 840

övrigt totalresultat - 29 29 - 29

Summa - 866 866 3 869

Transaktioner med aktieägare

erhållet aktieägartillskott - - - 4 4

Lämnat koncernbidrag, brutto -248 -248 - -248

Lämnad utdelning - -600 -600 - -600

Summa - -848 -848 4 -844

Utgående balans per 31 december 2013 200 8 415 8 615 25 8 640

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

miljoner kronor Aktiekapital
Balanserade vinstmedel 
inklusive årets resultat

Summa  
eget kapital

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2014 200 8 415 8 615 25 8 640

Totalresultat

Årets resultat - 857 857 0 857

övrigt totalresultat - -16 -16 - -16

Summa - 841 841 0 841

Transaktioner med aktieägare:

erhållet aktieägartillskott - - - 55 55

Lämnat koncernbidrag, brutto - -631 -631 - -631

Lämnad utdelning - -700 -700 - -700

Summa - -1 331 -1 331 55 -1 276

Utgående balans per 31 december 2014 200 7 925 8 125 80 8 205

Bundet eget kapital i koncernen uppgår till 200 miljoner kronor vilket är bolagets aktiekapital.  
fritt eget kapital i koncernen uppgår till 8 005 miljoner kronor vilket är summan av balanserat resultat och årets resultat.
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rapport över förändring i eget kapital i sammandrag, 
fortsättning

MOdERBOLAgET
  
miljoner kronor Aktiekapital

Balanserade vinstmedel  
inklusive årets resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2013 200 8 404 8 604

Årets resultat - 575 575

Totalresultat 575 575

Transaktioner med aktieägare:

Lämnad utdelning - -600 -600

Summa - -600 -600

Utgående balans per 31 december 2013 200 8 379 8 579

  
miljoner kronor Aktiekapital

Balanserade vinstmedel  
inklusive årets resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2014 200 8 379 8 579

Årets resultat - 219 219

Totalresultat - 219 219

Transaktioner med aktieägare:

Lämnad utdelning - -700 -700

Summa - -700 -700

Utgående balans per 31 december 2014 200 7 898 8 098

Bundet eget kapital i moderbolaget uppgår till 200 miljoner kronor vilket är bolagets aktiekapital.  
fritt eget kapital i moderbolaget uppgår till 7 898 miljoner kronor vilket är summan av balanserat resultat och årets resultat.
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kassaflödesanalys i sammandrag

Koncernen Moderbolaget

miljoner kronor 2014 2013 2014 2013

Löpande verksamhet

resultat före bokslutsdispositioner och skatt 857 871 850 823

Justering för ej kassaflödespåverkande poster i rörelseresultatet:

orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar -5 655 2 220 -5 710 2 250

förändring av kapitaltillskott 647 -140 647 -140

förändring oreglerade skador 162 -288 162 -288

Betald inkomstskatt 0 -113 0 -141

förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder:

Lämnat koncernbidrag -248 -359 -248 -359

Placeringstillgångar 3 325 3 452 3 523 3 440

Skuld försäkring med garanterad ränta 1 657 -4 898 1 657 -4 898

övriga skulder exklusive försäkringsskulder 2 065 -609 2 611 -521

övrigt 418 250 -208 316

Kassaflöde av löpande verksamhet 3 228 386 3 284 482

Investeringsverksamhet

Likvidreglering vid överlåtelse av försäkringsbestånd -1 694 - -1 694 -

Avyttrade dotterbolag - 50 - 50

Kassaflöde av investeringsverksamhet -1 694 50 -1 694 50

Finansieringsverksamhet

utdelning till aktieägare -700 -600 -700 -600

Återbetalning förlagslån -1 600 - -1 600 -

emission förlagslån 700 - 700 -

erhållna aktieägartillskott 55 4 - -

Kassaflöde av finansieringsverksamhet -1 545 -596 -1 600 -600

Periodens kassaflöde -11 -160 -10 -68

Likvida medel vid periodens början 380 540 379 447

kassaflöde av löpande verksamhet 3 228 386 3 284 482

kassaflöde av investeringsverksamhet -1 694 50 -1 694 50

kassaflöde av finansieringsverksamhet -1 545 -596 -1 600 -600

Likvida medel vid periodens slut 1) 369 380 369 379

Not 1  Avyttrade tillgångar 2014 2013 2014 2013

Aktier i koncern och intresseföretag - 1 - 1

köpeskilling - 50 - 50

varav likvida medel - 50 - 50

Not 2  Räntor och utdelningar 2014 2013 2014 2013

erhållen ränta 2 263 2 603 2 379 2 598

erlagd ränta -38 -57 -27 -57

erhållen utdelning 377 725 377 725

utdelning till aktieägare -700 -600 -700 -600

Summa räntor och utdelningar 1 902 2 671 2 029 2 666

1)  Som kassa och bank i balansräkningen redovisas medel som företaget direkt förfogar över.  
kassa och bank som ingår som en del i kapitalförvaltningen och som företaget endast indirekt förfogar  
över redovisas som placeringstillgångar under rubriken övriga finansiella tillgångar.
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Not 1   redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med bestämmel-
serna i iAS 34, delårsrapportering, Lag 1995:1560 om årsredovisning 
i försäkringsföretag (ÅrfL) och finansinspektionens föreskrifter 
(fffS:2008:26) för koncernen. finansinspektionens rekommenda-
tion rfr 2 samt internationella redovisningsstandarder, med vissa 
begränsningar, tillämpas. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har tilläm-
pats som i årsredovisningen 2013 och i låneprospektet (daterat 25 
april 2014) i samband förlagslånenoteringen på nasdaq Stockholm. 

Årsredovisningen 2013, prospektet, delårsrapport för januari-juni 
2014 och bokslutskommuniké för januari-december 2014 finns att 
läsa på www.spp.se.

Koncernredovisning
SPP Livförsäkring AB (publ) upprättar koncernredovisning från och 
med 2014 med anledning av att bolaget tagit upp ett nytt förlagslån 
på den svenska marknaden. Bolaget har därmed blivit publikt och 
omfattas därför av de regler som gäller på svenska börsen. Bolaget 
har tidigare med stöd av lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag 7 kap 3 § inte upprättat koncernredovisning då SPP Liv 
ingår i Storebrand Livsforsikring AS koncernredovisning. 

Not 2   risker och riskhantering

Som försäkringsbolag består SPP Livs kärnverksamhet av att på  
ett medvetet och kontrollerat sätt ta och hantera olika risker för 
både kundernas och ägarnas räkning. SPP Liv är främst exponerat 
för affärsrisker, marknadsrisker, försäkringsrisker (inklusive kost-
nadsrisker) samt operativa risker. riskerna förvaltas, kontrolleras 
och följs upp enligt ett system med tre försvarslinjer. riskhantering-
en kommer att beskrivas mera utförligt i den fullständiga finansiella 
rapport för 2014 som publiceras på www.spp.se den 20 mars 2015.

Solvens II
nya solvensregelverket, Solvens ii, kommer att träda i kraft den 1 janu-
ari 2016. Som förberedelse för Solvens ii har finans inspektionen 
fastställt förberedande riktlinjer som trädde i kraft den 1 januari 
2014 och som bland annat omfattar företagsstyrningssystem,  
den framåtblickande bedömningen av bolagens egna risker samt 
inlämnande av Solvens ii-uppgifter. 

de nya reglerna innebär att tillgångar och skulder ska värderas 
till verkligt värde, och att kapitalkravet blir riskbaserat, återspeglan-
de alla väsentliga risker, inklusive marknadsrisker, försäkringsrisker, 
motpartsrisker och operativa risker. det pågår fortfarande ett arbe-
te på både europeisk och svensk nivå för att fastställa regelverkets 
slutliga utformning och för att införa det i svensk lagstiftning. Som 
en direkt konsekvens av regelverket kommer både kapitalbasen 
och kapitalkravet dock bli högre än enligt dagens solvensregelverk. 
Bolaget avser för närvarande att fastställa kapitalkrav enligt stan-
dardmodellen och har således inte inlett någon process avseende 
förhandsgranskning av intern modell.

under 2014 har både SPP och Storebrandkoncernen fortsatt 
sitt arbete med att anpassa verksamheten till det nya regelverket. 
Bolagets värderingsmodeller har uppdaterats i takt med att regel-
verkets slutliga utformning blivit tydligare. i maj 2015 ska SPP Liv 
även lämna Solvens ii-uppgifter till finansinspektionen, varför det 
pågår ett koncernövergripande projekt för att utveckla inrappor-
teringslösningen. Styrelsen har under 2014 formaliserat sitt arbete 
med företagsstyrningssystemet genom att ett flertal styrdokument 

noter

har anpassats till, och fastställts inför Solvens ii. Bolagets risk- och 
solvenssituation, samt dess arbete med företagsstyrningssystemet 
har under hösten utvärderats inom ramen för en orSA-process och 
dess resultat har även delgetts finansinspektionen.

Not 3   värdering av finansiella instrument  
 till verkligt värde 

koncernen klassificerar finansiella instrument som värderas till  
verkligt värde i tre olika nivåer, som beskrivs nedan. nivåerna 
uttrycker olika grader av likviditet och olika mätmetoder. en utför-
ligare beskrivning av SPP Livs olika placeringsslag och värderings-
principer finns att läsa i årsredovisningen 2013 och i låneprospektet 
(se www.spp.se).

Nivå 1: Finansiella instrument värderade till noterade priser  
på aktiva marknader för identiska tillgångar 
denna kategori omfattar börsnoterade aktier som under de se-
naste tre månaderna har haft en genomsnittlig daglig omsättning 
som uppgår till cirka 20 miljoner kronor eller mer. Aktier anses på 
grundval av detta vara tillräckligt likvida för att omfattas av denna 
nivå. obligationer, certifikat eller liknande instrument som utfärdats 
av stater klassificeras i allmänhet som nivå 1. även standardiserade 
aktiederivat och ränteterminer omfattas av denna nivå. 

Nivå 2: Finansiella instrument värderade utifrån annan  
observerbar marknadsdata än den som omfattas av nivå 1 
i denna kategori ingår finansiella instrument värderade utifrån 
marknadsdata som kan vara direkt observerbara eller indirekt 
observerbara. marknadsdata som är indirekt observerbara innebär 
att priserna kan härledas från observerbara marknader. nivå 2 om-
fattar aktier eller liknande instrument för vilka marknadspriser finns 
tillgängliga, men där aktieomsättningen är alltför begränsad för att 
uppfylla kriterierna för nivå 1. normalt har aktierna på denna nivå 
handlats under den senaste månaden. obligationer och liknande 
instrument klassificeras i allmänhet på denna nivå. ränte- och 
valuta swappar, icke-standardiserade ränte- och valutaderivat  
klassificeras som nivå 2. fonder klassificeras i allmänhet som nivå 2  
och omfattar aktie-, ränte- och hedgefonder. 

Nivå 3: Finansiella instrument värderade utifrån marknadsdata 
som inte är observerbara enligt nivå 2 
Aktier klassificerade som nivå 3 omfattar främst investeringar i 
onoterade/privata företag. detta innefattar investeringar i skog, fast-
igheter och infrastruktur. Private equity är i allmänhet genom direkta 
investeringar eller investeringar i fonder klassificerade som nivå 3. 

de typer av värdepapper som klassificeras på nivå 3 diskuteras 
nedan med hänvisning till typ av värdepapper och värderingsmetod. 
koncernen anser att värderingen utgör en bästa uppskattning av 
värdepapprets marknadsvärde.
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Not 3   värdering av finansiella instrument till verkligt värde, fortsättning

KoNcerNeN

miljoner kronor Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa 

2014-12-31
Summa 

2013-12-31

Byggnader och mark

investeringsfastigheter - - 3 159 3 159 1 570

fastighet för eget bruk - - 1 118 1 118 1 091

Summa - - 4 277 4 277 2 661

Aktier och andelar i intresseföretag - - 370 370 333

Aktier och andelar

Aktier 5 771 109 240 6 120 7 936

övriga fondandelar - 1 375 2 149 3 524 3 895

Summa 5 771 1 484 2 389 9 644 11 831

obligationer och andra värdepapper med fast  avkastning 1)

Stat och kommun (emitterade/garanterade) 13 610 18 062 - 31 672 32 489

företagsobligationer - 12 376 277 12 653 12 733

Bostadsobligationer - 31 175 - 31 175 31 809

multinationella organisationer - 5 164 - 5 164 5 459

obligationsfonder - 5 011 - 5 011 525

Summa 13 610 71 788 277 85 675 83 015

Derivat 2)

räntederivat - 3 526 - 3 526 -1 006

valutaderivat - -312 - -312 192

Summa - 3 214 - 3 214 -814

- varav derivat med positivt marknadsvärde - 4 488 - 4 488 916

- varav derivat med negativt marknadsvärde - -1 274 - -1 274 -1 730

Summa värdering av finansiella instrument till verkligt värde 2014-12-31 19 381 76 486 7 313 103 180 -

Summa värdering av  finansiella instrument till verkligt värde 2013-12-31 13 008 77 698 6 320 - 97 026

1) inklusive upplupen ränta om 516 (588) miljoner kronor.
2) inklusive upplupen ränta om 250 (230) miljoner kronor.

KoNcerNeN
Flytt mellan nivå 1 och nivå 2 1) Från nivå 1 till nivå 2 Från nivå 2 till nivå 1

Aktier och andelar 0 188

Summa 2014-12-31 0 188

Summa 2013-12-31 44 16

1) överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 beror på ändrad handelsvolym. 

KoNcerNeN
Specifikation av  
innehav i nivå 3

Investerings- 
fastigheter

Fastighet  
för eget bruk

Aktier och andelar  
i intresse företag Aktier

Övriga fond-
andelar

Företags-
obligationer

Ingående balans 2014-01-01 1 570 1 091 333 1 339 1 341 646

netto vinst/förlust -56 32 37 199 499 12

köp 1 645 - - 32 323 76

försäljning - - - -1 330 -285 -457

Aktivering projekt 13 4 - - - -

Avskrivningar -13 -12 - - - -

uppskrivning p.g.a. avskrivning - 12 - - - -

Avgående poster - -9 - - - -

överfört till/från nivå 1 eller 2 - - - 0 271 -

Utgående balans 2014-12-31 3 159 1 118 370 240 2 149 277
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Not 3   värdering av finansiella instrument till verkligt värde, fortsättning

MoDerBolAgeT

miljoner kronor Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa 

2014-12-31
Summa 

2013-12-31

Aktier och andelar i koncernföretag - - 921 921 285

Aktier och andelar i intresseföretag - - 329 329 292

Aktier och andelar

Aktier 5 771 109 240 6 120 7 936

övriga fondandelar - 1 375 2 149 3 524 3 895

Summa 5 771 1 484 2 389 9 644 11 831

obligationer och andra värdepapper med fast  avkastning 1)

Stat och kommun (emitterade/garanterade) 13 610 18 062 - 31 672 32 489

företagsobligationer - 12 376 277 12 653 12 733

Bostadsobligationer - 31 175 - 31 175 31 809

multinationella organisationer - 5 164 - 5 164 5 459

obligationsfonder - 5 011 - 5 011 525

Summa 13 610 71 788 277 85 675 83 015

Derivat 2)

räntederivat - 3 526 - 3 526 - 1 006

valutaderivat - -312 - -312 192

Summa - 3 214 - 3 214 -814

- varav derivat med positivt marknadsvärde - 4 488 - 4 488 916

- varav derivat med negativt marknadsvärde - -1 274 - -1 274 -1 730

Summa värdering av finansiella instrument till verkligt värde 2014-12-31 19 381 76 486 3 916 99 783

Summa värdering av  finansiella instrument till verkligt värde 2013-12-31 13 008 77 698 3 903 94 609

1) inklusive upplupen ränta om 516 (588) miljoner kronor.
2) inklusive upplupen ränta om 250 (230) miljoner kronor.

MoDerBolAgeT
Flytt mellan nivå 1 och nivå 2 1) Från nivå 1 till nivå 2 Från nivå 2 till nivå 1

Aktier och andelar 0 188

Summa 2014-12-31 0 188

Summa 2013-12-31 44 44

1) överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 beror på ändrad handelsvolym. 

MoDerBolAgeT

Specifikation av innehav i nivå 3
Aktier och andelar  

i koncernföretag
Aktier och andelar  

i intresseföretag Aktier
Övriga  

fond andelar
Företags-

obligationer

Ingående balans 2014-01-01 285 292 1 339 1 341 646

netto vinst/förlust 0 37 199 499 12

köp - - 32 323 76

försäljning - - -1 330 -285 -457

överfört till/från nivå 1 eller 2 - - 0 271 -

Annat 1) 636 - - - -

Utgående balans 2014-12-31 921 329 240 2 149 277

1)  Aktieägartillskott om 636 miljoner kronor har tillkommit under året.
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Not 3   värdering av finansiella instrument till verkligt värde, fortsättning

Koncernen  
känslighetsanalys

Placeringar i finansiella instrument som klassificerats som tillhörande nivå 3 är i sin helhet placeringar som investerats 
för försäkringstagarnas räkning. värdeförändringar på dessa investeringar har därför endast en mindre påverkan på 
bolagets resultat.

Investeringsfastigheter och fastighet för eget bruk

värderingen av investeringsfastigheter och fastighet för eget bruk är genomförd av externa värderare vid årsskiftet. 
värderingen är särskilt känslig för förändring av avkastningskrav och osäkerhet i framtida kassaflöden. Likaså är  
värderingen känslig för ändringar om antaganden av framtida hyror. en ökning med 0,25 procent i avkastningskravet 
medför en värdeminskning med -3,51 procent i vårt innehav, medan motsvarande minskning i avkastningskravet ger  
en värdeökning på 3,87 procent. 

ändring i avkastningskrav

miljoner kronor ökning 0,25 procent minskning 0,25 procent

ökning/minskning i verkligt värde per 31 december 2014 -152,5 168,5

Aktier och andelar i intresseföretag 

SPP Livs aktier och andelar i intresseföretag och aktier i nivå 3 avser främst skogsinvesteringar vilka kännetecknas av 
mycket långa kassaflöden. det föreligger en osäkerhet om hur de framtida intäkts- och kostnadsströmmarna kommer 
att utvecklas, även om förutsättningarna är baserade på erkända källor. värderingen av skogsinvesteringar är särskilt 
känslig beroende på vilken diskonteringsränta som läggs till grund för värderingen. Bolaget baserar sin värdering på 
externa marknadsvärderingar som använder marknadsmässiga avkastningskrav. en ändring av avkastningskravet med 
0,25 procent innebär en förändring av värdet med 3,25 procent.

värdeändring vid ändrad diskonteringsränta

miljoner kronor ökning 0,25 procent minskning 0,25 procent

ökning/minskning i verkligt värde per 31 december 2014 -9,7 10,6

Aktier och övriga fondandelar

Stora delar av portföljen prissätts mot jämförbara börsnoterade företag, medan mindre delar av portföljen är  
börsnoterade företag. värderingen av aktier och övriga fondandelar kommer därför att vara känsliga för svängningar  
på världens aktiemarknader. Private equityportföljen har en uppskattad beta mot mSci World på cirka 0,45.

ändring mSci World

miljoner kronor ökning 10 procent minskning 10 procent

ökning/minskning i verkligt värde per 31 december 2014 75,1 -75,1

Företagsobligationer

värdepapper som registrerats som obligationer och företagsobligationer på nivå tre är framförallt investeringar i 
mikrofinansfonder, lånefonder och konvertibla obligationer. dessa värderas inte utifrån en diskonteringsränta vilket 
obligationer vanligtvis gör och därför ingår dessa investeringar i samma känslighetstest som private equity. 

ändring mSci World

miljoner kronor ökning 10 procent minskning 10 procent

ökning/minskning i verkligt värde per 31 december 2014 12,4 -12,4
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Not 4  efterställda skulder
 

 

Koncernen Moderbolaget

löptid räntevillkor 2014 2013 2014 2013

emitterat 26 juli 2002 evigt 3 månader stibor + 2 procent - 1 000 - 1 000

emitterat 30 augusti 2002 evigt 3 månader stibor + 2 procent - 600 - 600

emitterat 27 februari 2014 evigt 3 månader stibor + 2,35 procent 697 - 697 -

Summa 697 1 600 697 1 600

efterställda skulder avser eviga förlagslån. Lånen emitterade 2002 ställdes ut av Handelsbanken med en uppsägningstid om 5 år och övertogs av Storebrand Holding AB  
per den 30 april 2009 med oförändrade villkor. de interna lånen återbetalades i februari 2014 och samtidigt togs ett nytt externt förlagslån upp. det nya lånet noterades  
på nasdaq Stockholm 29 april 2014. nominellt värde på lånet upptaget i februari är 700 miljoner kronor.
totala kostnader avseende förlagslånen uppgick till 19 (52) miljoner kronor.

Not 6   Livförsäkringsavsättningar och villkorad  
 återbäring

Koncernen Moderbolaget

miljoner kronor 2014 2013 2014 2013

Ingående balans 89 091 94 557 89 091 94 557

inbetalningar 2 333 2 608 2 333 2 608

utbetalningar -8 322 -7 704 -8 322 -7 704

tilldelad avkastning 9 352 985 9 352 985

förändring av latent kapitaltillskott 575 -241 575 -241

riskpremier och riskkostnader -367 -530 -367 -530

uttag skatt -260 -207 -260 -207

Avgifter -564 -600 -564 -600

övriga förändringar -283 222 -283 222

Utgående balans 91 555 89 090 91 555 89 090

Bolagets försäkringstekniska avsättningar beräknas som summa av 
livförsäkringsavsättningen, avsättningen för oreglerade skador och 
villkorad återbäring. Livförsäkringsavsättningen har under året ökat 
från 76 692 miljoner kronor till 81 217 miljoner kronor, främst som 
en konsekvens av fallande marknadsräntor. ökningen i livförsäk-
ringsavsättningarna matchas till stor del av positiv avkastning vilken 
bidragit till att villkorad återbäring under året minskat från 11655 
miljoner kronor till 9550 miljoner kronor.

Not 5  upplysningar om närstående

en beskrivning av den typ av närståendetransaktioner som före-
kommer mellan SPP Liv och närstående samt SPP Livs definition av 
närstående framgår av de finansiella rapporterna för 2013, i not 42. 
inga väsentliga förändringar har skett mellan SPP Liv och närstå-
ende fysiska och juridiska personer under 2014.  

nedan beskrivs väsentliga engångstransaktioner under 2014.
i samband med att SPP Liv upptog ett externt förlagslån om  

700 miljoner kronor i februari 2014 slutamorterades det interna 
förlagslånet uppgående till 1 600 miljoner kronor till Storebrand 
Holding AB som togs i samband med att Storebrand Holding AB 
förvärvade samtliga aktier i SPP Pension & försäkring från SPP Liv. 

SPP Liv lämnade i april en utdelning uppgående till 700 miljoner 
kronor till Storebrand Holding AB. 

i mars lämnades ett aktieägartillskott till SPP fastigheter av SPP 
Liv om 450 miljoner kronor, i juni lämnades ytterligare ett aktie-
ägartillskott om 179 miljoner kronor och i augusti lämnades ett 
tredje aktieägartillskott om 8 miljoner kronor. euroben Life & Pen-
sion Ltd (euroben), som äger 8% av aktierna i SPP fastigheter AB 
lämnade aktieägartillskott uppgående till sin ägarandel vid samma 
tillfällen som SPP Liv om 39 och 15 miljoner kronor i mars respektive 
juni. i augusti uppgick eurobens aktieägartillskott till SPP fastighe-
ter till 693 tusen kronor.

i december lämnades ett koncernbidrag till Storebrand Holding 
AB om 631 miljoner kronor.
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Not 7  Segment 

i SPP Livkoncernen följs verksamheten upp per segment på samma 
sätt som i Storebrand koncernen. 

”försäkring” omfattar de svenska ettåriga riskprodukterna. Här 
ingår sjukförsäkring, premiebefrielse och sjukvårdsförsäkring.

”garanterad pension” består av produkter som omfattas av  

KoNcerNeN
Alternativ resultaträkning 1 juli–31 dec2014 1 jul–31 dec 2013

miljoner kronor Försäkring
garanterad  

pension Övrigt Summa Försäkring
garanterad  

pension Övrigt Summa

Summa intäkter 47 290 - 337 57 303 - 360

Summa kostnader -44 -237 -3 -284 -53 -268 21 -300

Administrationsresultat 3 53 -3 53 4 35 21 60

riskresultat 27 453 - 480 232 -126 - 106

finansiellt resultat - -277 1 -276 - 227 4 231

övrigt resultat - - 33 33 - 72 72

resultat före skatt 30 229 31 290 236 136 97 469

Balansräkning 31 dec 2014 31 dec 2013

miljoner kronor Försäkring
garanterad  

pension Övrigt Summa Försäkring
garanterad  

pension Övrigt Summa

Tillgångar 908 95 395 9 707 106 010 849 90 521 10 798 102 168

Skulder 908 94 959 1 938 97 805 849 90 194 2 485 93 528

eget kapital - 436 7 769 8 205 - 327 8 313 8 640

MoDerBolAgeT 
Alternativ resultaträkning 1 juli–31 dec 2014 1 jul–31 dec 2013

miljoner kronor Försäkring
garanterad  

pension Övrigt Summa Försäkring
garanterad  

pension Övrigt Summa

Summa intäkter 47 290 - 337 57 303 - 360

Summa kostnader -44 -240 - -284 -53 -268 - -321

Administrationsresultat 3 50 - 53 4 30 - 34

riskresultat 27 453 - 480 232 -126 - 106

finansiellt resultat - -277 - -277 - 227 - 227

övrigt resultat - - 36 36 - - 96 96

resultat före skatt 30 226 36 292 236 131 96 463

Balansräkning 31 dec 2014 31 dec 2013

miljoner kronor Försäkring
garanterad  

pension Övrigt Summa Försäkring
garanterad  

pension Övrigt Summa

Tillgångar 908 94 991 9 637 105 536 849 90 261 10 731 101 841

Skulder 908 94 959 1 571 97 438 849 90 194 2 219 93 262

eget kapital - 32 8 065 8 098 - 66 8 512 8 579

långsiktigt sparande till pension, där kunderna har en garanti.  
den utgörs huvudsakligen av tjänstepensioner som förekommer 
både i form av premiebestämda och förmånsbestämda försäkringar, 
men även i mindre omfattning av pensionsförsäkring och kapital-
försäkring. 

i segmentet ”övrigt” ingår avkastningen på eget kapital i SPP Liv 
samt resultat från övriga dotterbolag.

Not 8  Händelser efter balansdagen 

i syfte att renodla verksamheten och förenkla koncernstrukturen 
fattade styrelserna i SPP Liv och SPP Liv fondförsäkring AB (publ)
beslut om att slå samman de båda bolagen. Beslutet verkställdes 
genom fusion, där SPP Liv fondförsäkring AB (publ) absorberade 
SPP Liv. fusionen godkändes av finansinspektionen den  
26 november 2014. SPP Liv upplöstes den 2 januari 2015 i och  
med att Bolagsverket registrerade att fusionen var genomförd.
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