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TÄNK OM NÄSTA 
VÄRLDSPATENT 
GÖMMER SIG I ERA 
PENSIONSPLANER?
Sverige. Knappt en halv miljon km². Mest skog, skog och åter skog, 

långt uppe i norr där solen nästan aldrig skiner. Egentligen är det  

fullständigt egendomligt att ett så litet och avlägset land spottat  

ur sig så många innovationer, så mycket kreativitet och så mycket 

entreprenörskraft. Än mer anmärkningsvärt är att svenska företag 

fortsätter att göra det, och nu i en global, benhård konkurrens. 

All denna framgång har byggt och bygger på förmågan att tänka  

lite smartare, lite annorlunda. Det är nu vi får be dig att göra just  

det; att släppa in en tanke som till en början kan te sig just lite 

annorlunda. Tänk om… nästa svenska världspatent gömmer sig i 

företagets pensionsavsättningar? Eller nästa generations flygplan, 

nästa bilmodell, nästa högteknologiska genombrott? Tänk om de 

pensionsavsättningar som företagen gör varje månad istället kunde 

satsas här och nu? Och att de framtida pensionärerna får minst lika 

bra pension som med andra lösningar? Med PRI Pension Egen Regi 

är det precis vad som sker. Ni frigör kapital och får oväntade muskler 

att agera i nuet, utan att riskera framtiden. Välkommen till pri.se
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Bolagsstämma 3 maj 2017 klockan 12.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.   
Fullmäktige vid stämman får separat kallelse.
I anslutning till stämman redogör verkställande direktören för aktuella frågor.

Några nyckeltal
Resultat före skatt uppgick till 1 531,1 miljoner kronor. 
Försäkringsansvaret uppgick till 295 miljarder kronor. 
Kapitalavkastningen uppgick till 4,8 procent. De senaste 
fem åren har den genomsnittliga kapitalavkastningen 
varit 6,1 procent.

Inga kreditförluster
Försäkringsrörelsen hade två mindre försäkringsfall. De 
resulterade inte i några nettoskador.

Starkare konsolidering
Konsolideringskapitalet uppgick till 26,2 miljarder kronor. 
Det motsvarar 13,9 procent av det riskjusterade försäk-
ringsansvaret.

Premier 2016
Grundpremien var 0,4 procent av pensionsskulden. På 
avgångspensioner var tilläggspremien 0,2 procent. För 
pensionsåtaganden som tryggas i pensionsstiftelse – 
eller täcks av fullgod säkerhet – var premien 0,1 procent. 
Eventuell tilläggspremie uppgår till 0,1–1,2 procent

Lägre kostnader
Kostnaden för administration av ITP 2 i egen regi har 
sänkts till 84 miljoner kronor. Sedan 2010 har denna 
kostnad sänkts med cirka 30 procent. 

2016 i sammandrag

Ökad omsättning
Omsättningen i de konkurrensutsatta verksamheterna 
steg till 70 miljoner kronor. Det ska jämföras med 2010 
då denna omsättning var 10 miljoner kronor. Volym-
ökningen genom åren kopplas till både förvärv av nya 
verksamheter och till en tillväxt i befintliga områden. Till 
de områden som utvecklades bäst 2016 hör aktuariella 
tjänster och stiftelseadministration. 

Ny organisation
Verksamheten inom aktuariella tjänster, konsulttjänster 
samt den pensionsadministration som ligger utanför 
ITP 2 i egen regi flyttades till ett eget bolag – PRI 
 Pensionstjänst. Samtidigt bytte Bankpension namn till 
PRI Pensionstjänst.

Fokus på pension i egen regi
Långsiktiga affärsstrategier och mål togs fram och inne-
bär en tydligare inriktning på pension i egen regi. Detta 
är en konkurrenskraftig tryggandeform både i förmåns-
bestämda och premiebestämda pensionsplaner. PRI ser 
långsiktiga tillväxtmöjligheter inom främst ITP 1 när det 
gäller kreditförsäkring, pensions- och stiftelseadministra-
tion och andra kringtjänster. Även varumärkesarbetet 
har utvecklats under året och ska stötta vår långsiktiga 
satsning.

Året i siffror 2016 2015

Antal försäkringstagare 1 214 1 257

Kapitalavkastning 1 152 900 000 716 900 000

Försäkringsansvar 295 000 000 000 261 000 000 000

Pensionsskuld 188 000 000 000 180 000 000 000

Kapitalavkastning i procent 4,80 3,00

Konsolideringskapital 26 176 000 000 24 974 600 000

Årets resultat 1 185 500 000 864 700 000
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Kort om PRI Pensionsgaranti

Pension i egen regi

Ger pensionslöfte

Garanterar och 
administrerar

Företag Anställd

PRI
Pensionsgaranti

Antalsuppgifter ITP i egen regi

2016 2015

ITP 1

Skuld (Mkr) 46 33

Antal företag 17 18

Antal utfästelser 378 354

ITP 2

Skuld (Mkr) 153 466 149 963

Antal företag 974 1 001

Antal utfästelser 627 264 626 522

2,3 miljoner tjänstemän i 34 000 företag  omfattas av ITP, 
som kan finansieras på två olika sätt. 

34 000
2,3 miljoner

Av de 2,3 miljoner som omfattas av ITP har 439 000 
tjänstemän i 974 företag sin ITP 2 ålders pension i egen 
regi via PRI Pensionsgaranti.

974 företag
439 000

PRI i korthet
 Grundades 1961
 Ägs av våra kunder
 Har 95 medarbetare
 Våra dotterbolag heter PRI Stiftelsetjänst och  
PRI Pensionstjänst

Om oss
Vi har funnits sedan 1961 och har 95 medarbetare 
i Stockholm och Göteborg. Vi arbetar till största del 
inom kollektivavtalade pensionsplaner, i första hand ITP 
och BTP men också företagsegna pensionsplaner och 
avgångspensioner i egen regi. Våra tjänster omfattar för-
utom kreditförsäkring även skuldvärdering enligt IAS 19 
och US GAAP, pensionsutbetalning, stiftelseadministra-
tion och konsulttjänster. De flesta större svenska företag 
är kunder hos oss.

ITP-planen 
ITP kan finansieras på två olika sätt, antingen genom 
att företaget köper pensionsförsäkring eller genom 
att företaget hanterar pensionen i egen regi. Alecta är 
icke- valsalternativ för tryggande i försäkring medan PRI 
till handahåller kreditförsäkring och administration vid 
 tryggande i egen regi. Båda alternativen erbjuds inom 
ramen för kollektivavtalet men det är upp till företaget om 
man vill erbjuda pension i egen regi. Erbjuder företaget 
pension i egen regi för ITP 2 får de anställda det auto-
matiskt medan det, om företaget erbjuder det för ITP 1, 
innebär att de anställda får möjlighet att välja det aktivt.

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeförsäkringsföretag som garanterar och  administrerar 
pensionsutfästelser i egen regi. Vi ägs av våra kunder och drivs utan vinstintresse. Pension i 
egen regi innebär att företagen behåller pensionskapitalet i verksamheten. Samtidigt är de 
anställdas pensioner tryggade via garantin som kreditförsäkringen ger.

Pension i egen regi 
Pension i egen regi innebär att företaget  kreditförsäkrar 
sitt  pensionsåtagande och redovisar detta som en skuld 
i balansräkningen. Först när en anställd går i pension 
börjar företaget betala av sin pensionsskuld. Kreditför-
säkringen garanterar att de anställda får sina pensioner 
även om företaget skulle komma på obestånd. Om före-
taget placerat sitt pensionskapital i en  pensionsstiftelse 
täcker kreditförsäkringen eventuell brist i stiftelsen vid 
en obeståndssituation.
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Långsiktighet
Som ett välkonsoliderat, ömsesidigt bolag har 
vi förmåga att agera långsiktigt för våra kunders 
bästa. Det skapar trovärdighet och grund för 
en god affärsrelation.

Initiativkraft
Vi är lösningsorienterade och strävar ständigt 
efter att förbättra och förenkla för våra kunder. 
Vi tar initiativ genom att föreslå våra tjänster. 
Vi har ett aktivt och engagerat förhållningssätt, 
både internt och i mötet med kund.

Samverkan
Vi samarbetar internt och med våra kunder för 
att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna. 
Det skapar kund- och affärsnytta.

Vision
Vi bidrar till att

svenska företag
kan utvecklas

Kärnvärden
• Långsiktighet
• Initiativkraft
• Samverkan

Kundlöfte
Vi skapar
trygghet

Affärsidé
Vi garanterar

och administrerar
pensioner i
egen regi

PRI:s fyrklöver – vision, kärnvärden, kundlöfte  
och affärsidé 

Vision
Vi bidrar till att svenska företag kan utvecklas.
Vi erbjuder en finansieringsform som möjliggör att svenska 
företag blir ekonomiskt starkare, kan växa och vidare-
utveckla sina verksamheter. Vi bidrar även till att skapa 
pensioner som är attraktiva för medarbetarna och som 
kan underlätta för företagen att rekrytera och behålla sin 
personal.

Kärnvärden
Långsiktighet
Vi är ett ekonomiskt starkt, ömsesidigt bolag som har 
förmågan att agera långsiktigt för kundernas bästa. Det 
skapar trovärdighet och lägger grunden för en stabil 
 affärsrelation.

Initiativkraft
Vi är lösningsorienterade och strävar ständigt efter att 
förbättra och förenkla för våra kunder. Vi tar initiativ och 
har ett aktivt och engagerat förhållningssätt i kontakter 
med kunder och samarbetspartners.

Samverkan
Vi skapar kundnytta genom att vara lyhörda  
och sam arbeta med kunderna för att hitta  
de bästa och mest effektiva lösningarna. 

Kundlöfte
Vi skapar trygghet
Kreditförsäkringen garanterar företagets pensions-
åtagande vid pension i egen regi. Försäkringen skapar 
trygghet i både företagens verksamheter och bland deras 
medarbetare. 

Vi skapar även trygghet för våra kunder genom att vara 
aktiva, kompetenta och tillgängliga.

Affärsidé
Vi garanterar och administrerar pensioner i egen regi
Vi fokuserar på pension i egen regi. På detta område 
bygger vi en helhet med service och tjänster, som gör oss 
till ett välkänt och framgångsrikt kunskapsföretag på den 
svenska tjänstepensionsmarknaden.

Fyrklövern är en symbol för tur och lycka. Vår egen fyrklöver är mer än så. Den fångar grund-
läggande kärnvärden, vision, affärsidé och vårt löfte till kunderna. På så sätt är den en väg-
visare för det vi står för och den nytta vi vill bidra med.
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Vårt erbjudande

Vi erbjuder alla delar inom pension i egen regi. De heltäckande tjänsterna underlättar och 
utvecklar kundernas arbete med tjänstepension i allmänhet och med pension i egen regi i 
 synnerhet.

Pensions-
administration

Aktuariella
tjänster

Kredit-
försäkring

Information
och 

utbildning

Stiftelse-
administration

Konsult-
tjänster

Företaget

Kreditförsäkring 
Via pension i egen regi behåller företaget pensionskapi-
talet i sin verksamhet. Genom kreditförsäkringen är med-
arbetarnas pensioner tryggade samtidigt som företaget får 
en långsiktig finansiering. 

Pensionsadministration
Vi har en komplett pensionsadministration för premie- och 
förmånsbestämda pensionsplaner, som anpassas till beho-
ven i varje företag. Vi arbetar främst med kollektivavtalade 
pensioner som ITP och BTP, men även med företagsegna 
planer och avgångspensioner i egen regi.

Aktuariella tjänster
Vi värderar pensionsåtaganden inom ITP och företags-
egna planer. Det görs enligt svenska och internationella 
redovisningsregler och alltid på ett sätt som underlättar 
den finansiella rapporteringen.

Konsulttjänster
Vi hjälper företagen att hantera komplexa pensionsfrågor, 
både vid strategiska beslut och i konkreta vardagssituatio-
ner som analyser och beräkningar. Våra pensionskonsulter 
är objektiva och arbetar inom hela tjänstepensionsområdet.

Stiftelseadministration
Vårt dotterbolag PRI Stiftelsetjänst erbjuder ett heltäck-
ande stöd till pensions- och vinstandelsstiftelser. Det 
innebär ordning och reda och i praktiken fungerar vi som 
stiftelsens ekonomiavdelning.

Information och utbildning
Genom information och kompetensutveckling hjälper vi 
kunderna att vidareutveckla sina kunskaper om pension i 
allmänhet och egen regi i synnerhet. Vi erbjuder allmänna 
utbildningar om exempelvis ITP 2 i egen regi och IAS 19, 
men också anpassade kurser där utgångspunkten är 
behoven i ett specifikt företag eller koncern. Dessutom 
tillhandahåller vi aktuell information om tjänstepensioner 
och pension i egen regi via seminarier, nyhetsbrev och på 
vår webbplats.
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Stark utveckling för PRI

2016 blev ett mycket bra år för PRI. Vi hade bara två 
mindre försäkringsfall, som inte resulterade i några netto-
skador. Kapitalavkastningen uppgick till 4,8 procent. Det 
är en siffra vi är väldigt nöjda med eftersom vår verk-
samhet endast tillåter oss att vara relativt konservativa 
i vår placeringsstrategi. Framförallt bidrog den svenska 
aktieportföljen till det goda resultatet. Det fina utfallet 
måste också ses mot bakgrund av situationen på finans-
marknaden, där Brexit och det amerikanska president-
valet skapade osäkerhet under en stor del av året. 

När 2016 sammanfattas kan vi också konstatera att 
svenskt näringsliv står stabilt och företagen är robusta 
och utvecklas i flertalet fall väl. Vår egen tillväxt är som 
alltid nära länkad till förutsättningarna i våra kundföretag. 
Vi är ett ömsesidigt kreditförsäkringsföretag med fokus 
på företagens pensionsåtaganden. Att hålla jämna steg 
med storföretag som växer snabbt är utmanande. PRI har 
som mål att växa i takt i med kundernas åtaganden och 
den konkurrenskraftiga avkastningen 2016 bidrar till just 
detta.

Ge kundnytta
Kreditförsäkring och administration av ITP 2 i egen regi 
är vår kärnaffär. I denna verksamhet har vi under året 
sänkt kostnaderna ytterligare. Genom effektiviseringar 
och investeringar i nya webbtjänster har kostnaden 
kunnat minskas från 86 till 84 miljoner kronor. Detta är 
ett fortgående arbete som gjort att administrationskost-
naden inom ITP 2 – sedan samgåendet mellan PRI och 
Pensionsgaranti 2010 – kunnat sänkas med närmare 
30 procent. 

Satsningen på fler och mer utvecklade  webbtjänster 
är överhuvudtaget viktig för oss. Ett exempel gäller 
stiftelseadministration där en skräddarsydd  webblösning 
utvecklats för vinstandelsstiftelser. Vi ser att denna typ 
av tjänster uppskattas av kunderna och bidrar till att 
 intresset för vår stiftelseadministration ökar.

Vad gäller kundrelationer i övrigt vill jag lyfta fram 
den kundundersökning som gjordes under året. Resul-
taten visar att PRI ligger kvar på samma höga nivåer 
som i undersökningen 2014. Undersökningen baseras 
på en sexgradig skala, där vi 2016 fick helhetsomdömet 
5,3. Detta är glädjande och bekräftar att kunderna har 

 förtroende för oss och vårt sätt att arbeta, exempelvis att 
vi är lätta att få tag på och har rätt kompetens.

Rätt positionerade
Ser vi till marknadsutvecklingen i stort kan vi konstatera 
att allt fler företag väljer att lägga ut sin pensionsadmi-
nistration till externa specialister. Att sköta pensions-
administrationen internt förknippas med operativa risker, 
vilket företagen i ökande grad inser. Hanteringen kan 
vara personberoende samtidigt som det blir svårare att 
upprätthålla kompetensen på ett område som inte tillhör 
företagets kärnverksamhet. Detta gynnar en  specialist 
som PRI. Vi har kompetens, resurser och tekniska lös-
ningar som gör pensionsadministrationen smidig, säker 
och kostnadseffektiv för kunderna.

Ett område där vi flyttat fram positionerna är stiftelse-
administration. Vi har starka positioner på marknaden för 
pensionsstiftelser, och har breddat oss inom vinstandels- 
och avkastningsstiftelser. Erbjudandet är heltäckande, 
där som sagt nya webbtjänster gör oss ännu starkare. 
Även kreditförsäkringsaffären har utvecklats via nya till-
lämpningar inom stiftelseområdet. Stiftelser kan – istället 
för att tillföra nytt kapital – dra nytta av en kreditför-
säkring för att täcka eventuella underskott i stiftelsen. 
Det ökar tryggheten, men ger även flexibilitet eftersom 
användningen av kreditförsäkringen kan göras tidsbe-
gränsad.

De aktuariella tjänsterna är ett annat område som 
vidareutvecklats, bland annat genom inriktningen på 
enkelhet och tydlighet i rapporteringen. Samtidigt ökar 
kundernas intresse för delårsvärderingar och även detta 
bekräftar att vi lyckas bra på ett komplext område, där 
PRI idag är marknadsledare i Sverige. 

Sammantaget har det vi kallar vår konkurrensutsatta 
affär ökat och omsatte under året cirka 70 miljoner 
 kronor. Viktiga framgångsfaktorer är inriktningen på stor-
drift och på de tekniska lösningar vi utvecklat. Det gör att 
vi har tillgång till tjänster som går att skala upp när efter-
frågan ökar, men som framför allt är kund anpassade och 
enkla att använda. Att vi vuxit inom konkurrensutsatta 
tjänster tror jag också ökat kundnyttan, framför allt efter-
som vårt insteg på marknaden bidragit till en prispress på 
många tjänster.
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Fokus på egen regi
Under året har vi tagit fram långsiktiga affärsmål för 
PRI:s verksamhet – både inom kreditförsäkring och 
pensionsadministration. Kärnan i den strategi vi lagt 
är pension i egen regi. Vi är en stor, etablerad aktör på 
detta område och som vi ser det är pension i egen regi 
en bra  tryggandeform vars fortlevnad vi vill säkra. 

Vi ser att pension i egen regi erbjuder fortsatta 
tillväxtmöjligheter i framtiden, framför allt inom ITP 1, 
där vi gjort ett omtag och nu erbjuder en ny lösning. 
Via den får med arbetarna tillgång till en kostnads- 
effektiv och transparent pensionsplan samtidigt som 
företaget  be håller kapitalet i verksamheten. Stiftelse-
administration är ett annat  område där vi ser tillväxt-
möjligheter.

Varumärket – en vägvisare
Parallellt med att nya affärsmål tagits fram har vi även ut-
vecklat vår varumärkesstrategi. Varumärket ska  signalera 
att vi är ett kunskapsföretag med inriktning på pension i 
egen regi och dessutom en aktiv och vital marknadsle-
dare på detta område. Detta är budskap som genomsyrar 
kommunikationen med kunderna och andra intressenter 
och även fungerar som vägvisare i den fortsatta tillväxt vi 
nu tar sikte på.

Jan Ahlström
Vd, PRI Pensionsgaranti





Ekonomisk  redovisning
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avtal,  chefspensioner, avgångspensioner samt även 
kompletteringar till ITP för exempelvis ledande befatt-
ningshavare.

Försäkringsansvar och pensionsskuld
Det totala försäkringsansvaret uppgick vid utgången 
av 2016 till cirka 295 000 miljoner kronor (261 000). 
 Av det totala försäkringsansvaret var 43 procent (45) 
tryggat i pensionsstiftelse. Sex procent (sex) omfattas av 
andra säkerheter. I en obeståndssituation avvecklar PRI 
Pensionsgaranti  företagets pensionsåtagande genom att 
lösa in de kredit försäkrade pensionsutfästelserna i ett 
livförsäkrings företag. Inlösenkostnaden påverkas av den 
premie livförsäkringsföretaget tillämpar vid den aktuella 
tidpunkten. Inlösen av pensionsutfästelser avseende 
ITP 2 i egen regi sker alltid i Alecta. Vid premieberäk-
ning använder Alecta ett lägre ränteantagande än det 
antagande som beslutas av PRI, ideell förening, vilket 
används vid beräkning av företagens pensionsskulder. 
Detta medför att försäkringsansvaret överstiger den 
redovisade  pensionsskulden. I de fall försäkringsansvaret 
tryggas i pensionsstiftelse eller av annan säkerhet redu-
ceras  nettorisken. Under året har Alecta sänkt premie-
räntan från 1,5 procent till 1,1 procent. Detta medförde 
att in lösenkostnaden ökade.

Med hänsyn till dessa faktorer beräknas ett riskjusterat 
försäkringsansvar. Ansvaret beräknas som 157 procent 
(145) av de redovisade pensionsskulderna, reducerat med 
75 procent av det belopp som tryggas i pensionsstiftelse 
och/eller av andra säkerheter. Det totala riskjusterade för-
säkringsansvaret, inklusive ansvaret för mottagen återför-
säkring uppgick vid utgången av 2016 till cirka 188 800 
miljoner kronor (158 400). Av den totala ökningen på 
30 400 miljoner kronor utgör 22 500 miljoner kronor en 
ökning på grund av Alectas ändrade antaganden.

Premier
Grundpremien för kreditförsäkring avseende 2016 
 uppgick till 0,4 procent (0,4) av pensionsskulden vid 
utgången av 2015. För pensionsskuld som tryggas 
i pensionsstiftelse eller omfattas av annan premie-
reducerande säkerhet var premien 0,1 procent (0,1). 
Årets premieintäkt (f.e.r) uppgick till 431,2 miljoner 
kronor (412,1). Som ett alternativ eller komplettering till 
ställande av säkerhet kan en tilläggspremie på 0,1–1,2 
procent av pensionsskulden per föregående årsskifte tas 

Ägarförhållande och koncernstruktur
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti är ett ömse-
sidigt skadeförsäkringsföretag, som ägs av försäkrings-
tagarna. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen 
PRI Stiftelse tjänst AB och sedan december 2016 PRI 
Pensionstjänst AB.

Verksamheten 
PRI Pensionsgaranti kreditförsäkrar och administrerar 
företagens pensionsutfästelser i egen regi. Med tjänste-
pension i egen regi behåller företagen sitt pensionskapital 
i verksamheten och avgör själva hur det används. De an-
ställdas pensioner är genom kreditförsäkringen  tryggade 
och samtidigt får företaget tillgång till en långsiktig 
finansiering. Många större svenska företag och koncerner 
är kunder hos PRI Pensionsgaranti.

Ett företag kreditförsäkrar sitt pensionsåtagande 
hos oss och redovisar detta som en skuld i balans-
räkningen. Först när en anställd går i pension börjar 
företaget  betala av sin pensionsskuld. Kreditförsäkringen 
garan terar att de anställda får sina pensioner även om 
företaget skulle komma på obestånd. I de företag som 
placerat pensionskapitalet i en pensionsstiftelse täcker 
kreditförsäkringen en eventuell brist i stiftelsen vid en 
obeståndssituation. 

Förmånsbestämda pensionsutfästelser i egen regi en-
ligt ITP 2 är den klart dominerande delen av PRI Pensions-
garantis försäkringsansvar. Parterna bakom ITP-avtalet 
fastställer – genom Pensionsregistreringsinstitutet (PRI), 
ideell förening – de tryggandegrunder som används vid 
beräkning av pensionsskuld för ITP 2. 

Administrationen av ITP 2 görs inte i vinstsyfte utan 
bygger på att PRI Pensionsgaranti debiterar företagen 
motsvarande kostnaden för administrationen. 

Via dotterbolagen PRI Pensionstjänst och PRI 
 Stiftelsetjänst erbjuds flertalet tjänster som  kompletterar 
pension i egen regi, exempelvis aktuariella tjänster, 
 konsulttjänster samt pensions- och stiftelseadministration. 

Försäkringsrörelsen
ITP 2 i egen regi innebär att företagen måste teckna 
kredit försäkring hos PRI Pensionsgaranti. Förmåns-
bestämda pensionsutfästelser i egen regi enligt ITP 2 
utgör cirka 80 procent av det totala försäkringsansvaret. 
Vi kredit försäkrar och administrerar även pensions-
utfästelser enligt andra kollektivavtal än ITP, individuella 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, organisations-
nummer 502014-6279, avger härmed årsredovisning för 2016. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn 
och har sitt säte i Stockholm.
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ut för en försäkring. Tilläggspremien är inte återbärings-
grundande.

Försäkringsersättningar
Två försäkringsfall inträffade under året, vilket inte medfört 
någon nettokostnad. PRI Pensionsgaranti har under 2016 
inte haft några kostnader för tidigare års försäkringsfall, 
men har erhållit återbetalning från gamla försäkringsfall. 
Årets återbetalning har uppgått till 8,4 miljoner kronor 
(39,7). 

Den andel av driftskostnader (inklusive förändring av 
skadebehandlingsreserven) som redovisas under försäk-
ringsersättningar uppgick till 4,3 miljoner kronor (4,0).

Mottagen återförsäkring
PRI Pensionsgaranti mottar fakultativ återförsäkring avse-
ende garantier av pensioner i Finland. Riskbedömningen 
sker på samma sätt som för den direkta kreditförsäkrings-
affären, det vill säga för varje företag görs en individuell 
kreditbedömning. Per den 31 december 2016 uppgick 
försäkringsansvaret till 785 miljoner kronor (882) fördelat 
på totalt sju (nio) företag. Återförsäkringen har gett en 
premieintäkt på 3,0 miljoner kronor (6,4). Några skador 
har inte förekommit.

Avgiven återförsäkring
PRI Pensionsgaranti har förlängt det återförsäkringsavtal 
som tecknades 2015. Det förlängda återförsäkrings avtalet 

gäller för perioden 2017 till 2019 och avser extrema 
 händelser av viss omfattning i försäkringsrörelsen. Det 
har skett en upp delning på ytterligare fem återförsäkrare 
men det är fortfarande Münich Re som står för den största 
delen av återförsäkringsansvaret. 

Den fakultativa återförsäkringen utökades samtidigt till 
att omfatta två koncerner i syfte att reducera nettoexpo-
neringarna till i nivå med bolagets riktlinje för konsolidering 
och maximal nettoexponering.

Återbäring
PRI Pensionsgarantis styrelse har beslutat att inte lämna 
någon återbäring för 2016.

Våra tjänster 
Kreditförsäkring
Enligt ITP-avtalet måste pensioner i egen regi kreditför-
säkras. Inom ITP 2 har parterna utsett PRI Pensions garanti 
som försäkringsgivare och administratör. Även premiebe-
stämda pensionsplaner såsom ITP 1 och Avtalspension 
SAF-LO kan kreditförsäkras och administreras hos oss. 

Vi kreditförsäkrar också andra  pensionsutfästelser, 
bland annat avgångspensioner och företagsegna 
 pensionsplaner utanför kollektivavtal samt beloppsbe-
gränsade garantier i Sverige och i Storbritannien. 

Det kreditförsäkrade försäkringsansvaret uppgick 
per den sista december 2016 till cirka 295 000 miljoner 
kronor (261 000). 
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Försäkringsfall

Bruttoskada Återbetalning Nettoskada Exponering

År Antal föräkringsfall Total, Mkr Förväntat, Mkr Betalt, Mkr Total, Mkr % 

2002 4 -36,5 0,0 37,1 0,6 0,00

2003 4 -36,5 0,0 29,9 -6,6 0,01

2004 2 -76,7 0,0 60,4 -16,2 0,02

2005 6 -182,9 0,0 151,0 -32,0 0,04

2006 1 -1,2 0,0 0,0 -1,2 0,00

2007 3 -43,2 0,0 33,8 -9,4 0,01

2008 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

2009 12 -221,8 0,0 135,3 -86,5 0,07

2010 2 -19,2 0,0 8,2 -11,0 0,01

2011 2 -1 881,3 0,0 1 590,6 -290,7 0,19

2012 4 -57,3 0,0 37,5 -19,8 0,01

2013 3 -5,4 0,0 3,7 -1,8 0,00

2014 2 -2,7 0,0 0,5 -2,2 0,00

2015 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

2016 2 -17,5 0,0 17,5 0,1 0,00

Total 48 -2 582,2 0,0 2 105,5 -476,7

I tabellen hänförs återbetalningarna till det år respektive skada inträffat.

Pensionsadministration
De pensionsplaner vi arbetar med är kollektivavtalade 
tjänstepensioner, främst ITP och BTP samt företagsegna 
planer och avgångspensioner i egen regi.

Administrationen består bland annat av förmåns-
beräkning, skuldvärdering, fribrevsregister, värdebesked, 
förmånstagarutredning, levnadskontroll och pensions-
utbetalning.

Aktuariella tjänster
PRI gör skuldvärderingar enligt både svensk och inter-
nationell (IAS 19 och US GAAP) redovisningsstandard 
gällande pensionsplaner inom och utom ITP. Vi gör även 
prognoser och analyser av kundens pensionsåtaganden.

Stiftelseadministration
Dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst arbetar med adminis-
tration av pensions-, avkastnings- och vinstandelsstif-
telser samt bedriver även viss värdepappersrörelse. PRI 
Stiftelse tjänst har ett brett utbud av tjänster för dessa 
typer av stiftelser.

Konsulttjänster
PRI erbjuder specialistkompetens för att lösa pensions-
relaterade frågor eller utredningar. Detta görs vanligtvis 
som konsultuppdrag men även genom outsourcing.

Resultat före bokslutsdispositioner och årets  resultat
Moderbolaget
Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 364,6 
miljoner kronor. För 2015 uppgick det försäkringstekniska 
resultatet till 340,2 miljoner kronor efter avsättning med 
49,5 miljoner kronor till utjämningsavsättning. 

Det har inte skett någon tilldelning av återbäring. 
Kapitalförvaltningens resultat uppgick till 1 153,1 miljo-

ner kronor (716,7).
Resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 1 521,8 

miljoner kronor (1 059,3). Årets resultat efter skatt blev 
1 178,8 miljoner kronor (- 367,1). Under 2016 gjordes 
ingen ytterligare avsättning till säkerhetsreserven.



15

Koncernen
Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 364,2 
miljoner kronor (390,1). 

Det har under året inte skett någon tilldelning av åter-
bäring. 

Kapitalförvaltningens resultat uppgick till 1 152,9 miljo-
ner kronor (716,9).

Årets resultat före skatt uppgick till 1 531,1 miljoner 
kronor (1 118,4) och årets resultat efter skatt uppgick 
1 185,5 miljoner kronor (864,7).

PRI Stiftelsetjänst AB 
Bolaget är en ledande aktör på den svenska marknaden 
för administration och förvaltning av pensionsstiftelser. I 
det administrativa åtagandet ingår att hantera pensions-
löften från företag genom att bilda, driva och avveckla 
stiftelser, sköta kontakter med myndigheter och bistå med 
expertis i frågor rörande pensionsstiftelser. PRI Stiftelse-
tjänst erbjuder även administrativa tjänster för vinstandels- 
och avkastningsstiftelser.

På senare år har bolaget tagit fram en webbaserad 
applikation som stöder administration av större vinstan-
delsstiftelser. Under 2016 ändrades bolagsordningen så 
att verksamheten kan administrera alla stiftelseformer. 

PRI Stiftelsetjänsts resultat före skatt uppgick till 3,8 
miljoner kronor (4,0).

PRI Pensionstjänst AB
Dotterbolaget Bankpension Sverige AB bytte i december 
2016 namn till PRI Pensionstjänst AB. Verksamheten 
arbetar bland annat med beräkning och administration 
av bankernas tjänstepensionsavtal BTP. Erbjudandet 
inne fattar administration av tjänstepensioner och andra 
 tjänster inom avtalsområdet samt liknande tjänster för 
företag med BTP-liknande tjänstepensionsplaner.

Under 2016 har verksamheten fokuserat på löpande 
administration och på förbättringar av systemstöd. Bolaget 
har även tecknat ett första avtal om BTP 1-t jänsten med 
en ny kund. 

Den 1 januari 2017 lades viss verksamhet över 
från moderbolaget PRI Pensionsgaranti till PRI 
 Pensionstjänst. Den verksamhet som omfattas är i 
stora drag aktuariella tjänster och konsulttjänster samt 
den  pensionsadministration som inte omfattas av PRI 
 Pensionsgarantis uppdrag att administrera ITP 2 i egen 
regi. 

PRI Pensionstjänsts resultat före skatt uppgick till 
6,7 miljoner kronor (5,3).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Solvens II trädde i kraft den 1 januari 2016 och PRI 
 Pensionsgarantis eget Solvens II-projekt har fortgått 
under året. Arbetet har fokuserat på företagsstyrning samt 
kvalitativa och kvantitativa årsrapporter och inneburit att 
såväl kvantitativa kvartalsrapporter som en ORSA (egen 
risk- och solvensbedömning) lämnats in till Finansin-
spektionen. Dessutom har ett internt systemstöd utveck-
lats, bland annat avseende datalagring och  rapportering. 

Alecta beslutade under hösten att sänka diskonterings-
räntan vid inlösen av pensionsutfästelser inom ITP 2, från 
1,5 till 1,1 procent. Sänkningen gör att PRI Pensions-
garantis försäkringsansvar ökar. 

En långsiktig affärsplan har tagits fram, som ska bidra 
till att säkra tillväxten i verksamheten. Fokus ligger på 
utveckling av kärnaffären pension i egen regi, främst på 
premiebestämda planer som ITP 1 och företagsegna 
planer samt på administrationen av ITP 2. I affärsplanen 
formuleras ett antal mål fram till och med år 2020. Under 
året har också en varumärkesstrategi fastställts. Den 
tydliggör vår inriktning på pension i egen regi, vår vision 
och våra kärn värden samt varumärkesförflyttningen som 
ska bidra till att affärsmålen uppnås. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Alectas styrelse har beslutat att från den 1 mars 2017 
ändra räntan på framtida premier samt att förändra sina 
livslängdsantaganden avseende ITP 2. Detta innebär att 
vårt försäkringsansvar ökar med cirka tre procent.

Hållbarhet och miljö
PRI Pensionsgarantis arbete med tjänstepensioner är 
långsiktigt och bygger på en hållbar utveckling i både vår 
affärsverksamhet och i samhället i övrigt. I detta arbete 
är god affärsetik och miljöhänsyn viktiga områden för 
oss. Vi arbetar med långsiktiga åtaganden och kund rela-
tioner, vilket förutsätter ett ansvarfullt agerande i allt vi gör. 
Möjligheten att agera långsiktigt underlättas av att vi är ett 
ekonomiskt starkt ömsesidigt bolag, som dels kan växa 
i takt med våra kunder/ägare, dels erbjuda företagen en 
stabil finansiering som bidrar till att de kan vidareut vecklas.

Vi arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön 
för att göra miljöhänsyn, kvalitet och kostnadseffektivitet 
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till en naturlig del av verksamheten. I enlighet med miljö-
policyn strävar vi efter att använda så lite miljöpåverkande 
resurser som möjligt utan att verksamheten påverkas 
 negativt. PRI Pensionsgaranti bedriver ingen tillstånds- 
 eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

I vår strävan att arbeta effektivt med resurser och 
till   gångar har vi utvecklat en digital strategi, som förenar 
kund- och affärsnytta med mer hållbara arbetssätt och 
 rutiner. Våra webbtjänster har en central roll i denna 
 strategi. Via dessa tjänster görs mer information till-
gänglig digitalt  istället för att skickas ut med post till 
kund företagen.

Uppförandekod
I början av 2016 fastställdes bolagets uppförandekod 
som dels baseras på internationella konventioner och 
riktlinjer – bland annat FN Global Compact – dels på 
ISO 26000 som är standarden för socialt ansvar. Koden 
fungerar som rättesnöre. Den vänder sig till medarbetare 
och styrelse och gäller på samma sätt för alla. Koden 
speglar vår syn på hållbar utveckling och PRI Pensions-
garantis grund läggande värderingar som vi sammanfattar 
på följande sätt:

 I relationer med kunder, medarbetare och andra 
 intressenter ska verksamheten präglas av trygghet, 
långsiktighet och ansvarstagande.

 Våra kunder är samtidigt våra ägare och bolagets mål 
och aktiviteter ska vara till nytta för dem.

 Vi ska vara väl förtrogna med de legala krav som gäller 
bolagets verksamhet och alltid följa dessa krav.

 Vi vill bidra till hållbar utveckling eftersom detta är 
värde skapande för PRI Pensionsgaranti och för sam-
hället i stort. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade 
i hela verksamheten.

Via intranätet är uppförandekoden från 2016  tillgänglig 
för alla medarbetare. Koden presenteras även på hem-
sidan och kommunicerar på så sätt våra värderingar till 
leveran törer, kunder, affärspartners och andra externa 
intressenter.

Förutom uppförandekoden bygger hållbarhetsarbetet 
bland annat på våra etiska riktlinjer, en jämställdhetsplan, 
en rese- respektive diskrimineringspolicy samt på en 
instruktion mot mutor och våra riktlinjer för arbetsmiljö, 
hälsa och säkerhet.

Ansvarsfull kapitalförvaltning
I ägarpolicyn betonas vikten av ansvarfulla investeringar i 
kapitalförvaltningen. Här klargörs bland annat att:

 PRI Pensionsgaranti anser att hänsyn till miljö och etik 
är en förutsättning för att ett bolag ska kunna uppnå en 
uthållig, långsiktig avkastning. 

 Utgångspunkten är att de bolag som vi äger aktier i 
följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt 
FN:s Global Compact. Detta gäller oavsett om de länder 
där företagen verkar har undertecknat konventionerna 
eller har en svagare rättighetslagstiftning. 

 För att säkerställa att PRI Pensionsgaranti inte har 
investeringar i bolag som bryter mot internationella 
 konventioner, samt för att undvika nyinvesteringar i 
sådana bolag, bevakas portföljen löpande av externt 
upphandlad expertis.

 Vi ställer krav på att våra aktivt förvaltade aktiefonder 
har likartade krav på fondens investeringar.

 Om det framkommer att något av bolagen i aktie-
portföljen bryter mot internationella konventioner avser 
PRI Pensionsgaranti att avyttra aktierna eller fond-
andelarna. Det görs om det inte inom rimlig tid vidtagits 
åtgärder för att förhindra att överträdelsen upprepas.

Medarbetare och arbetsgivaransvar
PRI-koncernen har 95 anställda i Stockholm och Göteborg. 
Andelen manliga medarbetare är 47 procent och andelen 
kvinnliga 53 procent. Övriga uppgifter om med arbetare 
presenteras i not 31. 

Som ett led i arbetet med ständiga förbättringar genom-
förs en medarbetarundersökning vartannat år. Den senaste 
undersökningen genomfördes hösten 2016. Fokusområden 
är ledarskap, teameffektivitet, medarbetar engagemang och 
hur företaget upplevs som arbetsgivare. Svarsfrekvensen är 
fortsatt nästintill hundraprocentig. Resultatet av undersök-
ningen följs alltid upp avdelningsvis med samtliga medarbe-
tare tillsammans med respektive chef. 

Engagemanget är stort när resultatet presenteras 
och förbättringsåtgärder identifieras. Årets undersök-
ning visar att samtliga värden är lika höga eller högre 
jämfört med föregående undersökning. Särskilt  gäller 
detta för ledarskap och medarbetarengagemang. 
 Intressanta arbetsuppgifter och ett gott företagsklimat 
gör att medarbetarna gärna rekommenderar företaget. 
Ett  förbättringsområde som identifierats är att vi kan 
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samverka mer internt och därmed bli bredare i arbetet 
gentemot kunderna. Som ett led i denna strävan har det 
även gjorts organisatoriska förändringar som ska effekti-
visera  arbetet och öka kundnyttan.

Sedan 2015 erbjuds medarbetarna möjligheten att 
förbättra pensionsförutsättningarna genom att växla lön 
till förmån för en förstärkt pension i egen regi. Erbjudandet 
omfattar medarbetare som är mellan 27 och 65 år samt 
är tillsvidareanställda. Löneväxling mot pensionssparande 
är uppskattat. Cirka 60 procent av dem som omfattas av 
erbjudandet löneväxlar idag. 

Ersättningar till ledande befattningshavare redovisas 
i not 31. Ingen rörlig ersättning har utgått till ledande 
befattningshavare. Dessa omfattas dock – liksom övriga 
anställda (exklusive vd) – av bolagets resultatandels-
system. Beskrivning av PRI:s ersättningsmodell finns på 
bolagets hemsida, pri.se.

Kapitalförvaltning
PRI Pensionsgarantis kapitalförvaltning ska – med hän-
syn till bolagets riktlinjer och begränsningar fastställda av 
styrelsen – på lång sikt verka för högsta möjliga avkast-
ning på förvaltat kapital. Kapitalförvaltningen bedrivs 
också med hänsyn till PRI Pensionsgarantis försäkrings-
åtagande och knyter an till ramverket i konsoliderings-
policyn. I ett långsiktigt perspektiv med den tänkta 
tillgångsmixen  väntas den årliga avkastningen uppgå till 
cirka tre procent.

Enligt riktlinjerna ska ränteplaceringar utgöra 50–69 
procent, aktier 25–44 procent samt alternativa placeringar 
6–23 procent av totalportföljen. Avkastningen utvärderas 
mot ett referensindex som 2016 bestod av:

 57 procent räntebärande placeringar
 20 procent svenska aktier med återlagda utdelningar
 10 procent utländska aktier med återlagda utdelningar
 13 procent alternativa placeringar med avkastningskrav 
tre procent
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Totalavkastningstabell 2016, Mkr

Avkastningstillgångar Ingående 
portfölj

Netto-
placering

Värde-
förändring

Utgående 
portfölj

Direkt- 
 avkastning

Totalav-
kastning

Total-
avkastning 
5-årssnitt

Räntebärande placeringar 14 310,2 -464,9 -213,2 13 632,1 352,3 139,1
58 % -1,5 % 52 % 2,5 % 1,0 % 1,7 %

Svenska marknadsnoterade 
aktier

4 711,1 -103,4 437,9 5 045,6 179,8 617,7
19 % 9,5 % 19 % 3,9 % 13,4 % 17,5 %

Utländska aktier  
(inkl utländska fonder)

2 525,3 212,1 224,7 2 962,1 37,6 262,3
10 % 8,6 % 11 % 1,5 % 10,1 % 13,7 %

Alternativa placeringar 3 348,3 1 234,8 87,6 4 670,7 86,2 173,8
13 % 2,3 % 18 % 2,3 % 4,6 % 4,0 %

Summa avkastnings-
tillgångar

24 894,9 878,6 537,0 26 310,5 655,9 1 192,9
100 % 2,2 % 100 % 2,6 % 4,8 % 6,1 %

Jämförelseindex för räntebärande placeringar: + 1,5 %
SIX return-index: + 9,7 %
Morgan Stanleys AC World Index 50/50 för aktier*: + 13,3 %
Övrigt: + 3,0 %
Referensindex** (57 % räntebärande, 20 % svenska aktier, 10 % utländska aktier, 13 % övriga): + 3,0 %

* 50 % lokal valuta och 50 % svenska kronor 
** Baserat på ingående värden vid årets början

Följande sifferuppgifter är baserade på Totalavkastnings-
tabellen, som är värderad till betalkurs. De finansiella 
instrumenten inkluderar de likvida medel som hänför sig till 
det aktuella finansiella instrumentet. I balansräkningen 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 2016 var 4,8 
 procent (jämförelseindex 4,5 ). Totalportföljens värde 
vid årets slut var 26 310,5 miljoner kronor. Under 2015 
var totalavkastningen 3,0 procent. PRI Pensionsgarantis 
genomsnittliga totalavkastning de senaste fem åren är 
6,1 procent (beräknat som ett geometriskt genomsnitt).

PRI Pensionsgaranti

Räntebärande 1,7 %

Svenska aktier 17,5 %

Utländska aktier 13,7 %

Alternativa placeringar 4,0 %

Totalavkastning 6,1 %

Räntebärande placeringar
Andelen räntebärande värdepapper uppgick vid årets slut 
till 51,8 procent. Det var en minskning från 57,5 procent 
vid utgången av 2015. Marknadsvärdet på ränteportföljen 
vid årets slut var 13 632,1 miljoner kronor med en duration 
på 1,5 år. Durationen i portföljen varierade mellan 1,3 och 

2,7 år. Den räntebärande portföljen bestod vid årsskiftet 
av 91 procent bostadsobligationer, sex procent UCITS-
räntefonder och tre procent likvida medel. Avkastningen 
på de räntebärande placeringarna var 1,0 procent (refe-
rensindex 1,5). Övervikten i bostadsobligationer kom-
penserade inte fullt ut för durationsavvikelsens negativa 
påverkan under året.

Aktier och aktiefonder
Andelen aktier och aktiefonder ökade under året från 29 
till 30 procent. Marknadsvärdet – inklusive terminsposi-
tioner i valutor hänförliga till den utländska aktieportföljen 
– uppgick vid årets slut till 8 007,7 miljoner kronor. Under 
2016 nettoköptes aktier för 108,7 miljoner kronor. Sam-
tidigt erhölls 217,4 miljoner kronor i utdelningar. 

Svenska aktier
Vid utgången av året utgjorde svenska aktier 63 procent 
av aktieportföljen. Marknadsvärdet vid denna tidpunkt var 
5 045,6 miljoner kronor. Avkastningen blev 13,4 procent 
(referensindex 9,6). Övervikter i ett antal verkstads bolag 
– och en stor position i Lundbergs som avvecklades under 
senare delen av året – bidrog till den positiva avvikelsen. 
En stor undervikt i både fastighetsaktier och ett antal högt 
värderade tillväxtbolag hade också en positiv påverkan. 
Antalet innehav vid årsskiftet var 56 stycken företag. De 
fem största innehaven var Investor, H & M, Nordea, Atlas 
Copco samt Telia. 
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Utländska aktier och aktiefonder
Marknadsvärdet på den utländska portföljen uppgick vid 
årsskiftet till 2 962,1 miljoner kronor, varav 2 159,1 miljo-
ner kronor i aktiefonder. Avkastningen blev 10,1 procent 
(referensindex 13,3). Antalet direktägda aktier i portföljen 
var vid årsskiftet 38. Antalet aktiefonder var åtta, varav 
tre aktivt förvaltade, en indexfond samt fyra börshandlade 
fonder. Den negativa avvikelsen mot index hänför sig 
främst till en övervikt i direktägda europeiska aktier samt 
till en svag avkastning i en aktivt förvaltad aktiefond.

Alternativa placeringar
Marknadsvärdet på alternativa placeringar var vid utgång-
en av året 4 670,7 miljoner kronor. Det motsvarar 17,8 
procent av totalportföljen. Avkastningen var 4,6 procent 
(referensindex 3,0). Avkastningen skapades främst i fast-
ighetsfonder och lånefonder. Under 2016 har nettoinves-
tering skett med cirka 1 234,8 miljoner kronor. Placeringar 
och åtaganden har gjorts i hedgefonder, fastighetsfonder 
samt direktlånefonder. 

Värdeökning 1 januari 2012 – 31 december 2016 (1 januari 2012 = 100)
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Konsolidering, Solvens II och ORSA
PRI Pensionsgarantis egen bedömning utifrån affärsverk-
samhet och ömsesidiga delägares beslut regleras i före-
tagets riktlinje för konsolidering, vilken anger målintervallet 
13–16 procent av det riskjusterade försäkringsansvaret. 
Konsolideringen var lägst i oktober med 13,5 procent, 
och högst i augusti med 15,4 procent. Anledningen till att 
 konsolideringen minskade med cirka två  procentenheter 
är Alectas räntesänkning i oktober, vilket påverkade 
bolagets försäkringsåtagande. Solvenskapitalkravet enligt 
standardformeln för det nu gällande Solvens II-regelverket 
ger ett kapitalkrav på 5,6 miljarder kronor, detta betyder 
att bolagets konsolideringskapital är cirka 4,6 gånger 
större än solvenskapitalkravet. 

Solvens II 
Solvens II trädde i kraft den 1 januari 2016 och har 
inneburit att bolaget lämnat in kvantitativa kvartals-
rapporter och en ORSA (egen risk- och solvens-
bedömning).  Solvens II-projektet har fortgått under hela 
året och fokuserat på både kvalitativa och kvantitativa 
årsrapporter.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserat resultat 2 689 966 446

Årets resultat 1 178 749 069

Summa 3 868 715 515

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att 
3 868 715 515 kronor överförs i ny räkning.

Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten
PRI Pensionsgaranti
I PRI Pensionsgarantis verksamhet finns betydande risker 
inom både försäkringsrörelsen och placeringsverksam-
heten. Omvärldsfaktorer som konjunkturutveckling och 
kriser i större företag påverkar direkt utfallet i dessa 
verksamhetsgrenar. För PRI Pensionsgaranti består 
försäkringsrisken av att ett försäkrat företag kommer 
på obestånd. Skadornas storlek varierar beroende på 

konjunkturutvecklingen. Under goda år är kostnaderna 
försumbara, men under lågkonjunktur kan de öka kraftigt. 
Svängningar i skadeutfallet – och förekomsten av ett antal 
mycket stora engagemang – ställer krav på hög konsolide-
ring 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 
  Spreadrisk
  Aktieprisrisk
  Valutarisk
  Likviditetsrisk
  Fastighetsrisk

Riskerna begränsas genom bolagets strategi för till-
gångarnas fördelning. Det finns också fastställda limiter 
som begränsar exponeringen mot enskilda risktyper.

PRI Stiftelsetjänst
PRI Stiftelsetjänsts verksamhet består av stiftelseadminis-
tration och värdepappersrörelse. Bolaget är främst utsatt 
för operativa risker. Övriga risker – exempelvis finansiella 
risker – är mycket begränsade. 

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

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

Utsikter för 2017
Ett nytt återförsäkringsavtal har tecknats och gäller för 
perioden 2017 till 2019. Även omfattningen har utökats. 
Avtalet – där Münich Re alltjämt står för den största delen 
– avser extrema händelser i försäkringsrörelsen. 

Från och med den 1 januari 2017 förändrades organi-
sationen inom enheten Affär och Marknad. I den nya orga-
nisationen förtydligas roller och arbetssätt. Det ger bättre 
förutsättningar för att nå PRI-koncernens tillväxtmål. 
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5 år i sammandrag Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012

Antal försäkrings-
tagare 1 214 1 257 1 315 1 386 1 410 1 214 1 257 1 315 1 386 1 410

Pensionsskuld 188 000 180 000 180 000 175 000 171 000 188 000 180 000 180 000 175 000 171 000

Försäkringsansvar 295 000 261 000 243 000 236 000 231 000 295 000 261 000 243 000 236 000 231 000

Riskjusterat försäk-
ringsansvar 188 800 158 400 145 500 145 000 145 000 188 800 158 400 145 500 145 000 145 000

Premieintäkt, brutto 450,5 427,5 434,2 359,7 339,9 450,5 427,5 434,2 359,7 339,9

Premieintäkt (f.e.r.) 431,2 412,1 419,6 359,7 339,9 431,2 412,1 419,6 359,7 339,9

Kapitalavkastning i 
försäkringsrörelsen – 3,7 3,5 4,3 6,2 – 3,7 3,5 4,3 6,2

Försäkringsersätt-
ningar (f.e.r.) 4,1 35,7 9,6 11,7 -54,3 4,1 35,7 9,6 11,7 -54,3

Försäkringsrörel-
sens tekniska resul-
tat före återbäring

364,2 390,1 360,2 310,8 223,5 364,6 340,2 311,6 267,8 182,2

Försäkringsrörel-
sens tekniska resul-
tat efter återbäring

364,2 390,1 -39,8 310,8 223,5 364,6 340,2 -88,4 267,8 182,2

Kapitalförvaltning-
ens resultat 1 152,9 716,9 1 791,1 1 531,5 1 381,4 1 153,1 716,7 1 791,9 1 531,6 1 381,2

Övriga intäkter och 
kostnader, netto 14,0 11,4 9,9 3,3 3,1 4,1 2,4 3,1 1,5 1,1

Resultat före 
återbäring och bok-
slutsdispositioner

1 531,1 1 118,4 2 161,2 1 845,6 1 608,0 1 521,8 1 059,3 2 106,6 1 800,9 1 564,5

Återbäring – – -400,0 – – – – -400,0 – –

Resultat före bok-
slutsdispositioner 1 531,1 1 118,4 1 761,2 1 845,6 1 608,0 1 521,8 1 059,3 1 706,6 1 800,9 1 564,5

Årets resultat 1 185,5 864,7 1 371,6 1 436,5 2 061,8 1 178,8 -367,1 1 403,0 584,4 288,9

Placeringstillgångar 25 401,6 24 457,6 23 889,1 21 945,7 20 400,5 25 468,5 24 524,5 23 956,0 22 012,6 20 447,8

Försäkringstekniska 
avsättningar 484,0 460,7 854,5 488,5 396,2 1 004,9 981,6 1 325,9 909,5 774,1

Konsoliderings-
kapital 26 176,0 24 974,6 23 863,0 22 353,5 20 514,5 25 634,5 24 439,9 23 385,2 21 928,5 20 133,5

Varav uppskjuten 
skatt på orealise-
rade vinster

496,4 479,5 578,9 429,7 268,4 496,4 479,5 578,9 429,7 268,4

Kapitalbas enligt 
Solvens I 1) – 24 894,4 23 778,6 22 263,9 20 427,1 – 24 383,3 23 327,6 21 868,8 20 069,9

Erforderlig sol-
vensmarginal enligt 
Solvens I 1)

– 78,1 58,4 79,4 61,2 – 78,1 58,4 79,4 61,2

NYCKELTAL I PROCENT. Se sidan 22.
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Definitioner
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. 

FÖRSÄKRINGSANSVAR avser kostnaden för inlösen av pensions-
utfästelser i ett livförsäkringsföretag. För ITP-planen är det Alectas 
parametrar som avgör inlösenkostnaden. För övriga åtaganden är 
det vid var tid gällande parametrar i respektive livförsäkringsföretag.

RISKJUSTERAT FÖRSÄKRINGSANSVAR: Pensionsskuld justerad 
med hänsyn till uppskattad inlösenpremie (uppräkning med 57 
procent) och tillgångar i försäkringstagarnas pensionsstiftelser 
(reducering till 75 procent) samt övriga säkerheter.

F.E.R.: För egen räkning, det vill säga efter avdrag av återförsäk-
rarnas andel.

KAPITALBAS (SOLVENS I): Eget kapital + obeskattade reserver + 
avsättning för uppskjuten skatt - immateriella tillgångar.

ERFORDERLIG SOLVENSMARGINAL (SOLVENS I): Ett minimikrav 
för kapitalbasens storlek. Härleds ur årets premieinkomst och 
försäkringsersättningar under de senaste sju åren.

SKADEPROCENT, BRUTTO: Försäkringsersättningar före återför-
säkring i förhållande till premieintäkt (brutto).

DRIFTSKOSTNADSPROCENT, BRUTTO: Driftskostnader i försäk-
ringsrörelsen i förhållande till premieintäkt (brutto).

TOTALKOSTNADSPROCENT, BRUTTO: Skadeprocent + drifts-
kostnadsprocent.

RÄNTABILITET PÅ KONSOLIDERINGSKAPITAL: Resultat före åter-
bäring och bokslutsdispositioner - aktuell skatt, i förhållande till 
konsolideringskapitalet; beräknat som genomsnittet av ingående 
och utgående balans.

KONSOLIDERINGSKAPITAL: Eget kapital + obeskattade reserver 
+ avsättning för uppskjuten skatt.

KONSOLIDERINGSGRAD: Konsolideringskapital i förhållande till 
premieinkomst för egen räkning.

KAPITALBAS (SOLVENS II): Eget kapital + obeskattade reserver 
+ avvikelser i värdering mellan finansiell rapportering och 
 Solvens II-rapportering med beaktande av latent skatt.

MINIMIKAPITALKRAV (SOLVENS II): Från 1 januari 2016 gäller 
regelverket Solvens II. Det innebär bland annat att bolaget beräk-
nar solvenskapitalkrav (SCR) och minimikapitalkrav (MCR) enligt 
standardformeln. Minimikapitalkravet utgör den minsta storlek på 
det medräkningsbara primärkapitalet som krävs för att försäk-
ringsföretaget med 85 procents sannolikhet ska ha tillgångar 
under tolv månader.

SOLVENSKAPITALKRAV (SOLVENS II): Från 1 januari 2016  gäller 
regelverket Solvens II. Det innebär bland annat att bolaget beräk-
nar solvenskapitalkrav (SCR) och minimikapitalkrav (MCR) enligt 
standardformeln. Solvenskapitalkravet utgör den minsta storlek 
på det medräkningsbara primärkapitalet som krävs för att försäk-
ringsföretaget med 99,9 procents sannolikhet ska ha tillgångar 
under tolv månader.

Nyckeltal i procent 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012

Skadeprocent, brutto -1 -8 -2 -3 16 -1 -8 -2 -3 16

Driftskostnadspro-
cent, brutto 16 14 17 18 20 16 14 17 18 20

Totalkostnadsprocent, 
brutto 15 6 15 15 36 15 6 15 15 36

Direktavkastning i 
kapitalförvaltningen 2,6 2,8 2,6 3,2 3,9 2,6 2,8 2,6 3,2 3,9

Totalavkastning i 
 kapitalförvaltningen 4,8 3,0 8,1 7,5 7,3 4,8 3,0 8,1 7,5 7,3

Räntabilitet på kon-
solideringskapital 4,6 3,5 7,7 6,7 10,5 4,7 4,8 7,5 7,8 7,9

Konsolideringsgrad, 
procent 5 980 6 001 5 970 5 070 8 954 5 857 5 872 5 851 4 974 8 788

Konsolideringskapital 
i relation till riskjuste-
rat försäkringsansvar 
(f.e.r.)

13,9 15,8 16,4 15,4 14,1 13,6 15,4 16,1 15,2 13,9

Solvensrelaterade 
uppgifter 1) 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012

Kapitalbas enligt 
Solvens II 25 407,3 – – – – 25 407,3 – – – –

Varav primärkapital 25 407,3 – – – – 25 407,3 – – – –

Varav tilläggskapital – – – – – – – – – –

Minimikapitalkrav 1 400,4 – – – – 1 400,4 – – – –

Solvenskapitalkrav 5 601,7 – – – – 5 601,7 – – – –
1) Från och med 1 januari 2016 gäller Solvens II

KOMMENTAR. Negativa belopp för skadeprocent förklaras av att återbetalningar erhållits avseende skador som inträffat under tidigare år.

 Koncernen Moderbolaget
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Resultaträkning för koncernen 1 januari–31 december
Mkr Not 2016 2015

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) not 3

 Premieinkomst 437,7 416,2

 Förändring i Avsättning för ej intjänade premier -6,5 -4,1

431,2 412,1

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen not 4 – 3,7

Övriga tekniska intäkter 0,3 0,2

Försäkringsersättningar not 5

 Utbetalda försäkringsersättningar -21,8 -4,0

 Erhållna återbetalningar av skador 25,9 39,7

 Förändring i Avsättning för oreglerade skador – 0,1

 Förändring i Förväntade återbetalningar av skador – -0,1

4,1 35,7

Återbäring not 25 – –

Driftskostnader not 6, 7 -71,4 -61,6

Övriga tekniska kostnader – –

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 364,2 390,1

Icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 364,2 390,1

Kapitalavkastning, intäkter not 8 1 648,4 1 322,7

Orealiserade vinster på placeringstillgångar not 8 4,5 79,5

Kapitalavkastning, kostnader not 9 -339,3 -236,6

Orealiserade förluster på placeringstillgångar not 9 -160,7 -445,0

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen not 4 – -3,7

Övriga intäkter not 10 157,2 155,5

Övriga kostnader not 11 -143,2 -144,1

Resultat före skatt 1 531,1 1 118,4

Skatt på årets resultat not 13 -345,6 -253,7

ÅRETS RESULTAT 1 185,5 864,7

K
O

N
C

E
R

N
E

N
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Balansräkning för koncernen per den 31 december
Mkr Not 2016 2015

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill not 14 19,4 19,4

Immateriella tillgångar not 15 61,4 60,8

80,8 80,2

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar not 17 11 608,7 10 171,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper not 18 13 742,4 14 252,2

Derivat, valuta 28,9 25,8

Övriga finansiella placeringstillgångar 21,6 8,1

25 401,6 24 457,6

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier not 23 33,4 16,5

33,4 16,5

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 455,6 432,3

Fordringar på kundföretag not 19 9,2 9,8

Övriga fordringar not 19 666,0 484,2

1 130,8 926,3

Andra tillgångar

Materiella tillgångar not 20 3,7 4,3

Likvida medel 561,8 355,7

Övriga tillgångar not 19 3 213,2 3 303,9

3 778,7 3 663,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 183,3 216,5

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17,2 13,2

200,5 229,7

Summa Tillgångar 30 625,8 29 374,2

K
O

N
C

E
R

N
E

N

Mkr 2016 2015

Årets resultat 1 185,5 864,7

Övrigt totalresultat

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

Poster som inte kan omföras till årets resultat

 Aktuariell vinst/förlust 0,3 -0,4

SUMMA TOTALRESULTAT 1 185,8 864,3

Rapport över totalresultat för koncernen 1 januari–31 december
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Mkr Not 2016 2015

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital not 21

Balanserat resultat 19 701,3 18 836,6

Årets resultat 1 185,5 864,7

20 886,8 19 701,3

Försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier not 23 454,1 430,8

Avsättning för oreglerade skador not 24 29,9 29,9

Återbäring not 25 – –

484,0 460,7

Avsättningar för andra risker och kostnader

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser not 27 27,6 21,9

Avsättning för uppskjuten skatt not 12 5 289,2 5 273,3

Övriga avsättningar 7,7 4,0

5 324,5 5 299,2

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 33,4 16,5

Derivat, valuta – 0,9

Skulder till kundföretag not 19 3 249,7 3 342,2

Övriga skulder 630,0 535,7

3 913,1 3 895,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,3 17,7

17,3 17,7

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 30 625,7 29 374,2

Balansräkning för koncernen per den 31 december
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen
Mkr Balanserat resultat Årets resultat Total

Ingående balans 2015 17 465,0 1 371,6 18 836,6

Vinstdisposition 2014 1 371,6 -1 371,6 –

Årets resultat/tillika totalresultat 2015 – 864,7 864,7

Utgående balans 2015 18 836,6 864,7 19 701,3

Ingående balans 2016 18 836,6 864,7 19 701,3

Vinstdisposition 2015 864,7 -864,7 –

Årets resultat/tillika totalresultat 2016 – 1 185,5 1 185,5

Utgående balans 2016 19 701,3 1 185,5 20 886,8
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Mkr 2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 531,1 1 118,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet1 -539,5 -340,0

991,6 778,4

Skatt -328,4 -6,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet 663,2 771,7

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av placeringstillgångar -381,1 -211,7

Förändring av rörelsefordringar -102,7 -503,4

Förändring av rörelseskulder 37,5 -24,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 216,9 31,8

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -9,8 -5,9

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,0 -2,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,8 -8,8

Finansieringsverksamheten

Återbäring – -400,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – -400,0

Årets kassaflöde 206,1 -377,0

Likvida medel vid årets början 355,7 732,7

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 561,8 355,7

Likvida medel 561,8 355,7

561,8 355,7

1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Förändring i Avsättning för oreglerade skador – -0,1

Avsättningar pensioner 8,4 6,1

Övriga avsättningar 4,2 -0,9

Avskrivningar 10,8 11,7

Orealiserade vinster (-) och förluster (+) 156,2 365,5

Realiserade vinster (-) och förluster (+) -719,1 -722,3

Totalt justering för poster som inte ingår i kassaflödet -539,5 -340,0

Analysen är upprättad enligt indirekt metod. Likvida medel innefattar tillgodohavanden på bankkonto och plusgirokonto.

Kassaflödesanalys för koncernen
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Resultaträkning för moderbolaget 1 januari–31 december
Mkr Not 2016 2015

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) not 3

 Premieinkomst 437,7 416,2

 Förändring i Avsättning för ej intjänade premier -6,5 -4,1

431,2 412,1

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen not 4 – 3,7

Övriga tekniska intäkter 0,3 0,2

Försäkringsersättningar not 5

 Utbetalda försäkringsersättningar -21,8 -4,0

 Erhållna återbetalningar av skador 25,9 39,7

 Förändring i Avsättning för oreglerade skador – 0,1

 Förändring i Förväntade återbetalningar av skador – -0,1

4,1 35,7

Återbäring not 25 – –

Driftskostnader not 6,7 -71,0 -62,0

Övriga tekniska kostnader – –

Förändring i Utjämningsavsättning not 26 – -49,5

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 364,6 340,2

Icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 364,6 340,2

Kapitalavkastning, intäkter not 8 1 648,4 1 322,7

Orealiserade vinster på placeringstillgångar not 8 4,5 79,5

Kapitalavkastning, kostnader not 9 -339,1 -236,8

Orealiserade förluster på placeringstillgångar not 9 -160,7 -445,0

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen not 4 – -3,7

Övriga intäkter not 10 119,9 118,2

Övriga kostnader not 11 -115,8 -115,8

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 521,8 1 059,3

Bokslutsdispositioner

 Förändring av säkerhetsreserv not 22 – -1 898,3

 Förändring av periodiseringsfond not 22 – 378,5

 Avskrivningar över plan not 22 0,2 -0,3

Resultat före skatt 1 522,0 -460,8

Skatt på årets resultat not 13 -343,2 93,7

ÅRETS RESULTAT 1 178,8 -367,1
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Resultatanalys för moderbolaget 1 januari–31 december 2016

Mkr Direkt försäkring 
av svenska risker

Mottagen åter-
försäkring Totalt

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 428,2 3,0 431,2

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen – – –

Övriga tekniska intäkter 0,3 – 0,3

Försäkringsersättningar 4,1 – 4,1

Återbäring – – –

Driftskostnader -70,7 -0,3 -71,0

Övriga tekniska kostnader – – –

Förändring i Utjämningsavsättning – – –

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 361,9 2,7 364,6

Avvecklingsresultat – – –

Försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring

Ej intjänade premier 451,9 2,2 454,1

Avsättning för oreglerade skador 29,9 – 29,9

Återbäring – – –

Utjämningsavsättning 518,4 2,5 520,9

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring 1 000,2 4,7 1 004,9

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar

Ej intjänade premier 33,4 – 33,4

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
efter avgiven återförsäkring 966,8 4,7 971,5
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Noter till Resultatanalys Direkt försäkring 
av svenska risker

Mottagen åter-
försäkring Totalt

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst

 Inbetald under året 447,5 3,0 450,5

 Förändring av förväntad premieinkomst under  
 återstående avtalstid 26,1 -2,8 23,3

 Premier för avgiven återförsäkring -19,3 – -19,3

 Förändring av förväntad premieinkomst under  
 återstående avtalstid, avgiven återförsäkring -16,8 – -16,8

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier -26,1 2,8 -23,3

Återförsäkrares andel av förändring Avsättning i ej 
intjänade premier 16,8 – 16,8

Totalt premieintäkter 428,2 3,0 431,2

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar

 Tidigare års skador – – –

 Årets skador -17,5 – -17,5

 Skaderegleringskostnader -4,3 – -4,3

-21,8 – -21,8

Erhållna återbetalningar av skador

 Tidigare års skador 8,4 – 8,4

 Årets skador 17,5 – 17,5

25,9 – 25,9

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

 Tidigare års skador – – –

 Årets skador – – –

– – –

Förändring i Förväntade återbetalningar av skador

 Tidigare års skador – – –

 Årets skador – – –

– – –

Totalt försäkringsersättningar 4,1 – 4,1



30

M
O

D
E

R
B

O
LA

G
E

T

Balansräkning för moderbolaget per den 31 december
Mkr Not 2016 2015

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar not 15 59,3 56,6

59,3 56,6

Placeringstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag not 16 66,9 66,9

66,9 66,9

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar not 17 11 608,7 10 171,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper not 18 13 742,4 14 252,2

Derivat, valuta 28,9 25,8

Övriga finansiella placeringstillgångar 21,6 8,1

25 401,6 24 457,6

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier not 23 33,4 16,5

33,4 16,5

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 455,6 432,3

Fordringar hos koncernföretag 1,9 2,1

Fordringar på kundföretag not 19 9,2 9,8

Övriga fordringar not 19 661,0 479,8

1 127,7 924,0

Andra tillgångar

Materiella tillgångar not 20 3,5 4,1

Kassa och bank 497,1 300,2

Övriga tillgångar not 19 3 213,2 3 303,9

3 713,8 3 608,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 183,3 216,5

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12,0 8,8

195,3 225,3

Summa Tillgångar 30 598,0 29 355,1

Mkr 2016 2015

Årets resultat 1 178,8 -367,1

Övrigt totalresultat – –

SUMMA TOTALRESULTAT 1 178,8 -367,1

Rapport över totalresultat för moderbolaget 1 januari–31 december
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Mkr Not 2016 2015

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Bundet not 21

 Reservfond 0,6 0,6

Fritt

 Balanserat resultat 2 689,9 3 057,0

 Årets resultat 1 178,8 -367,1

3 869,3 2 690,5

Obeskattade reserver not 22

Säkerhetsreserv 21 269,9 21 269,9

Periodiseringsfond – –

Ackumulerade överavskrivningar 0,2 0,4

21 270,1 21 270,3

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier not 23 454,1 430,8

Avsättning för oreglerade skador not 24 29,9 29,9

Återbäring not 25 – –

Utjämningsavsättning not 26 520,9 520,9

1 004,9 981,6

Avsättningar för andra risker och kostnader

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser not 27 25,6 21,5

Avsättning för uppskjuten skatt not 12 495,1 479,1

Övriga avsättningar 7,8 4,0

528,5 504,6

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 33,4 16,5

Derivat, valuta – 0,9

Skulder till kundföretag not 19 3 249,7 3 342,2

Övriga skulder 626,9 532,7

3 910,0 3 892,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15,2 15,8

15,2 15,8

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 30 598,0 29 355,1

Balansräkning för moderbolaget per den 31 december
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Mkr Reservfond Balanserat 
resultat Årets  resultat Total

Ingående balans 2015 0,6 1 654,0 1 403,0 3 057,6

Vinstdisposition 2014 – 1 403,0 -1 403,0 –

Årets resultat/tillika totalresultat 2015 – – -367,1 -367,1

Utgående balans 2015 0,6 3 057,0 -367,1 2 690,5

Ingående balans 2016 0,6 3 057,0 -367,1 2 690,5

Vinstdisposition 2015 – -367,1 367,1 –

Årets resultat/tillika totalresultat 2016 – – 1 178,8 1 178,8

Utgående balans 2016 0,6 2 689,9 1 178,8 3 869,3

Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget
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Mkr 2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 521,8 1 059,3

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 -542,7 -293,9

979,1 765,4

Skatt -327,3 -4,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet 651,8 760,8

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av placeringstillgångar -381,10 -211,7

Förändring av rörelsefordringar -99,9 -503,0

Förändring av rörelseskulder 36,5 -23,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 207,3 22,2

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -9,7 -6,3

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,7 -3,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,4 -9,3

Finansieringsverksamheten

Återbäring – -400,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – -400,0

Årets kassaflöde 196,9 -387,1

Likvida medel vid årets början 300,2 687,3

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 497,1 300,2

Kassa och bank 497,1 300,2

497,1 300,2

1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Förändring i Avsättning för oreglerade skador – -0,1

Avsättningar pensioner 7,5 5,7

Övriga avsättningar 4,4 -0,9

Avskrivningar 8,3 8,7

Förändring i Utjämningsavsättning – 49,5

Orealiserade vinster (-) och förluster (+) 156,2 365,5

Realiserade vinster (-) och förluster (+) -719,1 -722,3

Totalt justering för poster som inte ingår i kassaflödet -542,7 -293,9

Analysen är upprättad enligt indirekt metod. Likvida medel innefattar tillgodohavanden på bankkonto och plusgirokonto.

Kassaflödesanalys för moderbolaget
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NOT 1 Redovisningsprinciper

ALLMÄN INFORMATION. Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, avger årsredovisning för perioden 
1 januari–31 december 2016. Bolaget har sitt säte i Stockholm med adress Jakobsgatan 6, Box 7504, 103 92 
Stockholm och organisationsnummer 502014-6279. Ordinarie bolagsstämma hålls den 3 maj 2017 kl 12.00 i 
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Röstberättigade erhåller särskild kallelse. Årsredovisning avges för 
moderbolaget Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, samt för koncernen där de helägda dotter-
bolagen PRI Pensionstjänst AB och PRI Stiftelsetjänst AB ingår. 

ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG. Koncernredovisning har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) 
sådana de antagits av EU. Därutöver tillämpas lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2015:12). Koncernen 
tillämpar även Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under 
avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och 
koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheten att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av svensk 
lag. Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska 
personer”.

Årsredovisningen har godkänts av styrelsen och den verkställande direktören den 24 mars 2017. Koncernens 
resultaträkning och rapport över resultat och övrigt totaltresultat samt rapport över finansiell ställning och moder-
bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställande på bolagsstämman den 3 maj 2017. 

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 derivatinstrument 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, uppskattningar och antagan-
den som påverkar tillämpning av redovisningsprinciper och redovisade belopp för tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Uppskattningar och antaganden 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 resultaträk-
ningen. Med undantag för vinstandelslån i fastighetsfond, ränte- och hedgefonder är samtliga placeringstillgångar 
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 2016 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 
försäkringstagares ställe och försäkringstagares betalningsförmåga bedöms som osäker. I dessa fall görs avsätt-
ning 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 full IFRS, vilket bland annat innebär en värdering av pensions-
skulden enligt IAS 19 Ersättningar till anställda.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV NYA ELLER ÄNDRADE IFRS ELLER ANDRA 
REDOVISNINGSREGLER. Utöver förändrade krav på upplysningar och tillkommande informationskrav avse-
ende kapital i femårsöversikten, förväntas de ändrade reglerna i FFFS 2015:12 inte att innebära några väsentliga 
förändringar i de finansiella rapporterna. 

Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2016 har inte haft någon väsentlig effekt på bolagets redo-
visning.
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NOT 1 Redovisningsprinciper

>>NOT 1 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 på de finansiella rapporter som 
tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade IFRS förväntas få på bolagets finansiella rapporter. 

IFRS 9 Financial Instruments ska ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IASB 
har genom IFRS 9 färdigställt ett helt ”paket” av förändringar avseende redovisning och värdering av finansiella 
instrument. Paketet innehåller nya utgångspunkter för klassificering och värdering av finansiella instrument, en 
framåtblickande (”expected loss”) nedskrivningsmodell och förenklade förutsättningar för säkringsredovisning. 
IFRS 9 träder i kraft den 1 januari 2018 och tidigare tillämpning är tillåten givet att EU antar standarden. Bolaget 
har ännu inte utvärderat effekterna av den nya standarden. 

Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning, vilka anges nedan, förväntas inte komma att ha någon 
väsentlig effekt på bolagets finansiella rapporter.

• IFRS 15: Intäkter från avtal med kunder 
• IAS 7: Rapport över kassaflöden 
• IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses 
• IFRS 10 och 28: Sale or contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture 
• IFRS 16: Leases

En ny standard för redovisning av försäkringsavtal IFRS 17 kommer att komma ut under 2017 med tidigast 
bedömt ikraftträdande den 1 januari 2021. PRI Pensionsgaranti bevakar utvecklingen av standarden men någon 
konsekvensanalys av IFRS 17 har ännu inte påbörjats.

KONCERNREDOVISNING OCH KONSOLIDERINGSPRINCIPER. Koncernredovisningen omfattar moderbo-
laget Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, samt de helägda dotterbolagen PRI Pensionstjänst 
AB och PRI Stiftelsetjänst AB. Resultaten från dotterbolagen bruttoredovisas under Icke-teknisk redovisning som 
Övrig intäkt/kostnad. 

Dotterbolag är bolag som står under ett bestämmande inflytande från Försäkringsbolaget PRI Pensionsga-
ranti, ömsesidigt. 

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

Dotterbolagens finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen 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 kon-
cernredovisningen. 

I de fall dotterbolagens redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper har 
justeringar gjorts till koncernens redovisningsprinciper.

FÖRSÄKRINGSKONTRAKT. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför betydande försäk-
ringsrisk från försäkringstagaren till PRI Pensionsgaranti och där PRI Pensionsgaranti enligt avtal ska ersätta 
försäkringstagaren om en oförutsedd försäkrad händelse inträffar. Samtliga avtal har klassificerats som försäk-
ringskontrakt och uppfyller därmed kravet att redovisas enligt IFRS 4.
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RESULTATRÄKNING. I resultaträkningen görs en uppdelning i teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse 
(försäkringsrörelsens resultat) och icke-teknisk redovisning (tekniska resultatet plus resultat för kapitalförvalt-
ningen 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 
försäkringsgivare. De avtal som ingåtts i försäkringsrörelsen innebär överföring av försäkringsrisk.

Premieredovisning (före avgiven återförsäkring). Som premieinkomst i direkt försäkring och mottagen återför-
säkring redovisas den under året betalda premien. Den redovisade premieintäkten motsvarar den under kalen-
deråret 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.

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 åter-
betalning 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 försäkringser-
sättningar), driftskostnader för kapitalförvaltningen (redovisas under kapitalavkastning, kostnader), driftskostnader 
för pensions- och stiftelseadministrationen (redovisas under övriga kostnader i den icke-tekniska redovisningen) 
och driftskostnader för försäkringsrörelsen (redovisas som driftskostnader i resultaträkningen under teknisk 
redovisning).

Utjämningsavsättning. Utjämningsavsättning utgör en avsättning för variationer i skadefrekvens mellan åren 
eller för att täcka speciella risker.

Kapitalavkastning. Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelning 
på aktier och andelar, ränteintäkter, valutakursvinster och realisationsvinster netto.

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

sationsförluster 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 hän-
förlig 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. Värde-
ringen 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. 

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 22 procent på försäkringsrörelsens resultat, resultatet från pensions- och stiftelse-
administrationen samt på det realiserade resultatet av kapitalförvaltningen.

Orealiserade värdeändringar redovisas över resultaträkningen. Uppskjuten skatt redovisas till 22 procent av 
beloppet.
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Goodwill. I koncernen redovisas goodwill som uppstått vid förvärv av dotterbolagen. Goodwill uppstår i de fall an-
skaffningskostnaden för förvärvet överstiger de identifierbara nettotillgångarnas verkliga värde. Goodwill värderas 
till anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar. Behov av nedskrivningar prövas årligen.

Immateriella tillgångar. Bolaget har immateriella tillgångar i form av egenutvecklade datasystem för bland annat 
försäkringsadministration, skuldvärdering, pensionsförmedling och förmånsadministration. Bolaget har även im-
materiella 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 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 transaktionskostnader inkluderas i redovisat värde för innehavet i dotterbolagen. I koncernredovisningen 
redovisas transaktionsutgifter hänförliga till dotterbolaget direkt i resultatet när dessa uppkommer. 

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 leverantörsskulder, utgivna skuld- och egetkapitalinstrument, 
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 föreligger avsikt att reglera posterna med ett 
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet. Bolaget har som princip att hänföra samtliga 
placeringstillgångar som är finansiella instrument vid första redovisningstillfället till kategorin Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultatet. Denna så kallade fair value option används i redovisningen eftersom förvalt-
ningen och utvärderingen av resultatet baseras på verkligt värde.

Lånefordringar och kundfordringar. Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är 
 derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Tillgång-
arna värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån effektivräntan beräknad vid anskaffningstid-
punkten. 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. Värde-
ringstekniken bygger i så hög grad som möjligt på marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter används i 
så låg grad som möjligt. Värderingstekniken används för repor, hedgefonder, valutaterminer samt vinstandelslån 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.
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>>NOT 1 Räntebärande värdepapper. Räntebärande värdepapper värderas till verkligt värde fördelat på upplupet 
anskaffningsvärde och värdeförändring. Upplupet anskaffningsvärde är diskonterat nuvärde av framtida be-
talningar 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 räntebärande värdepapper uppdelas i resultatredovisningen i ränteintäkter och värdeför-
ändringar. Värdeförändringen i balansräkningen beräknas som skillnaden mellan det innehavda värdepapperets 
verkliga värde (marknadsvärdet) och dess upplupna anskaffningsvärde. För noterade räntebärande värdepapper 
baseras verkligt värde på köpkurs på årets sista börsdag enligt OMX kurslista.

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 
framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till aktuell utlåningsränta.

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

Derivatplaceringar förekommer även i form av valutaterminer, 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 säker-
heter 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.

Leasade tillgångar. De leasingavtal som föreligger klassificeras i koncernredovisningen som operationell leasing, 
vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingsperioden.

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 tillgång-
ens nettoförsäljningsvärde och dess nyttjandevärde skrivs det bokförda värdet ner.

Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar samt andelar i dotterbolag. De redovisade värde-
na för tillgångarna prövas vid varje balansdag. Om indikation finns på att nedskrivningsbehov föreligger, beräknas 
tillgångens återvinningsvärde enligt IAS 36. För goodwill beräknas återvinningsvärdet årligen. Återvinningsvärdet 
är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde 
diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och risken som är förknip-
pad med den specifika tillgången. En nedskrivning redovisas när en tillgångs redovisade värde överstiger återvin-
ningsvärdet. 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. Säkerhetsreserven får maximalt uppgå till tre gånger det faktiska självbehållet för enskild risk. 
Reserven får endast minskas för att täcka förlust i försäkringsrörelsen och återbäring eller om avsättningsunderlaget 
minskat så mycket att avsättningen överstiger maximibeloppet. 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 försäkringsavtalen med en avtalsperiod på ett år. 
Premien fastställs och debiteras kalenderårsvis. PRI Pensionsgarantis ansvar gäller oavsett avtalstid fram till att 
samtliga pensionsutfästelser 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 till-
räcklig för att täcka skade- och driftskostnader under den återstående avtalsperioden. Om avsättningen bedöms 
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.
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>>NOT 1 Avsättning för oreglerade, inträffade skador. Ett försäkringsfall anses ha inträffat när försäkringstagaren 
inställer betalningar, försätts i konkurs eller om PRI Pensionsgaranti som ett led i en finansiell rekonstruktion av före-
taget träffat avtal om att göra viss betalning i företagets ställe. PRI Pensionsgaranti köper då pensionsförsäkring 
motsvarande de pensionsutfästelser som omfattas av försäkringen. Om PRI Pensionsgaranti vid bokslutstidpunk-
ten ännu inte köpt pensionsförsäkring, görs avsättning för oreglerade skador med ett belopp motsvarande hela 
den förväntade utbetalningen 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.

Avsättning för befarade skador. För företag där PRI Pensionsgaranti gjort betalning i företagets 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 pensions-
planer. Avgiftsbestämda planer är planer enligt vilka företag betalar fastställda premier till en separat juridisk 
enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Övriga planer definieras 
som förmånsbestämda.

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 förvaltningstillgångar och kostnader som hänför sig till förpliktelsen. 
Försäkringsgivaren kan inte tillhandahålla dessa uppgifter. Därför redovisas dessa pensionsplaner i stället som 
premiebestämda planer.

Enligt gällande kollektivavtal mellan FAO och FTF/Saco (FTP-planen) kan anställd född 1955 eller tidigare 
välja förtida avgång mellan 62 år och 65 år på eget initiativ. PRI Pensionsgaranti redovisar åtagandet för förtida 
avgång såsom en avsättning i balansräkningen.

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 Pensionsgaranti. Detta gäller inte för vd, som har en fast procentsats om 6,5 
procent. Dessa pensionsplaner värderas därmed enligt svensk standard även i koncernen.

Ansvarsförbindelser (eventualförpliktelser). En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åta-
gande 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 
redovisas 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 reser-
ver i balans- och resultaträkningen. I koncernens balans- och resultaträkning sker en uppdelning av dessa poster 
mot eget kapital och uppskjuten skatt.

Utjämningsavsättning. Bolaget har en utjämningsavsättning till vilken avsättning var tvingande enligt tidigare 
regler i FRL. Enligt övergångsregler ska denna avsättning vara upplöst vid utgången av 2019.

I koncernen elimineras utjämningsavsättningen på motsvarande sätt som obeskattade reserver.

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 överstiger de identi-
fierbara nettotillgångarnas verkliga värde. Goodwill redovisas i koncernens balansräkning.
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Ett försäkringsbolags verksamhet bygger på ett aktivt risktagande. PRI Pensionsgarantis risktagande finns främst 
inom försäkringsverksamheten och de försäkringsrisker som hanteras där och på placeringsverksamheten med 
dess marknadsrisker. Ett försäkringsbolags verksamhet bygger således på ett aktivt risktagande. Vissa risker 
ingår som ett naturligt led i verksamheten medan andra så långt som möjligt bör minimeras. Risk och riskhante-
ring är därför en central del av verksamheten i bolaget. Syftet med riskhanteringsarbetet är att identifiera, mäta 
och styra samtliga risker PRI Pensionsgaranti exponeras för – både försäkringsrisker och marknadsrisker. Det är 
viktigt att PRI Pensionsgaranti har en betryggande solvens i förhållande till de risker bolaget är exponerat för.

Denna not beskriver PRI Pensionsgarantis riskhanteringsorganisation samt kvantitativa och kvalitativa upplys-
ningar om riskerna. 

De risker som identifierats inom PRI Pensionsgaranti beskrivs i nedanstående 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.

Rän
teris

k
Avgiven

återförsäkring

Övriga

motparter

Spreadrisk

Aktieprisrisk

Valutarisk
Likviditetsrisk

Fastighetsrisk

Försäkringsrisk/teckningsrisk

Övrig affärsrisk

MarknadsriskMotpartsrisk

Strategisk risk

Operativ risk

Kumulrisk

Reserv-
sättningsrisk

Försäkringsrisker och marknadsrisker utgör normala inslag i bolagets verksamhet och är de beloppsmässigt mest 
betydande. För att kunna bära dessa risker har PRI Pensionsgaranti ett betydande kapital. Styrelsen har beslutat 
om en policy för konsolidering som stipulerar ett målintervall på 13–16 procent av det riskjusterade försäkrings-
ansvaret. Återförsäkring avseende extrema händelser i försäkringsrörelsen har tecknats hos ett antal återförsäk-
ringsbolag och löper mellan år 2017 och 2019.

KAPITALKRAV. Från 1 januari 2016 gäller regelverket Solvens II. Detta innebär att bolaget räknar kapitalkrav och 
minimikapitalkrav enligt standardformeln. 

Bolagets kapitalkrav den 31 januari 2016 är 5 602 (4 601) miljoner kronor och minimikapitalkravet 1 400 
(1 150) miljoner kronor.

FÖRSÄKRINGSRISKER

Teckningsrisker. Teckningsrisk är risken att ett företag som beviljats kreditförsäkring 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. 
Pensionsförsäkring avseende ITP-planens förmåner köps alltid hos Alecta. 

Kostnaden för pensionsförsäkringen är beroende av försäkringsbolagets premiesättning. I dagsläget tillämpar 
Alecta en lägre diskonteringsränta än den ränta PRI ideell förening fastställt för beräkning av pensionsskuld. 
Skillnaden medför att kostnaden vid inlösen är cirka 57 procent högre än bokförd pensionsskuld. PRI Pensionsga-
rantis faktiska riskbelopp är på grund av detta högre än de pensionsskulder företagen redovisar.
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>>NOT 2 I de fall pensionsskulden tryggas av pensionsstiftelse är det faktiska riskbeloppet väsentligt lägre än den redo-
visade skulden, eftersom PRI Pensionsgarantis kostnad för att köpa pensionsförsäkring reduceras med kapitalet i 
stiftelsen. 

Med hänsyn till ovanstående faktorer beräknas ett riskjusterat försäkringsansvar på kollektiv nivå. Detta beräk-
nas som 157 procent av redovisade pensionsskulder, minus 75 procent av det belopp som tryggas i pensionsstif-
telser och övriga säkerheter.

Försäkringsrisk. innebär variationen i resultatet av försäkringsaffären, det vill säga skillnaden mellan premiein-
täkter och kostnader för försäkringsverksamheten.

PRI Pensionsgaranti gör regelbundet riskbedömningar av företagen som beviljats försäkring. Beslut om för-
längning eller utökning av PRI Pensionsgarantis åtagande fattas enligt en av styrelsen fastställd beslutsordning. 
Samtliga engagemang överstigande 300 miljoner kronor behandlas av styrelsen.

Genom att begära säkerheter för kreditförsäkringen kan PRI Pensionsgaranti minska ersättningsbeloppet 
givet att skada inträffat. Av den totala pensionsskulden är cirka 65 procent täckt av tillgångar i pensionsstiftelser 
samt cirka sju procent av andra säkerheter. Stiftelsernas värdering 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 pen-
sionsskuld under fem år, vilket sker via köp av pensionsförsäkring. I speciella situationer, till exempel vid ackords-
förhandling eller ägarförändringar där den nya ägaren inte bedöms kreditvärdig, kan PRI Pensionsgaranti kräva att 
skulden avvecklas omedelbart.

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

Försäkringsexponering fördelad utifrån sektorer (Mkr)

Bransch Antal 
 koncerner

Pensions- 
skuld

Övrigt 
 åtagande

Inlösen-
kostnad

I % av totalt 
 inlösenkostnad

El, vatten och gas 6 8 203 229 12 362 4,4

Energi 10 1 238 – 1 671 0,6

Finans 66 5 943 – 8 337 2,9

Hälsovård 39 14 511 – 21 580 7,6

Industri 216 65 521 1 750 98 953 34,9

IT 25 18 798 3 31 328 11,0

Konsument dagligvaror 68 14 450 197 21 709 7,7

Konsument sällanköp 170 28 150 413 44 873 15,8

Råvaror 85 13 690 462 20 547 7,2

Telekommunikation 5 15 174 – 22 538 7,9

Annan 1 21 – 30 0,0

Totalt 691 185 699 3 054 283 928 100,0

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

Försäkringsexponering fördelad utifrån exponering per koncern (Mkr)

Storlek 
 inlösenkostnad

Antal 
 koncerner

Pensions-
skuld 

Övrigt 
 åtagande

Inlösen-
kostnad

I % av totalt 
 inlösenkostnad

0–10 204 690 33 993 0,3

10–50 230 5 792 27 8 329 2,9

50–100 91 6 470 – 9 765 3,5

100–500 109 22 899 422 35 246 12,4

500– 57 149 848 2 572 229 595 80,9

691 185 699 3 054 283 928 100,0

PRI Pensionsgarantis åtagande för direkt försäkring är huvudsakligen i svenska kronor. Den mottagna återförsäk-
ringen avsåg vid årets utgång endast euro och motsvarade endast 0,28 procent av den totala inlösenkostnaden.
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>>NOT 2 Nedan åskådliggörs hur PRI Pensionsgarantis konsolidering påverkas utifrån olika antaganden om skadefrekvens:

Skadefrekvens
Skadefrekvens av 

 pensionsskulden (%)
Skadeutfall 

(Mkr)
Förändring i konsolidering 

(%-enheter)

Tre gånger det sämsta utfallet 
(skadefrekvens) sedan 1980

1,17 2 190 -0,93

Antagen skadefrekvens 0,15 282 -0,12

Genomsnittlig skadefrekvens 
under de tio senaste åren

0,03 60 -0,03

Om PRI Pensionsgaranti under ett enskilt år drabbas av skador som motsvarar tre gånger det hittills sämsta pro-
centuella årliga utfallet medför detta en minskning av konsolideringskapitalet med 2,19 miljarder kronor. Kvoten 
mellan konsolideringskapitalet och det riskjusterade försäkringsansvaret minskar då med 1,15 procentenheter. Vid 
en antagen skadefrekvens på 0,15 procent minskar kvoten mellan konsolideringskapitalet och det riskjusterade 
försäkringsansvaret med 0,35 procentenheter. Under de tio senaste åren motsvarar den genomsnittliga skade-
frekvensen 0,03 procent, vilket under ett enskilt år skulle påverka kvoten mellan konsolideringskapitalet och det 
riskjusterade försäkringsansvaret med minus 0,26 procentenheter.

Reservsättningsrisk. Reservsättningsrisk definieras som variation i resultatet till följd av omvärderingar i försäk-
ringstekniska avsättningar.

Reservsättningsrisken innebär en viss grad av osäkerhet, vilket leder till 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 pensionsutfästel-
serna, kan i allmänhet fastställas inom relativt kort tid. En betydande osäkerhet föreligger dock om storleken på 
framtida återbetalningar, till exempel genom utdelning i konkurs.

Den löpande kreditförsäkringspremien fastställs och debiteras årsvis. PRI Pensionsgarantis ansvarighet 
kvarstår dock tills dess att samtliga pensionsutfästelser avvecklats genom att försäkringstagaren köpt pensions-
försäkring motsvarande pensionsutfästelserna. 

Månatligen görs en genomgång av hela försäkringsbeståndet för att identifiera de engagemang där kredit-
värdigheten 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 försäkringsrörelsen genom att nettoexponeringen påverkas 
av värdet på tillgångarna i företagens pensionsstiftelser. I en lågkonjunktur ökar risken både för insolvens hos 
företagen och för att värdet på stiftelsernas tillgångar minskar, främst genom värdeminskning på aktier. PRI 
Pensionsgaranti följer löpande stiftelsernas utveckling 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 marknadspriser. Den kan mätas som storleken på variationer i avkastningen under en viss tids period 
och skiljer sig åt mellan olika tillgångsslag. Risken mätt som avkastningens standardavvikelse uppgick för de 
senaste tolv månaderna enligt följande, i procent, per den 31 december 2016:

Standardavvikelse PRI Pensionsgaranti Benchmark

Räntebärande värdepapper 0,74 1,34

Svenska aktier 11,32 11,53

Utländska aktier 9,03 8,66

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

Likviditet i tillgångsportföljen MSEK Tillgångsslag

0–1 månad 24 646 Fonder, aktier, obligationer, derivat och likvida medel

från 1 månad upp till 12 månader 233 Fonder

från 1 år till 5 år 211 Fonder

mer än 5 år 1 220 Fonder

Totalt 26 310  



45

NOT 2 Upplysningar om risker

>>NOT 2 Känslighetsanalys för marknadsrisker:

Påverkan på konsolideringskapital och resultaträkning, Mkr 2016 2015

Ränteuppgång 1%-enhet* -344 -287

Kursnedgång direktägda aktier10% -540 -543

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, total** -160 -144

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, CHF/DKK/EUR -20 -13

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10% , GBP 4 5

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, JPY 4 3

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, NOK -9 -11

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10%, USD -149 -128

* Vid räntenedgång 1 %-enhet blir utfallet +358 Mkr.
* Ingen hänsyn tagen till korrelation mellan valutor eller skillnader i löptider för valutaterminer, valutakursnedgång exklusive hedgefonder 
som är 100 procent valutasäkrade.

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. Duratio-
nen har under året varierat mellan 1,31 år och 2,70 år.

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

Bostadsobligationer – 6 719 5 673 – 12 392

Summa räntebärande – 6 719 5 673 – 12 392

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

Riktlinjerna för finansförvaltningen ger limiter för exponering mot enskilda emittenter eller för klass av emit-
tenter då minsta officiella rating anges som kategori.

Ränteportföljen hade följande rating (Standar & Poor’s eller motsvarande) vid årets slut:

Emittent Rating Värde Antal

Bostadsobligationer AAA 12 392 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. Placeringar i företags-
obligationer begränsas genom att endast motparter med kreditvärde i enlighet med av styrelsen fastställda 
kriterier accepteras samtidigt 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 15,43 procent av aktieportföljen. Den enskilt största aktieplaceringen 
uppgick till 5,90 procent av aktieportföljen.

De tre största aktieinnehaven per 2016-12-31 Värde i % av aktieportföljen

Investor AB 5,90

H & M AB 5,03

Nordea Bank AB 4,50

Vid årsskiftet uppgick aktieportföljen till 30,44 procent av totalportföljens värde. Fördelning aktieportfölj:

Tillgångsslag Värde i % av aktieportföljen

Svenska aktier 63,01

Utländska aktier 10,03

Utländska fonder 26,96

Vid årsskiftet uppgick andelen alternativa placeringar till 17,75 procent av totalportföljens värde.
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>>NOT 2 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. Den totala valutaexponeringen får högst uppgå till tio procent av totalportföljens värde. Riktlinjerna för 
finansförvaltningen anger att ränteplaceringar och hedgefonder noterade i utländsk valuta ska valutasäkras i 
intervallet 90–105 procent. Utländska aktier och aktiefonder ska valutasäkras i intervallet 30–70 procent av det 
totala värdet.

Vid årets slut var valutaexponeringen i noteringsvaluta enligt följande (Mkr):

 Aktier Fonder Likvida medel FX terminer Exponering

USD 164 2 651 91 -1 424 1 482

NOK 119 – – -32 87

CHF 85 – – -45 40

DKK 56 – – – 56

JPY 0 73 – -112 -39

EUR 302 614 26 -836 106

GBP 19 – 2 -58 -37

Totalt 745 3 338 119 -2 507 1 695

Likviditetsrisker. Med likviditetsrisk avses risken för förändringar i resultatet till följd av att bolaget inte kan infria 
betalningsförpliktelser i tid.

Likviditetsrisker uppstår då 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 pensionsutbetalning-
ar inom ITP 2 i egen regi. Medel för dessa pensionsutbetalningar tas in nio månader i förskott, vilket ger ett mel-
lanhavande ”saldo” mellan PRI Pensionsgaranti och kundföretagen. Mellanhavandet placeras enligt av  styrelsen 
fastställda riktlinjer för finansförvaltningen och hålls avskilda som klientmedel enligt lagen om särskilda redovis-
ningsmedel. 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. Risken 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. Återför-
säkrarnas rating hos Standard & Poor’s ligger mellan A- och AA-.

Övriga motparter. 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

Riktlinjerna för finansförvaltningen ger instruktion om maximal exponering för banker som ska användas för 
hantering av likvida medel.

Totalt exponeringsvärde för dagslån och säkerställda bostadsobligationer per tillåten bankkoncern vid års-
skiftet:

Emittent Exponering (%) Max tillåten exponering (%)

Danske Bank* – 5

Länsförsäkringar Bank** 8,2 10

Nordea 8,5 15

SBAB** 5,1 10

SEB 9,7 15

SHB 8,1 15

Swedbank 8,7 15

* endast dagslån ** endast säkerställda bostadsobligationer
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>>NOT 2 KUMULRISK. Med kumulrisk avses den samlade risk som är kopplad till en enskild händelse, till exempel en 
konkurs eller en stor förändring 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 marknadsrisker.

PRI Pensionsgaranti är utsatt för marknadsrisker i försäkringsrörelsen genom att nettoexponeringen påver-
kas 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 
Pensions garanti följer löpande stiftelsernas utveckling och har möjlighet att begära att företagen gör ytterligare 
avsättningar till stiftelserna eller ställer kompletterande säkerheter.

Enligt PRI Pensionsgarantis riktlinje för konsolidering får den sammanlagda exponeringen per enskild risk i 
försäkrings- och finansrörelsen inte överskrida 25 procent av summan av konsolideringskapitalet och återförsäk-
ringsskyddet. I samband med att kostnaden för inlösen höjdes i oktober 2016 passerade ett par exponeringar 
limiten på 25 procent. Under hösten tecknades återförsäkring som medför att ingen av exponeringarna per den 
1 januari 2017 ligger över 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 variationen 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 styrelsen beslutat om, 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. Risk-

hanteringsfunktionen 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. PRI Pensionsgaranti arbetar förebyggande för att förhindra och/eller förbättra förmågan att 
hantera allvarliga händelser som kan påverka PRI Pensionsgarantis verksamhet.

ORSA. Under 2016 har PRI Pensionsgaranti genomfört sin tredje ORSA (egen risk och solvensbedömning). 
ORSA-rapporten skickades till Finansinspektionen den 13 december 2016. Då publicerades också den interna 
ORSA-rapporten på bolagets intranät. 

I ORSA-arbetet skiljer bolaget på beräknade kapitalkrav utifrån scenarios och bolagets långsiktiga kapital-
behov. Kapitalkraven beräknas med hjälp av ett scenarioverktyg som med ett antal parametrar räknar ut SCR 
(solvenskapitalkrav enligt standardformeln). Kapitalbehovet fastställs utifrån resonemang som inbegriper bolagets 
riktlinjer för konsolidering. Vid fastställandet av kapitalbehovet används ett längre tidsperspektiv än de fem år som 
används i SCR-beräkningar med hjälp av scenarierna. SCR-kvoten för bolaget var per den 31 december 2016 4,5.

PRI STIFTELSETJÄNST AB. PRI Stiftelsetjänsts verksamhet består av stiftelseadministration och värdepappers-
rörelse. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och bedrivs enligt lag (2007:528) om värdepappersmark-
naden.

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

PRI Stiftelsetjänst har upprättat en kapitaltäckningsanalys där kapitalbasen jämförs med ett beräknat kapital-
krav. Kapitalbasen består av eget kapital reducerat med immateriella tillgångar och uppskjuten skattefordran. 
Bolagets kapitalkrav består av kreditrisk och kapitalkrav för fasta omkostnader. Per den 31 december 2016 
uppgick bolagets kapitalbas till 15 659 tkr och kapitalkravet till 58 594 tkr, vilket ger en kapitaltäckningsgrad om 
26,72 procent (pelare 1). Kapitaltäckningsgraden överstiger det interna målet om 15,29 procent, vilket fastställts 
av styrelsen i PRI Stiftelsetjänst. 

Bolaget har valt att använda schablonmetoden för kreditrisker. För operativa risker har bolaget valt schablon-
metoden. 

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 affärsplaneringsprocessen 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.



48

NOT 3 Premieintäkter (efter avgiven   
återförsäkring), Mkr Koncernen och moderbolaget

 
2016

 
2015

Premieinkomst, direkt försäkring, Sverige

 Inbetald under året 447,5 421,1

 Förändring av förväntad premieinkomst under återstående avtalstid 26,1 7,3

473,6 428,4

Premieinkomst, mottagen återförsäkring, Finland

 Inbetalt under året 3,0 6,4

 Förändring av förväntad premieinkomst under återstående avtalstid -2,8 -1,0

0,2 5,4

Premieinkomst, avgiven återförsäkring

 Utbetalt under året -19,3 -15,4

 Förändring av förväntad premieinkomst under återstående avtalstid -16,8 -2,2

-36,1 -17,6

Summa premieinkomst 437,7 416,2

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier

 Direkt försäkring -26,1 -7,3

 Mottagen återförsäkring 2,8 1,0

Återförsäkrares andel av förändring i Avsättning för ej intjänade premier 16,8 2,2

Total premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 431,2 412,1

TOTAL 431,2 412,1

NOT 4 Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen Koncernen och moderbolaget

Ingen överföring har skett från kapitalförvaltningen under 2016 då den genomsnittliga tvåårsräntan varit 
negativ.

Under 2015 överfördes 3,7 miljoner kronor beräknat som genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar 
efter avdrag för försäkringsrörelsens finansiella tillgångar – multiplicerat med ett tvåårsgenomsnitt av räntan på 
obligationer med två års löptid 0,53 procent.

NOT 2 Upplysningar om risker

>>NOT 2 BANKPENSION SVERIGE AB. Dotterbolaget Bankpension Sverige AB bytte i december 2016 namn till PRI 
Pensionstjänst AB. Verksamheten arbetar med beräkning och administration av bankernas tjänstepensionsavtal 
BTP. Erbjudandet innefattar administration för hantering av tjänstepensioner och andra tjänster inom avtals-
området samt liknande tjänster för företag med BTP-liknande tjänstepensionsplaner. 

PRI Pensionstjänsts risker består huvudsakligen av operativa risker.
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NOT 5 Försäkringsersättningar, Mkr Koncernen och moderbolaget 2016 2015

Utbetalda försäkringsersättningar

Tidigare års skador – –

Årets skador -17,5 –

Skaderegleringskostnader -4,3 -4,0

-21,8 -4,0

Erhållna återbetalningar av skador

Tidigare års skador 8,4 39,7

Årets skador 17,5 –

25,9 39,7

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Tidigare års skador – 0,1

Årets skador – –

– 0,1

Förändring i Förväntade återbetalningar av skador

Tidigare års skador – -0,1

Årets skador – –

– -0,1

TOTAL 4,1 35,7

NOT 6 Driftskostnader, Mkr 
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Driftskostnader (Försäkringsrörelsen) -71,4 -61,6 -71,0 -62,0

Skaderegleringskostnader 
(redovisas under Försäkringsersättningar, not 5) -4,3 -4,0 -4,3 -4,0

Kapitalförvaltning 
(redovisas under Kapitalavkastning, kostnader, not 9) -33,7 -32,5 -33,5 -32,7

Övrig verksamhet 
(redovisas under Övriga kostnader, not 11) -143,2 -144,1 -115,8 -115,8

TOTAL -252,6 -242,2 -224,6 -214,5

Personalkostnader -122,2 -109,8 -107,1 -97,6

Lokalkostnader -15,1 -13,6 -13,7 -11,9

Avskrivningar -10,8 -12,2 -8,3 -8,7

Övrigt* -104,5 -106,6 -95,5 -96,3

TOTAL -252,6 -242,2 -224,6 -214,5

* I övrigt ingår arvoden och kostnadsersättningar till revisorer: 

Revisionsuppdrag -1,0 -0,9 -0,8 -0,7

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – – – –

Skatterådgivning – -0,1 – -0,1

Övriga tjänster -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Totalt arvode och kostnadsersättningar -1,2 -1,1 -1,0 -0,9
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NOT 7 Operationell leasing, Mkr

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

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Inom ett år 14,1 13,2 12,7 11,8

Mellan ett år och fem år 31,7 38,4 27,4 37,8

Längre än fem år – – – –

TOTAL 45,8 51,6 40,1 49,6

Belopp avser kontrakterad årshyra för lokaler samt för förråd. 

PRI Pensionsgaranti. I resultatet 2016 redovisas en hyreskostnad på 11,7 miljoner kronor (10,3). Nuvarande hyresavtal 
löper fram till 30 september 2018. Uppsägning av kontrakt ska ske tolv respektive nio månader före den avtalade hyres-
tidens utgång. I annat fall förlängs kontraktet med tre år.

PRI Stiftelsetjänst AB. I resultatet 2016 redovisas en hyreskostnad på 1,4 miljoner kronor (1,4). Hyresavtalet löper 
fram till maj 2020. Uppsägning av kontrakt ska ske 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs 
kontraktet med tre år.

PRI Pensionstjänst AB. Bolaget sitter i moderbolagets lokaler sedan december 2013. Avtalet är uppsägningsbart varför 
inget belopp har redovisats under 2016. 

NOT 8 Kapitalavkastning, intäkter, Mkr Koncernen och moderbolaget 2016 2015

Direktavkastning

Utdelning aktier och andelar 289,8 289,7

Ränteintäkter

 Repor 5,1 20,5

 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 34,7 –

 Övrigt 0,4 –

330,0 310,2

Valutakursvinster, netto 312,1 121,1

Realiserade vinster

Aktier och andelar 753,9 822,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 252,4 68,6

1 006,3 891,4

Total kapitalavkastning, intäkter 1 648,4 1 322,7

Orealiserade vinster

Valuta 4,5 79,5

Total orealiserade vinster 4,5 79,5

TOTAL 1 652,9 1 402,2

Av resultatet är 4,5 miljoner kronor (79,5) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande 1 648,4 miljoner kronor 
(1 322,7) är hänförligt till Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i balansräkningen med värdeför-
ändringar redovisade via resultaträkningen, se not 28.
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NOT 9 Kapitalavkastning, kostnader, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Räntekostnader

Repor -6,7 – -6,7 –

Utlåning tilll kreditinstitut – -9,7 – -9,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – -6,0 – -6,0

Övrigt -0,9 -0,2 -0,9 -0,2

-7,6 -15,9 -7,6 -15,9

Kapitalförvaltningskostnader

Finansiella kostnader – -5,4 – -5,4

Transaktionskostnader -10,8 -13,7 -10,8 -13,7

Driftskostnader i kapitalförvaltningen -33,7 -32,5 -33,5 -32,7

-44,5 -51,6 -44,3 -51,8

Realiserade förluster

Valuta -195,7 -107,2 -195,7 -107,2

Derivat -91,5 -61,9 -91,5 -61,9

-287,2 -169,1 -287,2 -169,1

Total kapitalavkastning, kostnader -339,3 -236,6 -339,1 -236,8

Orealiserade förluster

Aktier och andelar -138,9 -432,0 -138,9 -432,0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper -21,8 -13,0 -21,8 -13,0

Total orealiserade förluster -160,7 -445,0 -160,7 -445,0

TOTAL -500,0 -681,6 -499,8 -681,8

Koncernen. Av resultatet är -287,2 miljoner kronor (-169,1) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande -212,8 
miljoner kronor (-512,5) är hänförligt till Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i balansräkningen 
med värdeförändringar redovisade via resultaträkningen, se not 28.

Moderbolaget. Av resultatet är -287,2 miljoner kronor (-169,1) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande 
-212,6 miljoner kronor (-512,7) är hänförligt till Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i balansräk-
ningen med värdeförändringar redovisade via resultaträkningen, se not 28.

NOT 10 Övriga intäkter, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Driftskostnadsersättning administration ITP 2 85,2 88,3 85,2 88,3

Konsultintäkter 24,9 21,8 26,7 23,1

Stiftelseadministration 27,6 26,8 – –

Pensionsadministration 16,9 16,8 – –

Övrigt 2,6 1,8 8,0 6,8

TOTAL 157,2 155,5 119,9 118,2

Med driftskostnadsersättning avses ersättning från företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. Ersättningen beräknas med 
utgångspunkt från nyavsättning och pensionsskuldens storlek. För 2016 har ersättning debiterats för respektive kund-
företag med 0,5916 procent (0,596) av nyavsättning och 0,0400 procent (0,0392) av pensionsskulden.
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NOT 11 Övriga kostnader, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Kostnader administration ITP 2 -85,3 -88,1 -85,2 -88,3

Kostnader konsulttjänster -24,0 -19,8 -24,3 -20,0

Kostnader stiftelseadministration -22,9 -22,3 – –

Kostnader pensionsadministration -4,7 -6,4 – –

Övrigt -6,3 -7,5 -6,3 -7,5

TOTAL -143,2 -144,1 -115,8 -115,8

Bland kostnader 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 54,8 miljoner kronor (55,9).

NOT 12 Avsättning för uppskjuten skatt, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt på orealiserade värden 496,4 479,5 496,4 479,5

Uppskjuten skatt på övriga avsättningar -1,3 -0,4 -1,3 -0,4

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 4 794,0 4 794,0 – –

Uppskjuten skatt på immateriella tillgångar 0,1 0,2 – –

5 289,2 5 273,3 495,1 479,1

Orealiserade värden i Balansräkningen

Aktier och andelar 2 220,8 2 142,1 2 220,8 2 142,1

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6,6 12,7 6,6 12,7

Valuta 28,9 25,0 28,9 25,0

2 256,3 2 179,8 2 256,3 2 179,8

Varav till:

Avsättning för uppskjuten skatt 22,0 % (22,0) 496,4 479,5 496,4 479,5

TOTAL 496,4 479,5 496,4 479,5

Ingående balans 5 273,3 5 026,4 479,1 577,4

Förändring av uppskjuten skatt avseende orealiserade 
värden 16,9 -99,4 16,9 -99,4

Förändring av uppskjuten skatt avseende övriga 
avsättningar -0,9 1,1 -0,9 1,1

Förändring av uppskjuten skatt avseende obeskattade 
reserver – 345,3 – –

Förändring uppskjuten skatt på immateriella tillgångar -0,1 -0,1 – –

Utgående balans 5 289,2 5 273,3 495,1 479,1

NOT 13 Avstämning effektiv skatt, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Resultat före skatt 1 531,1 1 118,4 1 522,0 -460,8

Skatt enligt gällande skattesats -336,8 -246,0 -334,8 101,4

Skatt på ej avdragsgilla kostnader -4,8 -3,6 -4,4 -3,6

Utländsk kupongskatt -4,0 -4,1 -4,0 -4,1

Skatt på årets resultat -345,6 -253,7 -343,2 93,7
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NOT 14 Goodwill, Mkr Koncernen 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 19,4 19,4

Årets anskaffning – –

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 19,4 19,4

Inga nedskrivningar har gjorts. Värdet på goodwill prövas årligen per 31 december. Hela goodwillvärdet hänförs till 
PRI Stiftelsetjänst AB som förvärvades under år 2011. 

Uppkommen goodwill speglar främst värdet av förväntade synergieffekter i form av personalens kompetens samt en 
prognos om att förvärvet av PRI Stiftelsetjänst AB ska ge upphov till merintäkter.

NOT 15 Immateriella tillgångar, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 174,1 167,7 136,9 130,5

Årets anskaffning 9,8 6,4 9,7 6,4

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 183,9 174,1 146,6 136,9

Ingående ackumulerade avskrivningar -113,3 -102,7 -80,3 -72,9

Årets avskrivningar -9,2 -10,6 -7,0 -7,4

Utgående ackumulerade avskrivningar -122,5 -113,3 -87,3 -80,3

Utgående planenligt restvärde 61,4 60,8 59,3 56,6

Avser investeringar i IT-stöd för PRI Pensionsgarantis verksamhet, vilka tagits i drift (skuldvärderingssystem, försäkrings-
system, system för pensionsförmedling och förmånsadministration samt system för skuldvärdering enligt internationell 
standard).

Ingår även utveckling av datalager och rapporteringsverktyg för att stödja Solvens II-rapporteringen samt systemstöd 
för stiftelseadministration. Systemstöden har ännu inte tagits i drift.

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.

NOT 16 Aktier och andelar i koncernföretag, Mkr Moderbolaget 2016 2015

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 66,9 66,9

Inköp – –

Utgående balans 31 december 66,9 66,9

TOTAL 66,9 66,9

2016 2015

Antal andelar/ 
Andel i % Redovisat värde Redovisat värde

PRI Stiftelsetjänst AB  
556064-5151, Göteborg

10 000/ 
100 % 29,5 29,5

PRI Pensionstjänst AB 
556695-8194, Stockholm

100 000/ 
100 % 37,4 37,4

Totalt antal aktier och andelar i koncernföretag 66,9 66,9

Verkligt värde på aktier och andelar i koncernföretag överensstämmer med bokfört värde. 
Bankpension Sverige AB har per den 6 december 2016 namnändrats till PRI Pensionstjänst AB.
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NOT 17 Aktier och andelar, Mkr 2016 2015

Koncernen och moderbolaget Anskaffnings-
värde

Bokfört 
värde

Anskaffnings-
värde

Bokfört 
värde

Svenska aktier 3 505,6 4 658,7 3 288,6 4 715,4

Utländska aktier 490,1 744,8 527,5 720,9

Svenska andelar 3 039,3 3 231,9 2 048,7 2 191,7

Utländska andelar 2 337,9 2 973,3 2 153,6 2 543,5

TOTAL 9 372,9 11 608,7 8 018,4 10 171,5

Varav noterade värdepapper 6 058,1 7 875,0 5 429,3 7 224,3

NOT 18 Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper, Mkr

2016 2015 

Koncernen och moderbolaget anskaffnings-
värde

Bokfört 
värde

anskaffnings-
värde

Bokfört 
värde

Svenska bostadsinstitut 12 223,7 12 202,8 13 443,1 13 443,2

Företagscertifikat – – 423,8 423,8

Räntefonder * 1 512,0 1 539,6 372,6 385,2

TOTAL 13 735,7 13 742,4 14 239,5 14 252,2

Varav noterade värdepapper 13 222,8 13 228,8 13 542,1 13 558,1

Positiv skillnad till följd av att bokfört värde 
överstiger nominellt värde exkl räntefonder 1 062,8 853,0

Räntefonderna är redovisade till anskaffningsvärde istället för upplupet anskaffningsvärde.

NOT 19 Fordringar och skulder kundföretag, Mkr Koncernen och moderbolaget

PRI Pensionsgaranti betalar ut pension avseende ITP 2. 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: 

2016 2015

Skulder till kundföretag -3 249,7 -3 342,2

Fordringar på kundföretag 9,2 9,8

Övriga fordringar (del av) 27,3 28,5

Övriga tillgångar 3 213,2 3 303,9

TOTAL – –

NOT 20 Materiella tillgångar, Mkr 
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 12,7 10,8 11,3 9,4

Årets anskaffningar 1,0 3,1 0,7 3,1

Årets avyttringar – -1,2 – -1,2

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 13,7 12,7 12,0 11,3

Ingående ackumulerade avskrivningar -8,4 -7,8 -7,2 -6,9

Årets avskrivningar enligt plan -1,6 -1,6 -1,3 -1,3

Återföring vid avyttringar – 1,0 – 1,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -10,0 -8,4 -8,5 -7,2

Utgående planenligt restvärde 3,7 4,3 3,5 4,1

Upplupet 
anskaffnings-

värde

Upplupet 
anskaffnings-

värde

 
Bokfört 

värde

 
Bokfört 

värde
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NOT 21 Eget kapital, Mkr 
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Eget kapital 20 886,8 19 701,3 3 869,3 2 690,5

TOTAL 20 886,8 19 701,3 3 869,3 2 690,5

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Till stämmans förfogande står

 balanserat resultat 2 689,9 3 057,0

 årets resultat 1 178,8 -367,1

3 868,7 2 689,9

Styrelsen föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning.

För koncernen – se rapport över förändring av eget kapital, sidan 25.  
För moderbolaget – se rapport över förändring av eget kapital, sidan 32.

NOT 22 Obeskattade reserver, Mkr Moderbolaget 2016 2015

Ackumulerade överavskrivningar

 Ingående balans 1 januari 0,4 0,1

 Årets avskrivningar utöver plan -0,2 0,3

Utgående balans 31 december 0,2 0,4

Periodiseringsfond

 Ingående balans 1 januari – 378,5

 Årets upplösning/avsättning – -378,5

Utgående balans 31 december – –

Säkerhetsreserv

 Ingående balans 1 januari 21 269,9 19 371,6

 Årets avsättning/upplösning – 1 898,3

Utgående balans 31 december 21 269,9 21 269,9

TOTAL 21 270,1 21 270,3

NOT 23 Ej intjänade premier, Mkr 2016 2015

Koncernen och moderbolaget Brutto Återförsäk-
rares andel Netto Brutto Återförsäk-

rares andel Netto

Ingående balans 430,8 -16,5 414,3 424,5 -14,3 410,2

Nytecknade/förlängda avtal under 
året 454,1 -33,4 420,7 430,9 -15,4 415,5

Intjänade premier under perioden -448,2 19,4 -428,8 -427,5 15,4 -412,1

Premieökning med anledning av 
skuldökning 17,4 -2,9 14,5 2,9 -2,2 0,7

Utgående balans 454,1 -33,4 420,7 430,8 -16,5 414,3
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NOT 24 Avsättning för oreglerade skador, Mkr Koncernen och moderbolaget 2016 2015

Brutto/Netto Brutto/Netto

Ingående balans rapporterade skador 29,9 30,0

Kostnad för skador som inträffat under innevarande år – –

Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat under tidigare år – -0,1

Utgående balans rapporterade skador 29,9 29,9

NOT 25 Återbäring, Mkr Koncernen och moderbolaget 2016 2015

Ingående balans – 400,0

Under perioden reglerad återbäring – -400,0

Årets avsättning för ej förfallen återbäring – –

Utgående balans – –

NOT 26 Utjämningsavsättning, Mkr Moderbolaget 2016 2015

Ingående balans 520,9 471,4

Årets avsättning – 49,5

Utgående balans 520,9 520,9

NOT 27 Avsättningar för pensioner och liknande 
 förpliktelser, Mkr 

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Förmånsbestämda pensioner 3,0 4,5 3,1 5,2

Avgiftsbestämda pensioner 24,6 17,4 22,5 16,3

TOTAL 27,6 21,9 25,6 21,5

Förändring i nettoskuld

Nettoskuld vid årets början avseende pensions-
åtaganden 21,9 20,5 21,5 19,8

Beräkning enligt IAS 19 0,7 -0,7 – –

Kostnad, förändring i pensionsavsättning under året 8,3 6,1 7,4 5,7

Pensionsutbetalningar -3,3 -4,0 -3,3 -4,0

Nettoskuld vid årets slut 27,6 21,9 25,6 21,5

Se även not 34 Pension IAS 19 i koncernen. 
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NOT 28 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden, Mkr Koncernen

Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument

Finansiella tillgångar 2016
Finansiella tillgångar 

 värderade till verkligt värde 
via resultatet

Låne-
fordringar

Icke 
finansiella 
tillgångar

Totalt

Tillgångar som 
 bestämts till-

höra kategorin

 Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella tillgångar

Aktier, andelar 11 608,7 – – – 11 608,7

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 13 742,4 – – – 13 742,4

Derivat, valuta – 28,9 – – 28,9

Övriga finansiella placeringstillgångar 21,6 – – – 21,6

Upplupna ränteintäkter 183,3 – – – 183,3

Likvida medel – – 561,8 – 561,7

Övriga fordringar – – 418,3 – 418,3

Upplupna intäkter och  
förutbetalda kostnader – – 17,2 – 17,3

Övriga tillgångar 2 806,6 – 406,6 – 3 213,2

Summa Finansiella tillgångar 28 362,6 28,9 1 403,9 – 29 795,4

Icke-finansiella tillgångar – – 830,3 – 830,3

Summa tillgångar 28 362,6 28,9 2 234,2 – 30 625,7

Finansiella skulder 2016 Finansiella skulder  värderade 
till verkligt värde via resultatet

Övriga 
skulder Totalt

Skulder som 
 bestämts till-

höra kategorin

 Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella skulder

Skulder till kundföretag 3 249,7 – – 3 249,7

Övriga skulder – – 307,7 307,7

Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter – – 10,8 10,8

Summa Finansiella skulder 3 249,7 – 318,5 3 568,2

Icke-finansiella skulder – – 6 170,7 6 170,7

Summa skulder 3 249,7 – 6 489,2 9 738,9

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 28 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden, Mkr Moderbolaget

Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument 

Finansiella tillgångar 2016
Finansiella tillgångar 

 värderade till verkligt värde 
via resultatet

Låne-
fordringar

Icke 
finansiella 
tillgångar

Totalt

Tillgångar som 
 bestämts till-

höra kategorin

 Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella tillgångar

Aktier, andelar 11 608,7 – – – 11 608,7

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 13 742,4 – – – 13 742,4

Derivat, valuta – 28,9 – – 28,9

Övriga finansiella placeringstillgångar 88,5 – – – 88,5

Upplupna ränteintäkter 183,3 – – – 183,3

Kassa och bank – – 497,1 – 497,1

Övriga fordringar – – 418,2 – 418,2

Upplupna intäkter och  
förutbetalda kostnader – – 12,0 – 12,0

Övriga tillgångar 2 806,6 – 406,6 – 3 213,2

Summa Finansiella tillgångar 28 429,5 28,9 1 333,9 – 29 792,3

Icke-finansiella tillgångar – – – 805,7 805,7

Summa tillgångar 28 429,5 28,9 1 333,9 805,7 30 598,0

Finansiella skulder 2016 Finansiella skulder  värderade 
till verkligt värde via resultatet

Övriga 
skulder Totalt

Skulder som 
 bestämts till-

höra kategorin

 Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella skulder

Skulder till kundföretag 3 249,7 – – 3 249,7

Övriga skulder – – 307,0 307,0

Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter – – 8,8 8,8

Summa Finansiella skulder 3 249,7 – 315,8 3 565,5

Icke-finansiella skulder – – 1 893,1 1 893,1

Summa skulder 3 249,7 – 2 208,9 5 458,6

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 28 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden, Mkr Koncernen

Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument 

Finansiella tillgångar 2015
Finansiella tillgångar 

 värderade till verkligt värde 
via resultatet

Låne-
fordringar

Icke 
finansiella 
tillgångar

Totalt

Tillgångar som 
 bestämts till-

höra kategorin

Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella tillgångar

Aktier, andelar 10 171,5 – – – 10 171,5

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 14 252,2 – – – 14 252,2

Derivat, valuta – 25,8 – – 25,8

Övriga finansiella placeringstillgångar 8,1 – – – 8,1

Upplupna ränteintäkter 216,5 – – – 216,5

Likvida medel – – 355,7 – 355,7

Övriga fordringar – – 116,3 – 116,3

Upplupna intäkter och  
förutbetalda kostnader – – 13,2 – 13,2

Övriga tillgångar 2 909,2 – 394,7 – 3 303,9

Summa Finansiella tillgångar 27 557,5 25,8 879,9 – 28 463,2

Icke-finansiella tillgångar – – 911,0 – 911,0

Summa tillgångar 27 557,5 25,8 1 790,9 – 29 374,2

Finansiella skulder 2015 Finansiella skulder  värderade 
till verkligt värde via resultatet

Övriga 
skulder Totalt

Skulder som 
 bestämts till-

höra kategorin

Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella skulder

Skulder till kundföretag 3 342,2 – – 3 342,2

Derivat, valuta – 0,9 – 0,9

Övriga skulder – – 286,3 286,3

Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter – – 10,7 10,7

Summa Finansiella skulder 3 342,2 0,9 297,0 3 640,1

Icke-finansiella skulder – – 6 032,8 6 032,8

Summa skulder 3 342,2 0,9 6 329,8 9 672,9

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 28 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden, Mkr Moderbolaget

Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument 

Finansiella tillgångar 2015
Finansiella tillgångar 

 värderade till verkligt värde 
via resultatet

Låne-
fordringar

Icke 
finansiella 
tillgångar

Totalt

Tillgångar som 
 bestämts till-

höra kategorin

Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella tillgångar

Aktier, andelar 10 171,5 – – – 10 171,5

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 14 252,2 – – – 14 252,2

Derivat, valuta – 25,8 – – 25,8

Övriga finansiella placeringstillgångar 75,0 – – – 75,0

Upplupna ränteintäkter 216,5 – – – 216,5

Kassa och bank – – 300,2 – 300,2

Övriga fordringar – – 116,2 – 116,2

Upplupna intäkter och   
förutbetalda kostnader – – 8,8 – 8,8

Övriga tillgångar 2 909,2 – 394,7 – 3 303,9

Summa Finansiella tillgångar 27 624,4 25,8 819,9 – 28 470,1

Icke-finansiella tillgångar – – – 885,0 885,0

Summa tillgångar 27 624,4 25,8 819,9 885,0 29 355,1

Finansiella skulder 2015 Finansiella skulder  värderade 
till verkligt värde via resultatet

Övriga 
skulder Totalt

Skulder som 
 bestämts till-

höra kategorin

Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella skulder

Skulder till kundföretag 3 342,2 – – 3 342,2

Derivat, valuta – 0,9 – 0,9

Övriga skulder – – 284,6 284,6

Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter – – 9,2 9,2

Summa Finansiella skulder 3 342,2 0,9 293,8 3 636,9

Icke-finansiella skulder – – 1 757,4 1 757,4

Summa skulder 3 342,2 0,9 2 051,2 5 394,3

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 29 Upplysningar om hur verkligt värde bestäms för de finansiella 
instrument som värderas till verkligt värde, Mkr Koncernen och moderbolaget

Kategori/Nivå 2016 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 7 875,0 2 622,4 1 111,3 11 608,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 202,8 1 124,4 415,2 13 742,4

Derivat, valuta – 28,9 – 28,9

Övriga finansiella placeringstillgångar 21,6 – – 21,6

Upplupna ränteintäkter 183,3 – – 183,3

Summa Finansiella tillgångar 20 282,7 3 775,7 1 526,5 25 584,9

Finansiella skulder

Summa Finansiella skulder – – – –

Upplysningar om hur verkligt värde bestäms för de finansiella   
instrument som värderas till verkligt värde, Mkr Koncernen och moderbolaget

Kategori/Nivå 2015 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 7 224,3 2 189,8 757,4 10 171,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13 443,2 637,4 171,6 14 252,2

Derivat, valuta – 25,8 – 25,8

Övriga finansiella placeringstillgångar 8,1 – – 8,1

Upplupna ränteintäkter 216,5 – – 216,5

Summa Finansiella tillgångar 20 892,1 2 853,0 929,0 24 674,1

Finansiella skulder

Derivat, valuta – 0,9 – 0,9

Summa Finansiella skulder – 0,9 – 0,9

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. Under året har ett antal hed-
gefonder tillkommit. 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.

Repor värderas till upplupet anskaffningsvärde baserat på grunddata från affären. Med effektivräntemetoden periodi-
seras kupongen ut över löptiden på instrumentet. Reporna löper under en kort tidsperiod och metoden används för att 
fastställa ett approximativt verkligt värde. 

FX-terminer värderas genom att nominellt belopp multipliceras 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 räntefonder.

Fastighetsvärderingar i PRI Pensionsgarantis fonder grundar sig på årsskiftesvärden vid utgången av 2016.
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 fastighetsvärdenoch den belåning 

som respektive fond har på sina innehav. Den maximala belåningsgraden enligtföretagets placeringsriktlinjer är 70%. 
Samtliga innehav befinner sig väsentligt under denna nivå.

Innehaven har en god geografisk spridning och även en god diversifiering inom de olika fastighetssegmenten, t ex 
bostäder, kontor, handel, industri och samhällsfastigheter.

Under 2016 har ytterligare några fastighetsfonder tillkommit samt en räntefond.
I stort sett alla fastigheter förvärvade under 2016 är i fonderna värderade till transaktionsvärde vid förvärv.
PRI Pensionsgaranti bedömer att det inte är aktuellt med ytterligare nedskrivningar av ingående fastighetsvärden. 

Bedömningen baseras på utvecklingen under 2016 och början av år 2017. 

Resultateffekten för fastighetsfonderna uppgick till 131,9 miljoner kronor (64,0).

Realiserade och orealiserade vinster och förluster redovisas under icke-teknisk redovisning.

Inga överföringar till eller från nivå 3 har skett.

Ingen överföring har heller skett mellan nivå 1 och nivå 2.
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>>NOT 29 Specifikation förändring av placeringstillgångar nivå 3 Aktier och andelar Totalt

Öppningsbalans 2015-01-01 630,3 630,3

Totalt redovisade vinster och förluster:

 redovisat i årets resultat -21,5 -21,5

 redovisat direkt i eget kapital – –

Anskaffningsvärde förvärv 570,9 570,9

Försäljningslikvid försäljning -250,7 -250,7

Förflyttning ut från nivå 3 – –

Förflyttning in till nivå 3 – –

Utgående balans 2015-12-31 929,0 929,0

Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som 
ingår i den utgående balansen 2015-12-31 -21,5 -21,5

Öppningsbalans 2016-01-01 929,0 929,0

Totalt redovisade vinster och förluster:

 redovisat i årets resultat 52,5 52,5

 redovisat direkt i eget kapital – –

Anskaffningsvärde förvärv 768,9 768,9

Försäljningslikvid försäljning -223,9 -223,9

Förflyttning ut från nivå 3 – –

Förflyttning in till nivå 3 – –

Utgående balans 2016-12-31 1 526,5 1 526,5

Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som 
ingår i den utgående balansen 2016-12-31 52,5 52,5
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NOT 30 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder, Mkr Koncernen

Tillgångar 2016 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Immateriella tillgångar 10,5 70,2 80,7

Placeringstillgångar 23 877,0 1 524,6 25 401,6

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

 Ej intjänade premier 33,4 – 33,4

Fordringar

 Fordringar avseende direkt försäkring 454,3 1,3 455,6

 Fordringar på kundföretag 9,2 – 9,2

 Övriga fordringar 646,1 19,9 666,0

1 109,6 21,2 1 130,8

Andra tillgångar

 Materiella tillgångar 1,5 2,2 3,7

 Likvida medel 561,8 – 561,8

 Övriga tillgångar 3 213,2 – 3 213,2

3 776,5 2,2 3 778,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 200,5 – 200,5

Summa Tillgångar 29 007,5 1 618,2 30 625,7

Avsättningar och skulder 2016 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Försäkringstekniska avsättningar 

 Ej intjänade premier 454,1 – 454,1

 Avsättning för oreglerade skador 0,7 29,2 29,9

454,8 29,2 484,0

Avsättningar för andra risker och kostnader

 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2,9 24,7 27,6

 Avsättning för uppskjuten skatt – 5 289,2 5 289,2

 Övriga avsättningar 5,0 2,7 7,7

7,9 5 316,6 5 324,5

Skulder

 Skulder avseende återförsäkring 33,4 – 33,4

 Skulder till kundföretag 3 249,7 – 3 249,7

 Övriga skulder 630,0 – 630,0

3 913,1 – 3 913,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,3 – 17,3

Summa Avsättningar och skulder 4 393,1 5 345,8 9 738,9
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>>NOT 30 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder, Mkr Moderbolaget

Tillgångar 2016 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Immateriella tillgångar 8,5 50,8 59,3

Placeringstillgångar 23 877,0 1 591,5 25 468,5

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

 Ej intjänade premier 33,4 – 33,4

Fordringar

 Fordringar avseende direkt försäkring 454,3 1,3 455,6

 Fordringar hos koncernföretag 1,9 – 1,9

 Fordringar på kundföretag 9,2 – 9,2

 Övriga fordringar 641,1 19,9 661,0

1 106,5 21,2 1 127,7

Andra tillgångar

 Materiella tillgångar 1,3 2,2 3,5

 Kassa och bank 497,1 – 497,1

 Övriga tillgångar 3 213,2 – 3 213,2

3 711,6 2,2 3 713,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 195,3 – 195,3

Summa Tillgångar 28 932,3 1 665,7 30 598,0

Avsättningar och skulder 2016 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Försäkringstekniska avsättningar 

 Ej intjänade premier 454,1 – 454,1

 Avsättning för oreglerade skador 0,7 29,2 29,9

 Utjämningsavsättning 520,9 – 520,9

975,7 29,2 1 004,9

Avsättningar för andra risker och kostnader

 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2,9 22,7 25,6

 Avsättning för uppskjuten skatt – 495,1 495,1

 Övriga avsättningar 5,0 2,8 7,8

7,9 520,6 528,5

Skulder

 Skulder avseende återförsäkring 33,4 – 33,4

 Skulder till kundföretag 3 249,7 – 3 249,7

 Övriga skulder 626,9 – 626,9

3 910,0 – 3 910,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15,2 – 15,2

Summa Avsättningar och skulder 4 908,8 549,8 5 458,6
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>>NOT 30 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder, Mkr Koncernen

Tillgångar 2015 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Immateriella tillgångar 9,4 70,8 80,2

Placeringstillgångar 23 280,0 1 177,6 24 457,6

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

 Ej intjänade premier 16,5 – 16,5

Fordringar

 Fordringar avseende direkt försäkring 432,3 – 432,3

 Fordringar på kundföretag 9,8 – 9,8

 Övriga fordringar 464,3 19,9 484,2

906,4 19,9 926,3

Andra tillgångar

 Materiella tillgångar 1,4 2,9 4,3

 Likvida medel 355,7 – 355,7

 Övriga tillgångar 3 303,9 – 3 303,9

3 661,0 2,9 3 663,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 229,7 – 229,7

Summa Tillgångar 28 103,0 1 271,2 29 374,2

Avsättningar och skulder 2015 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Försäkringstekniska avsättningar 

 Ej intjänade premier 430,8 – 430,8

 Avsättning för oreglerade skador 0,7 29,2 29,9

431,5 29,2 460,7

Avsättningar för andra risker och kostnader

 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 3,6 18,3 21,9

 Avsättning för uppskjuten skatt – 5 273,3 5 273,3

 Övriga avsättningar 1,2 2,8 4,0

4,8 5 294,4 5 299,2

Skulder

Derivat, Valuta 0,9 – 0,9

Skulder avseende återförsäkring 16,5 – 16,5

Skulder till kundföretag 3 342,2 – 3 342,2

Övriga skulder 535,7 – 535,7

3 895,3 – 3 895,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,7 – 17,7

Summa Avsättningar och skulder 4 349,3 5 323,6 9 672,9
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>>NOT 30 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder, Mkr Moderbolaget

Tillgångar 2015 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Immateriella tillgångar 7,0 49,6 56,6

Placeringstillgångar 23 280,0 1 244,5 24 524,5

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

 Ej intjänade premier 16,5 – 16,5

Fordringar

 Fordringar avseende direkt försäkring 432,3 – 432,3

 Fordringar hos koncernföretag 2,1 – 2,1

 Fordringar på kundföretag 9,8 – 9,8

 Övriga fordringar 459,9 19,9 479,8

904,1 19,9 924,0

Andra tillgångar

 Materiella tillgångar 1,2 2,9 4,1

 Kassa och bank 300,2 – 300,2

 Övriga tillgångar 3 303,9 – 3 303,9

3 605,3 2,9 3 608,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 225,3 – 225,3

Summa Tillgångar 28 038,2 1 316,9 29 355,1

Avsättningar och skulder 2015 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Försäkringstekniska avsättningar 

 Ej intjänade premier 430,8 – 430,8

 Avsättning för oreglerade skador 0,7 29,2 29,9

 Utjämningsavsättning 520,9 – 520,9

952,4 29,2 981,6

Avsättningar för andra risker och kostnader

 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 3,6 17,9 21,5

 Avsättning för uppskjuten skatt – 479,1 479,1

 Övriga avsättningar 1,0 3,0 4,0

4,6 500,0 504,6

Skulder

 Derivat, Valuta 0,9 – 0,9

 Skulder avseende återförsäkring 16,5 – 16,5

 Skulder till kundföretag 3 342,2 – 3 342,2

 Övriga skulder 532,7 – 532,7

3 892,3 – 3 892,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15,8 – 15,8

Summa Avsättningar och skulder 4 865,1 529,2 5 394,3
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NOT 31 Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar Koncernen

2016 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda  
exkl vd och ledande befattningshavare 45 38 83

Könsfördelningen i företagsledningen

 Styrelse 6 14 20

 Vd och ledande befattningshavare* 3 5 8

Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar Moderbolaget

2016 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda  
exkl vd och ledande befattningshavare 33 35 68

Könsfördelningen i företagsledningen

 Styrelse 2 9 11

 Vd och ledande befattningshavare* 3 3 6

* Antalet ledande befattningshavare uppgår i koncernen till sju och i moderbolaget till fem.

Ersättningar och övriga förmåner under året (Tkr) Koncernen

2016 Lön/
Arvode

Rörlig 
 ersättning

Sociala 
kostnader

Varav 
pensions-
kostnader

Pensions-
kostnader 
rörlig del

Total

Styrelsens 
 ordförande* 385 – 121 – – 506

Övriga  ledamöter* 2 065 – 649 – – 2 714

Vd** 4 289 – 3 467 1 706 51 7 756

Ledande 
 befattningshavare 6 464 – 7 397 4 318 894 13 861

Övriga  anställda 57 913 – 39 492 16 416 3 721 97 405

71 116 – 51 126 22 440 4 666 122 242

Ersättningar och övriga förmåner under året (Tkr) Moderbolaget

2016 Lön/ 
Arvode

Sociala 
kostnader

Varav 
pensions-
kostnader

Pensions-
kostnader 
rörlig del

Total

Styrelsens  ordförande* 385 121 – – 506

Övriga  ledamöter* 2 065 649 – – 2 714

Vd 3 196 2 767 1 419 – 5 963

Ledande  befattningshavare 6 464 7 397 4 318 894 13 861

Övriga  anställda 49 920 34 089 14 674 2 895 84 009

62 030 45 023 20 411 3 789 107 053

* Tore Bertilsson 385 Tkr, Karin Eliasson 192,5 Tkr, Kristina Ensgård 192,5 Tkr, Per Hedelin 265 Tkr,  
Vidar Mohammar 245 Tkr, Mats Andersson 245 Tkr, Thomas Eriksson, Martin Wästfelt, Hans Ola Meyer, Hans Norin och 
Hans Gidhagen vardera 185 Tkr.

Arvode för Tore Bertilsson, Karin Eliasson, Kristina Ensgård, Per Hedelin, Mats Andersson och Vidar Mohammar 
 inkluderar även arvode för deltagande i ersättningsutskottet respektive risk- och revisionsutskottet. 

** Avser både vd i PRI Pensionsgaranti och PRI Stiftelsetjänst AB.
Avseende vd i PRI Pensionsgaranti inkluderar pensionskostnaden uppräkning av intjänad pensionsrätt.



68

>>NOT 31 Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar Koncernen

2015 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda  
exkl vd och ledande befattningshavare 45 35 80

Könsfördelningen i företagsledningen

 Styrelse 6 14 20

 Vd och ledande befattningshavare* 3 5 8

Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar Moderbolaget

2015 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda  
exkl vd och ledande befattningshavare 35 29 64

Könsfördelningen i företagsledningen

 Styrelse 3 8 11

 Vd och ledande befattningshavare* 2 4 6

* Antalet ledande befattningshavare uppgår i koncernen till sju och i moderbolaget till fem. 

Ersättningar och övriga förmåner under året (Tkr) Koncernen

2015 Lön/
Arvode

Rörlig 
 ersättning

Sociala 
kostnader

Varav 
pensions-
kostnader

Pensions-
kostnader 
rörlig del

Total

Styrelsens 
 ordförande* 375 – 118 – – 493

Övriga  ledamöter* 2 048 – 555 – – 2 603

Vd** 4 171 – 3 222 1 538 28 7 393

Ledande 
 befattningshavare 6 588 – 5 565 2 813 149 12 153

Övriga  anställda 53 236 – 33 945 13 739 2 263 87 181

66 418 – 43 405 18 090 2 440 109 823

Ersättningar och övriga förmåner under året (Tkr) Moderbolaget

2015 Lön/ 
Arvode

Sociala 
kostnader

Varav 
pensions-
kostnader

Pensions-
kostnader 
rörlig del

Total

Styrelsens  ordförande* 375 118 – – 493

Övriga  ledamöter* 2 048 555 – – 2 603

Vd** 3 073 2 558 1 282 – 5 631

Ledande  befattningshavare 6 588 5 565 2 813 149 12 153

Övriga  anställda 45 774 30 972 13 267 1 828 76 746

57 858 39 768 17 362 1 977 97 626

* Tore Bertilsson 375 Tkr, Karin Eliasson 187,5 Tkr, Kristina Ensgård 187,5 Tkr, Per Hedelin 245 Tkr,  
Kajsa Lindståhl 135,1 Tkr, Stefan Johnsson 148 Tkr, Vidar Mohammar 210 Tkr, Susanne Forssman 87,5 Tkr,  
Mats Andersson 122,5 Tkr, Thomas Eriksson, Martin Wästfelt och Hans Gidhagen vardera 180 Tkr samt Hans Norin och 
Hans Ola Meyer vardera 92,5 Tkr. 

För de styrelseledamöter som fakturerar sitt styrelsearvode tillkommer kostnad om 46,5 Tkr för mervärdeskatt. I de 
fall arvodet faktureras, är det dock kostnadsneutralt för bolaget då inga sociala avgifter utgår på styrelsearvodet. 

Arvode för Tore Bertilsson, Karin Eliasson, Kristina Ensgård, Per Hedelin, Kajsa Lindståhl, Stefan Johnsson,  
Mats Andersson och Vidar Mohammar inkluderar även arvode för deltagande i ersättningsutskottet respektive risk- 
och revisionsutskottet. 

** Avser både vd i PRI Pensionsgaranti och PRI Stiftelsetjänst AB.
Avseende vd i PRI Pensionsgaranti inkluderar pensionskostnaden uppräkning av intjänad pensionsrätt.

PRINCIPER, se nästa sida.
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PRINCIPER
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Arvode utgår till ledamöter i risk- 
och revisionsutskottet och ersättningsutskottet i enlighet med bolagsstämmans beslut. Ersättning till vd för 2016 har 
beslutats av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet. 

Vd Jan Ahlström uppbar under 2016 en fast lön inklusive förmåner om 3 196 Tkr. Rörlig ersättning tillämpas inte. 
Pension utgår enligt FTP 1, dock med ett tillägg om en premie på fem procent avseende löndelar över 7,5 inkomstbasbe-
lopp. Avsättningarna räknas upp varje år med ett fast procenttal om 6,5 procent. Vid uppsägning från bolagets sida gäller 
en uppsägningstid på tolv månader, något avgångsvederlag därutöver 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 policydokument ”Riktlinjer för ersättningar till anställda i PRI Pensions-
garanti”. Policyn är fastställd av styrelsen. På PRI Pensionsgarantis hemsida, www.pripensionsgaranti.se, presenteras 
företagets ersättningsmodell. 

Samtliga anställda har pensionsförmåner enligt kollektivavtal FAO-FTF/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. 

Medarbetare födda 1955 eller tidigare, som var anställda den 1 juni 2006 kan gå i pension vid 62 års ålder, för övriga 
anställda gäller pensionsålder 65 år. 

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.

Uppskjutna ersättningar, Tkr
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2015 2015

Ingående avsättning 8 896 7 527 7 748 6 735

Årets avsättning/uppräkning 4 779 2 446 3 902 2 003

Justering 6 -25 6 14

Utbetalt under året -237 -1 052 -237 -1 004

Övrigt – – – –

Utgående avsättning 13 444 8 896 11 419 7 748

NOT 32 Panter och därmed jämförliga säkerheter  
och ansvarsförbindelser, Mkr

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ställda säkerheter

Ställda panter, Kontanta medel för terminskontrakt 121,7 46,8 121,7 46,8

Skuldtäckningstillgångar – 13 867,0 – 13 867,0

För försäkringstagarnas förmånsrätt registerförda 
tillgångar, obligationer 12 202,8 – 12 202,8 –

Varav erforderlig pantsättning 484,0 460,7 1 004,9 981,6

Ansvarsförbindelser

Klientmedel 226,2 215,9 – –

Åtaganden

Åtagande att investera i fastighetsfond 1 372,7 905,8 1 372,7 905,8

>>NOT 31
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NOT 33 Närstående, Mkr Koncernen och moderbolaget

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

Sammanställning över närståendetransaktioner
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Försäljning till närstående

 PRI Stiftelsestjänst AB – – 1,2 0,7

 PRI Pensionstjänst AB – – 6,0 5,6

Köp av närstående

 PRI Stiftelsestjänst AB – – 0,3 0,2

Fordringar på närstående 

 PRI Stiftelsestjänst AB – – 0,2 0,5

 PRI Pensionstjänst AB – – 1,7 1,6

Inga transaktioner har skett med andra närstående.
Priset på de tjänster som tillhandahålls av moderbolaget till PRI Stiftelsetjänst bestäms enligt självkostnadsprincip 

i enlighet med uppdragsavtal. Utgångspunkten är att varje bolag ska bära kostnader direkt hänförbara 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.

NOT 34 Pension IAS 19, Mkr Koncernen 2016 2015

Förändring av nuvärdet av förpliktelsen per den 1 januari

Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 1 januari 4,5 7,0

 Förmåner intjänat under perioden – –

 Utbetalda ersättningar -1,9 -2,2

 Räntekostnad 0,1 0,1

 Aktuariella vinster och förluster 0,3 -0,4

Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 31 december 3,0 4,5

Kostnad redovisad i årets resultat

 Räntekostnad på förpliktelsen 0,1 0,1

Nettokostnad i årets resultat 0,1 0,1

Kostnad redovisad i övrigt totalresultat

 Aktuariella vinster (-) / förluster (+) 0,3 -0,4

Netto redovisat i övrigt totalresultat 0,3 -0,4

Aktuariella vinster/förluster redovisade i övrigt totalresultat

 Ackumulerat per den 1 januari – 0,4

 Redovisat under perioden 0,3 -0,4

Ackumulerat per den 31 december 0,3 –

Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser

Diskonteringsränta 1,6 % 2,4 %

Framtida ökning av pensioner 1,5 % 1,5 %
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>>NOT 34 Bestånd 

2016 Kvinnor Män Totalt

Fribrevshavare 1 – 1

Pensionärer 2 2 4

TOTALT 3 2 5

Bestånd 

2015 Kvinnor Män Totalt

Fribrevshavare 1 – 1

Pensionärer 1 4 5

TOTALT 2 4 6

Känslighetsanalys, Kr 

Diskonteringsränta +/- 0,5 % 1,08 % 1,58 % 2,08 %

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 3 045 180 3 001 986 2 960 111

Inflation +/- 0,5 % 1,00 % 1,50 % 2,00 %

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 2 960 111 3 001 986 3 045 180

Livslängd +/- 1 år -1 år FI +1 år

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 2 896 617 3 001 986 3 116 185
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Stockholm den 24 mars 2017

  Tore Bertilsson
  Ordförande

Mats Andersson Karin Eliasson

Kristina Ensgård  Thomas Eriksson

Hans Gidhagen Per Hedelin

Hans Ola Meyer Vidar Mohammar

Hans Norin Martin Wästfelt 

  Jan Ahlström
  Verkställande direktör

Revisionsberättelse har avgivits den 24 mars 2017

Gunilla Wernelind

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, org. nr 502014-6279

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
 ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt lagen om årsredovisning i försäkrings-företag och, 
vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen 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 över-
vaka bolagets finansiella rapportering. 

Revisorns ansvar 
Mina 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 på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina ut-
talanden. 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. Felaktighe-
ter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 

Rapport om årsredovisningen och 
 koncernredovisningen
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
 koncernredovisningen för PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 
för år 2016. 1 2

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 
2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
fi nansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så 
som de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i 
för säkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen.

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbola-
get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina ut-
talanden. 

1 Bolagets årsredovisning som denna revisionsberättelse 
 omfattar ingår på sidorna 12-72 i detta dokument.

2 Vid upprättande och undertecknande av  revisionsberättelsen 
för 2016 fanns ingen annan information upprättad varför 
 revisionsberättelsen inte innehåller något avsnitt om annan 
information.
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årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slut-
satser 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 jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

 inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina 
uttalanden.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
 författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för PRI Pensions-
garanti, ömsesidigt för år 2016 samt av förslaget till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
 Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
 moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 

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 jag profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en vä-
sentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

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

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
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Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina ut-
talanden.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och  koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
 bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medels-förvaltningen och bolagets ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Den 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 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

 på något annat sätt handlat i strid med försäkrings-
rörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
ut talande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med försäkrings-
rörelselagen.

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 
åt gärder eller försummelser som kan föranleda er-
sättningsskyldighet 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 jag professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande  granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 
granskningen på  sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och över trädelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 
 fattade beslut,  beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra för hållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
 styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är för-
enligt med försäkringsrörelselagen.

Stockholm den 24 mars 2017

Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor





77

Bolagsstyrning
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PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeförsäkrings-
företag som ägs av de arbetsgivare som tecknat kredit-
försäkringsavtal med bolaget.

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 årsredovisningshandlingarna och är inte granskad 
av bolagets revisorer.

Bolagsstyrningsrapport för 2016

Delägare
Delägare i bolaget är arbetsgivare som meddelats direkt 
försäkring. Bolaget har cirka 1 300 delägare. Varje del-
ägares 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. Återstående 
tio ledamöter jämte suppleanter utses av delägare, som 
blivit uttagna genom av styrelsen verkställd utlottning. 
Mandatperioden är fyra år.

På bolagsstämman, som hölls den 13 maj 2016 i 
 Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, närvarade 
nitton röstberättigade fullmäktige och fyra övriga full-
mäktige inklusive suppleanter. 

Bolagsstyrningsstruktur

Försäkringstagare
(delägare genom ömsesidigheten)

Bolagsstämma

Vd och bolagsledning

Styrelse

Risk- och revisionsutskott

Valberedning Externa revisorer

Internrevision

Risk- och 
kontrollfunktion

Ersättningsutskott
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Valberedning 
Bolagsstämman 2016 omvalde Eddie Dahlberg, Charlotte 
Z. Lindstedt och Rolf Ödmark till ledamöter i valbered-
ningen. Svenskt Näringsliv hade till ledamot utsett Peter 
Jeppsson. 

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. Valbered-
ningen har under 2016 tagit del av styrelsens självutvär-
dering avseende styrelsens samlade kompetens med 
anledning av Solvens II regelverket samt resultatet av den 
utvärdering som avser styrelsearbetet. 

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 
ord föranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden 
ska  styrelsen inom sig, men bland de stämmovalda 

Namn Invald Närvaro/antal styrelsemöten Utskott

Tore Bertilsson, ordf. 2009 7/7 Ersättnings utskottet, ordf.

Mats Andersson 2015 7/7 Risk- och revisionsutskottet

Karin Eliasson 2003 6/7 Ersättnings utskottet

Kristina Ensgård 2009 7/7 Ersättnings utskottet

Thomas Eriksson 2009 7/7

Hans Gidhagen 2007 6/7

Per Hedelin 2004 6/7 Risk- och revisionsutskottet, ordf.

Hans Ola Meyer 2015 6/7

Vidar Mohammar 2011 7/7 Risk- och revisionsutskottet

Hans Norin 2015 7/7

Martin Wästfelt 2014 7/7

 leda möterna, välja ordförande för tiden intill dess nästa 
ordinarie bolagsstämma hållits. 

Styrelsen väljs för ett år i taget. På bolagsstämman 
2016 omvaldes samtliga sex ledamöter. Unionen och 
Ledarna utsåg vardera en ledamot och PRI ideell förening 
utsåg tre ledamöter, vilka samtliga omvaldes.

För uppgift om styrelsens sammansättning – namn, 
ålder, huvudsaklig utbildning, arbetserfarenhet, andra upp-
drag och oberoendestatus enligt koden – hänvisas till års-
redovisningen för 2016. Av styrelsens ledamöter var det 
fram till bolagsstämman 2016, nio män och två  kvinnor. 
Samtliga styrelseledamöter är oberoende i för hållande till 
bolaget och bolagsledningen.

Vid sidan av arbetet i styrelsen bedrivs styrelsearbete i 
två utskott: Risk- och revisionsutskottet och Ersättnings-
utskottet. Uppdrag och övriga bestämmelser för dessa 
utskott finns reglerade i styrdokument. Utskotten proto-
kollför sina möten och protokollen delges styrelsen.

Vid sitt konstituerande sammanträde utser styrelsen 
ledamöter i risk- och revisionsutskottet samt ersättnings-
utskottet. 

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sty-
relsearbetet 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 2016 sammanträdde styrelsen sju gånger. 
Sammanträdena har med undantag för ett möte ägt rum i 
bolagets lokaler och har protokollförts. De har följt en god-
känd dagordning och underliggande dokumentation har 
publicerats elektroniskt och varit ledamöterna tillhanda en 
vecka före varje styrelsemöte. Närvaro med mera framgår 
av följande tabell:
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Styrelsens arbete under 2016 har följt det  årsprogram 
som styrelsen fastställt. På ordinarie styrelsemöten 
behandlas bland annat rapport från bolagets vd, kapital-
förvaltning, resultatutveckling, solvensstatus, kredit-
försäkringsärenden, försäkringsfall samt rapportering 
från styrelsens utskott och centrala funktioner. Styrelsen 
behandlar även löpande frågor med avseende på regel-
efterlevnad, riskhantering och riskkontroll samt  fastställer 
för verksamheten väsentliga styrdokument. Årligen 
fastställs mål för verksamheten, budget och uttagsprocent 
för driftskostnader. Vidare fastställs årligen kreditförsäk-
ringspremier samt eventuell återbäring. Placeringsstrategi 
för kapitalförvaltningen behandlas av styrelsen minst 
två gånger per år. Styrelsen har under 2016 även bland 
annat behandlat frågor rörande bolagets varumärkes-
strategi samt överföring av viss verksamhet till dotterbolag. 
Vidare har förnyat återförsäkringsavtal samt undantags-
ansökan avseende säkerhetsreserven behandlats. Även 
PRI  Pensionsgarantis allt större försäkringsansvar och 
enskilda större riskexponeringar har fortsatt vara en viktig 
fråga för styrelsen att hantera under 2016. 

Risk- och revisionsutskottet har under 2016 bestått av 
styrelseledamöterna Per Hedelin (ordförande), Mats 
 Andersson och Vidar Mohammar. Risk- och revisions-
utskottet ansvarar bland annat för beredningen av 
styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella 
rapporteringen och att övervaka revisionen av årsredo-
visningen. 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 bland annat ansvar för att löpande utvärdera 
och till styrelsen förmedla sin bild av bolagets riskexpo-
nering. Det sker med utgångspunkt från de risker som 
rapporteras från verksamheten, såsom rapportering från 
riskkontroll- och compliancefunktionerna samt intern- 
och externrevisorerna.

Risk- och revisionsutskottet har under 2016 haft fyra 
sammanträden samt ett informellt möte.

Ersättningsutskottet har bestått av styrelseordförande 
Tore Bertilsson (ordförande) och styrelseledamöterna 
Karin Eliasson och Kristina Ensgård. Ersättningsutskottet 
bereder frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och 
andra anställningsvillkor för vd, bolagsledningen och kon-
trollfunktionerna risk och compliance. Vidare ska utskottet 

följa och utvärdera tillämpningen av gällande ersättnings-
strukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet har under 2016 haft två samman-
träden.

Verkställande direktören
Verkställande direktör är sedan den 1 januari 2010 Jan 
Ahlström (f 1956).

Jan Ahlström har inga väsentliga uppdrag utanför 
koncernen. 

Jan Ahlström har inget väsentligt aktieinnehav eller 
delägarskap i företag som bolaget har betydande affärs-
förbindelser med.

Externrevisor
För granskning av styrelsens och vd:s förvaltning samt av 
bolagets räkenskaper utses årligen på ordinarie bolags-
stämma, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, 
en revisor och en personlig suppleant för denne. Vid 
bolagsstämman 2016 omvaldes, i enlighet med val-
beredningens förslag, Gunilla Wernelind till ordinarie 
revisor och Anders Bäckström till revisorssuppleant, båda 
från KPMG.

Internrevision
Styrelsen ansvarar för att utse en funktion för intern-
revision 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 och intern-
revision rapporterar till styrelsen och till risk- och revisions-
utskottet. 

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 in-
formation är tillförlitlig och tillgänglig, samt att bolaget har 
lämpliga rapporteringsrutiner.

Systemet för internkontroll förutsätter en god kontroll-
miljö och omfattar delarna riskbedömning, kontrollaktivite-
ter, rapportering och uppföljning.

I PRI Pensionsgaranti ska samtliga anställda inom 
bolaget verka för god intern kontroll och en ändamålsenlig 
riskhantering. Till stöd för verksamheten, styrelsen och vd 
har bolaget en compliancefunktion som arbetar aktivt med 
att kontrollera att lagar, förordningar, interna regler samt 
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att god sed avseende den tillståndspliktiga verksamheten 
efterlevs inom bolaget. En bristande regelefterlevnad kan 
leda till ökade operativa risker, risker för juridiska sanktio-
ner, tillsynssanktioner, ekonomiska förluster eller ryktes-
förluster. Syftet med en god regelefterlevnad är att minska 
och minimera de ovannämnda riskerna. 

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 redo-
visningsstandarder och reglering som gäller för bolagets 
verksamhet. 

Systemet för riskhantering omfattar och dokumen-
terar de strategier, processer och rapporteringsrutiner 
som behövs för att säkerställa att företaget fortlöpande 
kan identifiera, värdera, övervaka, hantera och rapportera 
risker. Det sätts limiter för riskerna och uppföljning av att 
de hålls inom respektive limit sker. Riskhanteringssyste-
met 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 riskhanterings-
funktion som aktivt arbetar med de risker som förekom-
mer i bolagets verksamhet. Funktionens uppgift är att 
ge styrelse och ledning en allsidig bild av bolagets risker 
samt föreslå de ändringar i styrdokument och processer 
som riskgranskningen ger anledning till. 

För att främja ett effektivt företagsstyrningssystem 
har PRI Pensionsgaranti utarbetat styrdokument som 
ska följas i verksamheten. Dessa omfattar alla identifie-
rade väsentliga verksamhetsområden och ger vägledning 
till olika befattningshavare inom bolaget. 

Styrdokumenten kommuniceras och hålls tillgängliga 
för berörd personal. För operativa processer som berör 
den finansiella rapporteringen finns rutinbeskrivningar 
med kontrollaktiviteter som syftar till att säkerställa den 
interna kontrollen. Under 2016 har risk- och revisionsut-
skottet, förutom sitt fastställda ordinarie årsprogram, bland 
annat behandlat implementering av nya regler till följd av 
det så kallade revisorspaketet. Till exempel har utskot-
tets arbetsuppgifter utökats avseende över vakningen 
av revisionen. Revisionsutskottet har även i samråd med 
verksamheten genomfört en fördjupad riskanalys inför 
fastställande av internrevisionsplan för 2017. 

Rapportering och uppföljning
Styrelsen informeras regelbundet om bolagets finansiella 
ställning och resultat. Vid varje styrelsemöte framläggs en 
resultat- och avkastningsrapport och halvårsvis presente-
ras en fullständig balans- och resultaträkningsrapport. 

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

Bolagets funktion för riskhantering och compliance-
funktionen rapporterar kvartalsvis till risk- och revisions-
utskottet 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 gransk-
ningsplan som styrelsen fastställt för 2016. Granskning 
har bland annat skett av kvantitativ rapportering inom 
Solvens II, försäkringstekniska avsättningar samt risk-
kontrollfunktionen. Samtliga granskningar har avrappor-
terats till risk- och revisionsutskottet och styrelsen.





Styrelse, revisorer, ledning
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Styrelse

Hans Gidhagen
Upplands Väsby (f 1954, utsedd 2007, 
utsedd av PRI ideell förening 2009)
Huvudsaklig utbildning: Jur kand.
Befattning: Pensions- och försäkrings-
specialist Svenskt Näringsliv

Andra styrelseuppdrag 
Ledamot: AFA Liv (suppleant), AFA Sjuk, 
Collectum, Fora, PRI ideell förening
Oberoende

Mats Andersson
Stockholm (f 1954, utsedd 2015)
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
Befattning: Fd vd för AP4

Andra styrelseuppdrag 
Ordförande: I en statlig utredning om 
Gröna obligationer
Vice ordförande: Global Challanges 
Foundation
Ledamot: Svolder AB, Nationalmusie-
vänner, Aktiemarknadsnämnden och 
Enter Asset Management,
Oberoende

Tore Bertilsson
Göteborg, ordförande (f 1951, utsedd 
2009, ordförande 2011)
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
Befattning: Professionell styrelseledamot 
och industriell rådgivare. Fd Vice vd och 
ekonomidirektör, SKF-koncernen.

Andra styrelseuppdrag 
Ordförande: Perstorp, Semcon, Ludvig 
Svensson
Ledamot: IKEA, Intrum Justitia,  Gunnebo, 
Stampen, JCE Group
Oberoende

Kristina Ensgård
Stockholm (f 1962, utsedd 2009)
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom 
Befattning: Vd Bliwa Livförsäkring, 
 ömsesidigt

Andra styrelseuppdrag 
Ledamot: Bliwa Livförsäkring, ömse sidigt, 
SPP Fonder, Chef
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 
Ledamot: Centralfonden CFS,  Collectum, 
PRI ideell förening, Startkraft AB, 
 Mgruppen, Intermezzon AB
Oberoende

Karin Eliasson
Stockholm (f 1961, utsedd 2003)
Huvudsaklig utbildning: Fil kand., 
 personal- och arbetslivsfrågor
Befattning: Personaldirektör Autoliv Inc

Andra styrelseuppdrag 
Vice ordförande: Fullmäktige
Ledamot: Skandia
Oberoende
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Per Hedelin
Nacka (f 1965, utsedd av LEDARNA 
2004)
Huvudsaklig utbildning: Information & 
kommunikationsteknik, Lunds universitet
Befattning: Vd LEDARNA

Andra styrelseuppdrag 
Ledamot: Alecta, PRI ideell förening, 
MGruppen, Riva Del Sole SPA, Bliwa 
Livförsäkring, Intermezzon
Oberoende

Hans Norin
Tyresö (f 1974, utsedd 2015)
Huvudsaklig utbildning: Fil kand., 
 personal- och arbetslivsfrågor
Befattning: Pensionsexpert Unionen

Andra styrelseuppdrag 
Ledamot: Al Pension, PRI ideell förening
Oberoende

Hans Ola Meyer
Täby (f 1955, utsedd 2015)
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
Befattning: Ekonomi och Finansdirektör, 
CFO Atlas Copco AB

Andra styrelseuppdrag 
Ledamot: Upplands Motor
Oberoende

Martin Wästfelt
Stockholm (f 1967, utsedd 2014)
Huvudsaklig utbildning: Jur kand.
Befattning: Chefsjurist Unionen

Andra styrelseuppdrag 
Ledamot: PRI ideell förening, PP  Pension 
försäkringsförening,  Unionen Egenföreta-
gare Service AB
Oberoende

Vidar Mohammar
Stockholm (f 1958, utsedd 2011)
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
Befattning: Corporate Officer Finance LM 
Ericsson

Andra styrelseuppdrag 
Ledamot: –
Oberoende
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Bolagsledning

Revisorer
Ordinarie
Gunilla Wernelind
Aukt revisor KPMG (f 1964, utsedd 2009, ordinarie 2010)

Suppleant
Anders Bäckström
Aukt revisor KPMG (f 1966, utsedd 2010)

Valberedning
Eddie Dahlberg
Göteborg, vd Volvos Pensionsstiftelser

Charlotte Z. Lindstedt
Solna, finansdirektör NCC AB

Rolf Ödmark
Stockholm, Head of Group  Compensation & Benefits 
 TeliaSonera

Peter Jeppsson
Stockholm, vice vd Svenskt Näringsliv (utsedd av Svenskt 
Näringsliv)

Jan Ahlström
Verkställande direktör (f 1956)

Kennet Bergh
Kredit (f 1963)

Eva Johansson
Aktuarie (f 1953)

Annelie Helsing
Affär och marknad (f 1973)

Leif Wasing
Kapitalförvaltning (f 1959)
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Fullmäktige

Bolagsstämman i PRI Pensionsgaranti utgörs av 20 full-
mäktige med personliga suppleanter. Hälften av fullmäk-
tige 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 2016 års ordinarie bolagsstämma

Suppleanter
Björn Cronqvist, ABB AB
Christina Johansson, ICA Gruppen AB
Göran Almberg, LRF
Jan Mortiz, Stora Enso AB
Kerstin Wahlund, NCC AB
Peter Malmersjö, Saab AB
Johan Rydin, Svenska Cellulosa AB SCA
Fredrik Pettersson, Ericsson AB
Annika Brinck, Telia Company
Magnus Jarlén, AB Volvo

Ordinarie
Lars Johan Malmström, ABB AB
Bosse Gustafsson, ICA Gruppen AB
Olof Wogén, Lantmännen ek för
Bo Eriksson, Munksjö Sweden AB
Charlotte Z. Lindstedt, NCC AB
Stefan Lind, Saab AB
Anders Svenberg, Svenska Cellulosa AB SCA
Eva-Britt Allenius, Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Maria Bygdeson, Telia Company
Eddie Dahlberg, AB Volvo

Utsedda av Svenskt Näringsliv för tiden till och med 2020 års ordinarie bolagsstämma

Ordinarie
Lars Johan Malmström, ABB AB
Bosse Gustafsson, ICA Gruppen AB
Olof Wogén, Lantmännen ek för
Åsa Jackson, Munksjö Sweden AB
Charlotte Z. Lindstedt, NCC AB
Stefan Lind, Saab AB
Anders Svenberg, Svenska Cellulosa AB SCA
Fredrik Pettersson, Ericsson AB
Maria Bygdeson, Telia Company
Magnus Jarlén, AB Volvo

Suppleanter
Björn Cronqvist, ABB AB
Christina Johansson, ICA Gruppen AB
Göran Almberg, LRF
Sofia Kanold, Stora Enso AB
Kerstin Wahlund, NCC AB
Peter Malmersjö, Saab AB
Johan Rydin, Svenska Cellulosa AB SCA
Lars Take, Ericsson Pensionsstiftelse AB
Annika Brinck, Telia Company
Christina Munk-Hemberg, Volvo Car Corporation

Utsedda av delägare för tiden till och med 2018 års ordinarie bolagsstämma

Ordinarie
Magnus Karlsson, Ringhals AB
Ulf Troedsson, Siemens AB
Patrik Fälldin, DHL Global Forwarding AB
Ulf Holmgren, AstraZeneca AB
Aziz Dag, Westinghouse Electric Sweden AB
Annika Gunnarsson, EFS
Jens Danielsson, Skanska Sverige AB
Torkel Eriksson, Sandvik AB
Robert Berglund, Orthex Sweden AB
Anneli Åhman, Ericsson AB

Suppleanter
Daniel Ottosson, Ringhals AB
Mats Bolin, Siemens AB
Mats Andersson, DHL Global Forwarding AB
Christina Eriksson, AstraZeneca AB
Helena Jansson, Westinghouse Electric Sweden AB
Britt-Marie Rosén, EFS
Magnus Grape, Skanska Installation AB
Lena Clavebro, Sandvik AB
Alexander Rosenlew, Orthex Sweden AB
Monika Ennerfelt, Ericsson AB







Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
Box 7504, 103 92 Stockholm
Telefon 08 679 06 00 
info@pri.se
www.pri.se

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeför
säkrings företag som administrerar och kredit
försäkrar pension i egen regi. Vårt försäkrings
ansvar uppgår till 295 miljarder kronor.




