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PRI Pensionsgaranti

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeförsäkringsföretag som 
garanterar och administrerar pensioner i egen regi. Genom PRI:s 
kreditförsäkring är medarbetarnas pensioner tryggade, både när 
 företagen behåller sitt pensionskapital i verksamheten och när de 
avsätter medel i en stiftelse.

 
ITP-planen 
ITP 2 är en kollektivavtalad tjänstepensionsplan som kan finansieras på två sätt, antingen genom 
att företagen köper pensionsförsäkring i Alecta eller genom pension i egen regi. PRI tillhanda-
håller kreditförsäkring och administration vid tryggande i egen regi. Det är upp till företaget att 
välja vilken finansieringsform som passar dem bäst. Om företaget har valt att finansiera ITP 2 i 
egen regi omfattar det ålderspensionen för samtliga medarbetare med ITP 2. 

Antalsuppgifter ITP 2 i egen regi

2021 2020

Försäkringsansvar, miljoner kronor 296 173 297 955

Antal företag 882 913

Antal tjänstemän 419 930 433 000

Garanterar och  
administrerar

Ger pensionslöfte

Företag Anställd

PRI
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti grundades 1961 och är ett ömsesidigt skadeförsäk-
ringsföretag som ägs av försäkringstagarna. Bolaget arbetar främst med kollektivavtalade 
pensionsplaner, primärt ITP och BTP. Kreditförsäkringen garanterar tjänstepension som finansie-
ras i egen regi. Många stora svenska företag är kunder hos oss. I PRI ingår också dotterbolagen 
PRI Stiftelsetjänst AB och PRI Pensionstjänst AB.

Pension i egen regi
Kundföretagen kreditförsäkrar sitt pensionsåtagande hos PRI Pensionsgaranti och tar upp sitt 
pensions åtagande som en skuld i balansräkningen. I vissa fall tryggas pensionsåtagandet 
genom avsättning till pensionsstiftelse.  Då täcker kreditförsäkringen eventuell brist i stiftelsen 
i en obestånds situation och garanterar på så sätt de anställdas pensioner. När en anställd går 
i pension börjar företaget betala av sin pensionsskuld. Kreditförsäkringen garanterar att de 
anställda får sina pensioner även om företaget skulle komma på obestånd. 
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Året i korthet

Årets resultat
• Resultat före skatt uppgick till 3 580,8 miljoner kronor. 
• Försäkringsansvaret var 333 432 miljoner kronor. 
• Kapitalavkastningen uppgick till 9,9 procent. 
• De senaste fem åren har den genomsnittliga kapitalavkastningen varit sex procent.

Året i siffror, i koncernen
2021 2020

Antal försäkringstagare 1 097 1 129
Försäkringsansvar, miljoner kronor 333 432 335 322
Nettoansvar, miljoner kronor 153 646 167 659
Premieintäkter, miljoner kronor 591,5 481,3
Konsolideringskapital, miljoner kronor 35 182,4 31 895,7

Kapitalavkastning, procent 9,9 3,8
Årets resultat efter skatt, miljoner kronor 2 494,5 1 182,8

Försäkringsfall 
Två försäkringsfall inträffade under året. Skadekostnaden för dessa uppgick till 3,2 miljoner 
kronor. Återvinning i försäkringsfall som inträffat under tidigare år uppgick till 19,7 miljoner kronor.

Konsolideringskapital 
Konsolideringskapitalet i koncernen uppgick till 35 182,4 miljoner kronor.
Konsolideringskapitalet ökade med 3 286,7 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Premier  
Total premieintäkt för 2021 var 591,5 miljoner kronor. Premien beräknas med utgångspunkt i ett 
flertal faktorer där de viktigaste är den förväntade kostnaden för att lösa in pensionsutfästelserna 
i ett försäkringsbolag vid en skada, samt värdet på de pensionsstiftelser och säkerheter som 
finns. Tilläggspremier kan förekomma. Under de senaste två  åren har en ny premiemodell fasats 
in för ITP 2-försäkringar. 

Tillväxt 
De konkurrensutsatta verksamheterna uppvisade en fortsatt positiv utveckling. Volymerna inom 
såväl stiftelse tjänster som pensionsadministration och aktuariella tjänster ökade.  

Försäkringsansvar  
Försäkringsansvaret växer över tid eftersom främst nyintjänande och uppräkningar av pensioner 
överstiger utbetalningar av pensioner. Under året löste ett par kunder in större delen av sina 
pensionsskulder, vilket resulterade i en marginell minskning av försäkringsansvaret på totalen 
(cirka 0,5 procent). 

Koncernen hade 2021 i genomsnitt 109 medarbetare i Stockholm och Göteborg.
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Ett riktigt starkt år
Året har varit fantastiskt, med ett resultat som uppgick till 3,6 miljarder kronor före skatt. Två 
viktiga faktorer har bidragit till detta. Vi har trots den samhällsomfattande pandemin inte drab-
bats av några materiella skador, vilket gör att det tekniska resultatet är mycket positivt. Vi har 
dessutom haft en mycket god kapitalavkastning. Visst har börsen varit stark, men jag vill också 
betona att vår tillgångsallokering även 2021 varit väl anpassad till situationen på marknaden, 
vilket är viktigt för nivån på avkastningen.

Sammantaget medför detta att PRI:s nyckeltal är starka. Vår nettoexponering ligger på 154 
miljarder kronor och konsolideringskapitalet på 35 miljarder kronor. Vårt solvenskapitalkrav enligt 
Solvens II är 13 miljarder kronor och solvenskvoten 256 procent. Dessutom ligger vårt interna 
mått på finansiell styrka, konsolideringskvoten, på 22,7 procent.

Det positiva tekniska resultatet och de robusta nyckeltalen ligger till grund för att styrelsen valt 
att föreslå en återbäring till våra ägare på 400 miljoner kronor, något som gör mig väldigt glad 
och som återigen visar vilken stark 60-åring PRI är.

Strategi 2025
Vi lever i ett samhälle som fortsätter att utvecklas snabbt och det behöver även PRI göra. Under 
2021 tog vi fram en strategi för de närmaste åren, vi kallar den PRI 2025. Målen är tydliga. Vi ska 
fortsatt stå starka för att kunna fortsätta kreditförsäkra våra kunders ökande pensionsskulder. 

PRI – en stark 60-åring i ett modernt samhälle

PRI har fyllt 60 år under 2021. Det var 1961 som parterna på arbets-
marknaden startade bolaget för att kundföretagen, tillika ägarna, skulle 
få möjlighet att investera pensionskapitalet i sin egen verksamhet. 
På så sätt kan de trygga tjänstepensionerna för sina anställda, och 
samtidigt finansiera sin tillväxt trots en begränsad kreditmarknad. Som 
kreditförsäkringsbolag spelar PRI en viktig roll i pensionssystemet. 

Dessutom fokuserar vi på lönsam tillväxt för den affär som inte ligger i försäkringsbolaget, det 
vill säga pensionsadministrationstjänster, stiftelsetjänster, olika typer av konsulttjänster relaterat 
till pension eller stiftelse, samt skuldvärdering enligt svensk och internationell redovisnings-
standard. Vi ser ett fortsatt behov av dessa tjänster, och genom att lägga ytterligare kraft här 
förstärker vi vår roll som våra kunders kompetenscenter när det gäller förmånsbaserad pension 
samt stiftelserelaterade tjänster.

För att lyckas nå våra mål kommer vi att arbeta än mer med utveckling av affären och 
datadriven analys, samt med att öka digitaliseringen genom att fortsätta bygga ut våra upp-
skattade självbetjäningstjänster. Sist men inte minst ska vi fortsätta att aktivt ta vara på den höga 
kompetens som våra medarbetare har.

I allt vardagligt arbete vägleds vi av vårt syfte, vilket är att trygga och administrera pension 
och stiftelser samt erbjuda relaterade tjänster. Genom vårt oberoende, vår långsiktighet, kvalitet 
och unika kompetens har vi möjlighet att säkerställa hela den kedja som krävs för hållbara 
lösningar. Därigenom skapar vi värde för både människa och organisation.

Hållbarhet
Vi arbetar aktivt med hållbarhet och ställer krav på såväl oss själva som våra leverantörer. Våra 
kunder och yttre ramverk ställer i sin tur direkta krav på oss, men vi ser inte hållbarhet som 
enbart en fråga om regelefterlevnad. PRI är ett kundägt ömsesidigt försäkringsbolag. Våra ägare 
och kunder har pensionslöften som sträcker sig en generation framåt, kanske flera. Det långa 
tidsperspektivet gör att arbetet med hållbarhet är av största vikt. Jag är glad att regelverken, 
inklusive sådana som är väntade men ännu inte trätt i kraft, skyndar på den förändring som 
behövs. Men vi sitter inte och väntar på kommande krav, utan agerar här och nu. Vi kommer att 
behöva göra mycket mer, och hållbarhet ingår som ett mål i vår nya strategi. PRI:s hållbarhetsar-
bete inriktas på områden där vi kan göra skillnad, främst ansvarsfull kreditförsäkring och hållbara 
investeringar, som tillsammans ger trygga pensionslösningar.

För PRI, liksom för andra stora investerare, finns det anledning att se över vårt ekologiska 
fotavtryck. De stora börsbolagen har ofta klimatpåverkande verksamheter, vilket både de själva 
och vi som investerare i bolagen är medvetna om. Dessa bolag utgör till stor del även våra 
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kunder. På tillgångssidan har vi därför som komplement till vår kapitalförvaltning börjat satsa på 
direktägda hållbara tillgångar. Under året genomförde vi en direktinvestering i fastighetsbolaget 
Granit Bostad, som investerar långsiktigt i hållbara hyresfastigheter på attraktiva platser. Det 
är ett spännande steg framåt, då vi som ägare direkt i bolaget kan ta ett större ansvar för och 
påverka verksamheten.

Vårt hållbarhetsarbete omfattar även sociala faktorer, inte minst inom PRI som bolag. Det 
handlar om jämställdhet och mångfald, men även om våra medarbetares välbefinnande.

Nya kunder och nya verksamheter
Den förmedlingsverksamhet för 350 kundföretag som PRI tog över från SPP Konsult under 
2020 implementerades under året fullt ut i vår verksamhet, likaså stiftelseverksamheten med 
50 stiftelser som vi tagit över från Skandikon. Just nu pågår det omfattande förberedelser för 
att under våren 2022 ta över administrationen av Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK. 
Dessa nytillskott ingår i vår expansion och skapar ökad volym för att kunna fortsätta investera i 
verksamheten.

Jag vill tacka våra medarbetare för 2021. PRI är ett kompetensföretag och de utgör vår stabila 
bas. Återigen har våra medarbetare lyckats utveckla verksamheten trots pandemi och begrän-
sad möjlighet att arbeta tillsammans på kontoren. Jag vill även tacka våra kunder, som visar att 
de litar på oss och att de ser ett stort värde i detta oberoende och långsiktiga bolag.

Det oroliga världsläget som inlett 2022 är bekymmersamt, men vi går in i 2022 med 60 års 
erfarenhet och med en stark finansiell ställning.  Nu när pandemin klingat av ser vi fram emot att 
med kunder och kollegor sitta ner och diskutera möjligheter och utveckling framåt. PRI fokuserar 
på nästa 60 år med 2025 som en första hållplats.

Stockholm, mars 2022

Jonas Jonsson
Vd, PRI Pensionsgaranti
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Hållbarhet hos PRI
PRI tryggar och administrerar pension och stiftelser samt erbjuder relaterade tjänster. Vårt erbjudande omfattar 
kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster och stiftelsetjänster. Genom vårt oberoende, vår långsiktighet, 
kvalitet och unika kompetens har vi möjlighet att säkerställa hela den kedja som krävs för hållbara lösningar.

I takt med att kraven skärps påverkas PRI av nya lagar och regelverk kring hållbarhet, som 
successivt implementeras i finansbranschen. Hållbarhetsfrågorna finns också på den egna 
agendan hos såväl PRI som hos kunder och andra affärspartners. Vi arbetar med  hållbar-
hetsfrågor, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del av verksamheten. Under 2021 
genomfördes en intern utbildningsinsats med fokus på kommande regelverksförändringar inom 
hållbarhetsområdet, där merparten av medarbetarna deltog.
    Hållbarhetsrapporten är inspirerad av Global Reporting Initiative (GRI Universal Standards 
2021), vars riktlinjer används för att visa hur verksamheter presterar under året inom ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter.

Affärsmodell
En grundläggande del i affärsmodellen är kreditförsäkringen som garanterar att kundernas 
anställda får sina pensioner även om företaget kommer på obestånd. Principerna bakom denna 
modell har arbetsgivarnas och arbetstagarnas parter tillsammans utvecklat och använt sedan 
1961. 

Vi erbjuder även relaterade tjänster inom pensionsområdet. Dessa tjänster växer och 
utvecklas ständigt och formas efter våra kunders behov. Sammantaget bidrar PRI:s arbete med 
tjänstepensioner till att göra företagen starkare och stabilare och till att öka tryggheten för de 
anställda – två tydliga aspekter på hållbarhet där vi gör skillnad i samhället.

Intressentdialog och väsentlighetsanalys
PRI:s viktigaste intressenter är våra kunder, ägare, medarbetare, leverantörer och sam-
arbetspartners. En löpande dialog med intressenterna är en förutsättning för värdeskapande, 
däribland att utforma relevanta erbjudanden. Dialogen ger även insikter om förväntningarna på 
vårt hållbarhetsarbete och ligger till grund för valet av väsentliga hållbarhetsfrågor.

PRI:s väsentlighetsanalys identifierar våra viktigaste hållbarhetsfrågor och utvärderas 
löpande. Under 2021 har en revidering skett, baserat på förändringar i omvärlden och nya 
prioriterade frågor som kartlagts via intressentdialoger, följt av en intern diskussion.

I tabellen nedan presenteras de frågor som respektive intressentgrupp har lyft upp som 
viktiga, samt vilka kanaler vi använder för dialog.  

Intressentgrupp Forum Prioriterade frågor

Kunder och ägare Enkät
Löpande dialog i förvaltningen
Kundmöten

Kundintegritet
Klimatpåverkan
Miljöpåverkan

Medarbetare Enkät
Löpande medarbetarundersökning
Forum på intranät
Möten och workshops

Arbetsmiljö och hälsa
Medarbetarutveckling
Mångfald och jämställdhet

Leverantörer och 
samarbetspartners

Löpande uppföljning 
Dialog
Möten

Kundintegritet 
Kvalitet  
Säkerhet i leverans

Under 2021 har vi identifierat fyra fokusområden för PRI:s hållbarhetsarbete vilka ger förståelse 
för utveckling, ställning och resultat, och där vi bedömer att vi kan bidra mest:

Ansvarsfull kreditförsäkring – med låga skadekostnader och fortsatt låga premienivåer.

Hållbara investeringar – som matchar PRI:s försäkringsåtaganden.

Hållbart medarbetarskap – som möjliggör utveckling av medarbetare och organisation.

Lönsamma och effektiva tjänster – som skapar mervärde och tydlig kundnytta.

Organisation, styrning och arbetssätt 
PRI arbetar kontinuerligt med att identifiera, bedöma och hantera hållbarhetsrisker. Vd har det 
övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet. Chefen för kapitalförvaltning och hållbarhet är 
hållbarhetsansvarig och rapporterar regelbundet till styrelsen i dessa frågor. Hållbarhetsansvarig 
samordnar arbetet i en hållbarhetsgrupp som består av representanter från olika delar av 
verksamheten, och dessa personer ansvarar för att arbeta med hållbarhetsfrågor inom sina 
respektive områden. Risk- och compliancefunktionen säkerställer att risker blir belysta och att 
både gällande och kommande regelverk beaktas i hållbarhetsarbetet. Läs mer om regelefter-
levnad och uppföljning i bolagsstyrningsrapporten.
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Bolagsledningen genomför årligen en workshop där väsentlighetsanalysen och det gångna 
årets arbete utvärderas. Därefter genomförs eventuella förändringar i arbetssätt och strategi 
samt i mål- och ansvarsområden. Inför workshopen har vi gjort en avstämning kring inriktningen 
med PRI:s styrelse. 

Rättesnören, regler och riktlinjer 
PRI:s riktlinje avseende hållbarhet kompletterar vår uppförandekod. Tillsammans beskriver 
dessa övergripande PRI:s ansvar gentemot samhället, vilket vi som bolag inom finanssektorn 
är en viktig del av. Riktlinjen tydliggör PRI:s syn på hållbarhet och de områden där vi kan göra 
skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. Uppförandekoden vänder sig till medarbetare och styrelse 
och gäller på samma sätt för alla. Den tar intryck från internationella konventioner och riktlinjer, 
bland annat FN Global Compact och ISO 26000, som är standarden för socialt ansvarstagande 
och företags samhällsansvar. Uppförandekoden speglar vår syn på hållbar utveckling, inklusive 
god affärsetik. 

God affärsetik 
Vårt arbete med kunder, medarbetare och andra intressenter bygger på lyhördhet, respekt 
och öppenhet. Vi följer gällande lagstiftning, regler och normer. Kommunikationen är öppen 
och korrekt inom ramen  för lämplig affärssekretess. Alla medarbetare förutsätts undvika 
intressekonflikter mellan privatekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet. Gåvor och 
andra förmåner kan vara delar av förväntad gästfrihet, men ska ligga i linje med lagstiftningen. 
och kännetecknas av god etik och gott omdöme. Vi tar eller ger aldrig mutor eller medverkar till 
korruption, bedrägerier eller andra ekonomiska oegentligheter.

Kurspåverkande information som inte är allmänt känd får inte vidarebefordras, varken internt 
eller externt. Utgångspunkten är att företagen vi äger aktier i följer lagstiftning och internationella 
åtaganden kring miljö, socialt ansvar och etik samt motarbetar korruption. Placeringsportföljen 
screenas två gånger per år av extern part avseende etik och hållbar utveckling. Vi vidtar 
relevanta åtgärder om vi upptäcker avvikelser. 

Via intranätet är uppförandekoden tillgänglig för alla medarbetare. Koden presenteras även 
på webbplatsen och kommunicerar på så sätt PRI:s värderingar till leverantörer, kunder, affärs-
partners och andra externa intressenter. 

Styrdokument 
• Uppförandekod
• Riktlinje avseende hållbarhet
• Etiska riktlinjer
• Riktlinje för ägarstyrning
• Instruktion avseende korruption
• Resepolicy
• Diskrimineringspolicy
• Riktlinjer för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 

 

9 PRI PENSIONSGARANTI  |  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 
UTSKRIFTSVÄNLIG PDF

MENY

HÅLLBARHETSRAPPORT

PRI PENSIONSGARANTI 3

ÅRET I KORTHET 4

VD-ORD 5

HÅLLBARHETSRAPPORT 7

HÅLLBARHET HOS PRI 8

FOKUSOMRÅDEN ´11

ANSVARFULL KREDITFÖRSÄKRING 12

HÅLLBARA INVESTERINGAR 13

HÅLLBART MEDARBETARSKAP 15

LÖNSAMMA OCH EFFEKTIVA TJÄNSTER 17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

FEM ÅR I SAMMANDRAG  25

NYCKELTAL 26

FINANSIELLA RAPPORTER 27

BOLAGSSTYRNING 63

DEFINITIONER 77

KONTAKT 78

https://www.pri.se/globalassets/global/arsredovisningar-och-rapporter/ppg_arsredovisning_2021_print.pdf


• Fortsatt uppföljning av mätbara hållbarhetsmål och nyckeltal
• Regelverksanpassningar i verksamheten 
• Implementering av GRI (Global Reporting Initiative) fullt ut
• Fortsatt effektivisering och digitalisering

Framåtriktat arbete

• Flytt till hållbara och ändamålsenliga lokaler
• Årlig utvärdering av intressent- och väsentlighetsanalysen
• Årlig utvärdering av hur vi möter FN:s globala mål
• Handlingsplaner mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
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De väsentliga frågor som identifierats inom hållbarhet har vi valt att dela in i fyra fokusområden:

Ansvarsfull kreditförsäkring - med låga skadekostnader och fortsatt låga premienivåer
PRI ska långsiktigt ha låga skadekostnader, maximalt 0,20 procent av nettoansvaret. På så  
sätt skapar vi möjlighet att även i framtiden kunna försäkra växande pensionsskulder till en  
låg premienivå. Med målbilden följer att vi väger in olika aspekter av hållbarhet när vi gör 
risk bedömningar av våra kundföretag.

 Läs mer här sid 12

Hållbara investeringar - som matchar PRI:s försäkringsåtaganden
Vårt mål är att investera hållbart och det hjälper oss att navigera rätt i klimatomställningen och i 
ESG-frågor, det vill säga frågor rörande miljö (environment), socialt ansvar (social responsibility) 
och bolagsstyrning (governance), samt att bidra till en globalt hållbar utveckling. Vår inriktning 
och våra ställningstaganden inom kapitalförvaltningen kan sammanfattas med att vi integrerar 
ESG- och klimataspekter i investeringsanalys och beslutsfattande samt investerar i bolag och 
fonder som följer internationella normer och konventioner. Vi väljer bort investeringar med 
negativ klimatpåverkan eller begränsad samhällsnytta och skapar mervärde med vår ESG-  
och klimatstrategi.

 Läs mer här sid 13

Hållbart medarbetarskap – som möjliggör utveckling av medarbetare och organisation
Vårt hållbarhetsarbete är en gemensam angelägenhet för PRI och medarbetarna. Det är ett 
viktigt fundament för att förverkliga vår vision och en förutsättning för framgång. Genom att verka 
långsiktigt som en hållbar arbetsgivare, möjliggör vi ett hälsosamt arbetsliv för våra medarbetare. 
Det stärker vårt arbetsgivarvarumärke och vår förmåga att locka till oss optimal kompetens för 
dagens behov och morgondagens utmaningar. Vi skapar också möjligheter för att ta de steg som 
krävs för att hitta hållbara lösningar samt att minimera vårt resande och klimatavtryck. 

 Läs mer här sid 15

Lönsamma och effektiva tjänster – som skapar mervärde och tydlig kundnytta
Vi arbetar för att säkerställa leverans, säkerhet och kvalitet gentemot våra kunder. Vår ambition 
är att skapa mervärde genom uppföljning och utveckling av affären. Vi vill stärka kundernas 
hållbarhetsarbete med vårt erbjudande och fortsätter vår digitaliseringsresa för ökad kundnytta.

 Läs mer här sid 17

PRI:s fokusområden för hållbarhet

11 PRI PENSIONSGARANTI  |  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 

KAPITEL

UTSKRIFTSVÄNLIG PDF

MENY

PRI PENSIONSGARANTI 3

ÅRET I KORTHET 4

VD-ORD 5

HÅLLBARHETSRAPPORT 7

HÅLLBARHET HOS PRI 8

FOKUSOMRÅDEN 11

ANSVARFULL KREDITFÖRSÄKRING 12

HÅLLBARA INVESTERINGAR 13

HÅLLBART MEDARBETARSKAP 15

EFFEKTIVA TJÄNSTER 17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

FEM ÅR I SAMMANDRAG  25

NYCKELTAL 26

FINANSIELLA RAPPORTER 27

BOLAGSSTYRNING 63

DEFINITIONER 77

KONTAKT 78

https://www.pri.se/globalassets/global/arsredovisningar-och-rapporter/ppg_arsredovisning_2021_print.pdf


Fokusområde: 

Ansvarsfull kreditförsäkring 

Målbild: PRI ska långsiktigt ha låga skadekostnader, maximalt 
0,20 procent av nettoansvaret, för att även i framtiden kunna 
försäkra växande pensionsskulder till en låg premienivå. Vi 
väger in olika aspekter av hållbarhet när vi gör riskbedöm-
ningar av våra kundföretag.

Så arbetar PRI 
Kreditförsäkringens roll är att ge företag möjlighet att behålla 
kapital i verksamheten. I vissa fall placerar företag pengarna i 
en pensionsstiftelse. Kapitalet som kreditförsäkringen fri  gör är 
inte knutet till särskilda investeringar eller projekt. Kreditförsäk-
ringens huvudsakliga syfte är att säkerställa att företagens 
anställda och tidigare anställda ska få sin tjänstepension även 
om ett företag går i konkurs.

Kreditförsäkringen baseras på individuella kreditbe-
dömningar samt intern och extern rating av kundföretagen. 

Beslutsordningen innebär att ju större ett kreditärende är, desto 
högre upp i organisationen tas kreditbeslutet. PRI:s styrelse har 
fastställt limiter gällande stora försäkringsexponeringar samt 
ett konsolideringsintervall. Dessa följs upp kontinuerligt.

Utvecklingen inom hållbarhetsområdet går fort, men det 
finns fortfarande få lämpliga verktyg för att identifiera risker 
direkt kopplade till hållbarhet. Identifiering av hållbarhetsrisker 
sker därför inom ramen för den generella kreditanalysen av 
kundföretagen. 

Vi vidareutvecklar kontinuerligt vår kreditanalys och 
fokuserar särskilt på att förbättra kunskapen om hållbarhetsris-
ker och hur dessa påverkar kundföretagen. Exempel på 
insatser som gjorts det senaste året är utveckling av den 
interna ratingmodellen och ett förändrat arbetssätt som ger 
bättre möjligheter att identifiera, bedöma och dokumentera 
risker förknippade med hållbarhet. Under 2022 kommer vi 

bland annat att fortsätta utvärdera externa analys- och 
screeningtjänster för att förbättra möjligheten att följa hållbar-
hetsrisker i ett längre perspektiv. 

Risk och uppföljning
Försäkringsrisken, som även påverkas av de hållbarhetsrisker 
en verksamhet medför eller utsätts för, är risken att företag 
som beviljats kreditförsäkring går i konkurs. PRI fullgör då 
sitt försäkringsansvar och får en skadekostnad när vi infriar 
före tagets pensionsåtagande genom inlösen av pensionsut-
fästelserna i ett livförsäkringsföretag. Kreditengagemang med 
förhöjd risk, stora exponeringar samt den samlade kreditrisken 
följs upp regelbundet av styrelsen. Även antalet försäkringsfall 
och skadekostnader följs upp löpande och rapporteras till 
styrelsen. Mer information kring detta finns att läsa i förvalt-
ningsberättelsen. 

Hur kan PRI bidra till ett mer hållbart samhälle?
– Vi säkerställer att människor får sina pensioner, vilket är vår 
huvuduppgift. Sedan handlar det om oss själva som företag 
och hur vi agerar. Till exempel genom att minska resandet i form 
av tjänsteresor och istället ha Teams-möten samt välja tåg före 

flyg. Vi har ju inte någon direkt miljöbelastning i vår verksamhet, 
men kan även påverka genom digitalisering och därmed 
mindre pappersförbrukning. 

Vilka hållbarhetsutmaningar ser du i kikarsiktet när det 
gäller kreditförsäkringsverksamheten? 
– En stor utmaning är att hitta effektiva sätt att följa upp 
kundernas hållbarhetsarbete och klimatpåverkan och vilken 
påverkan det kan ha för kreditrisken.

Vilka aktiviteter har ni på gång hos er på kredit avdelningen 
avseende hållbarhet?
– Vi beaktar hållbarhetsrisker i vår kreditbedömning av 
kundföretagen. Om dessa risker leder till att den samlade 

kreditrisken väsentligt ökar så behöver de aktuella företagen 
vidta åtgärder eller också måste vi minska vår exponering mot 
dessa företag. Jag ser även att vi kan bidra genom att sätta 
fokus på hållbarhetsfrågorna tillsammans med andra aktörer, 
som till exempel bankerna. 

En annan viktig aktivitet hos oss är att vi håller på att 
implementera en ny ratingmodell, och till den ska vi koppla 
ESG-faktorer. Vi räknar med att den ska kunna bli ett bra verktyg 
i arbetet med att bedöma den totala kreditrisken inklusive 
hållbarhetsrisker. 

Kennet Bergh, chef för kreditförsäkrings-
verksamheten på PRI. 

” Vi säkerställer att människor  
får sina pensioner, vilket är vår 
 huvuduppgift.”
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Målbild: Att investera hållbart hjälper oss att navigera rätt 
i klimat omställningen och i ESG-frågor, det vill säga frågor 
rörande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, samt att 
bidra till en global hållbar utveckling. Vår inriktning och 
våra ställningstaganden inom kapitalförvaltningen kan 
sammanfattas med att vi integrerar ESG- och klimataspekter i 
investeringsanalys och beslutsfattande samt investerar i bolag 
och fonder som följer internationella normer och konventioner. 
Vi väljer bort investeringar med negativ klimatpåverkan eller 
begränsad samhällsnytta och skapar mervärde med vår ESG- 
och klimatstrategi.

Syftet med kapitalförvaltningen
PRI Pensionsgaranti ska med en stabil finansiell bas kunna 
kreditförsäkra våra ömsesidiga ägares pensionsåtaganden 
och vid försäkringsfall kunna lösa in åtagandena. Detta sker 
genom att investera långsiktigt och hållbart, samt att agera 
ansvarsfullt som ägare.

Kapitalet placeras i aktier, räntebärande instrument, 
fastigheter och alternativa investeringar. Portföljen har en 

förväntad avkastning på tre procent per år och marknadsvärdet 
på placeringarna är 35,5 miljarder kronor. Under år 2021 blev 
avkastningen 9,9 procent tack vare en stark utveckling i aktie- 
och fastighetsmarknaderna.

Så arbetar PRI
PRI Pensionsgarantis ambition är att få kapitalet att växa och 
samtidigt bidra till en hållbar utveckling för samhälle och miljö, 
samt till FN:s globala mål. Vi stödjer Parisavtalet och investerar 
i linje med klimatmålen. PRI påverkar hållbarhetsfrågor genom 
deltagande i bolagsstämmor och valberedning samt i dialog 
med företagen, både bilateralt och gemensamt med andra 
intressenter.

Vår utgångspunkt är att de företag som vi äger aktier i följer 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global 
Compact. De aktivt förvaltade aktiefonder vi investerar i ska 
ha likartade krav på sin förvaltning. PRI prioriterar fonder 
som undertecknat FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, 
UN PRI. Vid upphandling och utvärdering av nya fonder är 
förvaltarens hållbarhetsfokus av stor betydelse.

Fokusområde: 

Hållbara investeringar  

Estimat per
2021-12-31 Marknadsvärde

Koldioxidintensitet (ton CO2e per  
miljon USD omsättning)

Totalt koldioxidutsläpp
(tusen ton CO2e)

Klimatmål i linje med Paris-
avtalet (% av marknadsvärde)

Bidrar till FN:s globala  
mål för hållbar utveckling  

(% av omsättning)

Portfölj
Andel, % av  

totalportföljen Mkr Scope 1 & 2 Scope 3 Scope 1 & 2 Scope 3 < 1.5 grader FN:s mål

Svenska aktier 17 5 972 45 190 20 120 21 49 

Utländska aktier 10 3 547 131 283 13 40 25 59 

Aktier totalt 27 9 519 77 224 34 160 22 53 

 

Hållbarhetsindikatorer PRI:s aktieportfölj

  Hedgefonder 5%
  Aktier 27%
  Onoterade aktier 2%
  Obligationer 48%
  Lån 6%
   Fastigheter och 
infrastruktur 12%

Tillgångsfördelning
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På vilket sätt bidrar PRI:s alternativa investeringar till ett 
mer hållbart samhälle?   
– I alla investeringar PRI gör är hållbarhet ett av de kriterier vi 
utvärderar genom. Det är väldigt viktigt att fonderna vi investe-
rar i uppfyller PRI:s krav på till exempel aktsamma investeringar 
och idag har närmare 90 procent av våra motparter underteck-
nat UN PRI. 

Ett exempel på hållbar investering är vårt delägarskap i 
Granit Bostad. Granit Bostads mål är att långsiktigt äga, förvalta 
och utveckla hållbara hyresfastigheter på tillväxtorter i Sverige 
och på så sätt bidra till ekonomisk, miljömässig och social 
hållbarhet. 

Vilka hållbarhetsutmaningar ser du inom kapital-
förvaltning framöver? 
– Den stora utmaningen finns främst inom tillgångsslag som 
private equity, lånefonder och hedgefonder, och hur dessa ska 
leva upp till de regulatoriska rapporteringskrav som kommer i 
och med exempelvis taxonomin och Solvens II-regelverket. Den 
här typen av fonder investerar ofta i eller lånar ut pengar till små 
och medelstora privata bolag, som idag inte har några krav på 
sig att rapportera exempelvis koldioxidavtryck. 

Men branschen måste börja någonstans och genom att 
kontinuerligt efterfråga och sätta press på våra motparter i de 
här frågorna så kan vi förhoppningsvis bidra till att branschen 
går i rätt riktning.

Vilka aktiviteter har ni på gång inom PRI:s kapital-
förvaltning avseende hållbarhet? 
– Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår rapportering och 
uppföljning av hållbarhetsarbetet i våra investeringar. Under 
våren 2022 planerar vi till exempel att nå ut till alla våra motpar-
ter med ett frågeformulär om deras hållbarhetsarbete, som vi 
sedan ska följa upp och förfina på årlig basis. Vi utvärderar just 

nu investeringar i lånefonder där vi har diskussioner och ställer 
krav på fondernas arbete med hållbarhet och vilka företag och 
industrier de får låna ut till.

Känner du oro?
– Jag tror att vi alla känner en viss oro för miljön och de framtida 
klimatförändringar vi kommer att ställas inför. Jag är dock 
fortfarande optimistisk till att vi kan genomföra de förändringar 
som kommer att krävas. 

Om vi bara ser till finansbranschen har det skett en enorm 
förändring i medvetenhet och attityd de senaste fem åren. Idag 
sticker du ut om du inte arbetar aktivt med de här frågorna eller 
saknar en hållbarhetspolicy.

Vi undviker att investera i företag med betydande andel av 
omsättningen från fossila bränslen, såvida det inte finns tydliga 
omställningsmål. Detsamma gäller företag med koppling till 
produkter som vi anser skadar en långsiktigt hållbar samhälls-
utveckling. Sådana produkter är cannabis, tobak, alkohol, 
pornografiskt material, spel och kontroversiella vapen.

PRI föredrar företag som är ledande i sin hantering av 
ESG-risker och bidrar till omställningen till en mer klimatmäs-

sigt hållbar ekonomi. Vi väger in risker och möjligheter med 
klimatomställningen och extremväder i placeringsbesluten.

Kontrollerar våra investeringar noggrant
Förvaltningen av PRI:s tillgångar sker enligt aktsamhetsprinci-
pen, där analys och uppföljning är bärande delar. Genom att 
analysera portföljen löpande säkerställer vi att våra placeringar 
är i linje med vår ambition och inriktning. 

Investeringsportföljens koldioxidavtryck mäts som viktad 
genomsnittlig koldioxidintensitet och totalt koldioxidutsläpp.  

Vi följer också upp hur företagen vi investerar i bidrar till en 
hållbar utveckling och klimatmålen genom att mäta hur stor del 
av portföljbolagen som bidrar till FN:s globala utvecklingsmål, 
Parisavtalets klimatmål och en grön omställning enligt EU-
taxonomin.

Peter Ragnarsson. ansvarig portföljförvaltare 
för alternativa placeringar på PRI.

” Idag sticker du ut om du inte arbetar  
aktivt med de här frågorna eller saknar  
en hållbarhetspolicy.”
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Målbild: Vårt hållbarhetsarbete är en gemensam angelägenhet 
för PRI och medarbetarna. Det är ett viktigt fundament för att 
förverkliga vår vision och en förutsättning för framgång. Genom 
att verka långsiktigt som en hållbar arbetsgivare möjliggör vi 
ett hälsosamt arbetsliv för våra medarbetare. Det stärker vårt 
arbetsgivarvarumärke och vår förmåga att locka till oss optimal 
kompetens för dagens behov och morgondagens utmaningar. 
Vi skapar också möjligheter för att ta de steg som krävs för att 
hitta hållbara lösningar samt att minimera vårt resande och 
klimatavtryck.

Medarbetarupplevelse
För att säkerställa en god medarbetarupplevelse och medarbe-
tarnas professionella välbefinnande eftersträvar vi att främja 
och utveckla det som bidrar till ökad hälsa, förebygga eventuell 
ohälsa samt säkerställa en god arbetsanpassning för de 
medarbetare som ändå drabbas av ohälsa. Vi främjar en hållbar 
vardag och god hälsa genom exempelvis generell arbetstids-
förkortning, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, arbetsfria 
dagar, hälsokontroller och möjlighet till friskvård på betald 
arbetstid. När det gäller förebyggande arbetar vi för att 
systematiskt identifiera och åtgärda risker och brister i organi-
sationen. För att öka förmågan att fånga upp tidiga signaler på 
ohälsa har vi frångått de årsvisa medarbetarunder sökningarna 
till förmån för ett verktyg för tätare pulsmätningar. Uppföljningen 
av den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön 
har utökats till att även omfatta vår digitala arbets miljö. Vi har 
också uppgraderat vårt systematiska arbetsmiljö arbete.

Den redan låga sjukfrånvaron har minskat ytterligare under 
året. Pandemins bidrag har varit tveeggat. Den har i sig med - 
fört en högre sjukfrånvaro, men genom ökade möjligheter att 
arbeta på distans har spridningen av andra sjukdomar minskat. 
Arbetet med arbetsanpassningar har varit framgångs rikt och 

minskat långtidssjukfrånvaron. Personalom sättningen har ökat 
något under året, vilket främst beror på pensionsav gångar.

Kultur, ledarskap och kompetens
Under året har PRI lanserat en ny strategi, som internt fokuserar 
på kultur, ledarskap och kompetens. Målet är att vidareutveckla 
den kultur som genomsyras av ett stort kundengagemang, 
självledarskap och hög effektivitet, som levererar kundnytta 
idag samt identifierar och utvecklar morgondagens möjlig heter. 
Justeringar av organisationen pågår för att bredda möjlighe-
terna att bättre tillvarata medarbetarnas kompetens.

Medarbetarnas kompetens och behov av utveckling 
kartläggs i medarbetarsamtal, vilka fastställs i individuella 
utvecklingsplaner. Kompetensförflyttningen sker i det dagliga 
arbetet, utvecklingsprojekt samt i interna och externa utbild-
ningar. Lediga befattningar kommuniceras internt och vi 
uppmuntrar intern rörlighet.

Under året har vi börjat arbeta mer strukturerat med ett 
verktyg för återkommande nanoutbildningar. Det gör det möjligt 
att enkelt nå ut med utbildning till alla medarbetare rörande allt 
från etiska riktlinjer till informationssäkerhet eller hållbarhet. 
Som ett led i arbetet med att utveckla våra ledare har vi infört ett 
ledarforum för utbildning och reflektion i aktuella frågor.

Vår organisation ska vara jämställd på alla nivåer. Vid 
rekrytering analyserar vi gruppens sammansättning ur ett 
mångfaldsperspektiv. Kompetens och erfarenhet är alltid 
avgörande vid urvalet av sökande, oavsett kön, köns över-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. Där möjlighet ges, tillämpar vi positiv särbehandling. 
Ett nytt stöd för lönekartläggningar kommer att underlätta 
arbetet med att identifiera och eliminera eventuella osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män.  

Fokusområde: 

Hållbart medarbetarskap

1)  Fördelning av avdelningschefer. Detta omfattar fler chefer 
än de i ledningen, som not 29 redovisar.

 Kvinnor, 59%
 Män, 41%

 Kvinnor, 43%
 Män, 57%

       – 30 år, 4%
  31 – 40 år, 11%
  41 – 50 år, 28%
  51 – 65 år, 57%

Fördelning andel kvinnor/män,  
Koncernen 2021-12-31

Fördelning andel kvinnor/män i chefspositioner, 
Koncernen 2021-12-31¹)

Andel medarbetare per ålderskategori,  
Koncernen 2021-12-31
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Hur kan PRI bidra till ett mer hållbart samhälle? 
– Vi kan göra en hel del. Vi planerar att flytta Stockholmskonto-
ret och då kan vi återanvända de möbler vi  
har och komplettera med begagnade. 

Vi kan också tänka på att använda datorer och mobiler med 
en bra energiklass och att inte byta så ofta. En mobiltelefon kan 
användas i många år. 

Under pandemin har vi lärt oss att det går bra att ha möten 
via Teams. Det är bra för miljön i och med att det minskar 
resandet, både affärsresor och resor till och från kontoret. 

Hur upplever du hållbarhetsarbetet på PRI? 
– Det pratas mycket om hållbarhet på våra möten och på 
intranätet. Jag tycker att PRI är duktiga på digitalisering och 
tänker på att minska pappersförbrukningen.
       Den flexibilitet vi har som anställda är viktig för mig. Genom 
att kunna arbeta hemma ibland undviker man stress och spar 
tid, vilket är viktigt för mig som småbarnsförälder. 
       
Hur ser du på klimatet och miljön när det gäller samhället? 
– Jag tror att vi behöver ändra våra konsumtionsvanor och välja 
mer växtbaserade livsmedel för att kunna mätta en växande 
befolkning utan att påverka vår planet negativt.

– Jag tror att resebranschen kommer att utvecklas så att 
resandet blir mer miljömedvetet. Jag tror att många kommer att 
minska antalet flygresor och att ta tåget om det är möjligt. 

– Jag kommer från Polen och där började man med sopsor-
tering för bara ett par år sedan. Sverige och andra länder som 
kommit längre borde samarbeta och dela med sig av kunskap 
och idéer. Det gäller vår gemensamma framtid så vi måste 
hjälpas åt.

Anna Deresz, administratör på PRI 
Stiftelsetjänst.

” Det gäller vår gemensamma framtid  
så vi måste hjälpas åt.”  

Miljö- och klimatpåverkan
Vi följer upp vår miljöpåverkan i löpande leverantörsuppföljningar 
av exempelvis energiförbrukning, avfallshantering och käll-
sortering samt koldioxidutsläpp. På våra kontor använder vi 
enbart grön el, som produceras av förnybara energikällor.

Vårt resande, såväl i form av transporter till och från 
arbetsplatsen som vid tjänsteresor och kundbesök har minskat 
drastiskt under året. Vi tror att det kommer att bestå även efter 
pandemin. Under året har andelen miljöbilar i vår vagnpark 

ökat med 35 procent och koldioxidutsläppen ligger redan lägre 
i jämförelse. En översyn över vår förmånsbilspolicy pågår och 
vi kommer också att se över vår resepolicy under nästa år, för 
att ytterligare minska vårt klimatavtryck.

Vi driver flera projekt för ökad digitalisering inom organisa-
tionen. Några omfattar utveckling av IT-stöd som först ger effekt 
på lite längre sikt. Andra mer omedelbara förändringar har 
avsevärt minskat hanteringen av såväl fysiskt arbetsmaterial 
som behovet av kontors- och IT-utrustning.

Vi har genomfört ett projekt för att bättre nyttja de befintliga 
lokalerna i Stockholm. Vissa överflödiga möbler har skänkts 
bort och kompletteringar har skett genom inköp av återbrukade 
möbler. Under året inleddes förberedelser för en flytt till mindre 
och mer hållbart anpassade lokaler under 2022.

I våra upphandlingar efterfrågar vi kollektivavtal för att 
säkerställa goda arbetsvillkor. I den mån en leverantör hanterar 
personuppgifter, har vi krav på efterlevnad av informations-
säkerhet, sekretess och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
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Målbild: Vi arbetar ständigt för att säkerställa leverans, 
säker het och kvalitet gentemot våra kunder. Vår ambition är att 
skapa mervärde genom uppföljning och utveckling av affären. 
Vi vill stärka kundernas hållbarhetsarbete med vårt erbjudande 
och fortsätter vår digitaliseringsresa för ökad kundnytta.

Så arbetar PRI 
PRI:s utbud av tjänster styrs av kundernas förväntningar och 
behov. Verksamhetsutvecklingen sker därför i nära samarbete 
med våra kunder, vars synpunkter främst fångas upp vid möten 
och i andra former av dialoger. I takt med att omvärlden digi-
taliseras allt mer ser vi ökade förväntningar på en effektivare, 
enklare och mer automatiserad distribution av våra tjänster. 

PRI strävar efter långsiktiga och goda kundrelationer som 

bygger på förtroende, därför är den personliga kontakten viktig 
att värna. Vi utvecklar även våra webbtjänster konti nuerligt. 
Succesivt digitaliserar vi flöden inom våra olika verksamhets-
grenar, vilket resulterar i mindre användning av papper och 
postgång. PRI erbjuder utbildningar, både lärarledda digitala 
och kortare filmer samt olika kundevent för att informera om 
aktuella händelser och fånga upp frågor. För att säkerställa 
kundernas förväntningar på oss genomför vi återkommande 
kundundersökningar.

Det är viktigt för PRI med ett ansvarsfullt förhållningssätt till 
våra kunder. Under 2021 har vi uppdaterat riktlinjen avseende 
hållbarhet och den inkluderar nu även leverantörsstyrning. PRI 
strävar alltid efter att beakta hållbarhet vid val av leverantörer.

Vi hanterar en stor mängd personuppgifter med delvis 

känslig information som behandlas tryggt och säkert med 
hänsyn till den personliga integriteten. Om en leverantör 
hanterar information ställer vi krav på efterlevnad avseende 
informationssäkerhet, sekretess och GDPR samt utvärderar 
relevanta certifieringar. Förutom instruktioner och anvisningar 
arbetar vi löpande med intern utbildning så att vi hanterar 
information och tillhörande IT-stöd på ett betryggande sätt.

Till riskerna inom området lönsamma och effektiva tjänster 
hör utmaningar kring styrning och kontroll vid inköp av varor, 
kontraktering och avtalsskrivande som bland annat kan 
påverka vår affär och tillhörande intäkter. Företag som PRI 
ingår avtal med ska åta sig att följa PRI:s upp förandekod, ha 
egna motsvarande uppföranderegler eller en godtagbar 
hållbarhetspolicy.

Fokusområde: 

Lönsamma och effektiva tjänster

Vilka hållbarhetsfrågor är viktigast för Apoteket? 
– Vår ambition är att bidra till hälsosamma människor, ett hälso-
samt företagande och en hälsosam planet. Kärnan i det vi gör är 
att få en säker läkemedelsanvändning som också belastar miljön 
minimalt. Det gör vi genom att lägga mycket kraft på rådgivning 
och bedriva arbete med att samla in överblivna läkemedel.
    Men vår hållbarhetsambition är bred och vi har nyligen uttryckt 
mål inom klimat och cirkularitet samt fokuserar på den mänskliga 
utvecklingen på våra arbetsplatser.

Hur tänker Apoteket kring hållbarhet när det gäller 

samarbetspartners och leverantörer generellt? 
– Vi har länge ställt höga krav på leverantörer genom vår 
uppförandekod och en noggrannhet i den kvalitetskontroll 
som våra produkter genomgår. Men här kan vi bli bättre på 
uppföljning och djupare kontroll. Vi har också flera intressanta 
samarbetsprojekt på gång med produktleverantörer, och vår 
nya hållbarhetsambition kommer att innebära en större tyngd 
på samarbeten och kravställande bakåt i värdekedjan.

Har Apoteket några frivilliga initiativ inom hållbarhet ?
– Vi har en mängd initiativ, till exempel: 
• Vi har ett nytt e-handelslager under uppbyggnad. Det kommer 

att drivas på energi från solpaneler på taket och överskotts-
energin kommer att försörja privathushåll i närområdet. 
Byggnaden kommer att vara miljöcertifierad via BREEAM. 

• Vi har anslutit oss till Science Based Targets (vilket motsvarar 
Parisavtalet fast för företag). 

• Samarbete med Rädda Barnen kring folkhälsa i utsatta 
områden. 

Kristoffer Ekelund, ansvarig för Strategi  
och utveckling på Apoteket AB. Apoteket  
är en av PRI:s kunder.

” Vår ambition är att bidra till hälsosamma 
människor, ett hälsosamt företagande och  
en hälsosam planet.”
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Vårt bidrag till FN:s globala mål 
Sedan 2018 kopplas PRI:s hållbarhetsarbete till FN:s globala mål för hållbar utveckling, som formulerats inom ramen 
för Agenda 2030. Under 2021 har vi omvärderat vilka av målen som har starkast koppling till vår egen verksamhet och 
ger vägledning för vårt hållbarhetsarbete. I vår verksamhet arbetar vi idag mest aktivt för att möta fyra av dessa.

Jämställdhet
PRI bidrar till målet genom att:
•   Sträva efter en jämn könsfördelning i alla verksamhetsområden  

och på alla befattningar.
•   Göra regelbundna lönekartläggningar för att hitta och åtgärda 

eventuella osakliga skillnader i lön och mellan kvinnor och män.
•   Aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
PRI bidrar till målet genom att:
•   Svenska företag via pension i egen regi förfogar över långsiktigt 

kapital och till att trygga medarbetarnas pensioner.
•   Säkerställa en god medarbetarupplevelse och våra medarbetares 

professionella välbefinnande.
•   Arbeta med vidareutbildning och kompetensutveckling för 

 medarbetare.

Hållbar konsumtion och produktion
PRI bidrar till målet genom att:
•   Styra våra inköp mot mindre miljöbelastande produkter.
•   Verka för ett flexibelt arbetsliv med färre resor och mindre 

 miljöpåverkan i vardagen.
•   Ha hållbarhetsanpassade lokaler.
•   Styra mot digitaliserade tjänster och fler möten via Teams.

Bekämpa klimatförändringarna 
PRI bidrar till målet genom att:
•   Integrera ESG- och klimataspekter i investeringsanalys och 

beslutsfattande samt att utöva ägarstyrning och påverka i 
hållbarhetsfrågor.

•   Undvika att investera i bolag med betydande andel av omsätt-
ningen från fossila bränslen, såvida det inte finns  
tydliga omställningsmål.

•   Föredra investeringar i bolag som bidrar till omställningen  
till en mer klimatmässigt hållbar ekonomi.
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Ägarförhållande och koncernstruktur
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skade-
försäkringsföretag som ägs av försäkringstagarna. I koncernen 
ingår de helägda dotterbolagen PRI Stiftelsetjänst AB och PRI 
Pensionstjänst AB. 

Verksamheten 
PRI Pensionsgaranti kreditförsäkrar och administrerar de 
pensions utfästelser kundföretagen hanterar i egen regi. Av sikten 
är att företagen ska kunna behålla sitt pensionskapital i verk-
samheten.

Företag som tillämpar pension i egen regi tar upp sitt pensions-
åtagande (löfte om tjänstepension till de anställda) som en skuld 
i balansräkningen. I vissa fall placerar företag pengarna i en 
pensionsstiftelse. 

Kreditförsäkringen hos PRI Pensionsgaranti garanterar att 
de anställda får sina pensioner även om företaget skulle komma 
på obestånd. Om företaget har placerat pensionskapitalet i en 
stiftelse täcker kreditförsäkringen en eventuell brist i stiftelsen vid 
en obeståndssituation.

ITP 2 i egen regi utgör den dominerande delen av bolagets 
försäkringsansvar, cirka 296 miljarder kronor. ITP-planen är en 
pensionsplan för privatanställda tjänstemän som bygger på ett 
kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. De tjänstemän 
som är födda 1978 eller tidigare omfattas av den förmånsbe-
stämda planen ITP 2. Företagen kan för ITP 2 välja mellan att 
själva svara för ålderspensionen i egen regi (i kombination med 
kreditförsäkring) eller betala premier till Alecta. De som är födda 
1979 eller senare omfattas av den avgiftsbestämda planen ITP 1. 
Även den kan hanteras i egen regi, där företaget skapar sin egen 
pensionsplan som den anställde kan välja.

Kreditförsäkring och administration avseende ITP 2 i egen 

regi utförs av PRI Pensionsgaranti. Parterna bakom ITP-avtalet 
fastställer genom PRI ideell förening de parametrar som används 
vid beräkning av pensionsskuld för ITP 2.

Dotterbolaget PRI Pensionstjänst erbjuder aktuariella 
tjänster såsom beräkning av pensionsskuld enligt svensk och 
internationell redovisningsstandard samt andra konsulttjänster 
inom pensionsområdet. Dessutom erbjuds administration 
av de utfästelser som inte avser ITP 2, till exempel BTP och 
företagsegna planer. Dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst erbjuder 
administration och redovisning av pensionsstiftelser. Bolaget 
hanterar även vinstandelsstiftelser och övriga stiftelser.

Försäkringsrörelsen
Enligt kollektivavtalet för ITP 2 krävs att företagen tecknar kredit-
försäkring hos PRI Pensionsgaranti för att hantera pensionerna 
i egen regi. Förmånsbestämda pensions utfästelser i egen regi 
enligt ITP 2 utgör cirka 89 procent (89) av PRI Pensionsgarantis 
totala försäkringsansvar. PRI Pensionsgaranti kreditförsäkrar och 
administrerar även pensionsutfästelser enligt andra kollektiv-
avtal, samt individuella avtal och kompletteringar till ITP för 
exempelvis ledande befattningshavare. 

Pensionsskuld och inlösen
Det totala försäkringsansvaret uppgick vid utgången av 2021 till 
333 432 miljoner kronor (335 322). Av det totala försäkringsan-
svaret är cirka 179 786 miljoner kronor tryggat genom olika typer 
av säkerheter, främst pensionsstiftelser.

Om ett företag hamnar på obestånd avvecklar PRI Pensions-
garanti företagets pensionsåtagande genom att lösa in de 
kreditförsäkrade pensionsutfästelserna i ett livför säkringsföretag. 
Kostnaden för inlösen beror på den premie som livförsäkrings-
företaget tillämpar vid den aktuella tidpunkten. Inlösen av 

pensionsutfästelser avseende ITP 2 sker alltid i Alecta.
Vid beräkning av kostnaden för inlösen har Alecta ett ränte-

antagande som är lägre än det antagande som beslutas av PRI 
ideell förening för beräkning av företagens pensionsskulder. 
Detta medför att kostnaden för inlösen överstiger värdet på den 
redovisade pensionsskulden. PRI Pensionsgarantis försäkrings-
ansvar är därför större än de pensionsskulder företagen redovisar.

Nettoansvar
Bolagets främsta nyckeltal för att mäta motståndskraft mot 
negativa riskutfall är konsolideringen. Det mäts som kvoten mel-
lan konsolideringskapital och nettoansvar. Nettoansvar beräknas 
genom att summera samtliga försäkrade nettoexpo neringar 
reducerat med den del av exponeringen som täcks av bolagets 
återförsäkring. 

Nettoansvaret per den 31 december 2021 uppgick till 153 646 
miljoner kronor (167 659). 

Premier
Årets premieintäkt (för egen räkning) uppgick till 591,5 miljoner 
kronor (481,3). 

Försäkringsersättningar 
Två försäkringsfall inträffade under året med en skadekostnad på 
3,2 miljoner (0). Återvinning i försäkringsfall som inträffat under 
tidigare år har uppgått till 19,7 miljoner kronor (9,6). Den andel 
av driftskostnader som redovisas under försäkringsersättningar 
uppgick till 1,8 miljoner kronor (2,9).

 

Styrelsen och verkställande direktören i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, organisationsnummer 502014-6279, avger härmed årsredovisning för 2021. 
Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har sitt säte i Stockholm.
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Försäkringsfall 2007–2021

År
Antal  

 försäkringsfall
Bruttoskada  

Total, Mkr
Nettoskada  

Total, Mkr

2007 3 43,23 9,43
2008 0 0,00 0,00
2009 12 221,78 75,58
2010 2 19,17 8,50
2011 2 1 880,18 267,79
2012 4 57,27 19,45
2013 3 5,16 1,50
2014 2 2,57 1,76
2015 1 0,00 0,00
2016 2 17,46 -0,07
2017 1 1,08 0,08
2018 0 0,00 0,00
2019 4 332,38 253,37
2020 3 3,72 0,00
2021 2 3,19 3,18

Total 41 2 587,18 640,56

I tabellen hänförs samtliga belopp till det år respektive skada  inträffat.

Mottagen återförsäkring
Det finns ett åtagande för fakultativ återförsäkring avseende 
pensionsåterlån i Finland. Inga skador har inträffat.

Avgiven återförsäkring
PRI Pensionsgaranti har omförhandlat återförsäkringsavtalet 
avseende avgiven återförsäkring. Det förlängda avtalet gäller 
för perioden 2022 till 2024 är tänkt som ett katastrofskydd vid 
extrema händelser i försäkringsrörelsen. Återförsäkringen är 
tecknad med sex bolag som motparter, varav Munich Re står för 
den största delen av försäkringsansvaret.

Utöver ovan nämnda återförsäkring har avtal tecknats om 
fakultativ återförsäkring som omfattar ett antal koncerner i syfte 
att långsiktigt säkerställa att nettoexponeringarna är i nivå med 
bolagets riktlinje för konsolidering och maximal nettoexponering.

Våra tjänster 
Kreditförsäkring
PRI Pensionsgaranti kreditförsäkrar pensionsåtaganden 
som företagen valt att hantera i egen regi. Kreditförsäkringen 
garanterar att de anställdas tjänstepensioner är tryggade även 
om företaget skulle komma på obestånd.

Kollektivavtalad ITP 2 som hanteras i egen regi kräver kredit-
försäkring hos PRI Pensionsgaranti. Även pensionsutfästelser enligt 
andra kollektivavtal samt individuella avtal och kompletteringar  
till ITP för exempelvis ledande befattningshavare kan kredit för-
säkras hos PRI Pensionsgaranti. Bolaget erbjuder dessutom 
beloppsbegränsade garantier till kundföretag med pensions-
stiftelse och som har behov av att täcka eventuella underskott i 
dessa. 

Administration av ITP 2 i egen regi
PRI Pensionsgaranti ansvarar för administrationen av ITP 2 i egen 
regi, vilket innebär att leverera underlag för företagens eko-
nomiska redovisning, sköta skuldberäkning, förmåns beräkning, 
pensionsutbetalning och kundservice. Vissa delar av ITP-admini-
strationen sköts av Alecta och Collectum genom uppdragsavtal.

PRI Pensionstjänst AB
Dotterbolaget PRI Pensionstjänst hanterar de tjänster som 
kompletterar pension i egen regi: pensionsadministration, 
aktuariella tjänster och konsulttjänster. PRI Pensionstjänst 
erbjuder befintliga och nya kunder konkurrenskraftiga tjänster 
med fokus på kompetens och kvalitet. 

Pensionsadministration
PRI Pensionstjänst erbjuder pensionsadministration för andra 
pensionsplaner än ITP 2, såsom företagsegna planer och BTP. 
Här hanteras förutom ålderspension även sjuk- och efterlevande-
pension. 

Antal försäkringsfall, 2007 – 2021

Nettoskada, 2007 – 2021
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Aktuariella tjänster
En stor del av de beräkningstjänster dotterbolaget PRI Pensions-
tjänst utför avser beräkning av pensionsskuld enligt svensk och 
internationell (IAS 19 och US GAAP) redovisningsstandard. 
PRI är sedan flera år en av de ledande leverantörerna av dessa 
tjänster på den svenska marknaden.

Konsulttjänster
PRI:s pensionskonsulter arbetar på arbetsgivares uppdrag med 
specifika frågor eller utredningar samt som kompetensförstärkning. 

PRI Stiftelsetjänst AB 
Dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst erbjuder tjänster inom stiftelse-
området och bedriver viss värdepappersrörelse. 

Som marknadsledare inom stiftelseadministration finns en stor 
efterfrågan på bolagets tjänster och utvecklingen ser positiv ut. 

Resultat före bokslutsdispositioner och årets resultat
Moderbolaget
Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 469,1 miljoner 
kronor (395,4). Driftskostnaderna har under 2021 sjunkit med åtta 
procent. Avsättning för återbäring har skett med 400,0 miljoner 
kronor (0,0). 

Kapitalförvaltningens resultat uppgick till 3 111,4 miljoner 
kronor (1 120,2). 

Resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 3 577,6 miljoner 
kronor (1 514,3). Årets resultat efter skatt blev 2 849,1 miljoner 
kronor (67,8). 

Under 2021 gjordes en upplösning av säkerhetsreserven om  
1 380,7 miljoner kronor (-1 406,3).

Koncernen
Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 469,1 miljoner 
kronor (396,3). Driftskostnaderna har under 2021 sjunkit med sju 
procent. Avsättning för återbäring har skett med 400,0 miljoner 
kronor (0,0). 

Kapitalförvaltningens resultat uppgick till 3 111,4 miljoner 
kronor (1 120,2).

Årets resultat före skatt uppgick till 3 580,8 miljoner kronor  
(1 534,1) och årets resultat efter skatt uppgick till 2 494,5 miljoner 
kronor (1 182,8). 

Medarbetare och arbetsgivaransvar
Medelantal anställda i PRI uppgår till 109 i Stockholm och 
Göteborg. Andelen  män i koncernen är 43 procent och andelen 
kvinnor är 57  procent. På sidan 15 finns en mer omfattande 
redovisning om medarbetare och arbetsgivaransvar.

Ersättningar till ledande befattningshavare redovisas i not 29. 
Ingen rörlig ersättning har utgått till ledande befattningshavare. 
Dessa omfattas dock , liksom övriga anställda (exklusive vd), av 
bolagets resultatandelssystem. Beskrivning av PRI:s ersättnings-
modell finns på bolagets webbplats pri.se. 

Väsentliga händelser under  räkenskapsåret
Covid-19 har fortsatt präglat hela år 2021. PRI:s verksamhet har 
dock klarat sig utan några försäkringsfall relaterade till covid-19 
och året slutar med ett starkt resultat i kapitalförvaltningen.

Under 2021 har bolaget infört en ny premiemodell för ITP 2- 
försäkringarna som även baseras på försäkringsansvaret för att 
bättre spegla PRI:s faktiska åtaganden. 

Från och med den 1 juni 2021 har Finansinspektionen beslutat 
om ett kapitaltillägg för PRI Pensionsgaranti vid beräkning av 
SCR enligt standardformeln. Tillägget uppgår till 6 251 miljoner 
kronor. Solvenskapitalkravet inklusive kapitaltillägget uppgår per 
31 december 2021 till 12 912 miljoner kronor (5 806). 

Väsentliga händelser efter  räkenskapsårets utgång
Med anledning av det geopolitiska läget och Rysslands invasion 
av Ukraina råder stor osäkerhet. Dessutom pågår fortfarande 
pandemin vilket kan påverka PRI Pensionsgaranti.  Dessa saker 
påverkar volatiliteten på de finansiella marknaderna och det kan 
uppstå en ökad risk för försäkringsfall.  Vi följer utvecklingen nära.

 

Kapitalförvaltning
PRI Pensionsgarantis tillgångar ska investeras på ett aktsamt 
sätt. Bolagets kapitalförvaltning ska, med hänsyn till bolagets 
riktlinjer och begränsningar som är fastställda av styrelsen, på 
lång sikt verka för att bolaget ska leva upp till sina försäkrings-
åtaganden. Den långsiktiga strategiska allokeringen har en 
förväntad genomsnittlig årlig avkastning på cirka 3,0 procent. 
Enligt riktlinjerna för 2021 ska ränteplaceringar utgöra 40–65 
procent, aktier 20–44 procent samt alternativa placeringar 10–30 
procent av totalportföljen. Avkastningen utvärderas mot ett 
jämförelseindex som 2021 bestod av:
• 50 procent räntebärande placeringar
• 15 procent svenska aktier med återlagda utdelningar
• 10 procent utländska aktier med återlagda utdelningar
• 25 procent alternativa placeringar 
Följande sifferuppgifter är baserade på Totalavkastningst abellen, 
som är värderad till betalkurs.

De finansiella instrumenten inkluderar de likvida medel som 
hänför sig till det aktuella finansiella instrumentet. I balans-
räkningen är de finansiella instrumenten däremot värderade 
till köpkurs. De likvida medel som hänför sig till de finansiella 
instrumenten redovisas under posten kassa och bank.

PRI Pensionsgarantis totalavkastning 2021 var 9,9 procent 
(jämförelseindex 9,7). Totalportföljens värde vid årets slut var 
35 544 miljoner kronor. Under 2020 var totalavkastningen 3,8 
procent. PRI Pensionsgarantis genomsnittliga totalavkastning de 
senaste fem åren är sex procent.

Räntebärande placeringar
Andelen räntebärande värdepapper uppgick vid årets slut till 48 
procent. Det var en minskning från 51 procent vid utgången av 2020. 
Under 2021 nettoinvesterades 1 124 miljoner kronor i räntebärande 
placeringar. Marknadsvärdet på ränteportföljen vid årets slut var 17 
133 miljoner kronor med en duration på 2,3 år. Den räntebärande 
portföljen bestod vid årsskiftet av 79 procent bostadsobligationer, 
13 procent statsobligationer, 1 procent UCITS-räntefonder och 7 
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procent likvida medel. Avkastningen på de räntebärande placering-
arna var -0,5 procent (jämförelseindex -0,7).

Aktier och aktiefonder
Andelen aktier och aktiefonder uppgick vid årets slut till 
27 procent. Marknadsvärdet, inklusive terminspositioner i valutor 
hänförliga till den utländska aktieportföljen uppgick vid årets 
slut till 9 537 miljoner kronor. Under 2021 nettosåldes aktier 
för 431 miljoner kronor. Samtidigt erhölls 212 miljoner kronor i 
utdelningar.

Svenska aktier
Vid utgången av året utgjorde svenska aktier 63 procent av 
aktieportföljen. Marknadsvärdet vid denna tidpunkt var 5 980 
miljoner kronor. Avkastningen blev 27,3 procent (jämförelseindex 
39,3). Den negativa avvikelsen mot index orsakades främst av 
företagets strategiska fördelning med relativt större andel värde- 
och mindre andel tillväxtaktier. Antalet innehav vid årsskiftet 
var 35 företag. De fem största innehaven var Trelleborg, H&M, 
Swedbank, Nordea och Nokia.
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Totalavkastning, 2017 – 2021

Tillgångarnas fördelning, 2017 – 2021

Marknadsvärde placeringstillgångar, 2017 – 2021

Jämförelseindex för räntebärande placeringar: -0,7 procent
SIX return-index: 39,3 procent 
Morgan Stanleys AC World Index för aktier1): 34,0 procent
Alternativa: 3,0 procent
Jämförelseindex2) (50 procent räntebärande, 15 procent svenska aktier, 10 procent utländska aktier, 25 procent alternativa) 

1) 15 procent lokal valuta och 85 procent svenska kronor
2)  Baserat på ingående värden vid årets början

Totalavkastningstabell 2021, procent

Avkastningstillgångar
Ingående 

 portfölj
Värde 

förändring
Utgående 

portfölj
Direkt- 

avkastning
Total 

avkastning

Total 
avkastning 

5-årssnitt

Räntebärande placeringar 51,0 -1,8 48,2 1,2 -0,5 0,3
Svenska marknadsnoterade aktier 15,9 23,3 16,8 4,0 27,3 16,8
Utländska aktier (inkl utländska fonder) 9,2 27,2 10,0 0,4 27,6 14,9
Alternativa placeringar 23,9 11,7 25,0 1,8 13,5 7,1
Summa avkastnings tillgångar 100,0 8,2 100,0 1,7 9,9 6,0

Totalavkastningstabell 2021, Mkr 

Avkastningstillgångar
Ingående 

 portfölj
Netto -

placering
Värde 

förändring
Utgående 

portfölj
Direkt- 

avkastning
Total 

avkastning

Räntebärande placeringar 16 291,2 1 123,9 -282,4 17 132,7 198,3 -84,0
Svenska marknadsnoterade aktier 5 079,3 -258,7 1 159,3 5 980,0 201,4 1 360,7
Utländska aktier (inkl utländska fonder) 2 934,4 -172,5 794,8 3 556,7 10,6 805,4
Alternativa placeringar 7 643,1 293,3 938,2 8 874,6 141,9 1 080,1
Summa avkastnings tillgångar 31 948,0 985,9 2 610,0 35 543,9 552,2 3 162,2

  Svenska aktier 
  Utländska aktier 

  Räntebärande placeringar 
  Alternativa placeringar 
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Utländska aktier och aktiefonder
Marknadsvärdet på den utländska portföljen uppgick vid års-
skiftet till 3 557 miljoner kronor. Avkastningen blev 27,6 procent 
(jämförelseindex 34,0). Den globala aktieexponeringen utgörs av 
fonder. Antalet aktiefonder var nio, varav åtta aktivt förvaltade och 
en indexfond med småbolagsfokus. Fondinnehaven utvecklades 
något sämre under året mot sina jämförelseindex.

Alternativa placeringar
Marknadsvärdet på alternativa placeringar var vid utgången av 
året 8 875 miljoner kronor. Det motsvarar 25 procent av totalport-
följen. Avkastningen var 13,5 procent (jämförelseindex 3,0). Den 
positiva avvikelsen mot index skapades främst i fastighets- och 
hedgefonder. Under 2021 har nettoinvestering skett med 293 
miljoner kronor.

Konsolidering, Solvens II och ORSA
Solvens II-regelverket för beräkning av kapitalkrav ger tillsyns-
myndigheten möjlighet, i de fall som standardformeln inte fullt ut 
speglar ett bolags risker, att tilldela bolaget ett kapitaltillägg. 

Kapitaltillägget adderas till kapitalkravet beräknat enligt 
standardformeln. Från och med den 1 juni 2021 har Finans-
inspektionen beslutat om ett kapitaltillägg för PRI Pensions-
garanti vid beräkning av SCR enligt standardformeln. Tillägget 
uppgår till 6 251 miljoner kronor. Solvenskapitalkravet ger efter 
kapitaltillägget ett kapitalkrav på 12 912 miljoner kronor (5 806). 
PRI Pensionsgarantis egen bedömning utifrån affärsverksamhet 
och ömsesidiga delägares beslut regleras i företagets riktlinje för 
konsolidering, vilken anger målintervallet 16-21 procent av 
nettoansvaret. Konsolideringen har sedan april 2021 överskridit 
målintervallet, och var vid årets slut 22,7 procent.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserat resultat 5 918 697 854

Årets resultat 2 849 052 857

Summa 8 767 750 711
 

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att 
8 767 750 711 kronor överförs i ny räkning.

Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten
PRI Pensionsgaranti
I PRI Pensionsgarantis verksamhet finns betydande risker inom 
både försäkringsrörelsen och placeringsverksamheten. Om - 
världsfaktorer som konjunkturutveckling och kriser i större företag 
påverkar direkt utfallet i dessa verksamhetsgrenar. För PRI 
Pensionsgaranti består försäkringsrisken av att ett för säkrat 
före tag kommer på obestånd. Skadornas storlek varierar 
bero ende på konjunkturutvecklingen. Under goda år är kost-
naderna försumbara, men under lågkonjunktur kan de öka 
kraftigt.

Svängningar i skadeutfallet och förekomsten av ett antal 
mycket stora engagemang ställer krav på hög konsolidering i 
bolaget. För att bedöma kapitalbehovet används en modell för 
riskanalys som bygger på marknadsvärdering av tillgångar och 
åtaganden.

De finansiella riskerna i placeringsverksamheten är främst 
marknadsrisker som inkluderar:
•  Ränterisk      •   Valutarisk 
• Spreadrisk     •   Likviditetsrisk 
• Aktieprisrisk     •   Fastighetsrisk
Riskerna begränsas genom bolagets strategi för tillgångarnas 
fördelning. Det finns också fastställda limiter som begränsar 
exponeringen mot enskilda risktyper.

PRI Pensionstjänst
PRI Pensionstjänst är ett administrationsbolag och är främst 
utsatt för operativa risker.

PRI Stiftelsetjänst
PRI Stiftelsetjänsts verksamhet består av stiftelseadministration 
och värdepappersrörelse. Bolaget är främst utsatt för operativa 
risker. Övriga risker, exempelvis finansiella risker, är mycket 
begränsade.

I not 2 lämnas utförligare upplysningar om risker i verksam-
heten och hur dessa hanteras.

Utsikter för 2022
Styrelsen har beslutat om en ny strategi, som sträcker sig fram 
till och med år 2025. För PRI Pensionsgaranti är det viktigt att 
kapitalet växer för att ha möjlighet att möta kundernas pensions-
åtaganden. Under en förutsägbar tid förväntas dessa att öka 
med cirka tre procent årligen, främst beroende på löneutveckling 
och inflation.

I och med det geopolitiska läget med Rysslands invasion av 
Ukraina är är marknaden osäker och volatil. Förutom att aktie-
mark naden är osäker förväntas energipriserna stiga ytter ligare, 
vilket kommer spä på de redan höga inflationsförvänt ningarna 
och dämpa den ekonomiska tillväxten, samtidigt som central-
bankerna behöver påbörja redan aviserad åtstramning. PRI 
Pensionsgaranti har en lämplig fördelning av placeringstillgångar 
som under en lång tid haft en konkurrenskraftig avkastning på 
kapitalet, samtidigt som försäkringsansvaret har ökat markant.  
Ur ett långsiktigt perspektiv är det därför viktigt att PRI Pensions-
garanti har en god avkastning och därmed kapacitet att möta 
kundernas pensionsåtaganden. I en miljö av låga marknads-
räntor är detta en stor utmaning.

Ett nytt återförsäkringsavtal har tecknats och gäller för åren 
2021 till och med 2024. Även omfattningen har utökats. Avtalet – 
där Munich Re alltjämt står för den största delen – avser extrema 
händelser i försäkringsrörelsen.

Med en stark kapitalbas och ett utökat återförsäkringsskydd 
ser vi med tillförsikt fram emot att ha fortsatt kapacitet att växa 
med våra kunders pensionsåtaganden.

 

https://www.pri.se/globalassets/global/arsredovisningar-och-rapporter/ppg_arsredovisning_2021_print.pdf


Fem år i sammandrag

25 PRI PENSIONSGARANTI  |  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UTSKRIFTSVÄNLIG PDF

MENY

PRI PENSIONSGARANTI 3

ÅRET I KORTHET 4

VD-ORD 5

HÅLLBARHETSRAPPORT 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

FEM ÅR I SAMMANDRAG  25

NYCKELTAL 26

FINANSIELLA RAPPORTER 27

BOLAGSSTYRNING 63

DEFINITIONER 77

KONTAKT 78

Koncernen
Mkr 2021 2020 2019 2018 2017

Antal  försäkringstagare 1 097 1 129 1 150 1 173 1 219

Försäkringsansvar 333 432 335 322 338 760 299 614 291 153

Nettoansvar 153 646 167 659 173 523 143 860 140 303

Pensionsskuld 199 520 199 369 203 523 198 136 192 000

Premieintäkt, brutto 637,4 534,1 483,1 464,5 447,1

Premieintäkt (f.e.r.) 591,5 481,3 440,2 417,3 413,7

Kapitalavkastning i försäkrings rörelsen – – – – –

Försäkrings ersättningar (f.e.r.) 378,2 23,1 -654,9 27,2 -2,5

Försäkrings rörelsens tekniska  
resultat före återbäring 869,1 396,3 -306,6 355,3 332,4

Försäkrings rörelsens tekniska  
resultat efter återbäring 469,1 396,3 -306,6 355,3 332,4

Kapitalförvalt ningens resultat 3 111,4 1 120,2 2 773,8 216,3 1 345,1

Övriga intäkter och kostnader, netto 0,3 17,6 10,4 10,1 13,3

Resultat före åter bäring  
och bok sluts dispositioner 3 980,8 1 534,1 2 477,6 581,7 1 690,8

Återbäring -400,0 – – – –

Resultat före bokslutsdispositioner 3 580,8 1 534,1 2 477,6 581,7 1 690,8

Årets resultat 2 494,5 1 182,8 1 898,5 501,4 1 290,8

Placerings tillgångar 34 272,8 31 283,4 28 874,8 27 350,1 27 410,2

Försäkringstekniska avsättningar 943,5 981,1 973,4 462,9 450,6

Konsoliderings kapital 35 182,4 31 895,7 30  367,2 27 919,5 27 499,4

Varav uppskjuten skatt  
på orealiserade vinster 970,9 631,2 592,4 289,7 459,8

Moderbolaget
Mkr 2021 2020 2019 2018 2017

Antal  försäkringstagare 1 097 1 129 1 150 1 173 1 219

Försäkringsansvar 333 432 335 322 338 760 299 614 291 153

Nettoansvar 153 646 167 659 173 523 143 860 140 303

Pensionsskuld 199 520 199 369 203 523 198 136 192 000

Premieintäkt, brutto 637,4 534,1 483,1 464,5 447,1

Premieintäkt (f.e.r.) 591,5 481,3 440,2 417,3 413,7

Kapitalavkastning i försäkrings rörelsen – – – – –

Försäkrings ersättningar (f.e.r.) 378,2 23,1 -654,9 27,2 -2,5

Försäkrings rörelsens  
tekniska resultat före återbäring 869,1 395,4 -307,6 878,9 332,5

Försäkrings rörelsens  
tekniska resultat efter återbäring 469,1 395,4 -307,6 878,9 332,5

Kapitalförvalt ningens resultat 3 111,4 1 120,2 2 773,8 216,3 1 345,1

Övriga intäkter och kostnader, netto -2,9 -1,3 -1,5 -6,4 -1,6

Resultat före åter bäring  
och bok sluts dispositioner 3 977,6 1 514,3 2 464,7 1 088,8 1 676,0

Återbäring -400,0 – – – –

Resultat före bokslutsdispositioner 3 577,6 1 514,3 2 464,7 1 088,8 1 676,0

Årets resultat 2 849,1 67,8 936,0 12,0 1 034,2

Placerings tillgångar 34 349,7 31 360,3 28 941,8 27 416,9 27 477,1

Försäkringstekniska avsättningar 943,5 981,1 973,4 462,9 971,5

Konsoliderings kapital 34 848,7 31 848,3 30 335,1 27 877,9 26 946,6

Varav uppskjuten skatt  
på orealiserade vinster 970,9 631,2 592,4 289,7 459,8

Nyckeltal i procent. Se nästa sida.
Definitioner. Se sidan 78.
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Nyckeltal
Koncernen

Procent, % 2021 2020 2019 2018 2017

Skadeprocent, brutto -59,3 -4,3 135,6 -5,9 0,6

Driftskostnads procent, brutto 15,8 20,3 19,3 18,7 17,6

Totalkostnadsprocent, brutto -43,5 16,0 154,8 12,9 18,1

Direktavkastning i kapitalförvaltningen 1,7 1,3 1,8 1,9 2,7

Totalavkastning i kapital förvaltningen 9,9 3,8 10,1 0,9 5,3

Räntabilitet på konsolideringskapital 8,6 3,8 6,5 1,8 4,8

Konsolideringsgrad, procent 6 649,5 6 252,8 5 615,2 6 328,1 6 647,2

Konsoliderings kapital i relation  
till nettoansvar 22,9 19,0 17,5 19,4 19,6

Moderbolaget
Solvens relaterade uppgifter 2021 2020 2019 2018 2017

Kapitalbas enligt Solvens II 33 083,7 31 074,9 29 573,6 27 453,4 26 936,2
Varav primär kapital 33 083,7 31 074,9 29 573,6 27 453,4 26 936,2
Minimikapitalkrav 1) 3 228,0 1 451,6 1 452,0 1 345,6 1 470,9
Solvens kapitalkrav 1) 12 911,9 5 806,3 5 808,0 5 382,3 5 883,6

1)   Från och med den 1 juni 2021 har Finansinspektionen beslutat om ett kapitaltillägg för PRI Pensionsgaranti vid beräkning av SCR enligt 
standardformeln. Tillägget uppgår till 6 251 miljoner kronor. 

Solvens relaterade uppgifter

Moderbolaget
Procent, % 2021 2020 2019 2018 2017

Skadeprocent, brutto -59,3 -4,3 136 -5,9 0,6

Driftskostnads procent, brutto 15,8 20,4 19,3 18,7 17,6

Totalkostnadsprocent, brutto -43,5 16,1 154,8 12,9 18,1

Direktavkastning i kapitalförvaltningen 1,7 1,3 1,8 1,9 2,7

Totalavkastning i kapital förvaltningen 9,9 3,8 10,1 0,9 5,3

Räntabilitet på konsolideringskapital 8,4 4,7 7,4 4,0 5,1

Konsolideringsgrad, procent 6 586,4 6 243,5 5 609,3 6 318,7 6 513,6

Konsolideringskapital i relation  
till nettoansvar 22,7 19,0 17,5 19,4 19,2

Kommentar. Negativa belopp för skadeprocent förklaras av att återbetalningar erhållits eller justeringar av 
reserveringar avseende skador som inträffat under tidigare år. 
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KONCERNEN  |  RESULTATRÄKNING / RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Resultaträkning
Koncernen

1 januari–31 december, Mkr Not 2021 2020

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)  3

Premieinkomst 529,1 510,1

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker 62,4 -28,8

591,5 481,3

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen 4 – –

Övriga tekniska intäkter 0,2 0,5

Försäkringsersättningar 5

Utbetalda försäkringsersättningar -5,0 -10,5

Erhållna återbetalningar av skador 19,7 13,3

Förändring i Avsättning för oreglerade skador 379,1 20,0

Förändring i Förväntade återbetalningar av skador -15,6 0,3

378,2 23,1

Återbäring 24 -400,0 –

Driftskostnader 6, 7 -100,8 -108,3

Övriga tekniska kostnader 0,0 -0,3

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 469,1 396,3

Icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 469,1 396,3

Kapitalavkastning, intäkter 8 1 830,0 717,8

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 8 1 536,5 788,9

Kapitalavkastning, kostnader 9 -90,1 -386,5

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 9 -165,0 –

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 – –

Övriga intäkter 10 205,3 193,5

Övriga kostnader 11 -205,0 -175,9

Resultat före skatt 3 580,8 1 534,1

Skatt på årets resultat 13 -1 086,3 -351,3

ÅRETS RESULTAT 2 494,5 1 182,8

Rapport över totalresultat
Koncernen

1 januari–31 december, Mkr 2021 2020

Årets resultat 2 494,5 1 182,8

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat – –

Poster som inte kan omföras till årets resultat

Aktuariell vinst/förlust 0,0 -0,4

Summa totalresultat 2 494,5 1 182,4
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Balansräkning per den 31 december
Koncernen

Mkr Not 2021 2020

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar 14 65,6 34,0

65,6 34,0

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 16 16 227,2 13 641,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 17 17 989,2 17 535,6

Derivat, valuta 3,9 65,2

Övriga finansiella placeringstillgångar 52,4 41,2

34 272,8 31 283,4

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar

Ej intjänade premier 22 38,7 50,5

38,7 50,5

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 541,0 558,0

Fordringar på kundföretag 18 1,5 0,2

Övriga fordringar 244,2 133,4

786,7 691,6

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 19 3,0 3,7

Likvida medel 1 399,7 824,7

Aktuell skattefordran 13 – 351,7

Övriga tillgångar 18 3 904,6 3 791,3

5 307,3 4 971,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 82,8 70,4

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31,0 20,4

113,8 90,8

SUMMA TILLGÅNGAR 40 584,9 37 121,7

Koncernen

Mkr Not 2021 2020

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 20

Balanserat resultat 26 053,6 24 557,1

Årets resultat 2 494,5 1 182,8

28 548,1 25 739,9

Försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 22 541,0 615,1

Avsättning för oreglerade skador 23 2,5 366,0

Avsättning för återbäring 24 400,0 –

943,5 981,1

Avsättningar för andra risker och kostnader

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 29, 32 65,1 56,4

Avsättning för uppskjuten skatt 12 6 634,3 6 155,8

Avsättning aktuell skatteskuld 13 221,5 –

Övriga avsättningar 3,4 3,2

6 924,3 6 215,4

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 45,4 57,1

Derivat, valuta 0,1 –

Skulder till kundföretag 18 3 907,3 3 796,0

Övriga skulder 182,0 299,5

4 134,8 4 152,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34,2 32,7

34,2 32,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 40 584,9 37 121,7
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Rapport över förändringar i eget kapital
Koncernen

Mkr Balanserat resultat Årets resultat Total

Ingående balans 2020 22 659,0 1 898,5 24 557,5

Effekt av ändrad skattesats – – –

Vinstdisposition 2019 1 898,5 -1 898,5 –

Årets resultat 2020 – 1 182,8 1 182,8

Årets övriga totalresultat 2020 -0,4 – -0,4

Utgående balans 2020 24 557,1 1 182,8 25 739,9

Ingående balans 2021 24 557,1 1 182,8 25 739,9

Effekt av ändrad skattesats 313,7 – 313,7

Vinstdisposition 2020 1 182,8 -1 182,8 –

Årets resultat 2021 – 2 494,5 2 494,5

Årets övriga totalresultat 2021 0,0 – 0,0

Utgående balans 2021 26 053,6 2 494,5 28 548,1
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Resultaträkning
Moderbolaget

1 januari–31 december, Mkr Not 2021 2020

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3
Premieinkomst 529,1 510,1
Förändring i Avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker 62,4 -28,8

591,5 481,3
Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen  4 – –
Övriga tekniska intäkter 0,2 0,5
Försäkringsersättningar  5
Utbetalda försäkringsersättningar -5,0 -10,5
Erhållna återbetalningar av skador 19,7 13,3
Förändring i Avsättning för oreglerade skador 379,1 20,0
Förändring i Förväntade återbetalningar av skador -15,6 0,3

378,2 23,1
Återbäring 24 -400,0 –
Driftskostnader  6, 7 -100,7 -109,2
Övriga tekniska kostnader 0,0 -0,3
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 469,1 395,4
Icke-teknisk redovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 469,1 395,4
Kapitalavkastning, intäkter  8 1 830,0 717,8
Orealiserade vinster på placeringstillgångar  8 1 536,5 788,9
Kapitalavkastning, kostnader  9 -90,1 -386,5
Orealiserade förluster på placeringstillgångar  9 -165,0 –
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  4 – –
Övriga intäkter  10 152,8 141,9
Övriga kostnader  11 -155,7 -143,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3 577,6 1 514,3
Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv  21 1 380,7 -1 406,3
Förändring av periodiseringsfond 21 -931,7 –
Avskrivningar över plan  21 -0,1 -0,3
Resultat före skatt 4 026,5 107,6
Skatt på årets resultat  13 -1 177,5 -39,8
ÅRETS RESULTAT 2 849,1 67,8

Resultatanalys
Moderbolaget

1 januari–31 december 2021, Mkr
Direkt 

 försäkring 
Mottagen   

återförsäkring Totalt

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 590,9 0,6 591,5

Kapitalavkastning överförd från 
 kapitalförvaltningen – – –

Övriga tekniska intäkter 0,2 – 0,2

Försäkringsersättningar 378,2 – 378,2

Återbäring -400,0 – -400,0

Driftskostnader -100,6 -0,1 -100,7

Övriga tekniska kostnader 0,0 – 0,0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 468,6 0,5 469,1

Avvecklingsresultat 383,9 – 383,9

Försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring

Ej intjänade premier 540,6 0,4 541,0

Kvardröjande risker – – –

Avsättning för oreglerade skador 2,5 – 2,5

Återbäring 400,0 – 400,0

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring 943,1 0,4 943,5

Återförsäkrares andel av  
Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier 38,7 – 38,7

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
efter avgiven återförsäkring 904,4 0,4 904,8
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Noter till Resultatanalys
Moderbolaget

1 januari–31 december 2021, Mkr
Direkt 

 försäkring 
Mottagen 

 återförsäkring Totalt

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst

Inbetald eller tillgodoförd under året 540,6 0,4 541,0

Förändring av förväntad premieinkomst 22,2 0,0 22,2

Premier för avgiven återförsäkring -38,7 – -38,7

Förändring av förväntad premieinkomst avgiven 
återförsäkring 4,6 – 4,6

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker 74,0 0,2 74,2

Återförsäkrares andel av förändring i 
Avsättning ej intjänade premier -11,8 – -11,8

Totalt premieintäkter 590,9 0,6 591,5

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar

Tidigare års skador – – –

Årets skador -3,2 – -3,2

Skaderegleringskostnader -1,8 – -1,8

-5,0 – -5,0

Erhållna återbetalningar av skador

Tidigare års skador 19,7 – 19,7

Årets skador 0,0 – 0,0

19,7 – 19,7

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Tidigare års skador 379,8 – 379,8

Årets skador -0,7 – -0,7

379,1 – 379,1

Förändring i Förväntade återbetalningar av skador

Tidigare års skador -15,6 – -15,6

Årets skador – – –

-15,6 – -15,6

Totalt försäkringsersättningar 378,2 – 378,2

Rapport över totalresultat

Moderbolaget

1 januari–31 december, Mkr 2021 2020

Årets resultat 2 849,1 67,8

Övrigt totalresultat – –

Summa totalresultat 2 849,1 67,8

MODERBOLAGET  |  NOTER TILL RESULTATANALYS / RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
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Balansräkning per den 31 december
Moderbolaget

Mkr Not 2021 2020

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar  14 22,1 26,7

22,1 26,7

Placeringstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag  15 76,9 76,9

76,9 76,9

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar  16 16 227,2 13 641,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  17 17 989,2 17 535,6

Derivat, valuta 3,9 65,2

Övriga finansiella placeringstillgångar 52,4 41,2

34 272,8 31 283,4

Återförsäkrares andel av  
Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier  22 38,7 50,5

38,7 50,5

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 541,0 558,0

Fordringar hos koncernföretag 2,9 2,1

Fordringar på kundföretag  18 1,5 0,2

Övriga fordringar 57,5 65,0

602,9 625,3

Andra tillgångar

Materiella tillgångar  19 2,8 3,5

Kassa och bank 1 260,0 708,9

Aktuell skattefordran 13 - 351,0

Övriga tillgångar  18 3 904,6 3 791,3

5 167,4 4 854,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 82,8 70,4

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10,7 7,4

93,5 77,8

SUMMA TILLGÅNGAR 40 274,3 36 995,3

Moderbolaget

Mkr Not 2021 2020

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital  20
Reservfond 0,6 0,6
Fond för utvecklingsutgifter 5,2 3,9
Balanserat resultat 5 913,5 5 847,0
Årets resultat 2 849,1 67,8

8 768,4 5 919,3

Obeskattade reserver  21
Säkerhetsreserv 23 916,2 25 296,9
Periodiseringsfond 931,7 –
Ackumulerade överavskrivningar 1,0 0,9

24 848,9 25 297,8

Försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker  22 541,0 615,1
Avsättning för oreglerade skador  23 2,5 366,0
Avsättning för återbäring 24 400,0 –

943,5 981,1

Avsättningar för andra risker och kostnader

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser  25, 29 58,0 50,7
Avsättning för uppskjuten skatt  12 1 231,4 631,2
Avsättning aktuell skatt 13 224,7 -
Övriga avsättningar 2,9 2,8

1 517,0 684,7

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 45,4 57,1
Derivat, valuta 0,1 –
Skulder till kundföretag  18 3 907,3 3 796,0
Övriga skulder 214,7 230,2

4 167,5 4 083,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,0 29,1
29,0 29,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 40 274,3 36 995,3
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Rapport över förändringar i eget kapital
Moderbolaget

Mkr Reservfond
Fond för  

 ut  veck lings avgifter Balanserat resultat Årets  resultat Total

Ingående balans 2020 0,6 5,6 4 909,3 936,0 5 851,5

Vinstdisposition 2019 – – 936,0 -936,0 –

Avsättning till Fond för utvecklingsavgifter – -1,7 1,7 – –

Årets resultat/tillika  total resultat 2020 – – – 67,8 67,8

Utgående balans 2020 0,6 3,9 5 847,0 67,8 5 919,3

Ingående balans 2021 0,6 3,9 5 847,0 67,8 5 919,3

Vinstdisposition 2020 – – 67,8 -67,8 –

Avsättning till Fond för utvecklingsavgifter – 1,3 -1,3 – –

Årets resultat/tillika  total resultat 2021 – – – 2 849,1 2 849,1

Utgående balans 2021 0,6 5,2 5 913,5 2 849,1 8 768,4
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Not 1 Redovisningsprinciper

Allmän information
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt med organisationsnummer 502014-6279, avger 
årsredovisning för perioden 1 januari–31 december 2021. Bolaget har sitt säte i  Stockholm med adress 
Jakobsgatan 6, Box 7504, 103 92 Stockholm. Ordinarie bolagsstämma hålls den 3 maj 2022 i 7A Posthuset, 
Vasagatan 28,  Stockholm. 

Röstberättigade erhåller särskild kallelse. Års redovisning avges för moderbolaget Försäkringsbolaget PRI 
Pensions garanti, ömsesidigt, samt för koncernen där de helägda dotter bolagen PRI Pensionstjänst AB och PRI 
Stiftelsetjänst AB ingår.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Från och med den 1 januari 2020 tillämpar företaget FFFS 2019:23, Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensions företag med ändringsföreskriften 
FFFS 2020:24 

Tillämpning av FFFS 2020:24 innebär att s.k. lagbegränsad IFRS tillämpas i koncernredovisningen i stället för 
full IFRS. Därutöver tillämpas lagen om årsredovisning i försäkrings företag (ÅRFL) samt Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2019:23). Koncernen tillämpar även 
Rådet för finansiell  rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redo visningsregler för koncerner. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under 
avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. 

Årsredovisningen har godkänts av styrelsen och den verkställande direktören den 17 mars 2022. 
Koncernens resultaträkning och rapport över resultat och övrigt totalt  resultat samt rapport över finansiell 
ställning och moder bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställande på bolagsstämman den 
3 maj 2022.

Värderingsgrunder vid upprättandet av de finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder redovisas till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderats till verkligt värde består 
av derivat instrument och finansiella tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultatet.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget 
och koncernen. Det innebär att de finansiella  rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om 
inte annat anges, avrundade till närmaste  miljoner kronor (Mkr).

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella  rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att ledningen för bolaget gör bedömningar, 
upp skattningar och antaganden som påverkar tillämpning av redovisningsprinciper och redovisade belopp för 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och an taganden ses över regelbundet. Ändringar av 
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den 
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 

Placeringstillgångar hänförs till kategorin Finansiella tillgångar och värderas till verkligt värde över resultat-
räkningen. Med undantag för vinstandelslån i fastighetsfond, ränte- och hedgefonder är samtliga placerings -
tillgångar noterade på aktiva marknader. De skulder som hänförs till Finansiella  skulder värderas till verkligt 
värde över resultaträkningen. 

Övriga tillgångsposter där uppskattningar av värden gjorts är fordringar avseende direkt försäkring samt 
övriga fordringar. Avsättning för ej intjänade premier beräknas individuellt per gällande försäkringsavtal. Det 
ekonomiska värdet har uppskattats baserat på 2021 års premie per försäkringsår. Ingen avsättning har gjorts 

för kvardröjande risker eftersom premien har varit tillräcklig och PRI Pensionsgaranti enligt försäkringsavtal har 
rätt att ändra premien kalenderårsvis inom avtalstiden. 

Avsättning för kända skador baseras på individuella uppskattningar genomförda av skadereglerare och har 
tagits upp till den kostnad de förväntas medföra. Avsättningar görs då PRI Pensionsgaranti har gjort betalningar 
i försäkrings tagares ställe och försäkringstagares betalningsförmåga bedöms som osäker. I dessa fall görs 
avsättning för skador med summan av fordringsbeloppet och återstående inlösenkostnad minskat med det 
belopp som eventuellt täcks av säkerheter. Se även avsnittet Avsättning för oreglerade, inträffade skador.

Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
Nedan angivna redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent i samtliga perioder i de finansiella rapporterna 
om inte annat framgår. 

Koncernredovisning upprättas i enlighet med lag begränsad IFRS, vilket bland annat innebär värdering av 
pensions skulden enligt IAS 19 Ersättningar till anställda. 

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS- eller andra redovisningsregler
Nya standarder eller revideringar av standarder som antagits av EU med tillämpning från den 1 januari 2021 har 
inte medfört några väsentliga effekter på bolagets finansiella rapporter. De har inte heller haft någon påverkan 
på värderingen av skuldtäckningstillgångar.
Från och med den 1 januari 2020 tillämpar företaget FFFS 2019:23, Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensions företag med ändringsföreskriften 
FFFS 2020:24 

Tillämpning av FFFS 2020:24 innebär att s.k. lagbegränsad IFRS tillämpas i koncernredovisningen i stället 
för full IFRS. 

Nya redovisningsregler, IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS-regler träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats 
i förväg vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan beskrivs förväntade effekter som tillämpningen 
av nedanstående nya eller ändrade IFRS-regler förväntas få på bolagets finansiella rapporter. 

Koncernredovisning och konsolideringsprinciper
Koncernredovisningen omfattar moder bolaget Försäkrings bolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, samt de 
helägda dotterbolagen PRI Pensionstjänst AB och PRI Stiftelsetjänst AB. Resultaten från dotterbolagen 
redovisas under Icke- teknisk redovisning som Övriga intäkter och Övriga kostnader. 

Dotterbolag är bolag som står under ett bestämmande i nflytande från Försäkringsbolaget PRI Pensions garanti, 
 ömsesidigt. 

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som 
en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotter bolagets tillgångar och övertar dess skulder. I 
förvärvs analysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och 
övertagna skulder. Vid rörelse förvärv där anskaffningskostnaden överstiger de identifierbara nettotillgångarnas 
verkliga värde redovisas skillnaden som goodwill och då skillnaden är negativ redovisas den direkt i resultat-
räkningen. Transaktionsutgifter vid förvärvet har redovisats direkt i årets resultat. 

Dotterbolagens finansiella rapporter inkluderas i koncern redovisningen från och med förvärvstidpunkten till 
det datum det bestämmande inflytandet upphör. 

Alla koncerninterna fordringar, skulder, intäkter och  kostnader elimineras i sin helhet vid upprättandet av 
 koncern  redovisningen. 

I de fall dotterbolagens redovisningsprinciper inte överens stämmer med koncernens redovisningsprinciper 
har justeringar gjorts till koncernens redovisningsprinciper. 
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Försäkringskontrakt
Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför betydande försäkringsrisk från försäkringstagaren 
till PRI  Pensionsgaranti och där PRI Pensionsgaranti enligt avtal ska ersätta försäkrings tagaren om en oförut-
sedd försäkrad  händelse inträffar. Samtliga avtal har klassificerats som för säkringskontrakt och uppfyller 
därmed kravet att redovisas enligt IFRS 4.

Resultaträkning 
I resultaträkningen görs en uppdelning i teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse (försäkringsrörelsens 
resultat) och icke-teknisk redovisning (tekniska resultatet plus resultat för kapitalförvaltningen och pensions- 
och stiftelseadministrationen). I koncernresultaträkningen ingår dotterbolagens resultat i den icke-tekniska 
redovisningen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser bolagets verksamhet som försäkrings givare. 
De avtal som ingåtts i försäkringsrörelsen innebär överföring av försäkringsrisk.

Premieredovisning (före avgiven återförsäkring)
Som premieinkomst i direkt försäkring och mottagen åter försäkring redovisas den under året betalda premien. 
Den redovisade premieintäkten motsvarar den under kalenderåret  intjänade premieinkomsten. Se vidare 
nedan under Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker.

Premieredovisning (efter avgiven återförsäkring)
Premieredovisning (före avgiven återförsäkring) reducerat med premier för avgiven återförsäkring.

Premieinkomst
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring och mottagen återförsäkring som 
inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där för säkringsperioden påbörjats före 
räkenskapsårets utgång. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkrings perioder som påbörjas 
först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret eller där 
ansvarighet inträtt. Med bruttopremie menas den avtals bestämda premien för hela försäkringsperioden. 
Premie intäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är  intjänad. 

Justering har skett av jämförelseåret i uppställningen av premieinkomst och premieintäkt för att på ett mer 
rättvisande sätt återspegla bolagets affär. Summa premieintäkt är  oförändrad.

Överförd kapitalavkastning
Kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapital avkastningen förs över till det 
tekniska resultatet. Överföringen baseras på nettot av de försäkringstekniska  skulderna och 
försäkringsrörelsens finansiella tillgångar. 

Vid beräkning används ett tvåårsgenomsnitt av räntan på obligationer med två års löptid.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar inkluderar under året utbetalda försäkringsersättningar och erhållna återbetalningar 
samt förändringar i Avsättning för oreglerade skador och förändringar i Förväntad återbetalning av skador. Se 
vidare under Förväntad återbetalning av skador och Avsättning för oreglerade, inträffade skador.

Driftskostnader
Driftskostnader delas upp i kostnader för reglering av skador (redovisas under försäkringsersättningar), 
driftskostnader för kapitalförvaltningen (redovisas under kapitalavkastning, kostnader), driftskostnader för 
pensions- och stiftelseadmini stra tionen (redovisas under övriga kostnader i den icke-tekniska redovisningen) 
och driftskostnader för försäkrings rörelsen (redovisas som driftskostnader i resultaträkningen under  teknisk 
redovisning).

Kapitalavkastning
Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placerings tillgångar och omfattar utdelning på aktier och 
andelar, ränte intäkter, valutakursvinster och realisationsvinster netto.

Beräkning av direktavkastning på obligationer baseras på den effektiva räntan vid anskaffningstidpunkten.
Aktier som erhållits som utdelning redovisas som direkt avkastning. 
Kapitalavkastning, kostnader avser kapitalförvaltnings kostnader, räntekostnader, valutakursförluster och 

realisations förluster netto. 
Genomsnittsmetoden används vid beräkning av realiserade vinster och förluster för både räntebärande 

värde papper och för aktier.

Intäkter
Intäkter redovisas när de kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att tillfalla bolaget.

Skatter
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av beslutade 
skattesatser eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder. Betald kupongskatt på utländska utdelningar redovisas under årets 
skattekostnad.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte för skillnad 
som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv, och som vid 
tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte 
heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig 
framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli 
realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av beslutade eller per balansdagen i 
praktiken beslutade skattesatser och skatteregler. Bolagsskatten har sänkts från 21,4 procent till 20,6 procent 
för räkenskapsåret 2021.

Uppskjutna skattefordringar, avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag, redovisas 
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar 
 reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Aktuell skatt beräknas som 20,6 procent på försäkrings rörelsens resultat, resultatet från pensions- och 
stiftelse administrationen samt på det realiserade resultatet av kapitalförvaltningen.

Orealiserade värdeändringar redovisas över resultaträkningen. Uppskjuten skatt redovisas till skattesats 
20,6 procent.

Balansräkning
Goodwill
I koncernen redovisas goodwill som uppstått vid förvärv av dotter bolagen. Goodwill uppstår i de fall 
anskaffningskostnaden för förvärvet överstiger de identifierbara nettotillgångarnas verkliga värde. Goodwill 
värderas till anskaffningsvärde minus avskrivningar. Avskrivningstiden är 5 år och all goodwill är fullt avskriven.

Immateriella tillgångar
Bolaget har immateriella tillgångar i form av egenutvecklade datasystem för bland annat försäkringsadministration, 
skuldvärdering, pensionsförmedling och förmånsadministration. Bolaget har även  immateriella tillgångar i form 
av implementering av affärs- och kapitalförvaltningssystem. Systemstöden värderas till anskaffningsvärden 
och skrivs av enligt plan baserad på förväntad nyttjandeperiod. Förväntad nyttjandeperiod för systemstödet för 
skuldvärdering bedöms till 15 år, systemstödet pensionsförmedling och förmånsadministration till tio år och 

forts. Not 1 – Redovisningsprinciper
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förväntad nyttjandeperiod för övriga system bedöms vara fem år. Nyttjandeperioderna omprövas årligen. 
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar.

Aktier i dotterbolag
Aktier i dotterbolagen redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde. Detta innebär bland annat att 
transaktionskost nader inkluderas i redovisat värde för innehavet i dotter bolagen. I koncernredovisningen 
redovisas transaktions utgifter hänförliga till dotterbolaget direkt i resultatet när dessa uppkommer. 

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar består av Ej intjänade  premier och kvardröjande risker, Oreglerade skador 
samt Åter bäring. Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäkringsavtal redovisas över 
resultaträkningen under respektive rubrik. Se även not 22, Ej intjänade premier och not 23, Avsättning för 
oreglerade skador samt not 24, Återbäring.

Avsättning för ej intjänade premier görs för ingångna försäkringsavtal. Avsättningen motsvarar den del av 
årspremien som ännu ej är intjänad, det vill säga kvarvarande risktid.  Intjäningen sker jämnt under försäkrings-
perioden då risken för försäkringsfall är jämnt fördelad under försäkringsperioden. För de fall där premien 
bedöms vara otillräcklig gällande ingångna avtal görs en avsättning för kvardröjande risker.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångs sidan kundfordringar, aktier 
och andra egetkapitalinstrument, lånefordringar, räntebärande värdepapper samt derivat. Bland skulder och 
eget kapital återfinns  leve rantörsskulder, utgivna skuld- och eget kapitalinstrument,  låneskulder samt derivat.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. Affärsdagen är den dag då företaget 
förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.

En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part enligt 
instrumentets avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när  rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller om 
bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen 
endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen och det före ligger avsikt att reglera posterna med ett 
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via  resultaträkningen 
Samtliga investeringar i placeringstillgångar värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Detta gäller även 
 derivat. För obligationer och andra räntebärande värdepapper ska denna värderingsmetod väljas på dessa 
 tillgångar då de löpande utvärderas baserat på dess verkliga värde. Värdering av bolagets placeringstillgångar 
till verkligt värde sker till aktuell köpkurs utifrån priser kvoterade på en aktiv marknad (nivå 1). 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet  anskaffningsvärde
Dessa tillgångar utgörs i balansräkningen av övriga fordringar samt kassa och bank och redovisas i balans-
räkningen till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som 
beräknades vid anskaffningstidpunkten. På grund av att inlåning bank är  återbetalningsbara, uppgår förväntade 
kreditförluster till   obetydliga belopp, eftersom placeringarna görs med god  kreditkvalitet (svenska staten) och 
att bankmedel är återbetalningsbara, uppgår förväntade kreditförluster till obetydliga belopp.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är  derivat, som har fastställda eller fast-
ställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Tillgångarna värderas till upplupet 
anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån effektivräntan beräknad vid anskaffnings tidpunkten. Kund- och 
lånefordran beräknas till de belopp som beräknas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar.

Andra finansiella skulder
Upplåning samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder, ingår i   denna kategori. Skulderna 
värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Metoder för bestämning av verkligt värde
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från 
tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader vid anskaffningstillfället. 
Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns 
tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, bransch organisation, företag som tillhandahåller aktuell 
prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser represen terar faktiska och regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Den största delen av företagets finansiella instrument har 
åsatts ett verkligt värde med priser som är kvoterade på en aktiv marknad.

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Om marknaden för ett  finansiellt instrument inte är aktiv, bestäms det verkliga värdet genom att använda en 
värderingsteknik. Värderings tekniken bygger i så hög grad som möjligt på marknadsuppgifter och företags-
specifika uppgifter används i så låg grad som möjligt. Värderingstekniken används för repor, hedgefonder, 
valutaterminer samt vinst andelslån i fastighetsbolag. Se vidare under not 29. 

Aktier
Som verkligt värde för börsnoterade aktier används köpkurs på årets sista börsdag. 

Andelar i värdepappersfond värderas till av fondbolaget angivet dagsvärde. Vinstandelslån i fastighetsfond 
 värderas till bedömt verkligt värde.

Räntebärande värdepapper
Räntebärande värdepapper värderas till verkligt värde fördelat på upplupet anskaffningsvärde och värde-
förändring. Upplupet anskaffningsvärde är diskonterat nuvärde av framtida betalningar där diskonteringsräntan 
utgörs av den effektiva räntan vid anskaffningstidpunkten. Detta medför att förvärvade över- och undervärden 
på kuponginstrument periodiseras som ränta över obligationens återstående löptid. Avkastning från ränte bärande 
värdepapper uppdelas i resultatredovisningen i ränteintäkter och värdeförändringar. Värde för ändringen i 
balansräkningen beräknas som skillnaden mellan det innehavda värdepapperets verkliga värde (marknadsvärdet) 
och dess upplupna anskaffningsvärde. För noterade ränte bärande värdepapper baseras verkligt värde på 
köpkurs på årets sista börsdag enligt OMX kurslista. 
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Återköpstransaktioner
Vid äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas ett sålt värdepapper fortsatt i balansräkningen och 
erhållen likvid redovisas som finansiell skuld. Sålt värdepapper redovisas även som ställd pant. Betald likvid för 
förvärvat värdepapper redovisas som utlåning till den säljande parten.

Utlåning till kreditinstitut
Verkligt värde på lånefordringar har beräknats med en diskontering av förväntade  fram tida kassaflöden där 
diskonteringsräntan har satts till aktuell utlåningsränta.

Derivat
Derivatplaceringar förekommer i form av ränteterminer och räntefutures utgivna av Nasdaq OMX och 
räntefutures handlade på EUREX. Innehavet används för handelsändamål i kapitalförvaltningen och redovisas 
under icke-teknisk redovisning. Ränteterminer och räntefutures värderas enligt Nasdaq OMX kurslista respek-
tive av EUREX angivet marknadsvärde. Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till valuta kurser på 
årets sista handelsdag, hämtade från Bloomberg.

Derivatplaceringar förekommer även i form av valuta terminer, vilka värderas dagligen mot aktuell valutakurs 
och forwardpris.

Vid värdering av OTC-derivat har motpartsrisken ej beaktats. Det beror på att dessa derivat endast utgör en 
liten del av den totala portföljen och att de har korta löptider. Dessutom har motparterna i dessa kontrakt hög 
kreditvärdighet.

Förväntad återbetalning av skador
När PRI Pensionsgaranti gjort en betalning i ett försäkringsfall har PRI  Pensionsgaranti en fordran på företaget 
eller vid  konkurs på konkursboet. I många fall har PRI Pensionsgaranti säkerheter för sitt åtagande. Eftersom 
konkurser i allmänhet inte avslutas förrän efter relativt lång tid, kan det dröja åtskilliga år innan utdelning på 
fordran fastställs. Endast om sannolikheten bedöms som hög för att PRI Pensions garanti ska få utdelning med 
visst belopp redovisas detta som en  tillgång under Förväntade återbetalningar av skador.

Fordringar
Fordringar värderas till verkligt värde.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar med 20 procent 
per år. Om det vid bokslutstidpunkten bedöms att bokfört värde överstiger det högsta av tillgångens 
nettoförsäljningsvärde och dess nyttjandevärde skrivs det bokförda värdet ner.

Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar samt andelar i dotterbolag
De redovisade värdena för tillgångarna prövas vid varje balansdag. Om indikation finns på att nedskrivnings-
behov föreligger, beräknas tillgångens återvinningsvärde enligt IAS 36. För goodwill beräknas återvinningsvärdet 
årligen. Åter vinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försälj nings kostnader och nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjande värde diskonteras framtida kassaflöden med en diskonterings faktor som beaktar riskfri 
ränta och risken som är förknippad med den specifika tillgången. En nedskrivning redovisas när en tillgångs 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen.

En nedskrivning reverseras om det finns indikation på att nedskrivningsbehov inte längre föreligger och det 
har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning 
av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade 
värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning 
där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Obeskattade reserver
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen 
delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Säkerhetsreserv
Utrymmet har beräknats med bolagets simuleringsmodell som har godkänts i undantagsansökan till Finans-
inspektionen. Reserven får endast minskas för att täcka förlust i försäkringsrörelsen och återbäring eller om 
avsättningsunderlaget minskat så mycket att avsättningen överstiger maximi beloppet. Säkerhetsreserven 
ingår i konsolideringskapitalet.

Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättning för ej intjänade premier är ett mått på ansvaret för löpande försäkringar. I den direkta affären löper 
försäkrings avtalen med en avtalsperiod på ett år. Premien fastställs och debiteras kalenderårsvis. PRI 
Pensionsgarantis ansvar gäller oavsett avtalstid fram till att samtliga pensions utfästelser har avvecklats genom 
köp av pensionsförsäkring.

I balansräkningen görs en avsättning för ej intjänade premier motsvarande den del av den förväntade totala 
 premien som är hänförlig till tiden efter redovisningsperioden. Därefter görs en bedömning om avsättningen är 
tillräcklig för att täcka skade- och driftskostnader under den återstående avtalsperioden. Om avsättningen 
be döms vara för låg, görs ytterligare en avsättning för kvardröjande risker motsvarande underskottet.

Ännu ej betald premie redovisas som en tillgång under  förväntad premieinkomst för löpande försäkringsavtal.

Avsättning för oreglerade, inträffade skador
Ett försäkringsfall anses ha inträffat när försäkringstagaren inställer betalningar, försätts i konkurs eller om PRI 
Pensions garanti som ett led i en finansiell rekonstruktion av företaget träffat avtal om att göra viss betalning i 
företagets ställe. PRI Pensionsgaranti köper då pensionsförsäkring mot svarande de pensionsutfästelser som 
omfattas av försäkringen. Om PRI Pensionsgaranti vid bokslutstidpunkten ännu inte köpt pensions försäkring, 
görs avsättning för oreglerade skador med ett belopp motsvarande hela den förväntade utbetal ningen 
eventuellt reducerat för belopp som täcks av säkerhet, vilken bedöms som fullgod.

För företag där avtal om ackord eller företagsrekonstruktion träffats görs avsättning för oreglerade skador 
med det belopp PRI Pensionsgaranti träffat uppgörelse om att avstå ifrån.

För företag där PRI Pensionsgaranti gjort betalning i före tagets ställe utan att träffa avtal om att avstå någon 
fordran på företaget, görs avsättning för befarade skador motsvarande summan av fordringsbeloppet och hela 
den återstående  pensionsskulden. Avsättning görs dock inte om sannolikheten bedöms som hög att företaget 
kan infria PRI Pensionsgarantis fordran eller för belopp som täcks av säkerheter.

Avsättning för återbäring
Återbäring beslutas av styrelsen, och redovisas som skuld i balansräkningen.

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
I koncernen redovisas pensionskostnader enligt regel verket IAS 19 Ersättning till anställda. Regelverket skiljer 
på förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner Avgiftsbestämda planer är planer enligt vilka före-
tag betalar fastställda premier till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter. Övriga planer definieras som förmåns bestämda.
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Förmånsbestämda försäkrade pensionsplaner
FTP-planen är en förmånsbestämd pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare. Enligt huvudregeln i IAS 19 
ska företaget redovisa sin andel av den förmåns bestämda pensionsförpliktelsen samt av de förvaltningstill-
gångar och kostnader som hänför sig till förpliktelsen. Försäkringsgivaren kan inte tillhandahålla dessa upp-
gifter. Därför redovisas dessa  pensionsplaner i stället som premiebestämda planer.

Förmånsbestämda planer i egen regi
Förmånsbestämda förpliktelser beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av framtida ersättning 
som de anställda intjänat genom sin anställning – både avseende innevarande år och tidigare år.

Kostnaden för pensionsförpliktelsen fastställs med den så kallade PUC-metoden (Projected Unit Credit 
Method). Metoden innebär att framtida intjänande inkluderas med syfte att fördela pensionskostnaden jämnt 
över tid.  Beräkning enligt PUC-metoden baseras på ett antal långsiktiga antaganden såsom ränteantaganden, 
inflation, framtida löneökningar och bedömda personalavgångar. Framtida kassaflöden beräknas med 
utgångspunkt från dessa antaganden. Aktuariella vinster och förluster ska redovisas i övrigt totalresultat.

Avgiftsbestämda planer i egen regi
Bolaget utfäster även avgiftsbestämda pensioner i egen regi, vilka räknas upp med avkastningen i PRI 
Pensions garanti. Detta gäller inte för tidigare vd, som har en fast procentsats om 6,5  procent. Dessa pensions-
planer värderas därmed enligt svensk standard även i koncernen.

Ansvarsförbindelser (eventualförpliktelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt  åtagande som härrör från en inträffad händelse och 
vars  förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida  händelser eller när det finns ett åtagande som 
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen förutom när det gäller nedanstående:

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Förmånsbestämda pensionsplaner klassificeras och redo visas i enlighet med RFR 2 som premiebestämd 
pension.

Avgiftsbestämda planer i egen regi redovisas enligt  Tryggandelagen.

Säkerhetsreserv och obeskattade reserver
I moderbolaget redovisas säkerhetsreserv och obeskattade reserver i balans- och resultaträkningen. I koncernens 
balans- och resultaträkning sker en uppdelning av dessa poster mot eget kapital och uppskjuten skatt.

Aktier i dotterbolag
I moderbolaget redovisas innehav av aktier i dotterbolag till anskaffningsvärde. I koncernen däremot elimineras 
aktier i dotterbolag mot det egna kapitalet i dotterbolaget som förelåg vid förvärvstillfället.  Eventuellt övervärde, 
så kallad goodwill, uppstår i de fall anskaffningskostnaden för förvärvet över stiger de identifierbara netto till-
gångarnas verkliga värde. Goodwill redovisas i koncernens balansräkning.

Leasade tillgångar
Moderbolaget följer IAS 17. De leasingavtal som föreligger har klassificeras som operationell leasing vilket 
innebär att leasing avgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Not 2 Upplysningar om risker
Ett försäkringsbolags verksamhet bygger på ett aktivt risk tagande. PRI Pensionsgarantis risktagande sker 
främst inom försäkringsverksamheten och de försäkringsrisker som  hanteras där samt inom placerings-
verksamheten med dess marknadsrisker. Vissa risker ingår som ett naturligt led i verksam heten medan andra 
så långt som möjligt bör mini meras. Risk och riskhantering är därför en central del av  verksamheten i bolaget. 
Syftet med riskhanterings arbetet är att identifiera, mäta och styra samtliga risker PRI Pensions garanti exponeras 
för, både försäkringsrisker och marknads risker. Det är viktigt att PRI Pensionsgaranti har en be tryggande 
solvens i för hållande till de risker bolaget är  exponerat för.

Denna not beskriver PRI Pensionsgarantis riskhanterings organisation samt kvantitativa och kvalitativa 
upplysningar om riskerna. 

De risker som identifierats inom PRI Pensionsgaranti beskrivs i bilden PRI:s riskuniversum. Riskuniversumet 
ska läsas utifrån och in där de yttersta ringarna (strategisk risk och operativ risk) beskriver de risker som gäller 
hela bolaget.  Tårtbitarna visar risktyper utifrån den verksamhet bolaget bedriver.

Försäkringsrisker och marknadsrisker utgör normala inslag i bolagets verksamhet och är de beloppsmässigt 
mest betydande. För att kunna bära dessa risker har PRI Pensions garanti ett betydande kapital. Styrelsens 
stipulerade mål inter vall för konsolidering är satt till 16–21 procent av nettoansvaret. Bolaget har tecknat åter för-
säkring avseende extrema händelser i försäkringsrörelsen hos ett antal återförsäkrings bolag och löper till år 2024. 

Kapitalkrav
Solvens II-regelverket för beräkning av kapitalkrav ger tillsynsmyndigheten möjlighet, i de fall som 
standardformeln inte fullt ut speglar ett bolags risker, att tilldela bolaget ett kapitaltillägg. Kapitaltillägget 
adderas till kapitalkravet beräknat enligt standardformeln. Från och med den 1 juni 2021 har 
Finansinspektionen beslutat om ett kapitaltillägg för PRI Pensionsgaranti vid beräkning av SCR enligt 
standardformeln. Tillägget uppgår till 6 251 miljoner kronor.

Bolagets kapitalkrav enligt standardformeln (SCR) uppgick per den 31 december 2021 till 12 912 miljoner 
kronor (5 806) och minimikapitalkravet (MCR) till 3 228 miljoner kronor (1 452). 

Risker i försäkringsrörelsen
Försäkringsrisk
Försäkringsrisk är risken att ett företag som beviljats kredit försäkring kommer på obestånd och att PRI 
Pensionsgaranti tvingas infria företagets pensionsåtaganden. Detta sker genom att PRI Pensionsgaranti köper 
pensionsförsäkring i ett livbolag motsvarande de pensionsutfästelser som företaget har kreditförsäkrat. 
Pensions försäkring avseende ITP 2-förmåner köps alltid hos Alecta.

Kostnaden för pensionsförsäkring är beroende av försäkringsbolagets premiesättning. I dagsläget tillämpar 
Alecta en lägre diskonteringsränta än den ränta PRI ideell förening fastställt för beräkning av pensionsskuld, 
enligt de grunder som gäller för rapportering fram till 31 december 2021. Skillnaden medför att kostnaden vid 
inlösen är i genomsnitt 77 procent högre än bokförd pensionsskuld. PRI Pensionsgarantis faktiska risk belopp 
är på grund av detta högre än de pensionsskulder företagen redovisar.

I de fall pensionsskulden tryggas av pensionsstiftelse är det faktiska riskbeloppet väsentligt lägre än den 
redovisade skulden, eftersom PRI Pensionsgarantis kostnad för att köpa pensionsförsäkring reduceras med 
kapitalet i stiftelsen. 

Med hänsyn till ovanstående faktorer beräknas nettoansvar för hela kollektivet (se förvaltningsberättelsen om 
Försäkringsrörelsen).

forts. Not 1 – Redovisningsprinciper
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Teckningsrisk
Teckningsrisk innebär variationen i resultatet av försäkrings affären, det vill säga skillnaden mellan premie-
intäkter, kostnader och skador för försäkringsverksamheten.

PRI Pensionsgaranti gör regelbundet riskbedömningar av de företag som beviljats försäkring. Beslut om 
förlängning eller utökning av PRI Pensionsgarantis åtagande fattas enligt en av styrelsen fastställd besluts-
ordning. Samtliga engage mang som överstiger 10 000 miljoner kronor i inlösenkostnad behandlas av styrelsen. 
Engagemang mellan 500 miljoner kronor och 10 000 miljoner kronor behandlas av styrelsens kreditutskottet.

Genom att begära säkerheter för kreditförsäkringen kan PRI Pensionsgaranti minska ersättningsbeloppet 
givet att skada inträffat. Av det totala försäkringsansvaret är drygt 46 procent täckt av tillgångar i pensions-
stiftelser samt cirka åtta procent av andra säkerheter. Värdering av stiftelserna görs  utifrån innehavet i stiftelsen 
där olika tillgångsslag värderas olika. Andra säkerheter värderas utifrån typ av säkerhet och en bedömning av 
dess värde i händelse av försäkringsfall.  

Normalt begärs borgen av koncernens moderbolag för företag som ingår i en koncern. Om ett företags 
kreditvärde försämras kan PRI Pensionsgaranti kräva att företaget successivt avvecklar sin pensionsskuld under 
fem år, vilket sker via köp av pensionsförsäkring. I speciella situationer, till exempel vid ackordsförhandling eller 
ägarförändringar där den nya ägaren inte bedöms kreditvärdig, kan PRI Pensions garanti kräva att skulden 
avvecklas omedelbart.

Nedanstående tabeller över försäkringsexponering visar inlösenkostnaden för pensionsskuldsberäknade 
för måner och övriga åtaganden.

Om PRI Pensionsgaranti under ett enskilt år drabbas av  skador som motsvarar tre gånger det hittills 
procentuellt sämsta årliga utfallet medför detta en minskning av konsoliderings kapitalet med 1 793 miljoner 
kronor. Kvoten mellan konsoliderings kapitalet och nettoansvaret minskar då med 0,96 procent enheter. Vid en 
antagen skade frekvens på 0,20 procent minskar kvoten mellan konsolideringskapitalet och netto ansvaret med 
0,15 procent enheter. Under de tio senaste åren motsvarar den genomsnittliga skadefrekvensen 0,02 procent, 
vilket under ett enskilt år skulle innebära att kvoten mellan k onsoliderings kapitalet och nettoansvaret minskar 
med 0,01 procentenheter.

Reservsättningsrisk
Reservsättningsrisk definieras som variation i resultatet till följd av omvärderingar i försäkringstekniska 
avsättningar.

Reservsättningsrisken är risken att PRI Pensionsgaranti kan under skatta framtida kostnader för inträffade 
skador. Eftersom PRI Pensionsgaranti snabbt får kännedom om att ett företag försatts i konkurs eller inlett en 
rekonstruktion förekommer normalt inte inträffade men ej rapporterade skador (IBNR). Kostnaden för skador, det 
vill säga kostnaden för att köpa försäkring avseende pensionsut fästels erna, kan i allmänhet fastställas inom 
relativt kort tid. En betydande osäkerhet föreligger dock om stor leken på framtida återbetalningar, till exempel 
genom utdelning i konkurs.

Kreditförsäkringspremien fastställs och debiteras årsvis. PRI Pensionsgarantis ansvarighet kvarstår tills dess 
att  samtliga pensionsutfästelser fullgjorts av försäkringstagaren eller avvecklats genom köp av 
pensionsförsäkring motsvarande pensions utfästelserna. 

Månatligen görs en genomgång av försäkrings beståndet för att identifiera de engagemang där kredit värdig-
heten inte är tillfredsställande. Om de förväntade framtida  försäkringsersättningarna bedöms överstiga den 
framtida premieintäkten (netto efter kostnader) görs en avsättning för kvardröjande risker.

PRI Pensionsgaranti är utsatt för marknadsrisker i för säkringsrörelsen genom att nettoexponeringen på verkas 
av  värdet på tillgångarna i företagens pensionsstiftelser. I en l ågkonjunktur ökar risken både för insolvens hos 
företagen och för att värdet på stiftelsernas tillgångar minskar, främst genom värdeminskning på aktier. PRI 
Pensionsgaranti följer stiftelsernas utveckling löpande och har möjlighet att begära att företagen gör ytterligare 
avsättningar till stiftelserna eller ställer kompletterande säkerheter.

Marknadsrisker
Marknadsrisk definieras som risken för värdeminskning i finansiella instrument till följd av förändringar i marknads-
priser. Den kan mätas som storleken på variationer i avkastningen under en viss tidsperiod och skiljer sig åt 
mellan olika till gångsslag. Risken mätt som avkastningens standard avvikelse uppgick för de senaste tolv 
månaderna enligt följande, i procent, per den 31 december 2021:

Standardavvikelse PRI Pensionsgaranti Benchmark

Räntebärande värdepapper 0,81% 0,98%

Svenska aktier 9,75% 13,03%

Utländska aktiefonder 7,03% 8,74%

Tabellen nedan visar en uppskattning av tillgångsportföljens likviditet i en fungerande marknad.

PRI:s riskuniversum

Operativ risk

Strategisk risk

Motpartsrisk Marknadsrisk

Övrig affärsrisk

Fastighetsrisk

Ränteris
k

Spreadrisk

Aktierisk

Valutarisk
Likviditetsrisk

Avgiven återförsäkring

Övriga motparter

Försäkringsrisk/Teckningsrisk

Reservsättningsrisk

 Kumulrisk
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Försäkringsexponering fördelad utifrån sektorer, miljoner kronor

Bransch
Antal   

koncerner
Pensions- 

skuld
Övrigt   

åtagande

För-
säkrings- 

 ansvar

Av totalt 
 försäkrings- 

ansvar(%)

El, vatten och gas 7 9 286 15 175 4,6%

Energi 10 1 506 2 165 0,6%

Finans 59 5 869 562 8 694 2,6%

Hälsovård 38 15 671 2 013 29 394 8,8%

Industri 203 61 664 4 112 107 914 32,3%

IT 25 22 413 7 41 195 12,4%

Konsument dagligvaror 66 17 738 72 28 760 8,6%

Konsument sällanköp 147 29 937 216 54 276 16,3%

Råvaror 82 12 847 20 623 6,2%

Telekommunikation 5 15 608 25 237 7,6%

Totalt 642 192 538 6 982 333 432 100%

Branschfördelning i enlighet med GICS (Global Industry Classification Standard).

Försäkringsexponering fördelad utifrån exponering per koncern, miljoner kronor

Storlek  inlösenkostnad
Antal   

koncerner
Pensions- 

skuld 
Övrigt   

åtagande

För-
säkrings- 

 ansvar

Av totalt 
 försäkrings-

ansvar (%)

0–10 191 684 39 1 034 0,3%

10–50 181 4 403 59 6 860 2,0%

50–100 98 7 129 60 11 684 3,5%

100–500 113 25 015 393 41 573 12,5%

500– 59 155 308 6 430 272 281 81,7%

642 192 538 6 982 333 432 100%

PRI Pensionsgarantis åtagande för direkt försäkring är huvudsakligen i svenska kronor.

Nedan åskådliggörs hur PRI Pensionsgarantis konsolidering som per 2021-12-31 var 22,7 procent, påverkas 
utifrån olika antaganden om skadefrekvens:

Skadefrekvens
Av netto-

ansvaret (%)
Skadeutfall 

(Mkr)

Förändring i  
konsolidering  

(%-enheter)

Tre gånger det sämsta utfallet (skadefrekvens) sedan 1980 1,17% 1 793 -0,91%

Antagen skadefrekvens 0,20% 307 -0,15%

Genomsnittlig skadefrekvens under de tio senaste åren 0,02% 25 -0,01%

 
Likviditet i tillgångsportföljen Mkr Tillgångsslag

0–1 månad 28 208
Fonder, aktier, obligationer, 

derivat och likvida medel

från 1 månad upp till 12 månader 1 051 Fonder

från 1 år till 5 år 1 180 Fonder

mer än 5 år 5 105 Fonder

Totalt 35 544

Känslighetsanalys för marknadsrisker:
 

Påverkan på konsolideringskapital och resultaträkning, Mkr 2021 2020

Ränteuppgång 1%-enhet1) -370 -377

Kursnedgång direktägda aktier 10% -598 -508

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, total2) -382 -269

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, CHF/DKK/EUR -177 -109

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, GBP – –

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, JPY – –

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, NOK – –

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, USD -205 -160
1) Vid räntenedgång en procentenhet blir utfallet 394 miljoner kronor.
2)  Ingen hänsyn tagen till korrelation mellan valutor eller skillnader i löptider för valutaterminer, valutakursnedgång exklu-

sive hedgefonder som är valutasäkrade inom intervallet 90–105 procent.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att värdet på ränteportföljen förändras vid rörelser i marknadsräntorna.

Graden av ränterisk ökar med tillgångarnas löptid. Ränterisken i den räntebärande portföljen begränsas av 
det riktvärde för portföljens duration som löpande fastställs av vd. För att hantera ränterisken i portföljen 
används terminer. Den genomsnittliga durationen i ränteportföljen ska anpassas till förväntad ränteutveckling 
och allmän ekonomisk utveckling. Den genomsnittliga durationen i ränteportföljen ska ligga i intervallet 1,0 till 
4,5 år. Durationen har under året varierat  mellan 1,95 år och 2,83 år.

Räntebindning < 1 år 1–3 år 3–5 år 5 år > Totalt

Bostadsobligationer 5 820 4 331 3 101 316 13 568

Statsobligationer – 310 636 1 210 2 156

Företagsobligationer – – – – –

Summa Obligationer 5 820 4 641 3 737 1 526 15 724

forts. Not 2 – Upplysningar om risker
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Vid årets slut var valutaexponeringen i noteringsvaluta enligt följande, miljoner kronor:

Aktier Aktier Fonder
Likvida 
medel

FX  
terminer Exponering

USD – 2 793 7 –749 2 051

NOK 0 – – – –

CHF – – – – –

DKK 2 – – – 2

JPY – – – – –

EUR – 4 096 36 –2 362 1 770

GBP 0 – – – –

Totalt 2 6 889 43 –3 111 3 823

Likviditetsrisker
Med likviditetsrisk avses risken för förändringar i resultatet till följd av att bolaget inte kan infria sina betalnings-
förpliktelser i tid. Likviditetsrisker uppstår när tillgångar och skulder inklusive derivatinstrument har olika 
löptider. På marknaden kan det föreligga en likviditetsrisk, vilket innebär att det är svårt att finna köpare när man 
vill sälja och vice versa. På grund av detta kan marknadspriset påverkas i negativ riktning vid en försäljning av 
tillgångar.

Likviditetsrisken i PRI Pensionsgaranti begränsas genom placeringar i likvida värdepapper på likvida 
marknader.

PRI Pensionsgaranti är betalningsförmedlare av de pensionsmedel som avser kommande 
pensionsutbetalningar inom ITP 2 i egen regi. Medel för dessa pensionsutbetalningar tas in nio månader i 
förskott, vilket ger ett mellanhavande (saldo) mellan PRI Pensionsgaranti och kundföretagen. Mellan havandet 
placeras enligt av styrelsen fastställd rikt linje för kapitalförvaltning och hålls avskilt som klient medel enligt lagen 
om särskilda redovisningsmedel. Placeringar får endast ske i form av bankinlåning, dagslån till bank samt 
ränteinstrument utgivna av svenska staten, svenska  banker och bostadsinstitut som avser svenska kronor. 
Längsta tillåtna genomsnittliga duration på portföljen är 2,5 år.

Motpartsrisk
Avgiven återförsäkring 
Avgiven återförsäkring avser risken för att de företag som PRI Pensionsgaranti handlat återförsäkringsskydd av 
inte kan  fullgöra sina förpliktelser.

PRI Pensionsgaranti har tecknat återförsäkring hos ett antal återförsäkrare som delar på åtagandet. 
Återförsäkrarnas rating hos Standard & Poor’s ligger mellan A- och AA-.

Övriga motparter
Övriga motparter avser risken att de motparter som PRI  Pensionsgaranti handlar finansiella instrument med 
eller den bank där bolaget har placerat likvida medel inte kan fullgöra sina förpliktelser.

Bolagets övriga motpartsrisker hänför sig huvudsakligen till:
• Likvida medel på bank
• Valutaterminer ingångna med bank i syfte att terminssäkra valutaexponering
• Derivatinstrument

Spreadrisk
Med spreadrisk avses risken för förändrad kreditvärdighet för emittent av värdepapper. Bolagets spreadrisker 
hänför sig huvudsakligen till investeringar i bostads- och statsobligationer.

Riktlinjen för kapitalförvaltning ger limiter för exponering mot enskilda emittenter eller för klass av emittenter då 
minsta officiella rating anges som kategori.
Ränteportföljen hade följande rating (Standar & Poor’s eller motsvarande) vid årets slut:

Emittent Rating Värde, Mkr Antal

Bostadsobligationer AAA 13 568 28

Statsobligationer AAA 2 156 9

Investeringar i säkerställda bostadsobligationer begränsas till de största emittenterna av bostadsobligationer på 
den svenska marknaden, där exponeringen får vara högst tio procent per bankkoncern. Eventuella placeringar i 
företagsobligationer begränsas genom att endast motparter med kreditvärde i enlig het med av styrelsen fastställda 
kriterier accepteras sam tidigt som en maximal exponering per grupp samt för enskild emittent fastställs.

Aktieprisrisk
Med aktieprisrisk avses risken för att värdet på aktie- och  fondportföljen förändras vid rörelser i aktiekurserna.

Den risk PRI Pensionsgaranti tar genom att placera en del av sitt kapital i aktier påverkas dels av andelen 
aktier, dels av placeringarnas inriktning. Styrelsen fastställer det intervall inom vilket aktieandelen tillåts variera. 

Aktieprisrisken minskas genom diversifiering av placeringar mellan olika branscher och geografiska 
områden.  Placeringar i ett enskilt bolag får maximalt utgöra tio procent av aktieportföljens värde. Vid årets slut 
uppgick de tre största aktieinnehaven till sammanlagt 17,09 procent av aktieport följen. Den enskilt största 
aktieplaceringen uppgick till 6,28 procent av aktieportföljen.

De tre största aktieinnehaven per 2021-12-31 Värde i % av aktieportföljen

Trelleborg B 6,28

Hennes & Mauritz AB 5,50

Swedbank A 5,32

Vid årsskiftet uppgick aktieportföljen till 26,83 procent av  totalportföljens värde. Fördelning i aktieportföljen:
 
Tillgångsslag Värde i % av aktieportföljen

Svenska aktier 62,70

Utländska aktier –

Utländska fonder 37,30

Vid årsskiftet uppgick andelen alternativa placeringar till 24,97 procent av totalportföljens värde.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att förändringar i valutakurser kan påverka resultatet och eget kapital.

PRI Pensionsgaranti har på tillgångssidan sin huvudsakliga exponering för valutarisk i utländska aktier och 
fonder. Riktlinjen för kapitalrvaltning anger att ränteplaceringar och hedgefonder noterade i utländsk valuta ska 
valutasäkras i intervallet 90–105 procent. Den totala valutaexponeringen får högst uppgå till 25 procent av 
totalportföljens värde.  

forts. Not 2 – Upplysningar om risker
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Riktlinjen för kapitalförvaltning ger instruktion om maximal exponering för banker, och ska användas för 
hantering av likvida medel.

Totalt exponeringsvärde för dagslån och säkerställda bostadsobligationer per tillåten bankkoncern vid 
årsskiftet:

Emittent Exponering (%)
Maximalt tillåten 

 exponering (%)

Länsförsäkringar Bank 1,6 20

Nordea 6,1 20

SBAB 6,4 20

SEB 7,8 20

SHB 7,4 20

Swedbank 6,9 20

Kommuninvest 2,2 6

Kumulrisk
Med kumulrisk avses den samlade risk som är kopplad till en enskild händelse, till exempel en konkurs eller en 
stor för ändring i marknadsvärderingen av ett enskilt företag. Risken omfattar såväl koncentration av risker som 
beroenden mellan risker, eftersom en konkurs till exempel kan innebära både ett försäkringsfall och förluster till 
följd av motparts- och marknads risker.

PRI Pensionsgaranti är utsatt för marknadsrisker i för säkringsrörelsen genom att nettoexponeringen 
påverkas av värdet av tillgångarna i företagens pensionsstiftelser. I en lågkonjunktur ökar risken både för 
insolvens hos företagen och att värdet på stiftelsernas tillgångar minskar, främst genom värdeminskning på 
aktier. PRI Pensionsgaranti följer löpande stiftelsernas utveckling och har möjlighet att begära att före tagen gör 
ytterligare avsättningar till stiftelserna eller ställer kompletterande säkerheter.

Enligt PRI Pensionsgarantis riktlinje för konsolidering får den sammanlagda exponeringen per enskild risk i 
för säkrings- och finansrörelsen inte överskrida 25 procent av summan av konsolideringskapitalet och återför-
säkrings skyddet. Vid utgången av 2021 var samtliga exponeringar under den fastställda limiten.

PRI Pensionsgaranti har en process där kapitalförvaltningen, kreditförsäkringsavdelningen och marknads-
avdelningen två gånger per år inventerar bolagets sammanlagda exponeringar.

Strategisk risk
Strategisk risk är den variation i resultatet som beror på vilken strategi PRI Pensionsgaranti väljer. Strategisk risk 
är risken att välja fel strategi med hänsyn till hur verkligheten ser ut och vad som kan komma att hända under 
perioden.

Operativa risker
Operativ risk är risken för förluster till följd av att bolaget inte agerar enligt intentionerna i den strategi som styrelsen 
beslutat, det vill säga hanteringsfel.

Felhantering kan till exempel vara i förhållande till: 
• Fastställda processer
• Fastställda instruktioner
• Fastställd strategi

Operativa risker identifieras, värderas och kvantifieras i samband med självutvärderande riskanalyser. 
PRI Pensionsgaranti har etablerade rutiner och systemstöd för rapportering och uppföljning av incidenter. 

Riskhanterings funktionen stödjer verksamheten i rapportering, analys och framtagande av åtgärdsplan för att 
hantera de operativa  riskerna.

En kris- och kontinuitetsplan är framtagen och beskriver hur PRI Pensionsgaranti ska agera om ett allvarligt 
avbrott inträffar. Bolaget arbetar förebyggande för att förhindra och/eller förbättra förmågan att hantera 
allvarliga händelser som kan påverka PRI Pensionsgarantis verksamhet.

ORSA
Under 2021 har PRI Pensionsgaranti genomfört sin ORSA (egen risk och solvensbedömning).  ORSA-rapporten 
skickades till Finansinspektionen i december 2021.

I ORSA-arbetet skiljer bolaget på standardformelns kapital krav och bolagets kortsiktiga kapitalbehov samt 
långsiktiga solvensbehov. Vid fastställandet av solvensbehovet används ett längre tidsperspektiv än de fem år 
som används i ORSA-scenarierna. 

PRI Stiftelsetjänst AB
PRI Stiftelsetjänst AB:s verksamhet består av stiftelseadministration och viss värdepappersrörelse. Bolaget står 
under Finansinspektionens tillsyn och bedrivs enligt Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

PRI Stiftelsetjänsts risker består huvudsakligen av kreditrisk och operativa risker. Utöver dessa finns också 
definierat ett antal övriga risker. Bolaget är exponerat för kreditrisker framförallt genom kundfordringar och 
placering av sin likviditet hos banker.

Bolaget upprättar en kapitaltäckningsanalys i enlighet med artikel 46 i Förordning (EU) nr 2019/2033 (IFR), 
Lag (1995:1559) om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Enligt 
dessa regler jämförs kapitalbasen med ett beräknat kapitalkrav. Kapitalbasen består av eget  kapital reducerat 
med immateriella tillgångar och uppskjuten skatte fordran. Bolagets kapitalkrav består av kapitalkrav för fasta 
omkostnader. Per den 31 december 2021 uppgick bolagets kapitalbas till 28,4 miljoner kronor och  kapitalkravet 
enligt pelare I till 8,1 miljoner kronor, vilket ger en kapitaltäckningsgrad om 348 procent. PRI Stiftelsetjänst har 
även kapitalkrav enligt Pelare II vilket uppgår till 0 miljoner kronor, samt en intern buffert på 2,0 miljoner kronor 
vilket motsvarar 25 procent av kapitalkravet enligt Pelare I. Bolagets kapitaltäckningsgrad överstiger således 
det interna målet om 125 procent, vilket fastställts av styrelsen i PRI Stiftelsetjänst. 

PRI Stiftelsetjänsts verksamhet medför dagligen risker som hanteras, kontrolleras och vid behov åtgärdas för 
att skydda företagets kapital och anseende. De sätt på vilka bolaget identifierar, följer upp och hanterar dessa 
risker utgör en  central del av verksamheten. I samband med den årliga verksamhetsplaneringsprocessen 
fastställer ledning och styrelse en årlig intäkts- och kostnadsprognos. Prognosen utgör basen för att beräkna 
behovet av framtida kapital samt kapitalkrav och kapitalbas. Beräkning av kapitalbehovet för varje risk baserar 
sig således på prognostiserad utveckling. För utförligare beskrivning av bolagets risker, se årsredovisning för 
PRI Stiftelsetjänst.

PRI Pensionstjänst AB
PRI Pensionstjänst AB är ett helägt dotterbolag till Försäkrings  bolaget PRI  Pensionsgaranti, ömsesidigt. Bolagets 
 verksamhet omfattar aktuariella tjänster, pensionsadministration och konsult  tjänster till företag. Pensions-
administrationen omfattar bland annat förmåns beräkning, skuldvärdering, fribrevs register, värde besked, 
förmånstagarutredning,  levnadskontroll och pensionsut betalning. Inom området  konsulttjänster består huvud-
uppgiften av beräkning av pensionsskuld enligt internationell standard, främst IAS 19 och US GAAP.

PRI Pensionstjänsts risker består huvudsakligen av  operativa risker.

forts. Not 2 – Upplysningar om risker
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Not 5 Försäkringsersättningar

Koncernen och moderbolaget, Mkr 2021 2020

Utbetalda försäkringsersättningar

Tidigare års skador – -3,9
Årets skador -3,2 -3,7
Driftskostnad skadereglering -1,8 -2,9

-5,0 -10,5

Erhållna återbetalningar av skador

Tidigare års skador 19,7 9,6
Årets skador 0,0 3,7

19,7 13,3

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Tidigare års skador 379,8 19,8
Årets skador – 0,0
Förändring avsättning skadebehandlingsreserv -0,7 0,2

379,1 20,0

Förändring i Förväntade återbetalningar av skador

Tidigare års skador -15,6 0,3
Årets skador – –

-15,6 0,3

TOTAL 378,2 23,1

Not 6 Driftskostnader
Koncernen Moderbolaget

Mkr Not 2021 2020 2021 2020

Försäkringsrörelsen -100,8 -108,3 -100,7 -109,2
Skadereglering 5 -1,8 -2,9 -1,8 -2,9
Kapitalförvaltning 9 -34,4 -34,9 -34,4 -34,9
Övrig verksamhet 11 -205,0 -175,9 -155,7 -143,2
TOTAL -342,0 -322,0 -292,7 -290,2

Personalkostnader -152,2 -132,3 -128,7 -115,2
Lokalkostnader -22,9 -20,1 -20,9 -18,2
Avskrivningar -14,8 -29,2 -11,0 -29,1
Övrigt1) -152,1 -140,4 -132,1 -127,8
TOTAL -342,0 -322,0 -292,7 -290,2

1)  I övrigt ingår arvoden och kostnadsersättningar till revisorer

Revisionsuppdrag -1,4 -1,1 -1,1 -0,9
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag -0,1 0,0 -0,1 –
Totalt arvode och kostnadsersättningar -1,5 -1,1 -1,2 -0,9

Not 3 Premieintäkt

Koncernen och moderbolaget, Mkr 2021 2020

Premieinkomst, direkt försäkring, Sverige

Inbetalt eller tillgodoförd under året 540,6 557,4

Förändring av förväntad premieinkomst 22,2 4,2

562,8 561,6

Premieinkomst, mottagen återförsäkring, Finland

Inbetalt eller tillgodoförd under året 0,4 0,6

Förändring av förväntad premieinkomst – –

0,4 0,6

Premier, avgiven återförsäkring

Premier avgiven återförsäkring -38,7 -50,5

Förändring av förväntad premieinkomst 4,6 -1,6

-34,1 -52,1

Summa premieinkomst 529,1 510,1

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risk

Direkt försäkring 16,9 28,7

Kvardröjande risk 57,1 -57,1

Mottagen återförsäkring 0,2 0,3

Återförsäkrares andel av förändring i Avsättning för ej intjänade premier -11,8 -0,7

Total premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 591,5 481,3

Not 4  Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen
Koncernen och moderbolaget
Ingen överföring från kapitalförvaltningen har skett under 2021 då den genomsnittliga tvåårsräntan varit 
negativ. Ingen överföring gjordes heller under 2020 då den genomsnittliga tvåårsräntan även då var negativ.
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Not 8 Kapitalavkastning, intäkter

 
Koncernen och moderbolaget, Mkr 2021 2020

Direktavkastning

Utdelning aktier och andelar 286,3 161,8

Ränteintäkter

Repor – –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 90,5 92,2

Övrigt 10,7 9,9

387,4 263,9

Valutakursvinster, netto 318,1 –

Realiserade vinster

Aktier och andelar 1 067,9 379,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 44,4 –

Derivat 12,2 29,0

Valuta – 45,4

1 124,5 453,9

Total kapitalavkastning, intäkter 1 830,0 717,8

Orealiserade vinster

Aktier och andelar 1 536,5 657,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – 52,2

Valuta – 79,2

Total orealiserade vinster 1 536,5 788,9

TOTAL 3 366,5 1 506,7

Av resultatet är 12,2  miljoner kronor (153,6) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande 3 354,3 
miljoner kronor (1 353,1) är hänförligt till Finansiella tillgångar och skulder  värderade till verkligt värde i 
balansräkningen med värde förändringar redovisade via resultaträkningen, se not 26.

Not 7 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare 
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar för lokalhyror uppgår till:

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2021 2020 2021 2020

Inom ett år 21,5 19,6 19,8 17,9
Mellan ett år och fem år 5,3 25,0 5,0 23,0
Längre än fem år – – – –
TOTAL 26,8 44,5 24,8 40,9

Belopp avser kontrakterad årshyra för lokaler samt för förråd. 

PRI Pensionsgaranti
I resultatet 2021 redovisas en hyreskostnad på 19,3 miljoner kronor (16,7). Nuvarande hyresavtal löper fram till 
och med mars 2023. Uppsägning av kontrakt ska ske nio månader före den avtalade hyres tidens utgång. I 
annat fall förlängs kontraktet med tre år.

PRI Stiftelsetjänst AB
I resultatet 2021 redovisas en hyreskostnad på 1,7 miljoner kronor (1,6). Nuvarande hyresavtalet löper fram till 
och med maj 2023. Uppsägning av kontrakt ska ske nio månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat 
fall förlängs kontraktet med tre år.
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Not 9 Kapitalavkastning, kostnader 

Koncernen och moderbolaget, Mkr 2021 2020

Räntekostnader

Repor – –

Utlåning till kreditinstitut – –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – –

Övrigt – –

– –

Kapitalförvaltningskostnader

Finansiella kostnader -4,7 -10,5

Transaktionskostnader -3,0 -2,8

Driftskostnader i kapitalförvaltningen -34,4 -34,9

-42,1 -48,2

Valutakursförluster, netto – -334,7

Realiserade förluster

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – -3,6

Valuta -48,0 –
Derivat – –

-48,0 -3,6

Total kapitalavkastning, kostnader -90,1 -386,5

Orealiserade förluster

Aktier och andelar – –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper -103,6 –

Valuta -61,4 –

Total orealiserade förluster -165,0 –

TOTAL -255,1 -386,5

Av resultatet är -109,4 miljoner kronor (0,0) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande -145,7 
miljoner kronor (-386,5) är hänförligt till Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i 
balansräkningen med värdeförändringar redovisade via resultaträkningen, se not 26.

Not 10 Övriga intäkter
Koncernen Moderbolaget

Mkr 2021 2020 2021 2020

Driftskostnadsersättning administration ITP 2 89,3 95,8 89,3 95,8

Konsulttjänster 35,8 28,6 – –

Stiftelseadministration 44,6 34,6 – –

Pensionsadministration 35,0 33,6 – –

Övrigt 0,6 0,9 63,5 46,1

TOTAL 205,3 193,5 152,8 141,9

Med driftskostnadsersättning avses ersättning från företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. Ersättningen 
beräknas med  utgångspunkt från nyavsättning och pensionsskuldens storlek. För 2021 har ersättning 
debiterats för respektive kund företag med 0,6814 procent (0,6168) av nyavsättning och 0,0374 procent 
(0,0390) av pensionsskulden.

Not 11 Övriga kostnader
Koncernen Moderbolaget

Mkr 2021 2020 2021 2020

Kostnader administration ITP 2 -89,3 -95,8 -89,3 -95,8

Konsulttjänster -28,6 -23,2 – –

Stiftelseadministration -46,2 -32,5 – –

Pensionsadministration -34,5 -22,1 – –

Övrigt -6,4 -2,3 -66,4 -47,4

TOTAL -205,0 -175,9 -155,7 -143,2

I kostnaderna för administrationen av ITP 2 ingår den del av administrationen som Collectum AB och Alecta 
Pensions försäkring utför på uppdrag av PRI Pensionsgaranti. Dessa kostnader uppgår till 55,8 miljoner kronor 
(52,9).
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Not 12 Avsättning för uppskjuten skatt
Koncernen Moderbolaget

Mkr 2021 2020 2021 2020

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt på orealiserade värden 970,9 631,2 970,9 631,2

Uppskjuten skatt på övriga avsättningar -0,4 -0,4 – –

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 5 663,8 5 525,0 260,6 –

6 634,3 6 155,8 1 231,4 631,2

Orealiserade värden i Balansräkningen

Aktier och andelar 4 655,2 2 860,3 4 655,2 2 860,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 53,9 138,4 53,9 138,4

Valuta 3,8 65,2 3,8 65,2

4 712,9 3 063,9 4 712,9 3 063,9

Varav

Avsättning för uppskjuten skatt 20,6% (20,6) 970,9 631,2 970,9 631,2

TOTAL 970,9 631,2 970,9 631,2

Ingående balans 6 155,8 5 809,1 631,2 591,8
Förändring av uppskjuten skatt avseende 
orealiserade värden 339,6 38,8 339,6 38,8
Förändring av uppskjuten skatt avseende övriga 
avsättningar – 0,7 – 0,6
Förändring av uppskjuten skatt avseende 
obeskattade reserver 138,9 307,2 260,6 –

Utgående balans 6 634,3 6 155,8 1 231,4 631,2

Not 13 Avstämning effektiv skatt
Koncernen Moderbolaget

Mkr 2021 2020 2021 2020

Resultat före skatt 3 580,8 1 534,1 4 026,5 107,6

Skatt enligt gällande skattesats -737,6 -328,3 -829,5 -23,0
Skatteeffekt andra icke avdragsgilla kostnader/ ej 
skattepliktiga intäkter -1,9 -5,1 -1,6 -4,9
Skatteeffekt utnyttjande av tiidigare ej aktiverade 
underskottsavdrag 3,4 – 3,4 –

Skatteeffekt hänförlig till tidigare år 0,1 – 0,1 –

Effekt av ändrade skattesatser/skatteregler – 22,1 – 22,1
Skatteeffekt hänförlig till avräkning av utländsk 
skatt -1,5 -0,3 -1,5 -0,3

Övrigt1) -348,8 -39,7 -348,4 -33,7

Skatt på årets resultat -1 086,3 -351,3 -1 177,5 -39,8

1)  I posten övrigt ingår skatteeffekt avseende bolagsskatt 2021 hänförlig till schablonintäkt säkerhetsreserv med -78,2 Mkr (-24,6),  
samt skatteeffekt avseende uppskjuten skatt hänförlig till schablonintäkt säkerhetsreserv med -260,6 Mkr (0,0)

Not 14 Immateriella tillgångar
Koncernen Moderbolaget

Mkr 2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 217,2 207,4 172,6 169,8

Årets anskaffning 45,4 9,8 5,4 2,8

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 262,6 217,2 178,0 172,6

Ingående ackumulerade avskrivningar -183,2 -155,2 -145,9 -118,0

Årets nedskrivningar – -17,3 – -17,3

Årets avskrivningar -13,8 -10,7 -10,0 -10,6

Utgående ackumulerade avskrivningar -197,0 -183,2 -155,9 -145,9

Utgående planenligt restvärde 65,6 34,0 22,1 26,7

Avser investeringar i IT-stöd för PRI Pensionsgarantis verksamhet, vilka tagits i drift (skuldvärderingssystem, 
försäkrings system, system för pensionsförmedling och förmånsadministration, system för skuldvärdering enligt 
 i nternationell standard samt system för att stödja Solvens II-rapporteringen). Det ingår även utveckling av 
systemstöd för stiftelseadministration. Inkluderar även systemstöd för depåhantering och hantering av 
vinstandelsstiftelser för PRI Stiftelsetjänst AB samt  pensions- och utbetalningssystem för PRI Pensionstjänst 
AB. I posten ingår också kundrelationer identifierade i samband med förvärvet av PRI Pensionstjänst AB.

47 PRI PENSIONSGARANTI  |  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 

NOTER

UTSKRIFTSVÄNLIG PDFUTSKRIFTSVÄNLIG PDF

MENY

PRI PENSIONSGARANTI 3

ÅRET I KORTHET 4

VD-ORD 5

HÅLLBARHETSRAPPORT 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

FEM ÅR I SAMMANDRAG  25

NYCKELTAL 26

FINANSIELLA RAPPORTER 27

KONCERNEN 28

MODERBOLAGET 31

NOTER 35

UNDERTECKNANDE 62

BOLAGSSTYRNING 63

DEFINITIONER 77

KONTAKT 78

https://www.pri.se/globalassets/global/arsredovisningar-och-rapporter/ppg_arsredovisning_2021_print.pdf


Not 15 Aktier och andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Mkr 2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 76,9 66,9

Förvärv – –

Lämnat aktieägartillskott – 10,0

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 76,9 76,9

TOTAL 76,9 76,9

Redovisat värde
Antal andelar  

/ Andel i % 2021 2020

PRI Stiftelsetjänst AB 556064-5151, Göteborg 10 000 / 100 % 39,5 39,5

PRI Pensionstjänst AB 556695-8194, Stockholm 100 000 / 100 % 37,4 37,4

Totalt antal aktier och andelar i koncernföretag 76,9 76,9

Not 16 Aktier och andelar
2021 2020

Koncernen och moderbolaget, Mkr
Anskaffnings-

värde
Bokfört 

värde
Anskaffnings-

värde
Bokfört 

värde

Svenska aktier 4 799,6 5 970,1 4 223,5 5 088,3
Utländska aktier – 1,8 – –
Svenska andelar 4 804,3 6 708,2 4 558,1 5 615,2
Utländska andelar 1 950,2 3 547,1 1 981,3 2 937,9
TOTAL 11 554,1 16 227,2 10 762,9 13 641,4

Varav noterade värdepapper 6 749,9 9 519,1 6 204,8 8 026,1

Not 17 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2021 2020

Koncernen och moderbolaget, Mkr

Upplupet 
anskaff nings-

 värde
Bokfört 

värde

Upplupet 
anskaff nings-

 värde
Bokfört 

värde

Svenska staten 2 141,2 2 139,6 1 764,4 1 804,6
Svenska bostadsinstitut 13 486,9 13 492,2 12 536,9 12 627,2
Företagsobligationer – – – –
Företagscertifikat – – – –
Räntefonder1) 2 307,3 2 357,4 3 095,8 3 103,8
TOTAL 17 935,4 17 989,2 17 397,1 17 535,6

Varav noterade värdepapper 15 828,0 15 832,4 15 646,2 15 833,1
Positiv skillnad till följd av att bokfört värde 
överstiger nominellt värde exkl räntefonder 471,8 551,8

1) Räntefonderna är redovisade till anskaffningsvärde istället för upplupet anskaffningsvärde.

Not 18 Fordringar och skulder kundföretag
PRI Pensionsgaranti betalar ut pension avseende ITP 2 för kunders räkning. Medel för pensionsutbetalningarna 
tas in nio månader i förskott, vilket ger ett mellanhavande ”saldo” mellan PRI Pensionsgaranti och kundföretagen. 
PRI Pensionsgaranti har en skuld till merparten av kundföretagen, men på vissa företag föreligger en fordran. 

Mellanhavandet placeras enligt av PRI Pensionsgaranti fastställd placeringspolicy och redovisas enligt Lag 
om redovisningsmedel. Mellanhavandet redovisas i balansräkningen enligt nedan.

Koncernen och moderbolaget, Mkr 2021 2020

Skulder till kundföretag -3 907,3 -3 796,0
Fordringar på kundföretag 1,5 0,2
Övriga fordringar (del av) 1,2 4,5
Övriga tillgångar1) 3 904,6 3 791,3
TOTAL – –

1) Övriga tillgångar avser tillgångar i ITP-portföljen.
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Not 19 Materiella tillgångar
Koncernen Moderbolaget

Mkr 2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 12,3 12,1 10,5 10,4
Årets anskaffningar 0,5 2,8 0,5 2,5
Årets avyttringar -1,8 -2,6 -1,8 -2,4
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 11,0 12,3 9,2 10,5

Ingående ackumulerade avskrivningar -8,6 -9,3 -7,0 -7,6
Årets avskrivningar enligt plan -1,0 -1,2 -0,9 -1,1
Återföring vid avyttringar 1,6 1,9 1,5 1,7
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 -8,6 -6,4 -7,0

Utgående planenligt restvärde 3,0 3,7 2,8 3,5

Not 20 Eget kapital
Koncernen Moderbolaget

Mkr 2021 2020 2021 2020

Eget kapital 28 548,1 25 739,9 8 768,4 5 919,3
TOTAL 28 548,1 25 739,9 8 768,4 5 919,3

Moderbolaget
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 2021 2020

Till stämmans förfogande står
Balanserat resultat 5 918,7 5 850,9
Årets resultat 2 849,1 67,8
TOTAL 8 767, 8 5 918,7

Styrelsen föreslår att vinstmedel om 8 767,8  miljoner kronor balanseras i ny räkning.

För koncernen – se Rapport över förändring av eget kapital, sidan 21. 
För moderbolaget – se Rapport över förändring av eget kapital, sidan 26.

Not 21 Obeskattade reserver
Moderbolaget

Mkr 2021 2020

Periodiseringsfond

Ingående balans – –
Årets avsättning/upplösning 931,7 –
Utgående balans 931,7 –

Ackumulerade överavskrivningar

Ingående balans 0,9 0,6
Årets avskrivningar utöver plan 0,1 0,3
Utgående balans 1,0 0,9

Säkerhetsreserv

Ingående balans 25 296,9 23 890,6
Årets avsättning/upplösning -1 380,7 1 406,3
Utgående balans 23 916,2 25 296,9

TOTAL 24 848,9 25 297,8

49 PRI PENSIONSGARANTI  |  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 

NOTER

UTSKRIFTSVÄNLIG PDFUTSKRIFTSVÄNLIG PDF

MENY

PRI PENSIONSGARANTI 3

ÅRET I KORTHET 4

VD-ORD 5

HÅLLBARHETSRAPPORT 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

FEM ÅR I SAMMANDRAG  25

NYCKELTAL 26

FINANSIELLA RAPPORTER 27

KONCERNEN 28

MODERBOLAGET 31

NOTER 35

UNDERTECKNANDE 62

BOLAGSSTYRNING 63

DEFINITIONER 77

KONTAKT 78

https://www.pri.se/globalassets/global/arsredovisningar-och-rapporter/ppg_arsredovisning_2021_print.pdf


Not 22 Ej intjänade premier och kvardröjande risker 

2021 2020
Avsättning för ej intjänade 
premier Koncernen och 
moderbolaget, Mkr Brutto

Åter- 
för säkrares  

andel Netto Brutto

Åter-  
för säkrares  

andel Netto

Ingående balans 558,0 -50,5 507,4 587,1 -51,2 535,8
Förändring av förväntad 
premieinkomst 22,3 4,6 26,9 4,2 -1,6 2,6
Intjänade premier under 
perioden -580,3 45,9 -534,4 -591,3 52,8 -538,5
Förnyade avtal för 
kommande period 541,0 -38,7 502,3 558,0 -50,5 507,5
Utgående balans 541,0 -38,7 502,3 558,0 -50,5 507,4

2021 2020
Avsättning för kvar-
dröjande risker Koncernen 
och moderbolaget, Mkr Brutto

Åter-  
för säkrares  

andel Netto Brutto

Åter-  
för säkrares  

andel Netto

Ingående balans 57,1 – 57,1 – – –
Nya avsättningar under 
perioden -57,1 – -57,1 57,1 – 57,1
Utgående balans – – – 57,1 – 57,1

Not 23 Avsättning för oreglerade skador
Brutto och netto

Koncernen och moderbolaget, Mkr 2021 2020

Ingående balans rapporterade skador 366,0 386,3
Kostnad för skador som inträffat under innevarande år 0,7 -0,2
Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat under tidigare år -364,2 -20,1
Utgående balans rapporterade skador 2,5 366,0

Not 24 Återbäring
Moderbolaget

Koncernen och moderbolaget, Mkr 2021 2020

Ingående balans – –
Under perioden reglerad återbäring – –
Årets avsättning för ej förfallen återbäring 400,0 –
Utgående balans 400,0 –

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande  förpliktelser
Moderbolaget

Mkr 2021 2020

Förmånsbestämda pensioner 15,4 17,6
Vinstandelar etc. 42,6 33,1
Summa 58,0 50,7

Se även not 32 Pension IAS 19.
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Not 26 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden

Finansiella tillgångar  värderade  
till verkligt värde via resultatet

Koncernen 2021, Mkr

Tillgångar som 
 bestämts till höra  

kategorin
 Innehav för  

handels ändamål

Finansiella  
tillgångar  värd erade 

till upp lupet  
anskaffningsvärde

Icke  
finansi ella  
 tillgångar Totalt

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Aktier, andelar 16 227,2 – – – 16 227,2
Obligationer och andra ränte bärande värdepapper inklusive upplupna  ränte intäkter 18 072,1 – – – 18 072,1
Derivat, valuta – 3,9 – – 3,9
Övriga finansiella placerings tillgångar 52,4 – – – 52,4
Likvida medel – – 1 399,7 – 1 399,7
Övriga fordringar – – 193,9 – 193,9
Upplupna intäkter – – 18,7 – 18,7
Övriga tillgångar 3 603,8 300,8 – 3 904,6
Summa Finansiella tillgångar 37 955,5 304,7 1 612,3 – 39 872,5

Icke-finansiella tillgångar – – – 712,4 712,4

SUMMA TILLGÅNGAR 37 955,5 304,7 1 612,3 712,4 40 584,9

Finansiella skulder  värderade  
till verkligt värde via resultatet

Koncernen 2021, Mkr

Skulder som 
 bestämts till höra  

kategorin
 Innehav för 

handels ändamål

Övriga skulder  
värd erade  

till upp lupet  
anskaffningsvärde

Icke  
finansi ella  

skulder Totalt

FINANSIELLA SKULDER

Skulder till kundföretag 3 907,3 – – – 3 907,3
Derivat, valuta – 0,1 – – 0,1
Övriga skulder – – 434,8 – 434,8
Upplupna kostnader – – 15,0 – 15,0
Summa Finansiella skulder 3 907,3 0,1 449,8 – 4 357,2

Icke-finansiella skulder – – – 7 679,6 7 679,6

SUMMA SKULDER 3 907,3 0,1 449,8 7 679,6 12 036,8

Bokfört värde utgör för lånefordringar och övriga skulder en rimlig approximation av det verkliga värdet då löptiden är kortare än tolv månader. 
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Not 26 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden

Finansiella tillgångar  värderade  
till verkligt värde via resultatet

Koncernen 2020, Mkr

Tillgångar som 
 bestämts till höra  

kategorin
 Innehav för  

handels ändamål

Finansiella  
tillgångar  värd erade 

till upp lupet  
anskaffningsvärde

Icke  
finansi ella  
 tillgångar Totalt

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Aktier, andelar 13 641,4 – – – 13 641,4
Obligationer och andra ränte bärande värdepapper inklusive upplupna  ränte intäkter 17 606,0 – – – 17 606,0
Derivat, valuta – 65,2 – – 65,2
Övriga finansiella placerings tillgångar 41,2 – – – 41,2
Likvida medel – – 824,7 – 824,7
Övriga fordringar – – 80,6 – 80,6
Upplupna intäkter – – 11,9 – 11,9
Övriga tillgångar 3 670,4 120,9 – – 3 791,3
Summa Finansiella tillgångar 34 959,0 186,1 917,2 – 36 062,3

Icke-finansiella tillgångar – – – 1 059,4 1 059,4

SUMMA TILLGÅNGAR 34 959,0 186,1 917,2 1 059,4 37 121,7

Finansiella skulder  värderade  
till verkligt värde via resultatet

Koncernen 2020, Mkr

Skulder som 
 bestämts till höra  

kategorin
 Innehav för 

handels ändamål

Övriga skulder  
värd erade  

till upp lupet  
anskaffningsvärde

Icke  
finansi ella  

skulder Totalt

FINANSIELLA SKULDER

Skulder till kundföretag 3 796,0 – – – 3 796,0
Derivat, valuta – – – – –
Övriga skulder – – 312,8 – 312,8
Upplupna kostnader – – 14,8 – 14,8
Summa Finansiella skulder 3 796,0 – 327,6 – 4 123,6

Icke-finansiella skulder – – – 7 258,2 7 258,2

SUMMA SKULDER 3 796,0 – 327,6 7 258,2 11 381,8

Bokfört värde utgör för lånefordringar och övriga skulder en rimlig approximation av det verkliga värdet då löptiden är kortare än tolv månader. 
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Finansiella tillgångar  värderade  
till verkligt värde via resultatet

Moderbolaget 2021, Mkr

Tillgångar som 
 bestämts till höra  

kategorin
 Innehav för  

handels ändamål

Finansiella  
tillgångar  värd erade 

till upp lupet  
anskaffningsvärde

Icke  
finansi ella  
 tillgångar Totalt

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Aktier, andelar 16 227,2 – – – 16 227,2
Obligationer och andra ränte bärande värdepapper inklusive upplupna  r  änte intäkter 18 072,1 – – – 18 072,1
Derivat, valuta – 3,9 – – 3,9
Övriga finansiella placerings tillgångar 129,3 – – – 129,3
Kassa och bank – – 1 260,0 – 1 260,0
Övriga fordringar – – 13,8 – 13,8

Upplupna intäkter – – – – –
Övriga tillgångar 3 603,8 300,8 – – 3 904,6
Summa Finansiella tillgångar 38 032,4 304,7 1 273,8 – 39 610,9

Icke-finansiella tillgångar – – – 663,4 663,4

SUMMA TILLGÅNGAR 38 032,4 304,7 1 273,8 663,4 40 274,3

Finansiella skulder  värderade  
till verkligt värde via resultatet

Moderbolaget 2021, Mkr

Skulder som 
 bestämts till höra  

kategorin
 Innehav  

för handels ändamål

Övriga skulder  
värd erade  

till upp lupet  
anskaffningsvärde

Icke  
finansi ella  

skulder Totalt

FINANSIELLA SKULDER

Skulder till kundföretag 3 907,3 – – – 3 907,3
Derivat, valuta – 0,1 – – 0,1
Övriga skulder – – 251,2 – 251,2
Upplupna kostnader – – 11,6 – 11,6
Summa Finansiella skulder 3 907,3 0,1 262,8 – 4 170,2

Icke-finansiella skulder – – – 2 486,8 2 486,8

SUMMA SKULDER 3 907,3 0,1 262,8 2 486,8 6 657,0

Bokfört värde utgör för lånefordringar och övriga skulder en rimlig approximation av det verkliga värdet då löptiden är kortare än tolv månader. 

forts. Not 26 – Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden
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Finansiella tillgångar  värderade  
till verkligt värde via resultatet

Moderbolaget 2020, Mkr

Tillgångar som 
 bestämts till höra  

kategorin
 Innehav för  

handels ändamål

Finansiella  
tillgångar  värd erade 

till upp lupet  
anskaffningsvärde

Icke  
finansi ella  
 tillgångar Totalt

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Aktier, andelar 13 641,4 – – – 13 641,4
Obligationer och andra ränte bärande värdepapper inklusive upplupna  r  änte intäkter 17 606,0 – – – 17  606,0
Derivat, valuta – 65,2 – – 65,2
Övriga finansiella placerings tillgångar 118,1 – – – 118,1
Kassa och bank – – 708,9 – 708,9
Övriga fordringar – – 17,9 – 17,9

Upplupna intäkter – – – – –
Övriga tillgångar 3 670,4 120,9 – – 3 791,3
Summa Finansiella tillgångar 35 035,9 186,1 726,8 – 35 948,8

Icke-finansiella tillgångar – – – 1 046,6 1 046,6

SUMMA TILLGÅNGAR 35 035,9 186,1 726,8 1 046,6 36 995,4

Finansiella skulder  värderade  
till verkligt värde via resultatet

Moderbolaget 2020, Mkr

Skulder som 
 bestämts till höra  

kategorin
 Innehav  

för handels ändamål

Övriga skulder  
värd erade  

till upp lupet  
anskaffningsvärde

Icke  
finansi ella  

skulder Totalt

FINANSIELLA SKULDER

Skulder till kundföretag 3 796,0 – – – 3 796,0
Derivat, valuta – – – – –
Övriga skulder – – 257,7 – 257,7

Upplupna kostnader – – 12,6 – 12,6
Summa Finansiella skulder 3 796,0 – 270,3 4 066,3

Icke-finansiella skulder – – – 1 711,9 1 711,9

SUMMA SKULDER 3 796,0 – 270,3 1 711,9 5 778,2

Bokfört värde utgör för lånefordringar och övriga skulder en rimlig approximation av det verkliga värdet då löptiden är kortare än tolv månader. 

forts. Not 26 – Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden
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Kategori/Nivå, 2021
Koncernen och moderbolaget, Mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Aktier och andelar 9 519,0 1 940,4 4 767,8 16 227,2
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 15 832,3 – 2 156,9 17 989,2
Derivat, valuta – 3,9 – 3,9
Övriga finansiella placeringstillgångar 52,4 – – 52,4
Upplupna ränteintäkter 82,8 – – 82,8
Summa Finansiella tillgångar 25 486,5 1 944,3 6 924,7 34 355,6

FINANSIELLA SKULDER

Derivat, valuta – 0,1 – 0,1
Summa Finansiella skulder – 0,1 – 0,1

Kategori/Nivå, 2020
Koncernen och moderbolaget, Mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Aktier och andelar 8 026,1 2 555,4 3 059,9 13 641,4
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14 431,8 1 152,8 1 951,0 17 535,6
Derivat, valuta – 65,2 – 65,2
Övriga finansiella placeringstillgångar 41,2 – – 41,2
Upplupna ränteintäkter 70,4 – – 70,4
Summa Finansiella tillgångar 22 569,5 3 773,4 5 010,9 31 353,8

FINANSIELLA SKULDER

Derivat, valuta – – – –
Summa Finansiella skulder – – – –

Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån  följande tre nivåer:

Nivå 1
Enligt noterade priser på en aktiv marknad för samma instrument. Verkliga värden fastställs direkt, i sin helhet.

Nivå 2
Utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. De fonder som har månatlig 
handel har placerats i nivå 2. 

De hedgefonder som klassificeras som nivå 2-tillgångar värderas månatligen utifrån erhållet underlag från 
respektive fond där aktuell kurs framgår.

FX-terminer värderas genom att nominellt belopp multi pliceras med aktuell spotkurs och forwardpris.

Nivå 3
Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. De tillgångar som inte handlas på en aktiv marknad 
består av fastighetsfonder samt alternativa räntefonder, private equity och infrastruktur.

Fastighetsvärderingar i PRI Pensionsgarantis fonder grundar sig på årsskiftesvärden vid utgången av 2021, i 
vissa fall 2020. I den mån PRI Pensionsgaranti har erhållit kvartalsrapporter från fonderna och det är möjligt att 
göra en ny värdering, beaktas detta vid årsbokslutet.

Känsligheten i värdet av fastighetstillgångar är beroende av två faktorer, förändrade fastighetsvärden och 
den belåning som respektive fond har på sina innehav. Den maximala belåningsgraden enligt företagets 
placeringsriktlinjer är 70 procent. Samtliga innehav befinner sig väsentligt under denna nivå.

Innehaven har en god geografisk spridning och även en god diversifiering inom de olika 
fastighetssegmenten. Bostäder 45 procent, hotell 15 procent, samhällsfastigheter 15 procent, kontor 7 procent 
och blandfonder 18 procent.

Resultateffekten för fastighetsfonderna uppgick till 655,2 miljoner kronor (285,5).
PRI Pensionsgaranti har investeringsåtaganden i elva alternativa räntefonder. Avkastningen i alternativa 

räntefonder är hänförlig till löpande ränte intäkter i fonderna samt värdeförändringar.
Resultateffekten för alternativa räntefonderna uppgick till 121,5 miljoner kronor (-9,4).
PRI Pensionsgaranti har även investeringsåtaganden i fem infrastrukturfonder samt fyra private equityfonder. 
Resultateffekten för infrastruktur och private equity var 204,0 miljoner kronor (-23,9). 
Realiserade och orealiserade vinster och förluster redo visas under icke-teknisk redovisning.
Inga överföringar till eller från nivå 3 har skett.
Ingen överföring har heller skett mellan nivå 1 och nivå 2.

Specifikation förändring av placeringstillgångar, Mkr Nivå 3 Totalt

Ingående balans 2020-01-01 4 339,0 4 339,0

Totalt redovisade vinster och förluster:
Redovisat i årets resultat 63,1 63,1
Redovisat direkt i eget kapital – –
Anskaffningsvärde förvärv 960,9 960,9
Försäljningslikvid försäljning -352,1 -352,1
Förflyttning ut från nivå 3 – –
Förflyttning in till nivå 3 – –
Utgående balans 2020-12-31 5 010,9 5 010,9

Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar  
som ingår i den utgående balansen 2020-12-31 63,1 63,1

Specifikation förändring av placeringstillgångar, Mkr Nivå 3 Totalt

Ingående balans 2021-01-01 5 010,9 5 010,9

Totalt redovisade vinster och förluster:
Redovisat i årets resultat 864,2 864,2
Redovisat direkt i eget kapital – –
Anskaffningsvärde förvärv 1 658,1 1 658,1
Försäljningslikvid försäljning -608,5 -608,5
Förflyttning ut från nivå 3 – –
Förflyttning in till nivå 3 – –
Utgående balans 2021-12-31 6 924,7 6 924,7

Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar  
som ingår i den utgående balansen 2021-12-31 883,7 883,7

Not 27  Upplysningar om hur verkligt värde bestäms för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde
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Not 28 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder
 

Koncernen
Mkr Högst 1 år Längre än 1 år Total

TILLGÅNGAR, 2021

Immateriella tillgångar 11,2 54,4 65,6
Placeringstillgångar 27 885,6 6 387,2 34 272,8

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Ej intjänade premier 38,7 – 38,7

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 541,0 – 541,0
Fordringar på kundföretag 1,5 – 1,5
Övriga fordringar 243,1 1,1 244,2

Andra tillgångar
Materiella tillgångar 1,0 2,0 3,0
Likvida medel 1 399,7 – 1 399,7
Aktuell skattefordran – – –
Övriga tillgångar 3 904,6 – 3 904,6

5 305,3 2,0 5 307,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 113,8 – 113,8
SUMMA TILLGÅNGAR, 2021 34 140,1 6 444,7 40 584,9

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, 2021

Försäkringstekniska avsättningar 
Ej intjänade premier och kvardröjande risk 541,0 – 541,0
Avsättning för oreglerade skador 2,5 – 2,5
Återbäring 400,0 – 400,0

943,5 – 943,5

Avsättningar för andra risker och kostnader
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2,1 63,0 65,1
Avsättning för uppskjuten skatt – 6 634,3 6 634,3
Avsättning aktuell skatteskuld 221,5 – 221,5
Övriga avsättningar – 3,4 3,4

223,6 6 700,7 6 924,3

Skulder
Skulder avseende återförsäkring 45,4 –   45,4
Skulder till kundföretag 3 907,3 – 3 907,3
Derivat, valuta 0,1 – 0,1
Övriga skulder 182,0 – 182,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34,2 – 34,2
SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, 2021 5 336,1 6 700,7 12 036,8

Koncernen
Mkr Högst 1 år Längre än 1 år Total

TILLGÅNGAR, 2020

Immateriella tillgångar 10,1 23,9 34,0
Placeringstillgångar 26,843,0 4 440,4 31 283,4

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Ej intjänade premier 50,5 – 50,5

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 558,0 – 558,0
Fordringar på kundföretag 0,2 – 0,2
Övriga fordringar 132,6 0,8 133,4

Andra tillgångar
Materiella tillgångar 1,1 2,6 3,7
Likvida medel 824,7 – 824,7
Aktuell skattefordran 351,7 – 351,7

Övriga tillgångar 3 791,3 – 3 791,3
4 968,8 2,6 4 971,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 90,8 – 90,8
SUMMA TILLGÅNGAR, 2020 32 654,0 4 467,7 37 121,7

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, 2020

Försäkringstekniska avsättningar 
Ej intjänade premier och kvardröjande risk 615,1 – 615,1
Avsättning för oreglerade skador 366,0 – 366,0
Återbäring – – –

981,1 – 981,1

Avsättningar för andra risker och kostnader
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 1,9 54,5 56,4
Avsättning för uppskjuten skatt – 6 155,8 6 155,8
Avsättning aktuell skatteskuld – – –
Övriga avsättningar – 3,2 3,2

1,9 6 213,5 6 215,4

Skulder
Skulder avseende återförsäkring 57,1 – 57,1
Skulder till kundföretag 3 796,0 – 3 796,0
Derivat, valuta – – –
Övriga skulder 299,5 – 299,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32,7 – 32,7
SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, 2020 5 168,3 6 213,5 11 381,8
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NOTER

forts. Not 28 – Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder

Moderbolaget
Mkr Högst 1 år Längre än 1 år Total

TILLGÅNGAR, 2021

Immateriella tillgångar 7,4 14,7 22,1
Placeringstillgångar 27 885,6 6 464,1 34 349,7

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Ej intjänade premier 38,7 – 38,7

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 541,0 – 541,0
Fordringar hos koncernföretag 2,9 – 2,9
Fordringar på kundföretag 1,5 – 1,5
Övriga fordringar 57,5 – 57,5

602,9 – 602,9
Andra tillgångar
Materiella tillgångar 0,9 1,9 2,8
Kassa och bank 1 260,0 – 1 260,0
Övriga tillgångar 3 904,6 – 3 904,6

5 165,5 1,9 5 167,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 93,5 – 93,5
SUMMA TILLGÅNGAR, 2021 33 793,6 6 480,7 40 274,3

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, 2021
Försäkringstekniska avsättningar 
Ej intjänade premier 541,0 – 541,0
Avsättning för oreglerade skador 2,5 – 2,5
Återbäring 400,0 – 400,0

943,5 – 943,5

Avsättningar för andra risker och kostnader
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2,1 55,9 58,0
Avsättning för uppskjuten skatt – 1 231,4 1 231,4
Avsättning aktuell skatteskuld 224,7 – 224,7
Övriga avsättningar – 2,9 2,9

226,8 1 290,2 1 517,0
Skulder
Skulder avseende återförsäkring 45,4 – 45,4
Skulder till kundföretag 3 907,3 – 3 907,3
Derivat, valuta 0,1 – 0,1
Övriga skulder 214,7 – 214,7

4 167,5 – 4 167,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,0 – 29,0
SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, 2021 5 366,8 1 290,2 6 657,0

Moderbolaget
Mkr Högst 1 år Längre än 1 år Total

TILLGÅNGAR, 2020

Immateriella tillgångar 10,1 16,6 26,7
Placeringstillgångar 26 843,0 4 517,3 31 360,3

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Ej intjänade premier 50,5 – 50,5

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 558,0 – 558,0
Fordringar hos koncernföretag 2,1 – 2,1
Fordringar på kundföretag 0,2 – 0,2
Övriga fordringar 65,0 – 65,0

625,3 – 625,3
Andra tillgångar
Materiella tillgångar 1,0 2,5 3,5
Kassa och bank 708,9 – 708,9
Aktuell skattefordran 351,0 – 351,0
Övriga tillgångar 3 791,3 – 3 791,3

4 852,2 2,5 4 854,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 77,8 – 77,8
SUMMA TILLGÅNGAR, 2020 32 458,9 4 536,4 36 995,3

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, 2020
Försäkringstekniska avsättningar 
Ej intjänade premier 615,1 – 615,1
Avsättning för oreglerade skador 366,0 – 366,0
Återbäring – – –

981,1 – 981,1

Avsättningar för andra risker och kostnader
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2,5 48,2 50,7
Avsättning för uppskjuten skatt – 631,2 631,2
Övriga avsättningar – 2,8 2,8

2,5 682,2 684,7
Skulder
Skulder avseende återförsäkring 57,1 – 57,1
Skulder till kundföretag 3 796,0 – 3 796,0
Derivat, valuta – – –
Övriga skulder 230,2 – 230,2

4 083,3 – 4 083,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,1 – 29,1
SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, 2020 5 096,1 682,2 5 778,2
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NOTER

Not 29 Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar 

Medeltal anställda samt könsfördelning
Koncernen

2021 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda exkl vd och ledande befattningshavare 58 40 98
Könsfördelningen i företagsledningen

Styrelse 6 13 19
Vd och ledande befattningshavare 4 7 11

Moderbolaget
2021 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda exkl vd och ledande befattningshavare 40 37 77
Könsfördelningen i företagsledningen

Styrelse 3 8 11
Vd och ledande befattningshavare 2 6 8

Ersättningar och övriga förmåner under året, Tkr
Koncernen

2021
Lön/ 

Arvode
Sociala 

 kostnader

Varav  
pensions-
kostnader

Pensions-
kostnader  

rörlig del Total

Styrelsens  ordförande 532 55 – – 587
Övriga  ledamöter 2 504 744 – – 3 248
Vd 3 687 2 638 1 190 – 6 325
Ledande  befattningshavare 11 275 8 478 3 985 591 19 753
Övriga  anställda 69 795 51 551 23 448 7 021 121 346

87 793 63 466 28 623 7 611 151 259

Moderbolaget

2021
Lön/

Arvode
Sociala 

 kostnader

Varav  
pensions-
kostnader

Pensions-
kostnader  

rörlig del Total

Styrelsens  ordförande 532 55 – – 587
Övriga  ledamöter 2 504 744 – – 3 248
Vd 3 687 2 638 1 190 – 6 325
Ledande  befattningshavare 8 699 6 521 3 056 377 15 220
Övriga  anställda 59 029 44 874 20 915 5 844 103 903

74 451 54 832 25 161 6 220 129 283

Ersättningar och övriga förmåner under året, Tkr

2021
Styrelse-
arvoden

Risk- & revisions
utskottet

Kredit-
utskottet

Ersättnings-
utskottet Total

Styrelsens  ordförande

Tore Bertilsson 468 43 21 532
468 – 43 21 532

Övriga ledamöter

Marika Brynne 209 209
Lena Eliasson 209 11 219
Kristina Ensgård 209 105 11 324
Thomas Eriksson 209 209
Hans Gidhagen 209 209
Stefan Johnsson 209 64 272
Vidar Mohammar 209 62 43 313
Hans Norin 209 209
Anders Osberg 209 84 292
Martin Wästfelt 209 43 251

2 085 292 106 21 2 504

Medeltal anställda samt könsfördelning

Koncernen
2020 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda exkl vd och ledande befattningshavare 52 40 92

Könsfördelningen i företagsledningen

Styrelse 6 13 19
Vd och ledande befattningshavare 3 5 8

Moderbolaget
2020 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda exkl vd och ledande befattningshavare 38 36 74

Könsfördelningen i företagsledningen

Styrelse 3 8 11
Vd och ledande befattningshavare 1 4 5
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NOTER

forts. Not 29 – Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar

Ersättningar och övriga förmåner under året, Tkr

Koncernen

2020
Lön/ 

Arvode
Rörlig 

 ersättning
Sociala 

 kostnader

Varav  
pensions-
kostnader

Pensions-
kostnader  

rörlig del Total

Styrelsens  ordförande 482 – 49 – – 531
Övriga  ledamöter 2 358 – 676 – – 3 034
Vd 3 788 – 3 091 1 530 – 6 879
Ledande 
 befattningshavare 9 290 – 7 736 3 837 285 17 026
Övriga  anställda 65 596 – 41 092 14 892 2 498 106 688

81 514 – 52 644 20 259 2 784 134 158

Moderbolaget

2020 Lön/Arvode
Sociala 

 kostnader

Varav  
pensions-
kostnader

Pensions-
kostnader  

rörlig del Total

Styrelsens  ordförande 482 – 49 – – 531
Övriga  ledamöter 2 358 – 676 – – 3 034
Vd 1) 3 788 – 3 091 1 530 – 6 879
Ledande 
 befattningshavare 6 556 – 5 885 3 068 165 12 441
Övriga  anställda 57 052 – 36 990 13 365 1 846 94 042

70 236 – 46 691 17 962 2 011 116 927

1)  Avser vd i PRI Pensionsgaranti och pensionskostnaden inkluderar uppräkning av intjänad pensionsrätt.  
Fram till juni 2020 var Jan Ahlström vd och därefter tillträdde Jonas Jonsson som vd.

Ersättningar och övriga förmåner under året, Tkr

2020 Styrelsearvoden
Risk- och   

revisionsutskottet
Ersättnings-

utskottet Total

Styrelsens  ordförande

Tore Bertilsson 461 21 482
461 21 482

Övriga ledamöter

Anders Osberg 205 82 287
Hans Gidhagen 205 205
Hans Norin 205 205
Kristina Ensgård 205 82 10 297
Lena Eliasson 205 10 215
Marika Brynne 205 205
Martin Wästfelt 205 205
Mats Andersson 103 103
Stefan Johnsson 103 103
Thomas Eriksson 205 205
Vidar Mohammar 205 123 328

2 051 287 20 2 358

Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Arvode utgår även till 
ledamöter i risk- och revisionsutskottet, kreditutskottet samt ersättningsutskottet i enlighet med 
bolagsstämmans beslut. Ersättning till vd för 2021 har beslutats av styrelsen efter förslag från 
ersättningsutskottet. 

Avgående vd Jan Ahlström uppbar under sin tid som vd för 2020 en fast lön inklusive förmåner om 1 633 
tusen kronor. Rörlig ersättning tillämpas inte.  Pension utgår enligt FTP 1, dock med ett tillägg om en premie på 
fem procent avseende lönedelar över 7,5 inkomstbas belopp. Avsättningarna räknas upp varje år med ett fast 
procenttal om 6,5 procent. 

Vd Jonas Jonsson uppbar under 2021 en fast lön inklusive förmåner om 3 788 tusen kronor. Rörlig ersättning 
tillämpas inte. PRI bekostar en premiebaserad pensionsförsäkringslösning med en total premie om 4,5 procent 
för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 35 procent för lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. Vid 
uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på tolv månader, något avgångsvederlag därut över 
utgår inte. Vid uppsägning från vd:s sida gäller en uppsägningstid på sex månader.

Beslutsprocessen för ersättningar till bolagets ledande befattningshavare är fastställd i policydokumentet 
”Riktlinjer för ersättningar till anställda i PRI Pensionsgaranti”. Förslag till ändrade förmåner föredras i bolagets 
ersättningsutskott och beslutas därefter av styrelsen.

Även övriga anställda omfattas av ovannämnda policy-dokument ”Riktlinjer för ersättningar till anställda i PRI 
Pensions garanti”. Policyn är fastställd av styrelsen. På PRI Pensions garantis hemsida pri.se presenteras 
företagets ersättningsmodell. 

Samtliga anställda har pensionsförmåner enligt kollektivavtal FAO-FORENA/JUSEK – pensionsplan FTP. 
Pensionsavtalet innehåller både en premiebestämd och en förmånsbestämd pensionsplan. Vilken plan varje 
enskild individ omfattas av beror i huvudsak på individens ålder. 
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NOTER

Det föreligger även pensionsutfästelser dels till tidigare anställda, dels till anställda som valt att göra 
löneavstående. Ett par medarbetare har tidigare haft avtal om att sätta av rörlig del av lön till pension via köp av 
kapitalförsäkring. Kapital försäkringen är pantsatt som säkerhet för pensionsutfästelsen. 

Det föreligger inga lån till ledande befattningshavare.

Koncernen Moderbolaget
Uppskjutna ersättningar, Tkr 2021 2020 2021 2020

Ingående avsättning 23 582 20 797 19 653 17 642
Årets avsättning/uppräkning 5 983 3 990 4 837 3 172
Justering 1 954 27 1 645 26
Utbetalt under året -326 -1 232 -262 -1 187
Utgående avsättning 31 193 23 582 25 873 19 653

Utöver ovanstående finns även en utgående avsättning för löneavstående etc. som i koncernen uppgår till  
16 867 tusen kronor (13 589) och i moderbolaget till 16 748 tusen kronor (13 495).

Not 30 Panter och därmed jämförliga säkerheter och ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2021 2020 2021 2020

Ställda säkerheter

Ställda panter, Kontanta medel för terminskontrakt – – – –
Skuldtäckningstillgångar – – – –
För försäkringstagarnas förmånsrätt registerförda 
tillgångar, obligationer 15 631,8 14 431,8 15 631,8 14 431,8
Varav erforderlig pantsättning 943,5 981,1 943,5 981,1

Ansvarsförbindelser

Klientmedel 183,7 193,4 – –

Åtaganden

Åtagande att investera i fastighetsfond 780,8 808,1 780,8 808,1
Åtagande att investera i räntefond 1 900,9 1 739,2 1 900,9 1 739,2

forts. Not 29 – Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar

Not 31 Närstående

Såsom närstående definieras:
• Styrelseledamöter och företagets ledningsgrupp
• Dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB
• Dotterbolaget PRI Pensionstjänst AB

Koncernen Moderbolaget
Sammanställning över  
närstående transaktioner, Mkr 2021 2020 2021 2020

Försäljning till närstående
PRI Stiftelsestjänst AB – – 5,5 2,7
PRI Pensionstjänst AB – – 57,4 42,4

Köp av närstående
PRI Stiftelsestjänst AB – – 0,6 –
PRI Pensionstjänst AB – – – –

Fordringar på närstående 
PRI Stiftelsestjänst AB – – 1,4 1,1
PRI Pensionstjänst AB – – 1,5 1,0

Inga transaktioner har skett med andra närstående.
Priset på de tjänster som tillhandahålls av moderbolaget till PRI Stiftelsetjänst och PRI Pensionstjänst 

bestäms enligt självkostnadsprincip i enlighet med uppdragsavtal. Utgångs punkten är att varje bolag ska bära 
kostnader direkt hänför bara till bolaget. Den största delen av driftskostnaderna utgörs av personalrelaterade 
kostnader. Fördelningen av driftskostnader baseras huvudsakligen på personalens arbetsinsats. 

PRI Pensionsgaranti ansvarar för en aktuariell avstämning av den svenska skuld som PRI Pensionstjänst 
beräknar åt Nordea, SEB och Danske Bank. PRI Pensionsgaranti värderar även dessa bolags utfästelser enligt 
den internationella  redovisningsstandarden IAS 19. PRI Pensionsgaranti levererar också olika aktuariella 
tjänster som till exempel prognoser, känslighets- och kassaflödesanalyser.

Även PRI Pensionstjänst faktureras utifrån upprättat uppdragsavtal. I uppdragsavtalet ingår dels utförandet 
av administrativa tjänster, dels kostnader för nyttjande av kontorslokalen med tillhörande kostnader. Kostnaden 
beräknas enligt självkostnadsprincip.

Även konsulttjänster utförs och faktureras mellan bolagen i koncernen.
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NOTER

Not 32  Pension IAS 19 

Koncernen
Förändring av nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelsen  
per den 1 januari, Mkr 2021 2020

Förpliktelser per den 1 januari 19,3 18,9
Förmåner intjänade under tidigare perioder – –
Förmåner intjänade under perioden – 1,5
Utbetalda ersättningar -2,2 -1,6
Räntekostnad 0,0 0,1
Aktuariella vinster och förluster 0,0 0,4
Förpliktelser per den 31 december 17,1 19,3

Driftskostnad redovisad i årets resultat

Förmåner intjänade under tidigare perioder – –
Förmåner intjänade under perioden – 1,5
Räntekostnad på förpliktelsen 0,0 0,1
Nettokostnad i årets resultat 0,0 1,6

Kostnad redovisad i övrigt totalresultat

Aktuariella vinster (-) / förluster (+) 0,0 0,4
Netto redovisat i övrigt totalresultat 0,0 0,4

Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser

Diskonteringsränta 0,45% 0,20%
Framtida ökning av pensioner 2,25% 1,50%
Livslängd DUS 14 DUS 14

Koncernen uppskattar att kostnaden avseende förmånsbestämda förpliktelser uppgår till 72,5 tusen kronor 
under 2022. 

Koncernen
Bestånd, 2021 Kvinnor Män Totalt

Aktiva – – –
Fribrevshavare – – –
Pensionärer 2 3 5
TOTALT 2 3 5

Koncernen
Bestånd, 2020 Kvinnor Män Totalt

Aktiva – 1 1
Fribrevshavare – 1 1
Pensionärer 2 2 4
TOTALT 2 4 6

Känslighetsanalys, Tkr Koncernen

Diskonteringsränta +/- 0,50% -0,05% 0,45% 0,95%

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 17 630 17 057 16 512
Inflation +/- 0,50% 1,75% 2,25% 2,75%

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 17 042 17 057 17 071
Livslängd +/- 1 år -1 år DUS 14 +1 år

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 17 041 17 057 17 096
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Ordförande
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Lena Eliasson Thomas Eriksson Kristina Ensgård
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PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeförsäkringsföretag som ägs av försäkringstagarna.
Bolagsstyrning i PRI Pensionsgaranti utgår från svensk lagstiftning, främst 

försäkringsrörelselagen, Solvens II-direktivet med därtill hörande delegerad förordning, 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, Eiopas riktlinjer för företagsstyrningssystem, 
Svensk kod för bolagsstyrning (koden) samt interna styrdokument.

PRI Pensionsgaranti tillämpar koden även om någon formell skyldighet att göra 
detta inte föreligger. Sådana regler i koden som eventuellt avviker från bestämmelser i 
försäkringslagstiftningen eller inte är anpassade till det faktum att bolaget är ett ömsesidigt 
försäkringsbolag tillämpas dock inte.

Denna bolagsstyrningsrapport utgör inte en del av de formella årsredovisnings-handlingarna 
och är inte granskad av bolagets revisorer.

Delägare
Delägare i bolaget är arbetsgivare som meddelats direkt försäkring. Bolaget har cirka 1 100 
delägare. Varje delägares ansvarighet är enligt bolagsordningen begränsad till två procent av 
respektive företags pensionsskuld.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och utgörs av en fullmäktigeförsamling 
bestående av tjugo ledamöter med personliga suppleanter.

Tio av ledamöterna jämte suppleanter utses av Svenskt Näringsliv inom kretsen av delägare 
i bolaget. Åter stående tio ledamöter jämte suppleanter utses av delägare, som blivit uttagna 
genom av styrelsen verkställd utlottning. Mandatperioden är fyra år.

På bolagsstämman, som hölls genom enbart poströstning enligt 27 § Lag (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, den 7 maj 
2021 deltog 20 röstberättigade fullmäktige. 

Valberedning 
Bolagsstämman 2021 omvalde Eddie Dahlberg, Charlotte Z. Lindstedt och Rolf Ödmark till 
ledamöter i valberedningen. Svenskt Näringsliv hade till ledamot utsett Carina Lindfelt och 
Unionen hade till ledamot utsett Leif Nicklagård. 

Valberedningens uppgift är att till bolagsstämman lämna förslag på ordförande och övriga 
ledamöter i styrelsen. Valberedningen ska som underlag för sina förslag, med utgångspunkt i 

vad som anges i riktlinje för valberedningen, bedöma vilka kompetenser som styrelsen samlat 
bör representera för att möta de krav som ställs på bolaget, bedöma hur den aktuella styrelsen 
uppfyller kompetenskraven samt fastställa kravprofil inför förslag på nya ledamöter. 

Valberedningen ska vidare lämna förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag 
till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och 
arvodering av revisor. Valberedningen har under 2021 tagit del av styrelsens självutvärdering 
avseende styrelsens samlade kompetens med anledning av Solvens II-regelverket samt 
resultatet av den utvärdering som avser styrelsearbetet. 

Försäkringstagare
(delägare genom ömsesidigheten)

Styrelse

BolagsstämmaValberedning Externa revisorer

Internrevision

Vd och bolagsledning Centrala funktioner

Bolagsstyrningsstruktur

Kreditutskott

Risk- och revisionsutskott

Ersättningsutskott
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Styrelsen och utskott
Styrelsen består av elva ledamöter.

Sex ledamöter väljs av bolagsstämman. Unionen och Ledarna utser vardera en ledamot. 
Därutöver utser styrelsen för Pensionsregistreringsinstitutet (PRI), ideell förening, tre ledamöter. 
Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman inom kretsen av de stämmovalda 
ledamöterna. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom 
sig, men bland de stämmovalda ledamöterna, välja ordförande för tiden till nästa ordinarie 
bolagsstämma hållits. 

Styrelsen väljs för ett år i taget. På bolagsstämman 2021 omvaldes samtliga sex ledamöter. 
Unionen och Ledarna utsåg vardera en ledamot och PRI ideell förening utsåg tre ledamöter, 
samtliga omvaldes.

För uppgift om styrelsens sammansättning – namn, ålder, huvudsaklig utbildning, 
arbetserfarenhet, andra uppdrag och oberoendestatus enligt koden - hänvisas till 
årsredovisningen för 2021. Av styrelsens ledamöter var det fram till bolagsstämman 2021 
åtta män och tre kvinnor, vilket var oförändrat från och med bolagsstämman 2020. Samtliga 
styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Vid sidan av arbetet i styrelsen bedrivs styrelsearbete i tre utskott: risk- och revisionsutskottet, 
kreditutskottet och ersättningsutskottet. Uppdrag och övriga bestämmelser för dessa utskott 
finns reglerade i styrdokument. Utskotten protokollför sina möten och protokollen delges 
styrelsen.

Vid sitt konstituerande sammanträde utser styrelsen ledamöter i styrelseutskotten. 
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsearbetet samt en instruktion för vd. 

Vidare utvärderar styrelsen årligen vd:s arbete samt det egna arbetet inom styrelsen genom en 
systematisk och strukturerad process. 
Under 2021 sammanträdde styrelsen sju gånger. Sammanträdena har ägt rum i hyrda lokaler 
och/eller via Microsoft Teams och de har protokollförts. Styrelsemötena har följt en godkänd 
dagordning och underliggande dokumentation har publicerats elektroniskt och varit ledamöterna 
tillhanda en vecka före varje styrelsemöte. Närvaro med mera framgår av följande tabell:

Styrelsen och utskott 

Namn Invald
Närvaro/
antal  styrelsemöten Utskott

Tore Bertilsson, ordf. 2009 7/7 Ersättningsutskottet, ordförande  
och Kreditutskottet

Marika Brynne 2019 6/7

Lena Eliasson 2017 7/7 Ersättningsutskottet

Kristina Ensgård 2009 7/7 Ersättningsutskottet och Risk- och 
revisionsutskottet, ordförande

Thomas Eriksson 2009 5/7

Hans Gidhagen 2007 7/7

Stefan Johnsson 2020 7/7 Kreditutskottet, ordförande

Vidar Mohammar 2011 7/7 Kreditutskottet

Hans Norin 2015 7/7

Anders Osberg 2018 7/7 Risk- och revisionsutskottet

Martin Wästfelt 2014 7/7 Risk- och revisionsutskottet

Styrelsens arbete under 2021 har följt det årsprogram som styrelsen fastställt. På ordinarie 
styrelsemöten behandlas rapport från bolagets vd, kapitalförvaltning, resultatutveckling, 
solvensstatus, ORSA, kreditförsäkringsärenden, försäkringsfall samt rapportering från styrelsens 
utskott och centrala funktioner. 

Styrelsen behandlar även frågor löpande med avseende på företagsstyrning, regel efter-
levnad, riskhantering och riskkontroll samt fastställer för verksamheten väsentliga styrdokument. 
Årligen fastställs mål för verksamheten, budget och uttagsprocent för driftskostnader. Vidare 
fastställs årligen kreditförsäkringspremier samt eventuell återbäring. Placeringsinriktning/
marknadsvy för kapitalförvaltningen framläggs för styrelsen minst två gånger per år. 

Styrelsen har under 2021 haft särskilt fokus på digitalisering samt cyber- och informations-
säkerhet och har under våren hållit ett särskilt fördjupningsseminarium i dessa ämnen. För att 
stötta verksamheten, vd och styrelsen i arbetet med informationssäkerhetsrisker har bolaget 
inrättat en särskild informationssäkerhetsfunktion. Vidare har styrelsen haft stort fokus på strategi 

UTSKRIFTSVÄNLIG PDF

MENY

PRI PENSIONSGARANTI 3

ÅRET I KORTHET 4

VD-ORD 5

HÅLLBARHETSRAPPORT 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

FEM ÅR I SAMMANDRAG  25

NYCKELTAL 26

FINANSIELLA RAPPORTER 27

BOLAGSSTYRNING 63

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 64

REVISIONSBERÄTTELSE 68

STYRELSE 73

BOLAGSLEDNING 74

VALBEREDNING OCH REVISORER 75

FULLMÄKTIGE 76

DEFINITIONER 77

KONTAKT 78

https://www.pri.se/globalassets/global/arsredovisningar-och-rapporter/ppg_arsredovisning_2021_print.pdf


66 PRI PENSIONSGARANTI  |  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

UTSKRIFTSVÄNLIG PDF

MENY

för PRI koncernen för de närmaste åren, PRI 2025, samt fastställt fokusområden för 2022. Under 
2021 har styrelsen beslutat inrätta ett kreditutskott som har mandat att fatta kreditbeslut upp till 
en viss storlek. Utskottet behandlar även enskilda riskärenden inom kreditförsäkringsportföljen. 
Styrelsen fattar fortfarande beslut i de största kreditärendena samt i principiellt viktiga 
kreditärenden. Bolagets hållbarhetsarbete och riskhantering har fortsatt utvecklats för att 
möta såväl regelverkskrav som omvärldens förväntningar inom de områden där bolaget kan 
göra skillnad, det vill säga ansvarsfull kreditförsäkring och hållbara investeringar. Slutligen har 
styrelsen behandlat frågan om återbäring och föreslagit att återbäring ska lämnas för premieåret 
2021 med 400 miljoner kronor med anledning av bolagets goda resultat.

Risk- och revisionsutskottet har under 2021 bestått av styrelseledamöterna Kristina Ensgård 
(ordförande), Anders Osberg och Martin Wästfelt. Risk- och revisionsutskottet ansvarar 
för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen 
och att övervaka revisionen av årsredovisningen. Vidare stödjer utskottet styrelsen i arbetet 
med att säkerställa att PRI Pensionsgaranti uppfyller kraven i gällande lagstiftning och 
Finansinspektionens regelverk om företagsstyrning, inkluderande bland annat riskhantering, 
styrning och intern kontroll. Därvid har utskottet ansvar för att löpande utvärdera och till 
styrelsen förmedla sin bild av bolagets riskexponering. Det sker med utgångspunkt från de 
risker som rapporteras från verksamheten, såsom rapportering från riskhantering-, aktuarie- och 
compliance-funktionerna, informationssäkerhetsfunktionen samt intern- och externrevisorerna.

Risk- och revisionsutskottet har under 2021 haft fyra planerade sammanträden.
Ersättningsutskottet har från och med bolagsstämman bestått av styrelseordförande 

Tore Bertilsson (ordförande) och styrelseledamöterna Lena Eliasson och Kristina Ensgård. 
Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för vd, bolagsledningen och de centrala funktionerna. Utskottet ska följa och 
utvärdera tillämpningen av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet har under 2021 haft ett sammanträde.
Kreditutskottet är från och med bolagsstämman 2021 ett nytt utskott. Utskottet har bestått 

av styrelseordförande Tore Bertilsson och styrelseledamöterna Stefan Johnsson (ordförande)  
och Vidar Mohammar. Kreditutskottets uppgifter är att fatta kreditbeslut enligt bolagets besluts-
ordning för kreditförsäkringsärenden samt att behandla enskilda riskärenden inom kreditför-
säkringsportföljen.

Kreditutskottet har under 2021 haft fyra planerade sammanträden och ett extra sammanträde.

Verkställande direktören
Jonas Jonsson (f 1967) är verkställande direktör sedan den 22 juni 2020.

Han  har universitetsutbildning inom matematik och ekonomi och har sedan 1994 arbetat i 
olika roller inom bank och försäkring både i Sverige och utomlands.  I vd roller sedan 2006. 

Jonas Jonsson har inga andra väsentliga uppdrag utanför bolaget och inget väsentligt 
aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Externrevisor
För granskning av styrelsens och vd:s förvaltning samt av bolagets räkenskaper utses årligen 
på ordinarie bolagsstämma, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, en revisor och 
revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag Vid bolagsstämman 2021 omvaldes, i 
enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget KPMG AB.

Internrevision
Styrelsen ansvarar för att utse en funktion för internrevision som oberoende granskar och 
utvärderar bolagets interna styrning och kontroll. Syftet är att tillgodose såväl externa som interna 
krav på oberoende granskning, utvärdering och förslag till förbättringar av bolagets interna 
regelverk. Granskningen följer en årlig plan, vilken är del av en rullande treårsplan, som baseras 
på genomförd riskanalys och internrevision rapporterar genomförda granskningar till styrelsen 
och till risk- och revisionsutskottet.

Intern kontroll och riskhantering 
Bolagets system för internkontroll ska säkerställa att tillämpliga lagar, regler, bestämmelser samt 
det interna regelverket efterlevs, att finansiell och icke finansiell information är tillförlitlig och 
tillgänglig, samt att bolaget har lämpliga rapporteringsrutiner.

Systemet för internkontroll förutsätter en god kontrollmiljö och omfattar delarna riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, rapportering och uppföljning.

I PRI Pensionsgaranti ska samtliga anställda verka för god intern kontroll och en 
ändamålsenlig riskhantering. Till stöd för verksamheten, styrelsen och vd har bolaget en 
compliance-funktion som arbetar aktivt med att kontrollera att lagar, förordningar, interna regler 
samt att god sed avseende den tillståndspliktiga verksamheten efterlevs inom bolaget. En 
bristande regelefterlevnad kan leda till ökade operativa risker, risker för juridiska sanktioner, 
tillsynssanktioner, ekonomiska förluster eller ryktesförluster. Syftet med en god regelefterlevnad 
är att minska och minimera de ovannämnda riskerna. 
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Bolaget har fastställt processer för att säkerställa att bolagets principer för finansiell 
rapportering och intern kontroll efterlevs, samt att den finansiella rapporteringen är upprättad 
i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och reglering som gäller för 
bolagets verksamhet. 

Systemet för riskhantering omfattar och dokumenterar de strategier, processer och 
rapporteringsrutiner som behövs för att säkerställa att bolaget fortlöpande kan identifiera, 
värdera, övervaka, hantera och rapportera risker. Styrelsen fastslår riskaptit som uttrycks 
i risklimiter, vilka begränsar viken riskexponering bolaget får ha. Riskhanteringssystemet 
ska beakta beroenden mellan risker och risker som dotterbolag har, som kan få verkan 
på moderbolaget PRI Pensionsgarantis verksamhet, rykte och/eller ekonomi. Till stöd för 
verksamheten har bolaget en riskhanteringsfunktion som aktivt arbetar med de risker som 
förekommer i bolagets verksamhet. Funktionens uppgift är att ge styrelse och ledning en allsidig 
bild av bolagets risker, verka rådgivande till anställda, vd och styrelsen samt att föreslå de 
ändringar i styrdokument och processer som riskgranskningen ger anledning till. 

För att uppfylla regelverkskrav samt främja ett effektivt företagsstyrningssystem har PRI 
Pensionsgaranti utarbetat styrdokument som ska följas i verksamheten. Dessa omfattar alla 
identifierade väsentliga verksamhetsområden och ger vägledning till olika befattningshavare 
inom bolaget. Styrdokumenten kommuniceras och hålls tillgängliga för berörd personal. För 
de operativa processer som berör den finansiella rapporteringen finns rutinbeskrivningar med 
kontrollaktiviteter som syftar till att säkerställa den interna kontrollen. 

Under 2021 har risk- och revisionsutskottet, förutom sitt fastställda ordinarie årsprogram, 
bland annat behandlat tillsättandet av en Asset liability committee i bolaget som ska arbeta med 
uppföljning av PRI Pensionsgarantis nyckeltal och därmed sammanhängande frågor. 

Rapportering och uppföljning
Styrelsen informeras regelbundet om bolagets finansiella ställning och resultat. Vid varje 
styrelsemöte framläggs en resultat- och avkastningsrapport, inkluderande information 
om bolagets konsolideringskapital, och halvårsvis presenteras en fullständig balans- och 
resultaträkningsrapport. 

Vidare erhåller styrelsen fullständig rapport inklusive dokumentation från varje möte i risk- och 
revisionsutskottet. 

Bolagets centrala funktioner, riskhantering-, aktuarie- och compliancefunktionen och även 
informationssäkerhetsfunktionen, rapporterar kvartalsvis till risk- och revisionsutskottet och 
årligen direkt till styrelsen. Revisorerna rapporterar löpande till risk- och revisionsutskottet 
och till styrelsen i samband med årsbokslut. Bolagets externt upphandlade internrevision 
har arbetat enligt den granskningsplan som styrelsen fastställt för 2021. Granskning har 
skett av premieberäkningar, kapitalförvaltning och cyberrisk/informationssäkerhet. Samtliga 
granskningar har avrapporterats till risk- och revisionsutskottet och till styrelsen.

Mer information om företagsstyrningssystemet finns i PRI Pensionsgarantis rapport om 
solvens och finansiell ställning (SFCR) på www.pri.se.
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt  för år 2021 med undantag för hållbarhetsrapporten på sidorna 7-18. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 19-62 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidorna 7-18. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med 

revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som 
avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

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

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa 
områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Kreditförsäkrat försäkringsansvar
Se redovisningsprinciper i not 1 och andra relaterade upplysningar om kreditförsäkrat försäkringsansvar i förvaltningsberättelsen samt i not 2 för detaljerade upplysningar och beskrivning av området

Beskrivning av området
PRI Pensionsgarantis kreditförsäkring löser in försäkringstagarnas pensionsskuld vid en försäkrad händelse 
hos försäkringstagarna. Under 2021 har två försäkringsfall inträffat som dock inte medförde någon större 
kostnad för PRI Pensionsgaranti.

PRI Pensionsgaranti kan realisera erhållna panter för ersättning avseende inlösen av pensionsskulden i 
enlighet med försäkringsavtalet.

Det kreditförsäkrade försäkringsansvaret (kostnaden för inlösen av pensionsutfästelser i ett livförsäkrings-
företag) uppgick per den sista december 2021 till 333 432 Mkr för PRI Pensionsgaranti.

Kreditbedömning är ett område som innefattar bedömningar avseende osäkra framtida utfall, främst 
avseende ekonomisk utveckling hos försäkringstagarna samt av konjunkturutsikter generellt. Bolaget använder 
en ratingmodell som systemstöd i sitt arbete. Beslut om förlängning eller utökning av PRI Pensionsgarantis 
åtagande fattas enligt en av styrelsen fastställd beslutsordning.

.

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har granskat kreditförsäkringsprocessen med utgångspunkt från PRI Pensionsgarantis interna riktlinjer för 
processen samt tagit del av underliggande dokumentation i de olika stegen i processen.

Vi har stickprovsvis granskat att beslutade krediter har hanterats i enlighet med riktlinjerna 
Vi har följt upp bolagets hantering av försäkringsersättningar för de försäkringsfall som inträffat under året 

samt förändringar som skett i tidigare års avsättningar för oreglerade skador.
Sammantaget har vi skapat oss en bild av hur PRI Pensionsgaranti hanterar riskerna i kreditbedömnings-

processen samt följt upp fullständigheten i de underliggande fakta och omständigheter som presenteras i 
upplysningarna i årsredovisningen och bedömt om informationen är tillräckligt omfattande för att förstå 
företagsledningens bedömningar.
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Värdering av finansiella instrument klassificerade som nivå 2 och 3
Se redovisningsprinciper i not 1 och andra relaterade upplysningar om finansiella instrument i not 2 för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området
Bolaget har finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde och som klassificeras i nivå 2 och 3 enligt IFRS 
värderingshierarki. Bolaget har finansiella tillgångar i nivå 2 om 1 944 Mkr, finansiella tillgångar i nivå 3 om 6 
925 Mkr. Sammanlagt motsvarar detta cirka 26 procent av bolagets totala placeringstillgångar.

Värderingen av finansiella tillgångar som klassificeras i nivå 2 enligt IFRS värderingshierarki bygger på 
observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Eftersom representativa transaktioner för de aktuella 
tillgångarna endast finns i begränsad omfattning är det uppskattade värdet på tillgångarna svårbedömt.

Värderingen av finansiella tillgångar som klassificeras i nivå 3 enligt IFRS värderingshierarki innefattar 
betydande bedömningar av företagsledningen, eftersom de värderas baserat på indata som ej är 
observerbara av externa parter.

Bolagets tillgångar enligt ovan, utgörs av aktier och andelar samt obligationer, fastigheter och andra 
värdepapper.

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har testat nyckelkontroller i värderingsprocessen, innefattande företagsledningens uppföljning av och 
godkännande av de antaganden och metoder som använts av externa fonder. Vi har stämt av kontroller av 
kvalitet och aktualitet i de rapporter bolaget erhåller från fonderna,

förändringshantering avseende innehav samt företagsledningens uppföljning av händelser avseende 
fondinnehav samt bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov.

Vi har engagerat våra interna värderingsspecialister i syfte att utmana de metoder och antaganden som 
använts vid värderingen av framförallt innehav i fastighetsfonder samt alternativa räntefonder.

Vi har bedömt metoderna och antaganden i värderingsunderlagen mot branschpraxis och värderingsrikt-
linjer samt jämfört använda antaganden med lämpliga referensvärden och priskällor, undersökt betydande 
avvikelser och stickprovsvis utfört egna oberoende bedömningar av aktuellt värde.

Vi har också kontrollerat fullständigheten i de underliggande fakta och omständigheter som presenteras i 
upplysningarna i årsredovisningen och bedömt om informationen är tillräckligt omfattande för att förstå

företagsledningens bedömningar.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 2-5, 63-67 samt 73-79. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 

avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncern redo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 

så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat 
övervaka bolagets finansiella rapportering.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

–  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

–  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

–  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

–  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens 

förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

–  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

–  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende 
oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i 
tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest 
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda 
riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi 
beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning 
om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt  för år 2021  
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2022

KPMG AB

Magnus Ripa

Auktoriserad revisor

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moder-
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:

–  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller 

–  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredo-
visning i försäkringsföretag eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
försäkringsrörelselagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med försäkringsrörelselagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
försäkringsrörelselagen. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 7-18 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig  
grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt s revisor av bolagsstämman den 7 maj 2021. 
KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB valdes första gången som bolagets revisor under perioden 17 juni 1994 – 16 juni 2003.

PRI PENSIONSGARANTI 3

ÅRET I KORTHET 4

VD-ORD 5

HÅLLBARHETSRAPPORT 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

FEM ÅR I SAMMANDRAG  25

NYCKELTAL 26

FINANSIELLA RAPPORTER 27

BOLAGSSTYRNING 63

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 64

REVISIONSBERÄTTELSE 68

STYRELSE 72

BOLAGSLEDNING 74

VALBEREDNING OCH REVISORER 75

FULLMÄKTIGE 76

DEFINITIONER 77

KONTAKT 78

https://www.pri.se/globalassets/global/arsredovisningar-och-rapporter/ppg_arsredovisning_2021_print.pdf


Styrelse
Tore Bertilsson
Göteborg, ordförande (f1951, utsedd 
2009, ordförande 2011)

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Befattning: Professionell styrelseledamot 
och industriell rådgivare. Fd vice vd och 
ekonomidirektör, SKF-koncernen

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande: Perstorp, Ludvig Svensson

Ledamot: Ingka Holding (IKEA)

Övriga uppdrag:

Ordförande: PRI Pensionsgarantis 
 ersättningsutskott, Ingka Holdings 
r evisionskommitté

Ledamot: PRI Pensionsgarantis kreditut-
skott, Ingka Holdings investeringskommitté

Oberoende

Lena Eliasson
Stockholm (f  1967, utsedd 2017)

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör

Befattning: Personaldirektör

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot: Teknikföretagen, Combitech AB

Övriga uppdrag:

Ledamot: PRI Pensionsgarantis 
 ersättningsutskott

Oberoende

Marika Brynne
Stockholm, Ledamot (f  1965, utsedd av 
Ledarna 2019)

Huvudsaklig utbildning: Socionom

Befattning: Chef Chefsservice

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot: PRI ideell förening

Oberoende  

Kristina Ensgård
Stockholm (f1962, utsedd 2009)

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Befattning: Styrelseledamot, rådgivare 
och konsult i Kristina Ensgård AB. Fd vd 
i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt.

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande: SPP Fonder

Ledamot: Erika Försäkringsaktiebolag 
(publ), Visby GK, Kronholmen Golf  AB, 
Lysa Fonder AB

Övriga uppdrag:

Ordförande: PRI Pensionsgarantis    
risk- och revisionsutskott,

Ledamot: PRI Pensionsgarantis 
 ersättningsutskott

Oberoende 

Thomas Eriksson
Örebro (f  1962, utsedd av PRI ideell 
förening 2009)

Huvudsaklig utbildning: Arbetsrätt 
Stiftelsen Fakultetskurser, Stockholms 
Universitet

Befattning: Affärsansvarig Ledarna och 
vd LCS AB

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande: Mgruppen AB

Ledamot: Collectum, PRI ideell 
 förening, Startkraft AB, Garantistiftelsen 
för ITP och TGL

Oberoende 

Hans Gidhagen
Upplands Väsby (f  1954, utsedd 2007, 
utsedd av PRI ideell förening 2009)

Huvudsaklig utbildning: Jur. kand.

Befattning: Pensionskonsult

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot: PRI ideell förening

Oberoende
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Vidar Mohammar
Stockholm (f 1958, utsedd 2011)

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Befattning: Fd Treasury och Corpo-
rate Officer Finance Ericsson, egen 
 styrelseverksamhet

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot: Bliwa

Övriga uppdrag:

Ledamot: PRI Pensionsgarantis kredit-
utskott, Bliwas finanskommitté

Oberoende 

Stefan Johnsson
Göteborg (f 1959, utsedd 2020)

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Befattning: Fd finansdirektör Volvokon-
cernen, delägare MAURTEN.com

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande: Shepherd of Sweden AB

Ledamot: MAURTEN.com (laminaria 
group)

Övriga uppdrag:

Ordförande: PRI Pensionsgarantis 
kreditutskott

Oberoende 

Martin Wästfelt
Stockholm (f 1967, utsedd av PRI ideell 
förening 2014)

Huvudsaklig utbildning: Jur. kand.

Befattning: Förhandlingschef Unionen

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot: PRI ideell förening, PP 
Pension tjänstepensionsförening, 
Kollektivavtalsinformation Sverige AB, 
Collectum AB

Övriga uppdrag:

Ledamot: PRI Pensionsgarantis  
risk- och revisionsutskott

Oberoende 

Anders Osberg
Göteborg (f 1961, utsedd 2018)

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Befattning: Vd Osberg Financial 
Advisory AB

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande: Volvo Car Pension 
 Management (VCPM), Handelshög-
skolans Jubileumsfond

Ledamot: Stiftelsen Chalmers tekniska 
högskola

Övriga uppdrag:

Ledamot: PRI Pensionsgarantis   
risk- och revisionsutskott, Stiftelsen 
Chalmers tekniska högskolas finans-
utskott

Oberoende 

Hans Norin
Tyresö (f 1974, utsedd av Unionen 
2015)

Huvudsaklig utbildning: Fil. kand. 
personal- och arbetslivsfrågor

Befattning: Pensionsexpert Unionen

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande: Garantistiftelsen för ITP 
och TGL

Vice ordförande: Stiftelsen för 
 kollektivavtalsgaranti, värdesäkring 
m.m. för KTP och TGL

Ledamot: PRI ideell förening

Oberoende
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Kennet Bergh
Kreditförsäkring (f 1963)

Erik Callert
Kapitalförvaltning (f 1970)

Åsa Blomgren
Utveckling och innovation (f 1963)

Jonas Jonsson 
Verkställande direktör (f 1967)

Mattias Boldt
HR (f 1970)

Erik Ståhl
Ekonomi (f 1963)

Susanne Lindgren 
Juridik (f 1967)

Marcus Granstedt
Aktuarieenheten (f 1977)

Bolagsledning

BOLAGSLEDNING
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VALBEREDNING | REVISORER

Valberedning Revisorer
Eddie Dahlberg
Göteborg, fd vd Volvo Pensionsstiftelse

Charlotte Z. Lindstedt
Solna, Finansdirektör NCC AB

Rolf Ödmark
Stockholm, fd Head of Group Compensation & Benefits Telia Company

Carina Lindfelt
Stockholm, Avdelningschef Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv (utsedd av Svenskt Näringsliv)

Leif Nicklagård
Stockholm, förbundssekreterare Unionen (utsedd av Unionen)

Ordinarie

Magnus Ripa
Aukt revisor, KPMG (f 1969, utsedd 2017)

Suppleant

Anders Bäckström
Aukt revisor, KPMG (f 1966, utsedd 2010)
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FULLMÄKTIGE

Fullmäktige

Ordinarie
Anne-Marie Welin, Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk

Per Noré, ICA Gruppen AB

Tove Cederborg, Lantmännen ek för

Charlotte Z. Lindstedt, NCC AB

Stefan Lind, Saab AB

Anders Svenberg, Essity AB

Anna Sjöberg, Ericsson AB

Johan Elvermåhr, Telia Sverige AB

Andreas Lavstrand, AB Volvo

Christina Munk-Hemberg, Volvo Car Corporation

Ordinarie
Andreas Telhag, AB Sydsten

Jan Frykman, QPharma AB

Thomas Rodebäck, Infineon Tehnologies 

Nordic AB

Mattias Rönnbäck, LKAB

Martin Wallgren, Smurfit Kappa Sverige AB

Torkel Eriksson, Sandvik AB

Lennart Lindell, Concentric AB

Annika Svanström, Bombardier Transportation Sweden AB

VAKANT

Lena Egeryd Dahlin, Scandi Standard

Suppleanter
Mia Eliasson, Stora Enso AB

Marie-Louise Brunnberg, ICA Gruppen AB

Göran Almberg, LRF

Kerstin Eriksson, NCC AB

Peter Malmersjö, Saab AB

Johan Rydin, Essity AB

Fredrik Wikner, Ericsson Credit AB

Ulf Holmgren, , Telia Company AB

Jakob Nilsson, AB Volvo

Anna Wibring, Volvo Car Corporation

Suppleanter
Daniel Coletti, AB Sydsten

VAKANT

Mikael Jonsson, Infineon Tehnologies 

Nordic AB

Kurt Lindqvist, LKAB

Niklas Grufstedt, Smurfit Kappa Sverige AB

Lena Clavebro, Sandvik AB

Marcus Whitehouse, Concentric AB

Annika Johansson-Rosengren, Bombardier Transportation Sweden AB

Christina Eriksson, AstraZeneca AB

Julia Lagerqvist, Scandi Standard

Bolagsstämman i PRI Pensionsgaranti utgörs av 20 fullmäktige med personliga suppleanter. Hälften av fullmäktige utses av Svenskt Näringsliv och hälften av delägarna, som blivit  
uttagna genom utlottning. Vid utlottningen tilldelas varje delägare en lott och får därutöver en lott för varje hel tusendel som företagets pensionsskuld utgör av det totala försäkringsansvaret. 

Mandattiden för fullmäktige är fyra år.

Utsedda av Svenskt näringsliv för tiden till och med 2024 års ordinarie bolagsstämma

Utsedda av delägare för tiden till och med 2022 års ordinarie bolagsstämma
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DEFINITIONER

Definitioner
Driftskostnadsprocent, brutto: Driftskostnader i 
 försäkringsrörelsen i förhållande till premie intäkt (brutto).

ESG – Environmental, Social and Governance: Översätts 
vanligen till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfaktorer och 
används som en förkortning för hållbarhet inom finansbranschen.

F.E.R: För egen räkning, det vill säga efter avdrag av 
 åter försäkrarnas andel.

Försäkringsansvar: Avser kostnaden för inlösen av  pensions - 
utfästelser i ett livförsäkringsföretag. För ITP- planen är det Alectas 
parametrar som avgör inlösen kostnaden. För övriga åtaganden är 
det vid var tid  gällande parametrar i respektive livförsäkringsföretag.

Kapitalbas (Solvens II): Eget kapital plus obeskattade reserver 
plus avvikelser i värdering mellan finansiell  rapportering och 
 Solvens II-rapportering med beaktande av latent skatt.

Kapitaltillägg (Solvens II): Solvens II-regelverket ger tillsynsmyn-
digheten (Finansinspektionen) möjlighet att fastställa ett kapital-
tillägg i standardformen. Möjligheten ges när standardformeln inte 
anses spegla företags risker och solvenkapitalkrav. Kapitaltillägget 
fastställs med en viss periodicitet, oftast årligen, och adderas till 
det enligt standardformeln uträknade solvenskapitalkravet.

Konsolideringsgrad: Konsolideringskapital i förhållande till 
premieinkomst för egen räkning.

Konsolideringskapital: Eget kapital plus obeskattade reserver 
plus avsättning för uppskjuten skatt.

Minimikapitalkrav (Solvens II): Från 1 januari 2016 gäller 
regelverket Solvens II. Det innebär bland annat att bolaget 
beräknar solvenskapitalkrav (SCR) och minimikapitalkrav (MCR) 
enligt standardformeln. Minimikapitalkravet utgör den minsta 
storlek på det medräkningsbara primärkapitalet som krävs för att 
försäkringsföretaget med 85 procents sannolikhet ska ha tillräckligt 
med tillgångar under tolv månader.

Nettoansvar: Summan av alla koncernens kreditförsäkrade 
nettoexponeringar reducerat med bolagets kollektiva återför-
säkring. Nettoexponering per enskild risk (inlösenkostnad minus 
tillgodoräknat fonderingsvärde i pensionsstiftelse) minus fullgoda 
säkerheter inklusive fakultativ återförsäkring. Gäller från och med 
december 2017.

Parisavtalet – globalt klimatavtal: Kärnan i avtalet är att 
begränsa den globala uppvärmningen genom minskade utsläpp 
av växthusgaser. Temperaturökningen ska hållas under två grader 
men sträva mot 1,5 grader. FN:s medlemsländer har förbundit sig 
att genomföra åtgärder.

Pensionsskuld: Beräknad enligt parametrar som tillämpas 
för ITP 2 i egen regi (beslutade av PRI ideell förening) och för 
övriga åtaganden enligt vid var tidpunkt gällande  parametrar, 
vanligtvis Finansinspektionens anvisningar, de så kallade 
 tryggandegrunderna. 

Räntabilitet på konsolideringskapital: Resultat före  återbäring 
och bokslutsdispositioner minus aktuell skatt, i förhållande till 
konsolideringskapitalet; beräknat som  genomsnittet av ingående 
och utgående balans.

Skadeprocent, brutto: Försäkringsersättningar före återförsäkring 
i förhållande till premieintäkt (brutto).

Solvenskapitalkrav (Solvens II): Från 1 januari 2016  gäller 
regelverket Solvens II. Det innebär bland annat att bolaget 
beräknar solvenskapitalkrav (SCR) och minimi kapitalkrav (MCR) 
enligt standardformeln. Solvenskapital kravet utgör den minsta 
storlek på det medräkningsbara primärkapitalet som krävs för 
att försäkringsföretaget med 99,5 procents sannolikhet ska ha 
tillräckligt med tillgångar under tolv månader.

Taxonomiförordningen: En förordning inom EU som fastställer 
kriterier för att avgöra om en ekonomisk verksamhet ska anses vara 
miljömässigt hållbar.

Totalkostnadsprocent, brutto: Skadeprocent plus 
 driftskostnadsprocent.
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Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 502014-6279

Postadress
Box 7504
103 92 Stockholm

Besöksadress
Jakobsgatan 6
111 52 Stockholm

För mer information
08-679 06 00
info@pri.se

 

PRI Pensionstjänst AB
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556695-8194

Postadress
Box 7504
103 92 Stockholm

Besöksadress
Jakobsgatan 6
111 52 Stockholm

För mer information
08-679 06 00
info@pri.se

 

PRI Stiftelsetjänst AB
Styrelsens säte: Göteborg
Organisationsnummer: 556064-5151

Postadress
Box 5390
402 28 Göteborg

Besöksadress
Mässans gata 8
412 51 Göteborg

För mer information
 031-778 30 40
info@pristiftelsetjanst.se
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